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	 Koncom	 júla	 pracovníci	 čerpacej	
stanice	 na	 diaľničnom	 odpočívadle	
Štrba našli vonku pri stolíku opus-
tený	 ruksak.	 Po	 jeho	 otvorení	 zistili, 
že	 sa	 v	 ňom	 nachádza	 približne 
300	 000	 EUR.	 Po	 krátkom	 pátraní	
sa	 ukázalo	 sa,	 že	 ho	 tam	 zabudol	
Štefan	 H.,	 ktorý	 v	 tom	 čase	 ešte	
pôsobil	 v	 dozornej	 rade	 štátnej	 Že- 
lezničnej	spoločnosti	Cargo	Slovakia.	
V	minulosti	bol	aj	generálnym	riadi-
teľom	 Železníc	 Slovenskej	 republiky,	
kde	 koncom	 roka	 2014	 požiadal 
o	 uvoľnenie	 z	 funkcie	 z	 osobných	
dôvodov.	
	 300	000	EUR	je	finančná	hotovosť,	
ktorú	 98	 percent	 Slovákov	 nikdy	 po	
hromade	nevidelo	a	ani	nikdy	neuvi-
dí.	A	zabudnúť	 takúto	sumu	 len	 tak,	
niekde	 vonku,	 je	 nielen	 absolútne	
nepochopiteľné,	 ale	 aj	 neuveriteľné.	
Pán	 Štefan	 H.	 musel	 byť	 psychicky 
v	takom	strese,	ktorý	by	možno	vedel	
vysvetliť	 len	 psychológ.	 Je	 nad	 slnko	
jasnejšie,	že	peniaze	pravdepodobne	
patria	do	sféry	podplácania,	vydiera-
nia	alebo	úplatkového	športu,	ktoré-
mu	sa	u	nás	veľmi	dobre	darí.	
	 Ak	sa	nad	celou	vecou	zamyslíme,	
najavo	 to	 vyšlo	 iba	 vďaka	 stresu 
a	nepochopiteľnej	 zábudlivosti	pána	
Štefana	H.	Myslím	si,	že	„podobných“	
ruksakov,	 škatúľ	 od	 vína	 či	 topánok	
a	 hlavne	 nepriesvitných	 igelitových	
tašiek,	koluje	na	Slovensku	mesačne	
niekoľko,	 ale	 na	 rozdiel	 od	 ruksaku	
pána	Štefana	H.,	sa	bez	ujmy	dostanú	
k	 adresátovi.	 Najhoršie	 na	 tom	 je, 
že	 dokázať	 niekomu	 takúto	 trest-
nú	 činnosť	 je	nielen	 veľmi	 ťažké,	 ale	
väčšinou	aj	nemožné.	Potvrdili	 to	už	
vo	 svojich	 vyjadreniach	 mnohí	 poli-
cajní	 vyšetrovatelia.	 A	 aj	 preto	 táto	
„karavána“	putuje	spokojne	ďalej...		
	 Čo	 s	 tým?	 Ťažko	 poradiť...	 Iba	 ak	
je	 všetko	 inak	 a	 platí	 výrok	 jedného	
nášho	ministra,	„že	na	Slovensku,	na	
najvyšších	miestach,	korupcia	neexis-
tuje...“!

Viktor Kubal

 Na slávnostnom otvorení, na 
ktorom sa na oficiálne pozva-
nie zúčastnila aj predsedníčka 
sŽK mgr. Daniela Jaslovská, boli 
okrem iných prítomní aj naši 
poprední predstavitelia vlády. 
Všetkým hosťom a návštevní-
kom sa prihovoril aj predseda 
vlády sR Robert Fico. Z jeho 
vystúpenia vyberáme: 
 „Ak	tohtoročnú	úrodu	porovná-
vame	 s	 minulým	 rokom,	 zazna-
menali	sme	prepad	o	20	percent.	
Treba	si	však	uvedomiť,	že	minulý	
rok	 bol	 rekordný.	 Naďalej	 vypro-
dukujeme	 viac,	 ako	 na	 našom	
území	 spotrebujeme,“	 skonštato-
val	premiér.	
	 „Pred	 poľnohospodármi	 stoja 
v	najbližšom	období	 tri	výzvy.	Pr- 
vou	 je	 návrat	 k	 závlahovým	 sys-
témom.	 Pred	 rokom	 1989	 sme	
mali	závlahami	pokrytých	takmer	
320	 000	 hektárov.	 Dnes	 je	 to 
100	 000	 hektárov,	 teda	 necelá	
tretina.	Musíme	urobiť	opatrenia,	
pretože	 pri	 súčasných	 klimatic-
kých	zmenách	poľnohospodárstvo	
bez	závlah	neprežije.“
	 „Druhým	problémom,	ktorý	tre- 
ba	 riešiť,	 je	 otázka	 spracovania	
suroviny.	 Na	 jednej	 strane	 sme	
schopní	 vyprodukovať	 viac	 zá- 
kladných	 surovín	 ako	 spotrebu-
jeme,	 na	 druhej	 strane	 rastie	 ich	
vývoz	zo	Slovenska	a	súčasne	ras-
tie	 aj	 dovoz	 spracovaných	 potra-
vinárskych	 produktov	 na	 Sloven-

sko“, povedal premiér. „Treťou	
výzvou	je	dvojaká	kvalita	potravín	
na	 trhoch	Európskej	únie.	 Európ-
ska	 komisia	 uznáva	 existenciu	
tohto	 problému,	 ktorý	 vytvára	
druhú	kategóriu	obyvateľov,	s	čím	
nemôžeme	súhlasiť.“ 

 tohtoročný agrokomplex sa 
od tých predchádzajúcich roč-
níkov odlíšil hlavne nebývalým 
počtom odborných diskusných 
stolov a aj programami pre celé 
rodiny. Interaktívny pavilón F bol 
venovaný expozícii slovenské-
ho vidieka v minulosti a dnes. 
Cieľom bolo spoznávať sloven-
sko zaujímavou hravou formou 
pre deti. Národná výstava hos-
podárskych zvierat predstavila 
všetkým návštevníkom chov zvie-
rat na slovensku, novinkou bola 

V dňoch 17. až 20. augusta 2017 sa opäť po roku uskutočnil už 44. ročník najznámejšieho 
slovenského poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu AGROKOMPLEX 2017 v Národnom 
výstavisku, š.p., v Nitre. Tak, ako každý rok, všetkým prítomným vystavovateľom a návštevní-
kom priniesol nielen zábavu, ale aj potešenie a množstvo odborných a kultúrnych podujatí.

aj prezentácia nového plemena 
slovenská dojná ovca. Voľná plo-
cha bola už tradične zameraná 
na poľnohospodársku techniku, 
ktorú dopĺňala expozícia orien- 
tovaná na spoznávanie prác na 
poli, chov zvierat a výslednú pot- 
ravinu na pulte v obchodoch. Ce- 
lá náučno-poznávacia prezen-
tácia bola adekvátne doplnená 
sprievodným programom pre 
odborníkov a súťažami pre deti. 
 Rastlinná výroba bola počas 
agrokomplexu 2017 prezento-
vaná na výstavných políčkach 
výstavami Dni poľa a Zelenina, 
ovocie roka. Najlepšie sloven-
ské potraviny ocenené Značkou 
kvality mohli návštevníci ochut-
nať v pavilóne m1, kde sa kona-
li aj Farmárske trhy. tradičné 
slovenské produkty ponúkala 
výstava Coop expo. Ľudové zvy-
ky a prácu remeselníkov videli 
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• AGROKOMPLEX 2017 veľkým 
úspechom. aj tak by sa dal cha-
rakterizovať 44. ročník tradičnej 
výstavy. tento rok výstavu navští-
vilo 113 420 návštevníkov, čo je 
pravdepodobne výsledkom via- 
cerých zmien, ktoré pripravili 
organizátori. 
po 10 rokoch otvorili letný amfi-
teáter, dosiahli zápis do guinne-
sovej knihy rekordov, pripravili 
expozíciu veľkého akvária s ryba-
mi a na voľnej ploche boli okrem 
poľnohospodárskej techniky pre- 
zentované aj kvalitné potraviny 
od slovenských výrobcov. Národ-
ná výstava hospodárskych zvierat 
uviedla nové plemeno „sloven-
ská dojná ovca“, ktoré sa šľachtilo 
vyše 20 rokov. spokojnosť s roz-
šíreným odborným programom 
vyjadrila ministerka pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka gabrie-
la matečná. 
Na to, čo by najviac vyzdvihol, sme 
sa opýtali riaditeľa mária Dingu: 
„Po	 úžasnom	 otváracom	 koncerte	
Pavla	 Hammela	 ma	 samozrejme	
mimoriadne	 teší	 obrovský	 záujem	
návštevníkov.	 Našim	 cieľom	 bolo	
usporiadať	 výstavu	 s	 novou	 kon-
cepciou.	Chceli	sme	dokázať,	že	nie	
sme	žiadnym	jarmokom,	ale	serióz-
nou	poľnohospodárskou	 výstavou.	
Nehovorím,	 že	 to	 bolo	 absolútne	
dokonalé,	 ale	 verím,	 že	 si	 ľudia	
všimli	našu	snahu	byť	iný.“
Dúfame, že najslávnejšie výsta-
visko na slovensku bude nadvä-
zovať na svoje zlaté časy.
• Živnostníkov ubúda. Zvýšenie 
paušálu znamenalo úsporu sto-
viek až tisícov eur ročne a očaká-
valo sa, že vďaka tomu pribudne 
nových živností. podľa spoločnos-
ti bisnode, ktorá je európskym 
vedúcim poskytovateľom ekono-
mických informácií o spoločnos-
tiach a podnikateľoch, sa ukazu-
je, že na drobné podnikanie sa 
dáva menej slovákov než vlani. 
Kým k máju 2016 vzniklo 19-tisíc 
živnostníkov, tento rok to bolo 
za rovnaké obdobie len 12-tisíc. 
„Z	 aktuálnych	 údajov	 je	 zrejmé,	
že	 Slováci	 radšej	 začínajú	 podni-
kať	 prostredníctvom	 spoločností 
s	 ručením	 obmedzeným.	 Podobne	
je	 to	aj	 v	Česku,“	povedala analy-
tička bisnode petra Štěpánová.
• Viac živnostníkov platí poist-
né z reálneho vymeriavacie-
ho základu. počet živnostníkov 
a ostatných sZČO, ktorí platia 
poistné do sociálnej poisťovne 
z minimálneho vymeriavacieho 
základu, sa v posledných rokoch 
znižuje. V roku 2015 ich bolo 142 
634, v roku 2016 ich počet klesol 
na 135 386. V roku 2017 je počet 
takýchto živnostníkov 132 655. 
Čím vyšší je vymeriavací základ, 
z ktorého si živnostník, ale aj kaž-
dý poistenec, odvádza poistné, 
tým vyššie dávky môže počas ak- 
tívneho života poberať a vyšší mô- 
že mať v budúcnosti aj dôchodok. 

 sociálna poisťovňa pripomí-
na živnostníkom a ostatným 
samostatne zárobkovo činným 
osobám (sZČO), aby nezabúdali 
včas a správne uhrádzať poist-
né a vyhli sa tak nedoplatkom. 
Neuhradenie poistného včas aj 
pre zábudlivosť či nepozornosť 
vedie k dlhu na poistnom. Čas-
tým dôvodom je aj to, že živnost-
ník nepostrehne oznámený nový 
vymeriavací základ na platenie 
poistného od 1. júla (alebo ozná-
menú zmenu výšky minimálneho 

vymeriavacieho základu od 1. ja- 
nuára), neupraví si trvalý príkaz 
v banke na novú výšku poistného 
alebo uvedie nesprávne identifi-
kačné údaje. Opakovanou chy-
bou je aj to, že neoznámi preru-
šenie povinného poistenia, napr. 
z dôvodu pozastavenia živnosti 
alebo nároku na rodičovský prís-
pevok, ak nevykonáva činnosť.
 aby sa živnostník včas dozve-
del o prípadnom nedoplatku, 
ktorý vznikol jeho chybou, sta-
čí, ak sociálna poisťovňa bude 

mať jeho aktuálne kontaktné 
údaje (telefónne číslo, e-mail), 
pretože každý mesiac informu-
je o aktuálnych nedoplatkoch 
na poistnom tých živnostníkov 
a ostatné sZČO, na ktorých má 
platný kontakt. Je preto dôležité, 
aby si každá sZČO aktualizovala 
kontakty v sociálnej poisťovni. 
môže tak urobiť jednoducho cez 
e-mailovú adresu mojekontakty 
@socpoist.sk alebo aj ďalšími 
spôsobmi. bližšie informácie si 
nájde na webovej stránke sociál-
nej poisťovne v časti Aktualizujte 
si kontakty v Sociálnej poisťovni.

 List, v ktorom sociálna poisťovňa oznamuje sa- 
mostatne zárobkovo činným osobám vznik, pokra-
čovanie poistenia a výšku poistného, resp. zánik 
povinného nemocenského a dôchodkového pois-
tenia, dostali v júli aj tie sZČO, ktoré majú sociál- 
ne poistenie prerušené alebo majú vylúčenú po- 
vinnosť platiť poistné. Napriek tomu, že v súčasnos-
ti nie sú povinné poistné platiť, oznámenie im so- 
ciálna poisťovňa zaslala, aby po ukončení preru-
šenia/vylúčenia vedeli, v akej výške ho budú platiť 
v budúcnosti, keď prerušenie/vylúčenie ukončia. 
poistné začnú platiť odo dňa nasledujúceho po 

ukončení prerušenia/vylúčenia. sZČO sú povinné 
podľa konkrétneho dôvodu prerušenia buď v le- 
hote do 30 dní alebo v lehote do 8 dní oznámiť 
sociálnej poisťovni aj skončenie prerušenia pois-
tenia prostredníctvom Registračného listu FO 
– zánik prerušenia. povinné urobiť tak sú aj v prí- 
pade, ak im na základe daňového priznania za 
rok 2016 zaniklo povinné poistenie. sZČO, ktoré 
mali vylúčenú povinnosť platiť poistné a povinné 
poistenie im zaniklo, neoznamujú sociálnej pois- 
ťovni nič.

Zdroj:	SP

 Virtuálna registračná poklad- 
nica je vlastne virtuálne prostre-
die, ktoré zriadila Finančná sprá-
va, aby umožnila podnikateľom 
či živnostníkom realizovať platby 
online cez koncové zariadenie. 
Na evidenciu tržieb tak nemu-
sia mať klasickú registračnú 
pokladnicu, ale stačí im na ňu 
len počítač. Využívajú bezplatné 
rozhranie zriadené priamo na 
webovom sídle daňovej správy. 
Účtovný doklad o prijatí hoto- 
vosti sa môže vytlačiť potom, 
a to na obyčajnej tlačiarni. pod-
nikateľom nielen ušetrí nákladov 
na obstaranie a servis klasickej 
pokladnice, ale najmä väčší kom-
fort. Nie je totiž fyzicky viazaná 
na jedno miesto a je dostupná 
odkiaľkoľvek.

 Od 1. septembra 2017 môžu 
virtuálnu registračnú pokladnicu 
používať aj podnikatelia, ktorí 
v jednom mesiaci vydajú viac 
než 3 000 dokladov. Nadobud-
la totiž účinnosť novela zákona 
č. 180/2017 Z. z., ktorou sa mení 
a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. 
o používaní elektronickej regis-
tračnej pokladnice. Hranica pre 
počet vydaných pokladničných 
dokladov sa ňou ruší a podni-
katelia môžu používať virtuálnu 
registračnú pokladnicu bez ohľa-
du na počet vydaných dokladov 
v jednom mesiaci.

 Kto sa musí znova
 registrovať
 podnikatelia, ktorí ju kvôli pre- 
kročeniu povolenej hranice pres- 

tali používať a chcú sa k nej vrátiť, 
sa budú musieť znova zaregis-
trovať a podať žiadosť o pride- 
lenie kódu virtuálnej registrač- 
nej pokladnice. Žiadosti prijíma 
ktorýkoľvek daňový úrad osobne, 
poštou alebo elektronicky pros- 
tredníctvom portálu finančnej 
správy.

 pri elektronickom podávaní 
treba vyplniť žiadosť, ktorá musí 
obsahovať aj štvormiestny pIN, 
ktorý podnikatelia potrebujú pri 
prvom prihlásení. Žiadosť tre- 
ba vytlačiť, podpísať a naskeno-
vať. podpísaná a naskenovaná 
žiadosť tvorí prílohu k elektro-
nickému podaniu. možno tak 
urobiť prostredníctvom Všeo-
becného podania v časti regis- 
ter na portáli finančnej správy. 
Žiadosť musí mať formát pdf. 
Na základe žiadosti Daňový úrad 
žiadateľov zaregistruje, pridelí 
im príslušný kód a pošle prihlaso-
vacie údaje.

Zdroj:	FS
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 Na slovenskej politickej scéne a aj v médiách už niekoľko me- 
siacov prebieha diskusia ohľadom budúcnosti slovenska v európ-
skej únii. 

 Integrácia slovenska medzi štáty eÚ, ktoré majú tvoriť „jadro“, 
v tejto súvislosti predstavuje počiatočnú investíciu, ktorá však 
v dlhodobom horizonte prinesie oveľa väčšie zisky, najmä vo for-
me hospodárskej a sociálnej konvergencie s pozitívnym dopadom 
na životnú úroveň občanov sR. Rovnakou cestou sme prešli aj 
v čase integrácie do eurozóny.

 slovensko musí byť pripravené na tieto témy a zodpovedne 
reagovať. Zároveň musíme mať na zreteli, že naša silná pozícia 
medzi najhlbšie integrovanými krajinami eÚ môže niečo stáť, 
a preto musí byť založená na čo najširšom konsenze všetkých 
aktérov našej spoločnosti. 

 tento politický rámec bude v priebehu najbližších mesiacov 
napĺňaný konkrétnym obsahom – s dopadom na slovenskú pra-
covno-právnu a sociálnu legislatívu – na čo musíme byť pripravení. 
Výrazne by mohli byť ovplyvnené citlivé oblasti, ako sú pracovný	
čas,	minimálne	mzdové	či	dôchodkové	štandardy	alebo	rôzne	sociálne	
dávky	(napr.	materská	či	rodičovská	dovolenka),	alebo	dokonca	zave-
denie	európskej	dávky	v	nezamestnanosti. tieto kategórie budeme 
musieť nastaviť tak, aby mali čo najmenší negatívny dopad na sR. 

 V zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvi-
nutých okresov príslušné úrady práce realizujú aktivity, ktoré sú 
určené výlučne pre tieto okresy v celkovej alokácii 49 500 000 € 
a predpokladaný počet zaradených/podporených bude cca 36 000 
uchádzačov o zamestnanie. V rámci tohto projektu sú podporova-
né najmenej rozvinuté okresy podľa znázornenej tabuľky.

 Rozšírenie ponuky kvalifikovaných pracovníkov – rekvalifikáciou 
a duálnym vzdelávaním, je potrebné zrealizovať na základe pot-
rieb zamestnávateľov, a to tak z hľadiska ich profesijného zame-
rania, ako aj z hľadiska ich obsahu a rozsahu/kvality (na princípe 
duálneho vzdelávania).

 Je potrebné rozšíriť aktivity zamerané na výber vhodných 
uchádzačov o zamestnanie (najmä mladých ľudí a ľudí nad 50 
rokov) do rekvalifikačných programov pre zvýšenie ich efektivity, 
ako aj na aktivizáciu dlhodobo nezamestnaných, vytvoriť rámec 
pre vznik a fungovanie tzv. centier nadpodnikového vzdelávania 

certifikovanými zamestnávateľmi a rezortmi školstva a práce, 
motivovať odborné školy k zapojeniu sa do systému duálneho 
vzdelávania prehodnotením pravidiel pre ich financovanie zo 
strany rezortu školstva, urýchlene posilniť pôsobenie kariérnych 
poradcov pre žiakov základných škôl a ich rodičov, prehodno-
tiť pravidlá regulácie odborného školstva tak, aby sa zvýšila jeho 
efektívnosť pri utlmení študijných programov, ktoré nezodpove-
dajú potrebám trhu práce a naopak, rýchlejšie podporiť rozvoj 
tých, ktoré potrebám zodpovedajú.

 V dnešnej dobe je veľmi potrebná intenzívnejšia komunikácia 
výsledkov prognóz vývoja trhu práce vo vzťahu k rezortu školstva, 
samosprávnym krajom i kariérnym poradcom v školách, podpora 
zvýšenia kapacít predškolských zariadení a služieb starostlivosti 
o deti do 3 rokov veku najmä v regiónoch s prevahou dopytu po 
práci nad jej ponukou, zvýšenie investície a aktivity samospráv 
v oblasti výstavby verejného nájomného bývanie nielen pre so- 
ciálne ohrozené skupiny obyvateľov, najmä v regiónoch s preva-
hou dopytu po práci nad jej ponukou. 

 technologický skok, ktorý veľmi rýchlo zvýši produktivitu o 30 až 
50 percent spôsobí, že mnohé manuálne a obslužné činnosti pre-
vezmú robotické a inteligentné zariadenia, ktoré budú zabezpe-
čovať efektívny chod výrobných liniek, logistických systémov, skla-
dov, expedície, servis, likvidáciu odpadov, recykláciu výrobkov a i. 
Zamestnanci získajú nových pomocníkov – inteligentné spolupra-
cujúce roboty, t. j. coworker roboty (coboty).

 Nové výrobné systémy si naliehavo žiadajú nové zručnosti pre 
pracovné miesta novej generácie priemyslu. preto je kľúčová 
spolupráca s podnikmi a ich personálnymi manažérmi, lebo sú 
to práve firmy, kto prichádzajúce či vyvíjané technológie poznajú 
a dokážu definovať, aké zručnosti budú potrebné pre ich ovláda-
nie. mpsVR sR preto túto úlohu zverí sektorovým radám, ktoré 
tvoria práve odborníci z podnikového prostredia. 

 K stratégii prípravy na vplyv technologických zmien v oblasti 
práce (kvalifikačné požiadavky a nové formy práce), sa zo strany 
zamestnávateľov budú definovať očakávania/prognózy a ich plá-
nované opatrenia/postupy v oblasti technologických zmien, najmä 
v priemysle. prostredníctvom sektorových rád budeme mať zod-
povednosť definovať nové požiadavky na kvalifikáciu, zručnosti 
a znalosti pracovníkov v jednotlivých odvetviach hospodárstva 
a preniesť nové kvalifikačné požiadavky do systému vzdelávania, 
školských i rekvalifikačných programov, ako aj do programov celo-
životného vzdelávania, vrátane efektívneho systému certifikácie/
overenia kvalifikácie na základe potrieb zamestnávateľov.

 Dôležitý impulz v úvahách o sociálnej dimenzii v eÚ prinesie 
sociálny samit v novembri 2017 v göteborgu, ktorý bude vhodnou 
príležitosťou na diskusiu. 

 Vážení členovia slovenskej živnostenskej komory, v krátkosti 
som vám predniesla možnosť vstúpenia do spolupráce v dôleži- 
tých otázkach, akými sú spravodlivé pracovné trhy, efektívne 
a udržateľné systémy sociálnej ochrany. 
 Verím, že popri vašej pracovnej zaneprázdnenosti si nájdete 
priestor zapojiť sa do sociálneho dialógu k týmto témam za slo-
venskú živnostenskú komoru.

Mgr. Daniela Jaslovská
predsedníčka sŽK
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 Návrh novely zákona o po- 
vinnom elektronickom podá-
vaní daňových priznaní sa týka 
všetkých daňových subjek-
tov, ktoré majú príjmy podľa 
§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani 
z príjmov. pôvodne počítal so 
zavedením tejto povinnosti od 
1. januára 2018, ministerstvo 
financií (mF) sR však už v návr-
hu novely Daňového poriadku 
termín povinných elektronic-
kých daňových priznaní pre 
živnostníkov upravilo a má sa 
posunúť na 1. júl 2018. „V	návr-
hu	novely	Daňového	poriadku	je	
povinná	 elektronická	 komuniká-
cia	navrhnutá	tak,	aby	sa	povin-
nosť	 elektronickej	 komunikácie	
vzťahovala	 na	 právnické	 osoby 
s	účinnosťou	od	1.	januára	2018.	
Pre	fyzické	osoby	–	podnikateľov	
je	 termín	 povinnej	 elektronic-
kej	 komunikácie	 navrhnutý	 od	
1.	 júla	 2018,“	uviedli pre tasR 
z tlačového odboru rezortu 

financií. tým sa má podľa mi- 
nisterstva vytvoriť dostatočný 
časový priestor na zabezpe-
čenie potrebného vybavenia 
podnikateľov na tento spôsob 
komunikácie a aj na zabezpe-
čenie informačnej a edukač- 
nej kampane finančnej správy. 
takto upravenú novelu rezort 
financií predložil do ďalšieho 
legislatívneho procesu, teda 
na rokovanie Legislatívnej rady 
vlády, Hospodárskej a sociálnej 
rady a následne vlády.

 Na posunutí povinných elek-
tronických daňových priznaní 
pre živnostníkov sa zhodla za- 
čiatkom augusta aj Konzultač- 
ná rada, ktorá je poradným 
orgánom prezidenta finančnej 
správy Františka Imreczeho. 
Okrem vedenia finančnej sprá- 
vy sú jej členmi napríklad slo-
venská komora daňových po- 
radcov, slovenská živnosten-

ská komora, Klub 500, americ-
ká obchodná komora a Daňové 
fórum slovenska.

	 „Konzultačná	rada	ako	porad-
ný	 orgán	 prezidenta	 finančnej	
správy	 jednoznačne	víta	rozšíre-
nie	povinnej	elektronickej	komu-
nikácie.	 Považuje	 ju	 za	 nástroj	
na	 zefektívnenie	 a	 zjednoduše- 
nie	 života	 podnikateľov	 a	 obča-
nov,“ priblížila hovorkyňa finan-
čnej správy patrícia macíková. 
Členovia Konzultačnej rady 
však podľa jej slov upozorni-
li aj na riziká, ktoré by mohlo 
priniesť zavedenie povinnosti 
podávať daňové priznania elek-
tronicky pre živnostníkov. spo-
menuli napríklad chýbajúcu 
počítačovú gramotnosť vybra-
ných skupín občanov a po- 
krytie signálom internetu na 
slovensku. pre hladký priebeh 
a zvýšenie efektivity zavedenia 
povinnej elektronickej komuni-
kácie pre živnostníkov by preto 
rada privítala rozdelenie povin-
nosti pre daňové subjekty do 
dvoch etáp. 

 Na stretnutí sa diskutovalo 
aj o spôsoboch, ako by mohla 
finančná správa podporiť živ-
nostníkov pri zavedení povin-
nej elektronickej komunikácie. 
posunutie termínu je nevyh- 
nutné na zabezpečenie zvý-
šenej miery edukácie pred-
staviteľov malých a stredných 

podnikov v oblasti používania 
počítačovej technológie a elek-
tronickej komunikácie formou 
podporných a edukačných 
kampaní a školení. takýto 
postupný proces zavádzania 
povinnej elektronickej komu-
nikácie umožní lepšiu adapta-
bilitu jednotlivých daňových 
subjektov na nové podmienky 
v zmysle návrhu zákona. 

 Finančná správa poskytne 
v procese zavádzania povin-
nej elektronickej komunikácie 
pre ďalšie daňové subjekty 
podporu vo forme výrazného 
posilnenia call centra. V spo-
lupráci s členmi Konzultačnej 
rady zorganizuje v regiónoch 
školiace dni pre živnostníkov 
s možnosťou intenzívnej kam-
pane o elektronickej komuni-
kácii a elektronickom podáva-
ní daňových priznaní, nielen 
vo forme b2b stretnutí, ale aj 
prostredníctvom vysvetľujúcej 
kampane. 

 Či edukačná kampaň bude 
stačiť, ukáže až prax, pretože 
nie všetci vedia používať počí-
tače do takej miery, aby si sami 
elektronicky podali daňové 
priznanie. Niektorí, najmä star-
ší ľudia a živnostníci, nemajú 
počítače vôbec, alebo majú zlé 
pripojenie na internet, teda 
časť živnostníkov a drobných 
podnikateľov bude aj tak nú-
tená zaplatiť si externé firmy, 
aby im zabezpečili elektronic-
kú komunikáciu s Finančnou 
správou. 

 Cieľom mobilnej aplikácie sociálnej poisťovne pre zamestná-
vateľov je uľahčiť im registráciu zamestnancov. aplikácia, ktorá 
je verejne a bezplatne dostupná už rok, zrýchľuje a sprehľadňuje 
predbežné prihlásenie zamestnancov a umožňuje kontrolu pri ich 
prihlasovaní do registra sociálnej poisťovne. Je to vhodná alter-
natíva pre predbežné prihlásenie alebo odhlásenie zamestnanca 
na sociálne poistenie. Oproti e-mailu alebo faxu jej výhodou je 
rýchla dostupnosť prostredníctvom dnes už bežne používaných 
smartfónov a operatívna kontrola v registrácii zamestnancov.
 aplikácia je dostupná pre najpoužívanejšie operačné systé-
my mobilných zariadení android a iOs. Každý zamestnávateľ 
alebo ním poverená osoba si môže aplikáciu bezplatne stiah-
nuť z obchodu aplikácií google play a app store a štandardným 

spôsobom nainštalovať vo svojom smartfóne. mobilná aplikácia 
je intuitívna, jasne naviguje používateľa ako postupovať v jednot-
livých krokoch pri predbežnej registrácii zamestnancov.
 Zamestnávateľ však nesmie zabudnúť na jednu vec: registrácia 
cez aplikáciu je predbežná a úkon musí potvrdiť zaslaním riad-
neho registračného listu fyzickej osoby (RLFO) cez systém elek-
tronických služieb sociálnej poisťovne, a to najneskôr do 3 dní. 
ak by to neurobil, cez elektronické služby sociálnej poisťovne 
dostane upozornenie. bez zaslania riadneho RLFO je predbežná 
registrácia neplatná.
 Zamestnávatelia naďalej môžu pre predbežné registrácie za- 
mestnancov využiť aj fax alebo e-mail.

Zdroj:	SP
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 Vnútorný trh európskej únie je jednot-
ným trhom, v ktorom je zaručený voľný 
pohyb tovarov, služieb, kapitálu a osôb 
a v ktorom majú európski občania slobodu 
žiť, pracovať, študovať a podnikať. Čoraz 
viac osôb má záujem o zamestnanie alebo 
o podnikanie v inom členskom štáte eÚ. 
smernica európskeho parlamentu a rady 
o uznávaní odborných kvalifikácií (ďalej len 
„smernica“) bola vydaná s cieľom zjedno-
dušiť a zjednotiť systém uznávania odbor-
nej kvalifikácie a odbornej praxe a tým 
podnecovať rozvoj trhu práce, slobodu 
poskytovania služieb a slobodu usadiť sa.
 slovenská právna úprava sa zaoberá 
uznávaním odbornej kvalifikácie a odbornej praxe v zákone 
o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifiká- 
cií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zákone č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „živnostenský zákon“). 
uznávanie odbornej kvalifikácie a praxe má praktický význam 
v prípade, ak právnická alebo fyzická osoba chce začať podnikať 
v členskom štáte eÚ v živnostiach uvedených v živnostenskom 
zákone. V dôsledku prijatia smernice a jej transponovania do slo-
venského poriadku má zahraničná osoba pri vybraných druhoch 
živnosti dve možnosti preukázania odbornej spôsobilosti, a to 
preukázaním odbornej spôsobilosti podľa § 21 – 22 živnostenské-
ho zákona, alebo náhradným spôsobom preukázania odbornej 
spôsobilosti podľa § 66g – 66m živnostenského zákona.
 O náhradnom spôsobe uznania odbornej spôsobilosti sme sa 
porozprávali s riaditeľom odboru živnostenského podnikania 
Ministerstva vnútra SR, Ing. Jánom Dutkom.

• Čím sa preukazuje splnenie odbornej spôsobilosti náhradným 
spôsobom?
–	 Splnenie	odbornej	spôsobilosti	náhradným	spôsobom	sa	preukazu-
je	rozhodnutím	o	uznaní	odbornej	praxe	(§	66h	–	66l	živnostenského	
zákona)	alebo	rozhodnutím	o	uznaní	odbornej	kvalifikácie	(§	66m	živ-
nostenského	zákona).	

• Čo rozumieme pod náhradnou odbornou spôsobilosťou?
–	 Splnenie	podmienky	odbornej	spôsobilosti	pre	vybrané	regulované	
živnosti	môže	oprávnená	osoba	preukázať	náhradným	(alternatívnym)	
spôsobom	–	náhradnou	odbornou	spôsobilosťou	treba	rozumieť	pod-
mienky	 odbornej	 spôsobilosti,	 ktoré	 ustanovuje	 živnostenský	 zákon 
v	 piatej	 B	 časti	 živnostenského	 zákona	 jednotným	 spôsobom,	 a	 to	
podľa	§	66i	pre	živnosti	zaradené	do	zoznamu	I,	podľa	§	66j	pre	živ-
nosti	 zaradené	 do	 zoznamu	 II	 a	 podľa	 §	 66k	 pre	 živnosti	 zaradené 
do	zoznamu	III.

• Na ktoré živnosti sa vzťahuje možnosť náhradného spôsobu 
preukazovania plnenia a uznávania odbornej spôsobilosti?
–	 Možnosť	náhradného	spôsobu	preukazovania	plnenia	a	uznávania	
odbornej	spôsobilosti	sa	vzťahuje	na	vybrané	regulované	živnosti,	kto-
ré	sú	zaradené	do	niektorej	z	príloh	živnostenského	zákona	č.	1	a	2	
a	 zároveň	 zaradených	 do	 niektorého	 z	 troch	 zoznamov	 označených 
I	až	III.	V	praxi	to	znamená,	že	nie	na	všetky	činnosti,	ktoré	sú	uvedené	
v	prílohách	živnostenského	zákona,	možno	uplatniť	náhradný	spôsob	
preukázania	splnenia	a	uznania	podmienok	odbornej	spôsobilosti,	ale	
iba	na	 tie	 (remeselné	a	viazané)	živnosti,	ktoré	sú	zároveň	zaradené	

v	 niektorom	 zozname	 I,	 II,	 III	 (tri	 zoznamy	
živností,	 pre	 ktoré	 sú	 ustanovené	 odlišné	
náhradné	 podmienky	 odbornej	 spôsobilosti	
a	 zároveň	 aj	 odlišný	 spôsob	 ich	 uznávania 
v	 súlade	 so	 smernicou	 Európskeho	 parla-
mentu	 a	 rady	 2005/36/ES	 zo	 7.	 septembra	
2005	o	uznávaní	odborných	kvalifikácií).

• Kto je osobou oprávnenou náhrad-
ného spôsobu preukazovania plnenia 
a uznávania odbornej spôsobilosti?
–	 Osobou	 oprávnenou	 preukazovať	 svoju	
odbornú	 spôsobilosť	 na	 prevádzkovanie	
niektorej	 z	 vybraných	 regulovaných	 živností	
je	 fyzická	osoba,	ktorá	 je	 štátnym	príslušní-

kom	 členského	 štátu	 Európskej	 únie	 alebo	 štátu,	 ktorý	 je	 zmluvnou	
stranou	dohody	o	Európskom	hospodárskom	priestore	a	Švajčiarskej	
konfederácie	(ďalej	len	členský	štát)	a	právnická	osoba	založená	podľa	
práva	členského	štátu,	 ktorá	má	sídlo,	ústredie	alebo	hlavné	miesto	
podnikateľskej	činnosti	na	území	týchto	štátov.	Osobou	spoločenstva	
sa	 rozumie	 fyzická	 osoba,	 ktorá	 je	 štátnym	 príslušníkom	 členského	
štátu,	alebo	právnická	osoba	založená	podľa	práva	členského	štátu,	
ktorá	má	sídlo,	ústredie	alebo	hlavné	miesto	podnikateľskej	 činnosti	
na	území	členského	štátu.

• Vzťahuje sa možnosť náhradného spôsobu preukazovania 
plnenia a uznávania odbornej spôsobilosti aj na slovenské 
osoby?
–	 Áno,	možnosť	náhradného	spôsobu	preukazovania	plnenia	a	uzná-
vania	 odbornej	 spôsobilosti	 na	 prevádzkovanie	 niektorej	 z	 vybra-
ných	regulovaných	živností	sa	vzťahuje	aj	na	slovenské	osoby	(fyzické 
a	právnické	osoby),	fyzické	osoby	so	statusom	štátneho	občana	Sloven-
skej	republiky	a	právnické	osoby	so	sídlom	na	území	SR.

• Čo je rozhodným kritériom pre preukazovanie odbornej spô- 
sobilosti?
–	 Kritériom	pre	preukazovanie	odbornej	spôsobilosti	 je	výlučne	štát-
na	príslušnosť.	U	fyzických	osôb	sa	možnosť	alternatívneho	preukazo-
vania	plnenia	odbornej	 spôsobilosti	a	uznávania	dokladov	o	odbor-
nej	 spôsobilosti	 u	 vybraných	 regulovaných	 živností	 neriadi	 kritériom	
bydliska	 záujemcov	o	podnikanie	na	území	 SR,	 ale	 kritériom	 štátnej	
príslušnosti.	Možnosť	alternatívneho	preukazovania	plnenia	odbornej	
spôsobilosti	môžu	 uplatniť	 občania	 členských	 štátov	 EÚ/EHP	 a	 Švaj- 
čiarskej	 konfederácie	aj	 v	prípade,	ak	majú	 svoje	bydlisko	na	území	
niektorého	iného	(nečlenského)	štátu.	Naopak,	táto	možnosť	sa	nevzťa-
huje	na	občanov,	ktorí	nie	sú	štátnymi	príslušníkmi	členských	štátov	
EÚ/EHP	a	 Švajčiarskej	 konfederácie,	 hoci	majú	bydlisko	 v	niektorom 
z	týchto	štátov.

• Je rozdiel v postupe a podmienkach pri žiadosti o uznanie 
odbornej praxe, ktoré sa vzťahujú na slovenskú osobu a na oso-
bu, ktorá je štátnym príslušníkom iného členského štátu? 
–	 Áno.	Pri	žiadosti	o	uznanie	odbornej	praxe	treba	osobitne	rozlišovať	
postup	a	podmienky,	ktoré	sa	vzťahujú	na	slovenskú	osobu	a	na	oso-
bu,	ktorá	je	štátnym	príslušníkom	iného	členského	štátu.	

• Aký je postup občana členského štátu pri žiadosti o uznanie 
odbornej praxe?
–	 Konanie	 o	 uznaní	 odbornej	 praxe	 pre	 občana	 členského	 štátu	 sa	
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začína	dňom	doručenia	 žiadosti	o	uznanie	odbornej	praxe	na	vyko-
návanie	živnosti	zaradenej	v	prílohách	č.	1	a	2	do	zoznamov	 I	až	 III	
Ministerstvu	vnútra	Slovenskej	republiky.		 	
	 Podaním	 vzniká	 poplatková	 povinnosť.	 Za	 vydanie	 rozhodnutia 
o	uznaní	odbornej	praxe	sa	platí	správny	poplatok	vo	výške	20	€	podľa	
zákona	č.	145/1995	Z.	z.	o	správnych	poplatkoch	v	znení	neskorších	
predpisov,	Sadzobník	správnych	poplatkov,	položka	148	písm.	j).	
	 Žiadosť	musí	byť	doložená	dokladom	o	štátnej	príslušnosti	žiadateľa	
a	osvedčením	o	charaktere	a	dĺžke	činnosti	vydaným	príslušným	úra-
dom	alebo	orgánom	členského	štátu.	Ak	to	tento	zákon	ustanovuje,	aj	
dokladmi	o	vzdelaní.	Doklady	musia	byť	predložené	spolu	s	prekladom	
do	štátneho	jazyka.	
	 Osvedčenie	 o	 charaktere	 a	 dĺžke	 činnosti	 vydané	 príslušným	 úra-
dom	alebo	orgánom	členského	štátu	musí	byť	v	súlade	s	§	66i,	66j,	66k	
podľa	zaradenia	regulovanej	živnosti	do	príslušného	zoznamu	(napr.	
pre	 regulovanú	 živnosť	 zámočníctvo	 zaradenú	 do	 zoznamu	 I	 musí	
byť	osvedčenie	vydané	v	súlade	s	niektorým	ustanovením	§	66i	ods.	1	
živnostenského	zákona,	pre	živnosť	zasielateľstvo	zaradenú	do	zozna-
mu	II	musí	byť	osvedčenie	vydané	v	súlade	s	niektorým	ustanovením 
§	66j	ods.	1	živnostenského	zákona,	pre	živnosť	pohostinská	činnosť	
a	 výroba	hotových	 jedál	pre	 výdajne	 zaradenú	do	 zoznamu	 III	musí	
byť	osvedčenie	vydané	v	súlade	s	niektorým	ustanovením	§	66k	ods.	1	
živnostenského	zákona,	ap.).

• Aký je postup občana Slovenskej republiky pri žiadosti o uzna-
nie odbornej praxe?
–	 Konanie	o	uznaní	odbornej	praxe	sa	začína	dňom	doručenia	žiados-
ti	o	uznanie	odbornej	praxe	na	vykonávanie	živnosti	zaradenej	v	prílo-
hách	č.	1	a	2	do	zoznamov	I	až	III	Ministerstvu	vnútra	Slovenskej	re- 
publiky.
	 Podaním	 vzniká	 poplatková	 povinnosť.	 Za	 vydanie	 rozhodnutia 
o	uznaní	odbornej	praxe	sa	platí	správny	poplatok	vo	výške	20	€	podľa	
zákona	č.	145/1995	Z.	z.	o	správnych	poplatkoch	v	znení	neskorších	
predpisov,	Sadzobník	správnych	poplatkov,	položka	148	písm.	j).	
	 Odborná	prax	nadobudnutá	na	území	SR	sa	preukazuje	dokladmi 
o	skutočnom	a	zákonnom	vykonávaní	príslušnej	odbornej	činnosti.	
	 Skutočné	 vykonávanie	 príslušnej	 odbornej	 činnosti	 sa	 preukazuje	
dokladmi	o	vykonávaní	činnosti	po	dobu	stanovenú	príslušnými	usta-
noveniami	§	66i,	§66j,	§66k	živnostenského	zákona,	najmenšou	potvr- 
dzovanou	 časovou	 jednotkou	 sú	 spravidla	 3	 mesiace,	 ako	 doklady	
môžu	slúžiť	obchodné	písomnosti,	zmluvy,	faktúry	a	akékoľvek	dokla- 
dy,	 z	 ktorých	 je	 zrejmé,	 že	 žiadateľ	 bol	 skutočne	 činný	 v	 prísluš- 
nej	 odbornej	 činnosti,	 dôkazné	 bremeno	 za	 všetky	 potvrdzované 
skutočnosti,	 ako	 aj	 rozhodnutie	 o	 výbere	 dôkazov	 je	 na	 strane	 žia- 
dateľa.	
	 Zákonné	 vykonávanie	 príslušnej	 odbornej	 činnosti	 v	 prípade	 pre-
vádzkovania	živnosti	prostredníctvom	osoby	zodpovedného	zástupcu	
podľa	platného	živnostenského	zákona	sa	preukazuje	dokladom	o	pra-
covnom	pomere	s	osobou	zodpovedného	zástupcu	vrátane	preukáza-
nia	dokladov	potvrdzujúcich	splnenie	odvodových	povinností	zamest-
návateľa	 za	 zamestnanca,	 určených	 osobitnými	 predpismi.	 Doklady	
musia	byť	predložené	za	rovnaké	časové	obdobie	ako	sa	preukazuje	
skutočné	vykonávanie	príslušnej	odbornej	činnosti.	Splnenie	odvodo-
vých	 povinností	 zamestnávateľa	 určených	 osobitnými	 predpismi	 je	
možné	preukázať	na	základe	vlastného	výberu	niektorej	z	odvodových	
povinností	za	preukazované	obdobie.	
	 Odbornú	prax	nemožno	uznať,	ak	fyzická	osoba	nadobudla	živnos-
tenské	oprávnenie	na	vykonávanie	niektorej	regulovanej	živnosti	zara-
denej	do	zoznamov	I	až	III,	avšak	túto	činnosť	neprevádzkovala	vôbec	
alebo	neprevádzkovala	v	požadovanej	dobe.
	 Nemožno	ju	uznať	ani	v	prípade,	ak	osoba	s	oprávnením	na	vyko-
návanie	regulovanej	živnosti	živnosť	reálne	vykonávala,	ale	ju	nevyko-

návala	v	súlade	so	živnostenským	zákonom	a	dotknutými	predpismi.	
V	praxi	ide	o	prípady	prevádzkovania	živnosti	bez	ustanovenia	osoby	
zodpovedného	zástupcu	alebo	bez	uzatvorenia	povinného	pracovného	
pomeru	s	osobou	zodpovedného	zástupcu	(resp.	o	prípady	uzatvore-
nia	fiktívneho	pracovného	pomeru	bez	preukázania	splnenia	odvodo-
vých	povinností	zamestnávateľa	za	zamestnanca).
	 K	 preukázaniu	 skutočného	 a	 zákonného	 vykonávania	 príslušnej	
odbornej	činnosti	je	postačujúce	predložiť	čitateľné	fotokópie	požado-
vaných	dokladov.	Doklady	nemusia	byť	úradne	overené.

• Kedy sa uznáva odborná kvalifikácia?
–	 Osoba	 spoločenstva,	 ktorá	 na	 vykonávanie	 činnosti	 zaradenej	 do	
zoznamov	I	až	III	spĺňa	podmienky	odbornej	spôsobilosti	vyžadované	
na	vykonávanie	 tejto	činnosti	v	 inom	členskom	štáte,	 tieto	podmien-
ky	 však	 nezodpovedajú	 požiadavkám	 ustanoveným	 týmto	 zákonom 
alebo	 osobitnými	 predpismi	 Slovenskej	 republiky,	 môže	 požiadať	
Ministerstvo	 vnútra	 Slovenskej	 republiky,	 aby	 jej	 vedomosti	 a	 zruč- 
nosti	 doložené	 diplomami,	 vysvedčeniami	 o	 skúškach	 alebo	 inými	
dokladmi	 o	 spôsobilosti	 vydanými	 v	 inom	 členskom	 štáte	 porovnal 
s	 požiadavkami	 vyžadovanými	 osobitnými	 predpismi	 Slovenskej	 re- 
publiky.	

• Aký je postup pri žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie?
–	 Konanie	o	uznaní	odbornej	kvalifikácie	sa	začína	dňom	doručenia	
žiadosti	o	uznanie	odbornej	kvalifikácie	na	vykonávanie	živnosti	zara-
denej	 v	 prílohách	 č.	 1	 a	 2	 do	 zoznamov	 I	 až	 III	Ministerstvu	 vnútra	
Slovenskej	republiky.	
	 Podaním	 vzniká	 poplatková	 povinnosť.	 Za	 vydanie	 rozhodnutia 
o	 uznaní	 odbornej	 praxe	 sa	 platí	 správny	 poplatok	 vo	 výške	 100	 €	
podľa	zákona	č.	145/1995	Z.	z.	o	správnych	poplatkoch	v	znení	neskor-
ších	predpisov,	Sadzobník	správnych	poplatkov,	položka	148	písm.	k).	
	 Žiadosť	musí	byť	doložená	dokladom	o	štátnej	príslušnosti	žiadateľa	
a	rozhodnutím	o	uznaní	dokladu	o	vzdelaní	alebo	kópiami	osvedčení 
o	odbornej	spôsobilosti,	ktoré	umožňujú	prístup	k	predmetnej	profesii,	
a	ak	to	tento	zákon	ustanovuje,	aj	dokladmi	o	odbornej	praxi	žiadateľa.	
Doklady	musia	byť	predložené	spolu	s	prekladom	do	štátneho	jazyka.	
	 Ministerstvo	 vnútra	 Slovenskej	 republiky	 potvrdí	 prijatie	 žiadosti	
do	jedného	mesiaca	od	jej	prijatia	a	v	potvrdení	 informuje	žiadateľa 
o	všetkých	chýbajúcich	dokladoch.
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	 Žiadosť,	ktorá	obsahuje	iný	doklad	ako	doklad	o	vzdelaní,	predloží	
Ministerstvo	vnútra	Slovenskej	republiky	na	vyjadrenie	Slovenskej	živ-
nostenskej	komore,	ktorá	sa	vyjadrí	do	troch	mesiacov	od	doručenia	
žiadosti.

• Čím sa preukazuje predchádzajúce vzdelanie pre príslušnú 
činnosť?
–	 Predchádzajúce	vzdelávanie	pre	príslušnú	činnosť	podľa	§	66i	až	66k	
sa	preukazuje	
a)	 štátom	uznaným	vysvedčením	alebo	iným	dokladom	o	predchádza-
júcom	vzdelaní	nadobudnutom	v	členskom	štáte,	ktoré	príslušná	pro-
fesijná	organizácia	posúdila	ako	platné	alebo
b)	 dokladom	o	úspešnom	skončení	odbornej	prípravy	v	nečlenskom	
štáte	spolu	s	dokladmi	členského	štátu	o	uznaní	odbornej	prípravy	na	
účely	výkonu	príslušnej	činnosti	a	o	trojročnej	odbornej	praxi	v	prísluš-
nej	činnosti	na	jeho	území.	

• Okresné úrady, odbory živnostenského podnikania vydávajú 
aj Osvedčenie o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živ-
nosťou. O aký doklad ide?
–	 Ak	chce	občan	Slovenskej	republiky	začať	podnikať	v	inom	členskom	
štáte,	 je	oprávnený	preukázať	potrebnú	odbornú	spôsobilosť	jedným 
z	 náhradných	 spôsobov	 uznávania	 odbornej	 spôsobilosti.	 Na	 preu-
kázanie	 odbornej	 praxe	 je	 potrebné	 požiadať	 okresný	 úrad	 (odbor	
živnostenského	 podnikania)	 podľa	 miestnej	 príslušnosti	 o	 vydanie	
osvedčenia	o	povahe	a	dĺžke	praxe	v	činnostiach,	ktoré	sú	živnosťou.	
Osvedčenie	sa	vydáva	žiadateľom,	ktorý	chcú	podnikať	v	členskom	štá-
te	v	remeselných,	viazaných	aj	voľných	živnostiach.	Osvedčenie	preu-
kazuje	len	dĺžku	odbornej	praxe,	ktorú	preukázateľne	žiadateľ	vykonal 
v	 Slovenskej	 republike,	 nepreukazuje	 dobu	 trvania	 oprávnenia	 na	
vykonávanie	danej	činnosti.	

• V akom postavení preukazuje žiadateľ o vydanie osvedčenia 
o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou?
–	 Povaha	a	dĺžka	praxe	sa	preukazuje	v	postavení	–samostatne	zárob-
kovo	činná	osoba,	v	postavení	–	zamestnanca,	v	postavení	-	manažéra.	
Povahu	a	dĺžku	praxe	v	činnostiach,	ktoré	sú	živnosťou	je	možné	preu-
kázať	aj	v	kombinácii	viacerých	postavení.

• Čím sa preukazuje vykonávanie odbornej praxe v postavení 
samostatne zárobkovo činnej osoby?
–	 Na	vydanie	osvedčenia	preukazujúceho	vykonanie	odbornej	praxe 
v	 postavení	 samostatne	 zárobkovo	 činnej	 osoby	 je	 potrebné	 doložiť	
podnikateľské	 oprávnenie	 a	 dokumenty	 preukazujúce	 skutočnú	 čin-
nosť,	t.	j.	obchodné	písomnosti,	zmluvy,	faktúry	atď.	

• Čím sa preukazuje vykonávanie odbornej praxe v postavení 
zamestnanca?
–	 Ak	sa	preukazuje	odborná	prax	v	postavení	zamestnanca,	je	potreb-
né	doložiť	pracovnú	zmluvu	alebo	potvrdenie	o	praxi.	

• Čím sa preukazuje vykonávanie odbornej praxe v postavení 
manažéra?
–	 V	 prípade	 praxe	 v	 postavení	manažéra	 sa	 za	manažéra	 považuje	
fyzická	 osoba,	 ktorá	 organizuje,	 vykonáva,	 kontroluje	 a	 zodpovedá	
za	riadiacu,	personálnu,	finančnú	a	inú	činnosť	v	oblasti	príslušného	
povolania	ako	manažér	organizácie	 (pobočky	organizácie),	 zástupca	
majiteľa	 alebo	 manažéra	 organizácie	 alebo	 zamestnanec	 v	 riadia-
com	postavení	so	zodpovednosťou	za	jedno	alebo	viaceré	oddelenia. 
K	žiadosti	o	vydanie	osvedčenia	preukazujúceho	odbornú	prax	v	pozí-
cií	manažéra	 je	potrebné	priložiť	mandátnu	zmluvu;	 zmluvu	o	výko-
ne	 funkcie	 konateľa;	 prípadne	 potvrdenie	 o	 praxi,	 ktoré	musí	 obsa-
hovať	 názov	 firmy,	 ktorá	 potvrdenie	 vydáva;	 obdobie	 vykonávanej 
praxe;	funkciu,	ktorú	vykonával;	meno	osoby,	ktorá	potvrdenie	vydala	
a	dátum	vydania	potvrdenia.

• Pripravujú sa nejaké legislatívne zmeny na úseku preukazo-
vania odbornej spôsobilosti pre získanie živnostenského opráv- 
nenia?
–	 Áno,	 v	 súčasnom	období	 je	 v	 legislatívnom	procese	 návrh	 zákona 
o	uznávaní	dokladov	o	vzdelaní	a	o	uznaní	odborných	kvalifikácií,	kto-
rým	 sa	 bude	 novelizovať	 aj	 živnostenský	 zákon.	 Navrhované	 zmeny 
v	živnostenskom	zákone	sa	predovšetkým	dotýkajú	skrátenia	lehôt	na	
vydanie	rozhodnutia	o	odbornej	praxi	a	rozhodnutia	o	odbornej	kvali-
fikácii.	Sú	to	pozitívne	zmeny	pre	podnikateľov.

Za rozhovor ďakuje Mgr. Viktor Kubal
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tí, že škodu je možné preplatiť 
len pri náhodnej situácii. pre-
to vám teda nepatrí škoda za 
plnenie zatečenej podlahy, 
ak ste si v byte nechali otvo-
rené okno.
 ak však uvediete náhod-
nú udalosť, alebo nebodaj 
aj poškodenie okna vetrom 
a jeho otvorenie a nestalo sa 
to, ide o poistný podvod. a tu 
teda platí, že aj malé prekva-
lifikovanie vzniku škodovej 
udalosti, ktorá nebola fiktívna, 
ale sa skutočne stala, len inak 
ako bola uvedená, je poistným 
podvodom. 

 pomocou nových technoló- 
gií sú likvidátori schopní iden-
tifikovať, ako sa škoda skutoč-
ne stala a či vznikla náhodou 
v dôsledku nepriaznivého po- 
časia, alebo inak. V prípade poľ-
nohospodárskych plodín od- 
haľujú pokusy o podvod aj na 
základe satelitných snímok. 
Nie je žiadnym tajomstvom, 
že v oblasti majetku sa využí-
vajú aj drony a aplikácie na 
monitoring okolia či dokonca 
systémy, ktoré v ľudskej reči 
dokážu odhaliť pravdivé tvr-
denie od klamstva. Hovoriť 
v poisťovni nepravdu už tak 
jednoducho neprejde. 

 tisícky ľudí chcú každý rok 
využiť svoje poistenie na obo-
hatenie sa neprávom. V minu-
losti to mnohým vychádza-
lo, no dnes je situácia iná. 
poisťovne sa proti nekalým 
praktikám poistencov chránia 
pomocou špičkových techno- 
lógií, vďaka ktorým sú pri 
odhaľovaní nielen podvodov, 
ale aj pokusov o podvod stále 
úspešnejšie.
 Úspešnosť odhalenia pod-
vodov v posledných rokoch 
stúpla na 96 percent. podie- 
ľalo sa na ňom dôslednej- 
šie monitorovanie podozri-
vých poistných udalostí a vy- 
užívanie nových technológií. 
ušetrené milióny poisťovne 
neváhajú investovať do ino-
vácií. No pri odhaľovaní pod-
vodov im výrazne pomáha aj 
ľudská nevedomosť. poistné-
ho podvodu sa jednoducho 
nedá dopustiť omylom.
 a ľudia si často vymýšľajú 
rovnaké historky a tvrdenia, 
na základe ktorých pre pois- 
ťovňu vznikajú automatické 
scenáre. V nich sú zakotvené 
isté spoločné vzory správa-
nia pri podozrivých poistných 
udalostiach. poisťovne tieto 
scenáre následne vyhodno-
cujú. ak obsahujú spoloč-
né body, škodovú udalosť 
podrobne preverujú a v mno-
hých prípadoch vyjde skutoč-
ne snaha o podvod. preto si 
teda vždy pri šetrení škody 
a uvádzaní okolností dobre 
premyslite, čo poviete.

 Prekvalifikovanie škody
 Často môže dochádzať k po- 
istnému podvodu napríklad 
pri škode na majetku. mnoho 
ľudí sa snaží získať neopráv- 
nene nárok na poistné plne-
nie z poistenia aj v prípade 
udalostí, ktoré boli v poistných 
výlukách. Všeobecne totiž pla-

 Životné poistky
 ako zdroj zisku
 poisťovne monitorujú nie-
len samotný priebeh poist-
nej udalosti, ale aj neobvyklé 
správanie klientov. sú prí-
pady, kedy si rodina uzavrie 
aj 6 či 10 poistiek, prípadne 
5-členná rodina má dohro-
mady 15 životných poistiek. 
Objavili sa prípady, keď oso-
ba nahlásila 3 či 4 úrazy za 
rok, pričom ich liečenie bolo 
neprimerane dlhé a následne 
si chcela uplatniť neprimera-
ne vysoké poistné plnenie. pri 
šetrení sa preukázalo, že išlo 

o fiktívny úraz a pokus o po- 
isťovací podvod.
 poisťovňa si práve kvôli vyso- 
kému počtu takzvaných mäk-
kých diagnóz žiadala röntge-
nové snímky, prípadne ďalšiu 
zdravotnú dokumentáciu na 
potvrdenie diagnózy. ak do- 
kumenty chýbajú, je veľmi jed-
noduché odhaliť pokus o pod-
vod. poisťovne dokážu preveriť 
aj to, či sa pri podvode nespo-
lupracuje s lekárom, keďže sa 
vyskytli aj takéto situácie.

 Prevládajú kšefty s autami
 Najviac odhalených pokusov 
o podvody je stále v poistení 

vozidiel. analýzou vykonanou 
na vzorke 3261 obhliadnu- 
tých jazdených vozidiel sa zis-
tilo, že až 62 percent vozidiel 
starších ako 1 rok vstupuje 
do poistenia s menšími či 
väčšími poškodeniami. týkali 
sa ich až dve tretiny pokusov 
o podvod, sem možno zara-
diť aj nafingované parkova-
cie škody. Klienti často hlásia 
väčšie poškodenie, ako sa 
v skutočnosti stalo, alebo k 
novému poškodeniu pridajú 
aj staré, ktoré s aktuálnym 
stavom nesúvisí, prípadne 
vzniklo ešte pred poiste-
ním automobilu. stále veľké 
percento podvodov vzniká 
aj fingovanými dopravnými 
nehodami. tie nielenže nie 
sú preplácané, keďže ide o 
úmyselné poškodenie, ale 
navyše sa v takomto prípade 
klasifikujú ako pokus o pod-
vod.

 Pätnásť rokov
 za podvod
 poisťovne pokusy o pod-
vod hlásia polícii a na zákla-
de súdno-právneho konania 
zaň hrozí odňatie slobody od 
1 do 15 rokov. samotný trest 
prirodzene závisí od osoby 
páchateľa, spôsobu spácha-
nia poistného podvodu a výš-
ky spôsobenej škody a ďalších 
okolností. podľa zákona je 
však už podvod v hodnote od 
266 eur trestným činom, a to 
nielen jeho zrealizovanie, ale 
aj v štádiu pokusu. V prípade 
preukázania viny hrozí pácha-
teľovi trest. už za takto malú 
škodu od 266 eur do 2660 eur 
je trestná sadzba stanovená 
na 1 až 5 rokov odňatia slobo-
dy. snažiť sa teda získať poist-
né krytie neprávom, môže 
skončiť veľmi nepríjemne.

Marek Mittaš	(krátené)
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návštevníci v pavilóne m2, ktorý 
zároveň ponúkal aj prezentáciu 
vedy, výskumu a školstva. atrak-
ciou pavilónu bolo 14 metrov 
dlhé akvárium plné rýb.
 a práve v pavilóne m2 sa za- 
stavíme, pretože ten bol tohto 
roku domovským miestom pek-
ného stánku sLOVeNsKeJ ŽIV-
NOsteNsKeJ KOmORY. V tejto 
súvislosti som položil tri otázky 
predsedovi Krajskej zložky sŽK 
Vladimírovi mičkovi, ktorý bol 
predstavenstvom sŽK poverený 
prípravami celého podujatia na 
výstave v Nitre.

• Ak porovnáme, v rámci prí-
pravy, tento rok s tým minu-
lým, čo sa zmenilo?
–	 Zmenilo	 sa	 toho	viac.	 Samotné	

(pokračovanie zo strany 1)

prípravné	 práce	 sa	 začali	 vlast-
ne	 už	 v	 máji	 tohto	 roku	 viacerý- 
mi	 návštevami	 výstaviska	 v	 Nitre	
a	 rokovaniami	 so	 zodpovednými	
pracovníkmi	Agrokomplexu	Nitra, 
ktoré	neboli	jednoduché,	ale	nako-
niec	nám	naozaj	vyšli	v	ústrety	po	
každej	 stránke.	 Presťahovali	 sme	
sa	do	haly	M2	a	aj	priestor	a	roz-
loženie	stánku	boli	na	lepšej	úrov-
ni	ako	vlani.

• Mohli by ste nám to vysvetliť 
konkrétnejšie?
–	 V	prvom	rade	sme	dostali	k	dis-
pozícii	 väčšiu	 plochu	 v	 hale	 M2 
a	s	mojím	kolegom	a	spoluorgani-
zátorom	projektu	Viktorom	Kuba-
lom	sme	rozloženie	stánku	zmeni-
li.	 Jeho	prvá	časť	bola	k	dispozícii	
na	prezentáciu	SŽK	–	remeslá,	pre	
všetkých	návštevníkov	a	v	spojení	
s	hlavným	stredovým	pultom	sme	
poskytovali	ľuďom	tlačoviny	a	rôz-
ne	iné	materiály	SŽK.	Tu	sme	vytvo-
rili	 aj	 Jednotné	 kontaktné	 miesto	
pre	 Ministerstvo	 vnútra	 SR,	 kde	
pracovníčky	živnostenského	odbo-
ru	mohli	 poskytovať	 poradenstvo	 
v	 rámci	 živnostenského	 podnika-
nia.	Na	pravej	strane	stánku	sme	
mali	 k	 dispozícii	 miestnosť	 pre	
všetky	návštevy,	ktoré	mali	záujem	
sa	u	nás	zastaviť	a	vymeniť	si	pra-
covné	a	iné	skúsenosti	a	poznatky. 

• Bolo to dobré rozhodnutie?
–	 Ako	 sa	 ukázalo	 počas	 štyroch	
dní	výstavy,	naozaj	sa	nám	poda-
rilo	 skĺbiť	 všetko	 podľa	 našich	
predstáv.	Samozrejme,	nesmieme	
zabudnúť	 aj	 na	 to,	 že	 kto	 k	 nám	
zavítal,	 bol	 obslúžený	 nealko	 ob- 
čerstvením,	 kávou,	 obloženými	
chlebíčkami,	bratislavskými	rožka-
mi	 a	 inými	 dobrotami.	 V	 rámci	
toho	„sladkého“	sponzorského	ob- 
čerstvenia	pre	náš	stánok,	by	som	
touto	 cestou	 chcel	 poďakovať	
hlavne	 pánovi	 Jánovi	 Ihriskému 
z	Novej	Dubnice.	

 slová Vladimíra mičku môžem 
len potvrdiť. V našom stánku sa 
vystriedalo naozaj množstvo ľudí 
z politického, spoločenského, 
či umeleckého života. presvedčiť 
vás o tom môže aj fotograficky 
zachytená návšteva podpred-
sedu slovenskej národnej rady 
a predsedu strany mOst–HÍD, 
bélu bugára. 
 Vyhradenie nášho stánku pre 
Jednotné kontaktné miesto mi- 
nisterstva vnútra sR bolo tiež 
dobrým rozhodnutím, navštívili 
ho desiatky záujemcov a dozve-

deli sa fundované, vyčerpávajú-
ce odpovede na otázky z oblasti 
vzniku oprávnenia na podnika-
nie a poskytovania služieb pod-
nikateľským spôsobom a iné, 
ktoré ich zaujímali. Za to patrí 
vďaka riaditeľovi živnostenské-
ho odboru pri ministerstve vnút-
ra sR Ing. Jánovi Dutkovi a kolek- 
tívu pracovníčok Okresného 
úradu Nitra, odboru živnosten-
ského podnikania a jej vedúcej 
Ing. márii Šumichrastovej. 
 Veľkým lákadlom pre okolo- 
idúcich nášho stánku bola expo-
zícia jedného z najlepších slo-
venských medovnikárov Daniela 
Habalu a jeho dcéry, ktorí nielen 
ponúkali všetkým svoje výrobky, 
ale ich aj v stánku priamo pred 
divákmi piekli. Ďalším remesel-
níkom v stánku bol keramikár 
pán michal Horník z trnavy. pre-
to môžeme smelo skonštatovať, 
že v porovnaní s inými stánkami, 
sa ten náš vôbec v konkurencii 

nestratil a navštívilo ho veľké 
množstvo ľudí.
 ale vráťme sa ešte k ďalším 
atraktívnym podujatiam tohto-
ročného agrokomplexu. medzi 
ne určite patril aj úspešný pokus 
o rekord a zápis do guinnessovej 
knihy rekordov v počte ozdobe-
ných kapkejkov, ktorý v pavilóne 
C zorganizoval spolok cukrárov 
slovenska. Na druhý deň cukrári 
predviedli návštevníkom svo-
ju zručnosť a umelecké cítenie 
pri zdobení tort v súťaži o ceny 
– tORta ROKa 2017. Obidve 
podujatia boli úspešné a prispeli 
k pozitívnej propagácii cukrár- 
skeho remesla.
 V slovenskom poľnohospo- 
dárskom múzeu si zasa návštev-
níci okrem iného mohli pozrieť 
preteky v tradičnom spôsobe ko- 
senia, traktorparádu a vyrezáva-
nie úľov z dreva. Celý program 
múzea sa odohrával v prostredí 
historického skanzenu. Vo vyno-
venom amfiteátri až do večer-
ných hodín prebiehal zaujímavý 
kultúrny program s množstvom 
hudby, spevu a tanca. 
 agrokomplex 2017 možno po- 
važovať za veľmi vydarený a už 
teraz sa tešíme na ten budúco-
ročný, 45. ročník.

Viktor Kubal
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k cene svojich tovarov a slu- 
žieb je vyššie ako odpočíta-
nie dane na vstupe, teda daň, 
ktorú si mohol odpočítať z da- 
ňových dokladov vystavených 
svojimi dodávateľmi. Výška vy- 
počítanej vlastnej daňovej po- 
vinnosti, teda daň na úhradu, 
je splatná v termíne na poda-
nie daňového priznania.

 2. Nadmerný odpočet
 to je situácia, kedy je odpo-
čítanie dane na vstupe (DpH 
z nakúpených tovarov a slu- 
žieb) vyššie ako zdaniteľné 
plnenia (DpH vyfakturova-
ná daňovníkom k cene jeho 
tovarov a služieb). Je to vlast-
ne nárok daňovníka na vrá-
tenie dane od daňového úra-
du. pokiaľ vznikne platiteľovi 
DpH nadmerný odpočet a je 
štvrťročným platiteľom DpH, 
daňový úrad mu tento nad- 
merný odpočet hneď nevrá-
ti, ale počká do ďalšieho da- 
ňového priznania, teda do na- 
sledujúceho štvrťroka a podľa 
výsledku tohto daňového priz- 
nania buď nadmerný odpo- 
čet započíta s daňovou povin-
nosťou v ďalšom daňovom 
priznaní, alebo v prípade ďal-
šieho nadmerného odpočtu 
predchádzajúci nadmerný od- 
počet vráti.
 mesační platitelia dostanú 
nadmerný odpočet štandard-
ne do 30 dní od podania daňo-
vého priznania za zdaňovacie 
obdobie nasledujúce po zda-

 Nielen podnikatelia, ale aj 
bežní občania sa vo svojom 
každodennom živote stretá-
vajú s nepriamymi daňami 
bez toho, aby si uvedomovali, 
že tieto dane sú premietnu-
té do cien tovarov a služieb. 
takouto daňou je aj daň z pri-
danej hodnoty (DpH), ktorá je 
jedným z najvýznamnejších 
zdrojov príjmov do štátneho 
rozpočtu.
 DpH patrí medzi nepria-
me dane, čo znamená, že sa 
nezdaňuje fyzická alebo práv-
nická osoba, ale zdaňujú sa 
produkty a služby. mnoho ľudí 
sa pýta, prečo sú ceny uvádza-
né v obchodoch alebo v letá-
koch bez DpH a s DpH? a prá-
ve to je odpoveď: ak si kúpime 
potraviny alebo si objednáme 
opravu auta v servise, tak 
v cene zaplatíme často aj DpH. 
Je to daň, ktorú zaplatí koneč-
ný spotrebiteľ pri svojom 
nákupe, ale odvedie ju štátu 
podnikateľ. Z toho vyplýva, 
že DpH nemá vplyv na vý- 
sledok hospodárenia podni-
kateľa, ale na konečnú cenu 
pre spotrebiteľa. Bežný spo-
trebiteľ vždy nakupuje vrá-
tane DPH. Ceny uvádzané bez 
DpH sú určené pre podnika-
teľov, ktorí sú platiteľmi DpH 
a majú nárok na odpočet DpH. 
V konečnom dôsledku taktiež 
nakupujú aj s DpH.
 sadzbu DpH určuje zákon 
o DpH. V súčasnosti platia na 
slovensku dve sadzby DpH. 
Základná sadzba DpH je vo 
výške 20 % zo základu dane. 
Znížená sadzba DpH je vo výš-
ke 10 % a platí napríklad na 
knihy či zdravotné pomôcky.
 platiteľovi DpH pri podaní 
daňového priznania môžu 
vzniknúť 2 situácie:

 1. Vlastná daňová
 povinnosť
 to znamená, že zdaniteľné 
plnenie na výstupe, teda DpH, 
ktorú daňovník vyfakturoval 

ňovacom období, v ktorom 
nadmerný odpočet vznikol, 
alebo do 30 dní od uplynutia 
lehoty na podanie daňového 
priznania, ak platiteľ nebol 
povinný podať daňové prizna-
nie za zdaňovacie obdobie 
nasledujúce po zdaňovacom 
období, v ktorom nadmerný 
odpočet vznikol.
 Čo znamená pojem „nad- 
merný odpočet“?
 Nadmerným odpočtom sa 
rozumie prevýšenie celkovej 
výšky odpočítateľnej dane za 
príslušné zdaňovacie obdo-
bie nad celkovou výškou dane 
za príslušné zdaňovacie obdo-
bie okrem dane pri dovoze 
tovaru.
 Špecifický postup pri vráte- 
ní nadmerného odpočtu up- 
ravuje ustanovenie § 79 ods. 2 
zákona o DpH. týka sa však 
len takého platiteľa dane:
a)	 ktorého	 zdaňovacím	 obdo-
bím	platiteľa	je	kalendárny	me- 
siac,
b)	 ak	 bol	 platiteľom	 najmenej	
12	kalendárnych	mesiacov	pred	
skončením	 kalendárneho	 me- 
siaca,	 v	 ktorom	 nadmerný	 od- 
počet	vznikol,	a
c)	 platiteľ	 nemal	 v	 období	 6	
kalendárnych	 mesiacov	 pred	
skončením	 kalendárneho	 me- 
siaca,	 v	 ktorom	 nadmerný	 od- 
počet	 vznikol,	 daňové	 nedo-
platky	 a	 colné	 nedoplatky	 voči	
daňovému	 úradu	 a	 colnému	
úradu	 a	 nedoplatky	 na	 povin-
ných	odvodoch	poistného	podľa	

osobitných	 predpisov	 v	 súhrne	
viac	ako	1	000	eur.

 Vrátenie nadmerného
 odpočtu v prípade
 daňovej kontroly
 postup pri vrátení nadmer-
ného odpočtu v prípade daňo-
vej kontroly, upravuje usta-
novenie § 79 ods. 6 zákona 
o DpH. ak daňový úrad v leho-
te na vrátenie nadmerného 
odpočtu začne daňovú kon- 
trolu, vráti nadmerný odpočet 
do desiatich dní od skončenia 
daňovej kontroly, a to vo výš-
ke zistenej daňovým úradom.

 Vrátenie nadmerného
 odpočtu v prípade,
 ak platiteľ neumožní
 vykonanie daňovej
 kontroly
 ak platiteľ neumožní vyko-
nanie daňovej kontroly do 
troch mesiacov odo dňa jej 
začatia, nárok na vrátenie 
nadmerného odpočtu zani-
ká posledným dňom tretieho 
mesiaca.

 Kedy možno očakávať
 peniaze z nadmerného
 odpočtu?
 O nadmernom odpočte 
pojednáva a postup pri vra-
caní nadmerného odpočtu 
upravuje ustanovenie § 79 
zákona o DpH. V ustanovení 
§ 79 ods. 1 zákona o DpH sa 
uvádza, že ak v zdaňovacom 
období vznikne platiteľovi 
nadmerný odpočet, odpočíta 
platiteľ nadmerný odpočet 
od vlastnej daňovej povinnos- 
ti v nasledujúcom zdaňova- 
com období.
 ak platiteľ nemôže odpo-
čítať nadmerný odpočet od 
vlastnej daňovej povinnosti 
v nasledujúcom zdaňovacom 
období, daňový úrad vráti 
neodpočítaný nadmerný od- 
počet alebo jeho neodpočí-
tanú časť do 30 dní od poda-
nia daňového priznania za 
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 Na slovensku je zadlžených množstvo ľudí. polovica (51 %) 
spláca nejaký úver, viac ako tretina dlžníkov (37 %) nemá zamest-
nanie a nachádza sa v horšej finančnej situácii. Napriek tomu si 
aj v tomto roku plánoval vziať si úver zhruba každý desiaty slo-
vák, spravidla s cieľom zaobstarania bývania (42 %), vybavenia 
bytu (25 %) alebo nákupu vozidla (24 %). 
 Každý z nás chce lepšie bývanie, lepšie auto a vybavenie 
domácnosti, ale mnohí z nás nedokážu reálne odhadnúť, či všet-
ky tieto vymoženosti dokážu zo svojho príjmu aj reálne splácať. 
už po krátkom čase zistia, že si zobrali priveľké sústo, a tak znovu 
požiadajú o ďalšiu pôžičku, aby tú predchádzajúcu mohli splácať. 
ani sa nenazdajú a ocitnú sa v problémoch. majú na krku viacero 
malých pôžičiek, každú na inú sumu a s inou dobou splácania. 
ak do toho príde nečakaná práceneschopnosť či strata zamest-
nania, môžu sa rýchlo dostať do dlhovej pasce. 

 V podstate existuje niekoľko zásadných chýb, kvôli ktorým sa 
ľudia zadlžujú a dostávajú sa do dlhovej špirály. medzi najčastej-
šie z nich patria: 
 Míňanie bez rozmyslu. bohatý Ježiško, luxusná dovolenka 
v lete, novšia kuchyňa či najnovšie technologické vychytávky. 
potom stačí len krátky výpadok príjmu, a ten vám spôsobí prob- 
lémy, na ktoré ste doteraz ani len nepomysleli.
 Žijete len v prítomnosti. Hovorí sa, že treba žiť pre to, čo je 
teraz, ale to neznamená okamžite všetko minúť. Odborníci tvr-
dia, že optimálna čiastka, ktorú by ste mali mať ušetrenú na 
horšie časy, je 6-násobok vášho mesačného príjmu. túto čiastku 

šetrite postupne a odkladajte vždy bokom namiesto neuvážené-
ho nakupovania v deň výplaty.
 Vyhýbanie sa poisteniu majetku. Ročné poistenie vašej 
nehnuteľnosti je zanedbateľná čiastka oproti tej, ktorá vám 
zasvieti hneď vytopení bytu, poškodení okien či kuchyne.
 Odmietanie rád od odborníkov. Väčšina slovákov finančným 
poradcom neverí. pokiaľ si však nájdete niekoho, komu môžete 
plne dôverovať, tak vám poradí, ako naložiť s vašimi financiami, 
dlhmi či investíciami.
 
 AKO SA DOSTAť z DLŽôB?
 ak ste sa už do dlhovej pasce dostali, čím najrýchlejšie sa 
pokúste dostať sa z nej von. 
 Vytvorte si finančný plán. Rozoberte si svoje platby a zistite, 
či nemáte nejaké zbytočné výdavky. možno sa nájdu dokonca 
veci, ktoré by sa dali predať a ich predaj nebudete ľutovať.
 zjednoťte si pôžičky. Vašu finančnú situáciu určite zlepší, ak 
spravíte z viacerých pôžičiek jednu, vďaka čomu získate lepší 
prehľad o svojich platbách. Refinancovanie pôžičiek vo forme jed-
ného spoločného krátkodobého úveru môže byť navyše omnoho 
výhodnejšie, ako platiť za viaceré pôžičky s rôznou dobou splat-
nosti.
 Osobný bankrot. taktiež jeden zo spôsobov oddlženia, hoci 
o niečo komplikovanejší. Oddlženie nie je také jednoduché, ako 
vyzerá a osoba, ktorá prejde všetkými žiadosťami a dohodami 
s inštitúciami, musí nakoniec 5 rokov žiť z minimálneho rodinné-
ho rozpočtu.
 a nakoniec najjednoduchší spôsob pomoci, ktorý však vyhľadá 
len veľmi málo ľudí. Nehanbite sa a požiadajte o pomoc špecia-
listov v dlhovej či inej špecializovanej poradni.

ňového priznania za zdaňova-
cie obdobie III. štvrťrok 2017.

 Príklad č.1:
 Za III. štvrťrok 2017 vykáže 
podnikateľ nadmerný odpo-
čet v sume: 1 000 eur. Daňo-
vé priznanie za III. štvrťrok 
2017 podá dňa 10. 10. 2017. 
Nadmerný odpočet za II. štvrť- 
rok 2017 v sume: 2 200 mu 
bude vrátený do 9. 11. 2017.
 V prípade, že v daňovom 
priznaní za nasledujúce zda-
ňovacie obdobie III. štvrťrok 
2017 vykáže daňovú povin-

zdaňovacie obdobie nasledu- 
júce po zdaňovacom období, 
v ktorom nadmerný odpočet 
vznikol alebo do 30 dní od 
uplynutia lehoty na podanie 
daňového priznania, ak plati-
teľ nebol povinný podať daňo-
vé priznanie (§ 78 ods. 1) za 
zdaňovacie obdobie nasledu- 
júce po zdaňovacom období, 
v ktorom nadmerný odpočet 
vznikol.
 pre vrátenie nadmerného 
odpočtu uplatneného v daňo-
vom priznaní za II. štvrťrok 
2017 je rozhodujúca skutoč-
nosť, či v daňovom priznaní za 
nasledujúce zdaňovacie obdo-
bie III. štvrťrok 2017 vykáže 
podnikateľ znova nadmerný 
odpočet, alebo vykáže vlast-
nú daňovú povinnosť, ak áno, 
v akej výške. V prípade, že 
v daňovom priznaní za nasle-
dujúce zdaňovacie obdobie 
III. štvrťrok 2017 vykáže nad- 
merný odpočet, suma nad- 
merného odpočtu za II. 
štvrťrok 2017 mu bude vráte-
ná do 30 dní od podania da- 

nosť v sume vyššej ako bol 
nadmerný odpočet za II. štvrť- 
rok 2017, suma nadmerného 
odpočtu za II. štvrťrok 2017 
sa započíta s touto daňo-
vou povinnosťou. Nadmerný 
odpočet za II. štvrťrok 2017 
mu teda nebude vrátený.

 Príklad č.2:
 Za III. štvrťrok 2017 vykáže 
podnikateľ daňovú povinnosť 
v sume: 5 000 eur. Daňo-
vé priznanie za III. štvrťrok 
2017 podá dňa 10. 10. 2017. 
Nadmerný odpočet za II. štvrť- 

rok 2017 v sume: 2 200 sa 
započíta s daňovou povin-
nosťou za III. štvrťrok 2017 
a nebude mu vrátený.
 V prípade, že v daňovom 
priznaní za nasledujúce zda-
ňovacie obdobie III. štvrťrok 
2017 vykáže daňovú povin-
nosť v sume nižšej ako bol 
nadmerný odpočet za II. štvrť- 
rok 2017, neodpočítaná časť 
nadmerného odpočtu za II. 
štvrťrok 2017 mu bude vrá- 
tená do 30 dní od podania 
daňového priznania za zda-
ňovacie obdobie III. štvrťrok 
2017.

 Príklad č.3:
 Za III. štvrťrok 2017 vykáže 
daňovú povinnosť v sume 
1 000 eur. Daňové priznanie 
za III. štvrťrok 2017 podá dňa 
10. 10. 2017. Neodpočítaná 
časť nadmerného odpočtu 
z II. štvrťroka 2017 v sume 
1 200 eur mu bude vrátená do 
9. 11. 2017.

Zdroj:	podnikam.sk
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• Môže podnikateľ so živnos-
tenským oprávnením „montáž 
a opravy meracej a regulačnej 
techniky vykonávať i výmenu 
radiátorov, alebo musí mať vyda-
né živnostenské oprávnenie na 
„vodoinštalatérstvo a kúrenár-
stvo“?
 Obsahom viazanej živnosti 
je oprava a montáž určených 
meradiel, napr. meračov tepla, 
vodomerov, manometrov, pre-
vodníkov tlaku. podnikateľský 
subjekt opravár meradla vyko-
náva opravy, nastavovanie alebo 
údržbu určeného meradla alebo 
meracej sústavy alebo ich dielov, 
ktoré majú vplyv na ich met-
rologické vlastnosti. podnika-
teľský subjekt montážnik mera-
dla vykonáva montáž určených 
meradiel, t. j. zostavuje alebo 
inštaluje určené meradlá alebo 
meracie sústavy na mieste ich 
používania. Oprava radiátorov 
môže byť vykonávaná len v roz-
sahu živnosti „vodoinštalatér-
stvo a kúrenárstvo“.

• Spĺňa znaky živnosti v zmys-
le § 2 živnostenského zákona 
výkon činnosti examinátora v 
zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) 
č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, 
ktorým sa ustanovujú technické 
požiadavky a administratívne 
postupy týkajúce sa posádky 
civilného letectva podľa naria-
denia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 2016/2008 v platnom 
znení?
 Áno, na výkon činnosti exa-
minátora je možné nadobud-
núť živnostenské oprávnenie, 
s pripomenutím povinnosti do- 
držiavania podmienok a povin-
ností, ktoré pre držiteľa takého-
to osvedčenia o živnostenskom 
oprávnení vyplývajú z prísluš-
ných osobitných predpisov vzťa- 
hujúcich sa na oblasť civilné-
ho letectva, najmä zo zákona 

• Musí mať dotknutá osoba živ- 
nostenské oprávnenie, ak v prie- 
behu rodičovskej dovolenky má 
záujem predávať vlastne vyro-
bené, ručne šité bábiky nie vo 
veľkom množstve na trhoch 
(v priebehu roka 7 – 9 trhov)? 
 pokiaľ dotknutá osoba bude 
vyrábať (šiť) bábiky ako sériové 
predmety, táto činnosť spadá 
pod rozsah živnosti „Výroba 
hračiek a hier“. V prípade, ak 
predmetom aktivít bude čin-
nosť (tvorba), ktorej výsledkom 
budú vyrobené bábiky ako jedi-
nečné, neopakovateľné, vlast-
né iba tejto osobe ako tvorivej 
autorskej individuality, majúca 
charakter diela úžitkového ume- 
nia vo význame umeleckého 
diela podľa zákona č. 618/2003 
Z. z. o autorskom práve a prá- 
vach súvisiacich s autorským 
právom (autorský zákon) v zne-
ní neskorších predpisov, nie 
je potrebné získať za uvede- 
ným účelom živnostenské op- 
rávnenie.

• Môže fyzická osoba zriadiť 
sociálne zariadenie – dom pre 
seniorov?
 Za súčasného platného sta-
vu je poskytovanie sociálnych 
služieb ohlasovacou živnosťou 
voľnou. poskytovateľom sociál- 
nej služby môže byť verejný 
poskytovateľ služby, ktorým je 
obec, právnická osoba zriade- 
ná obcou, alebo založená ob- 
cou, právnická osoba zriadená 
vyšším územným celkom alebo 
založená vyšším územným cel-
kom a iná osoba, tzv. neverej- 
ný poskytovateľ sociálnych 
služieb (fyzická alebo právnická 
osoba). podmienkou prevádzko-
vej spôsobilosti verejných i ne- 
verejných poskytovateľov sociál- 
nych služieb je zápis do regis-
tra poskytovateľov sociálnych 
služieb.

č. 143/1998 Z. z. o civilnom 
letectve (letecký zákon) v znení 
neskorších predpisov.

• Je živnosťou poskytovanie uby-
tovania zamestnancom zariade-
nia sociálnych služieb v zariadení 
sociálnych služieb (Domov sociál- 
nych služieb a zariadenie pre se- 
niorov), ktoré je rozpočtovou or- 
ganizáciou a poskytuje sociál-
ne služby v súlade so zákonom 
č. 448/2008 Z. z.)?
 V danom prípade je rozho-
dujúce to, či poskytovanie danej 
služby ubytovania zamest-
nancom je vykonávané za úče-
lom dosiahnutia zisku. pokiaľ nie 
je a suma za ubytovanie pokryje 
len náklady za poskytnuté uby-
tovanie, uvedená služby nespĺňa 
znaky podnikateľskej činnosti 
(živnosti) podľa § 2 Obchodného 
zákona i živnostenského zákona, 
osobitne znak účelu poskytova-
nia danej služby, ktorým je podľa 
uvedených zákonov zisk.
 
• Na ktorý orgán štátnej správy 
môže podať žiadosť o uznanie 
odbornej kvalifikácie v činnosti 
„kuchár“ osoba s ukrajinskou 
štátnou príslušnosťou na účel 
preukázania odbornej spôsobi-
losti? 
 možnosť uplatniť náhradný 
spôsob preukázania splnenia 
a uznania podmienok odbornej 
spôsobilosti v súlade s piatou b 
časťou živnostenského zákona 
platí iba pre osoby spoločen-
stva. s poukazom na ukrajinskú 
štátnu príslušnosť, ministerstvo 
vnútra sR, odbor živnostenského 
podnikania nerozhoduje o uzna-
ní odbornej kvalifikácie. Orgá-
nom oprávneným posudzovať 
doklady o vzdelaní nadobudnu-
té na území tretích štátov podľa 
zákona č. 422/2015 Z. z. je minis-
terstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu sR a v jeho rámci stre-
disko na uznávanie dokladov 
o vzdelaní, stromová 1, 813 30 
bratislava.

• Je možné považovať diplom 
z Pedagogickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave so síd-
lom v Trnave, v odbore učiteľstvo 
pre školy I. cyklu, aprobácia: 
zemepis – telesná výchova za 
relevantný doklad na preuká-
zanie odbornej spôsobilosti na 
výkon živnosti „masérske služ-
by“?
 uvedený diplom nie je možné 
považovať za relevantný doklad, 
nakoľko je vzdelaním pedagogic-
kého smeru a nie telovýchovné-
ho smeru. 

• Kto je oprávnený uznať osved-
čenie o získaní profesijnej kvali-
fikácie v predmete podnikania 
„Kominár – kontrola a čistenie 
spalinových ciest“, ktoré bolo 
vydané autorizovanou osobou 

v Českej republike na preukáza-
nie odbornej spôsobilosti v pred-
mete podnikania „Čistenie a kon-
trola komínov“? 
 Vo veci uznania osvedčenia 
o získaní profesijnej kvalifiká-
cie pre uvedenú regulovanú 
remeselnú živnosť, získaného 
v inom členskom štáte eÚ, neko-
ná príslušný okresný (živnosten-
ský úrad), ale predložený doklad, 
osvedčenie o získaní profesijnej 
kvalifikácie, vydaný autorizova-
nou osobou v Českej republike 
podlieha procesu uznávania od- 
bornej kvalifikácie podľa § 66m 
živnostenského zákona, v kto-
rom o uznaní odbornej kvalifiká-
cie rozhoduje ministerstvo vnút-
ra slovenskej republiky. 
	 Poznámka:	
	 Podľa	 §	 66m	 ods.	 1	 živnosten-
ského	zákona	osoba	spoločenstva,	
ktorá	 na	 vykonávanie	 činnosti	
zaradenej	 do	 zoznamov	 I	 až	 III	
spĺňa	podmienky	odbornej	spôso-
bilosti	 vyžadované	 na	 vykonáva-
nie	tejto	činnosti	v	inom	členskom	
štáte,	tieto	podmienky	však	nezod-
povedajú	požiadavkám	ustanove- 
ným	týmto	zákonom	alebo	osobit-
nými	predpismi	Slovenskej	repub-
liky,	 môže	 požiadať	 Ministerstvo	
vnútra	 Slovenskej	 republiky,	 aby	
jej	vedomosti	a	zručnosti	doložené	
diplomami,	vysvedčeniami	o	skúš- 
kach	alebo	inými	dokladmi	o	spô- 
sobilosti	 vydanými	 v	 inom	 člen- 
skom	 štáte	 porovnal	 s	 požiadav-
kami	 vyžadovanými	 osobitnými	
predpismi	Slovenskej	republiky.	

• Podlieha diplom vydaný v Poľ- 
skej republike, ktorý potvrdzuje 
ukončenie štúdia prvého stupňa 
na Staropoľskej vysokej škole 
v Kielcach, v odbore ekonómia na 
účel preukázania odbornej spô- 
sobilosti na výkon viazanej živ-
nosti „sprostredkovanie zamest-
nania za úhradu okrem činnosti 
športového agenta“ procesu uz- 
návania dokladov o vzdelaní, kto-
ré vykonáva Ministerstvo škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR?
 Vychádzajúc zo zákona č. 422/ 
2015 Z. z. činnosť „sprostred-
kovanie zamestnania za úhra-
du okrem činnosti športového 
agenta“ nie je uvedená v zozna-
me regulovaných povolaní, teda 
je neregulovaným povolaním, 
ktoré nepodlieha procesu uzná-
vania dokladov o vzdelaní, ktoré 
vykonáva mŠVVaŠ sR. V prípade 
jednoznačnosti posúdenia ho 
môže uznať aj príslušný okresný 
(živnostenský úrad) 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. V danom prípade 
živnostenský úrad môže považo-
vať tento diplom za rovnocenný 
dokladu o vzdelaní, bez jeho ďal-
šieho uznania vysokou školou.

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.  



13

rúk. medzi nimi nechýbali ani 
tí najmenší a s dychtivosťou 
sledovali ich prácu. Detskú 
dušičku vždy zaujme niečo tvo-
rivé, niečo, čo by dieťa chcelo 
dokázať samé vytvoriť... Deti 
si sledovaním takejto činnos-
ti precvičujú svoju fantáziu, 
myseľ a trpezlivosť. pre rodi-
čov to môže byť veľmi dobrý 
tzv. ,,animátor	na	zamestnanie	
detskej	mysle“ a rodičia by ich 
v tom mali podporovať. 
 Jedným z remeselníkov, kto-
rý predvádzal svoje umenia 
v stánku slovenskej živnosten-
skej komory na agrokomplexe 
2017, bol pán michal Horník 
ml. z obce Dolné Lovčice v ok- 
rese trnava, ktorý pokračuje 
v rodinnom dedičstve výro-
by	 keramiky. svoje remeslo 
ovláda dokonale a už na prvý 
pohľad bolo vidieť, s akou lás-
kou tvorí z hliny výrobky, ktoré 
akoby rozprávali svoj príbeh. 
Najviac obdivných pohľadov 
k nemu smerovalo z detských 
očí. Niektoré deti si skúsili 
vymodelovať vlastnú postavič-
ku a určite pre mnohé z nich 
bola práca s hlinou nevšed-
ným zážitkom.
 Najmenší si nenechali ujsť 
ani výrobu pravých medov-
níčkov s vysokým obsahom 
medu. ,,Medovníčky,	 lepšie	ako 
od	 babičky“, ktoré sa čer- 
stvé piekli na ochutnávku, 
rozvoniavali už od vstupnej 
brány výstaviska. V stánku slo-
venskej živnostenskej komory 
ich aj tento rok piekol známy 

 O tom, že remeslo má zlaté 
dno, počuť z každých úst re- 
meselníka. Výrobky pracovi-
tých rúk vnášali krásu do všed-
ných dní života už od nepamä-
ti. pre našich predkov to bol 
nevyhnutný zdroj obživy, čo 
ich stálo nemalé úsilie.
 V dnešnom svete je remeslo 
pre mnohých koníčkom, spô- 
sobom relaxu, zábavy či vlast-
nej sebarealizácie. ale načo sa 
zabudlo je, že práve remeslo 
vytvára vzdelávaciu oblasť pre 
deti už od školského či pred-
školského veku. Naša ratolesť 
si tak cez prácu rúk vytvára 
vzťah k prírode, buduje si lás- 
ku k svojim výtvorom a v šir- 
šom ponímaní v sebe zahŕňa 
široké spektrum pracovných 
činností. Neskôr ako žiaci a štu- 
denti získavajú základné uží-
vateľské zručnosti v rôznych 
oblastiach ľudskej činnosti 
(i remeselnej) a vytvárajú si 
vlastnú životnú a profesionál-
nu orientáciu v živote.
 Dieťa tým získava základné 
praktické pracovné návyky 
hravou formou, čo je preň to 
najzaujímavejšie. Dopĺňa si tak 
základne vzdelanie o dôležitú 
zložku, ktorá tvorí neoddeli-
teľnú súčasť pre uplatnenie 
človeka v spoločnosti a v bu- 
dúcom zamestnaní. Deti pre- 
javujú vlastnú iniciatívu, obo- 
znamujú sa s pracovným ma- 
teriálom a zároveň si skúša-
jú remeslo vlastnými rukami. 
Vytvárajú úžitkové či dekorač-
né predmety.
 
 Každý remeselník zanechá-
va svoj vlastnoručný podpis 
na svojich výtvoroch 
 agrokomplex NÁRODNÉ VÝ- 
staVIsKO, štátny podnik, v Nit- 
re každoročne v auguste orga- 
nizuje medzinárodnú poľno-
hospodársku výstavu agro-
komplex s bohatým progra-
mom. svoje miesto v ňom mali 
aj remeselníci, ktorí prizerajú-
cim sa divákom predvádzali 
zručnosť a šikovnosť svojich 

medovnikár Daniel Habala, 
ktorý do výroby medovníč-
kov naozaj vkladá svoje srd- 
ce, vášeň, ale i radosť z vlast-
nej práce. medovnikárstvo je 
v jeho rodine už tradíciou, 
spolu s ním ich pečie jeho 
dcéra a nádejný pokračovateľ 
výroby pravých medovníčkov 
rastie aj z jeho vnuka. 
 Viesť naše deti, našich po- 
tomkov k odbornému vzdelá-
vaniu pomôže absolventom 
uplatniť sa na trhu práce a tým 

sa stať sebestačnými hneď po 
skončení strednej školy, alebo 
tí šikovnejší si zarobia prvé 
peniaze už aj počas štúdia. 
 Naša história je súčasťou 
našej prítomnosti a pevne 
verím, i budúcnosti. Kultúrou 
a tradíciou umožníme spo-
znávať prácu remeselníkov 
nielen slovne, ale najmä svo-
jimi rukami a očami. Vytvára-
me priestor pre naše deti, pre 
zachovanie tradície a krásy 
remesla. priestor pre učenie 
sa, zábavu a radosť z vlastnej 
sebarealizácie a tak neustále-
ho zvyšovanie si ľudskej hod-
noty pre tvorivú dušu. 

Mgr. Denisa Kičová 
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získali OsVeDČeNIa o úplnej 
kvalifikácii.
 ako je to teda s tými remesla-
mi? Vidíme, že kominárov pribú-
da a záujem o toto remeslo sa 
z roka na rok zvyšuje (na rozdiel 
napríklad záujmu o remeslo pe- 
kár). Komínov totiž neubúda, ba 
práve naopak. Každý z nich kaž- 
doročne potrebuje nielen vyčis-
tiť a ošetriť, ale aj skontrolovať 
činnosť, aby majiteľ či správca 
komína dostal potvrdenie o je- 
ho správnej funkčnosti. Čo sa 
týka bezpečnosti a prípadných 
havárií a požiarov spôsobených 
komínom, málokto totiž vie, 
že aj keď máte uzatvorenú ha- 
varijnú poistku na byt či dom, 
nemusí vám poisťovňa vyplatiť 
ani jedno euro, ak sa nepreuká- 
žete týmto dôležitým dokla- 
dom. V prípade škodovej uda- 
losti všetkých zástupcov pois- 
ťovne ako prvé zaujíma, či má 
správca domu alebo jeho maji-
teľ najstaršie ročné potvrdenie 
od kominára, že komín bol skon-
trolovaný a je bez chýb. môže 
totiž nastať situácia, že komi-
nár síce komín skontroloval, 

 Nie je remeslo, ako remeslo! 
Niektoré skoro zanikajú, iné 
expandujú. možno by sa na 
prvý pohľad zdalo, že o čier-
ne kominárske remeslo nie je 
záujem, opak je však pravdou! 
potvrdil to aj fakt, že sa v dňoch 
15. a 16. augusta tohto roku 
vo Veľkom Rovnom neďaleko 
Žiliny opäť konali skúšky odbor-
nej spôsobilosti na kvalifiká-
ciu KOmINÁR (kód kvalifikácie 
7133002) podľa § 18 zákona 
č. 568/2009 Z. Z. o celoživot-
nom vzdelávaní. Zúčastnilo sa 
na nich celkove 41 uchádza- 
čov, z toho 3 ženy. Všetci nako-
niec na skúškach obstáli a tak 

ale s pripomienkami, ktoré sú 
v potvrdení uvedené. a ak ne- 
boli do termínu určenom ko- 
minárom odstránené a opäť 
skontrolované, zasa je tu prob- 
lém. Žiadna poisťovňa vám na 
99 percent poistku nepreplatí. 
 ale vráťme sa k samotným 
skúškam. Organizovala ich sLO- 
VeNsKÁ ŽIVNOsteNsKÁ KO- 
mORa, samozrejme, po pred-
chádzajúcom niekoľkomesač-
nom odbornom vzdelávaní 
uchádzačov. skúšky sa ako 
vždy skladali z dvoch častí 
– z teoretickej a praktickej a 
tá teoretická sa ešte delila na 
písomnú a ústnu časť. skúšok 
na overenie odbornej spôso-
bilosti sa zúčastnil aj Ing. Ján 
Dutko v postavení člena akre-
ditačnej komisie pre celoživot-
né vzdelávanie ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a 
športu sR, ktorý dozeral nad 
priebehom skúšok odbornej 
spôsobilosti. Členovia skúšob-
nej komisie v zložení Vladimír 
mička, mjr. pavol Jantoš, Jozef 
bitala a Ján bitala si po obidva 
dni skúšok plnili svoje povin-

nosti svedomite. ako som sa aj 
sám mohol presvedčiť, nikomu 
nič len tak nedarovali a všetci 
budúci kominári nesmeli mať 
vo svojich teoretických a prak-
tických vedomostiach žiadne 
medzery. 
 Redakcia Živnostenských no- 
vín aj touto cestou blahoželá 
všetkým novým kominárom, 
aby im remeslo išlo „od ruky“, 
aby sa im vyhýbali nepríjemnos-
ti a hlavne havárie, ktorých, žiaľ, 
v poslednom období pribúda. 
ako to na samotných skúškach 
vyzeralo, môžete sa presvedčiť 
v našej malej fotoreportáži.

Viktor Kubal 
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 môže niekto dobre zarobiť na 
predaji nazbieraných húb? slo-
venský hubár sa iba zasmeje: „Ani	
keby	 ich	 kosil	 kosou.“	 Je to prav-
da, predajom dubákov, kozákov 
alebo suchohríbov ešte nikto 
nikdy nezbohatol. to by musel 
zbierať hľuzovky ako 38-ročný 
talian simone giovannozzi, ktorý 
si vďaka svojej hubárskej vášni 
založil úspešnú firmu.
 Výraznú a zároveň lahodnú 
chuť týchto húb nevábneho vzhľa- 
du, rastúcich pod zemou, oceňo-
vali už labužníci v antickom Ríme. 
Cicero ich nazval „deti zeme“ 
a niektorí jeho súčasníci ich pova- 

Zberač hľuzoviek

žovali za hľuznaté korene. Hľu- 
zovky pre svoj rast naozaj potre-
bujú žiť v symbióze s koreňmi 
stromov, hlavne dubov a bukov. 
Keďže rastú pod zemou, na ich 
hľadanie sa používajú špeciál-
ne vycvičené psi alebo prasatá. 
V európe sa najviac vyskytujú 
v talianskom piemonte, francúz- 
skom perigorde a v burgundsku 
a v chorvátskej Istrii. Letné hľu- 
zovky rastú aj u nás, ale sú chráne- 
né zákonom a nesmú sa zbierať. 
 simone giovannozzi patrí me- 
dzi najúspešnejších zberačov hľu- 
zoviek. pochádza z mestečka asco-
li piceno, kde vyštudoval strednú 
školu, získal maturitu a pracoval 
v špedičnej firme. V roku 2007 fir-
ma skončila a simone zostal bez 
práce. Nemal peniaze, ale zato 
veľa voľného času. tak so svo- 
jím psom chodil zbierať hľuzovky. 

Jeho vtedajšia priateľka mu po- 
radila, nech sa tomu venuje pro-
fesionálne a založí si živnosť, 
vraj má obchodného ducha. po- 
slúchol ju a v roku 2008 si otvo-
ril vlastnú firmu na zber týchto 
ojedinelých hríbov. svoje úlovky 
ponúkal v okolitých reštauráciách 
a zlom nastal vtedy, keď sa zo- 
známil so šéfkuchárom reštaurá- 
cie hotela La perla v Corvare v 
alta badii na severe talianska, 
ktorá má michelinskú hviezdu, 
ktorý mu ponúkol, aby sa stal 
jeho hlavným dodávateľom hľu-
zoviek. potom sa už začali ozývať 
ďalší kuchári a obchod sa rozbe-
hol. pred pár mesiacmi si simone 
založil s kamarátom agentúru v 
miami na Floride v spojených štá-
toch. Hľuzovky tam posiela pros- 
tredníctvom kuriérskej služby, 
do 48 hodín sú na mieste. minulý 
rok ich u neho kupoval aj herec 
Johny Depp. 
 Firma slušne zarába a fungu-
je po celý rok, hľuzovky nerastú 
sezónne. V lete sú to čierne Aesti-
vum, tie sú najlacnejšie, stoja 200 
eur za kilogram. V jeseni Tuber	
Uncinatum, ktoré majú chuť tak 
trochu po kokose a sú najlepšie 
čo do porovnania kvality a ceny. 
Od decembra do marca rastú 
hľuzovky Tuber	 Melanosporum 
s chuťou čokolády. Najdrahšími 
a najchutnejšími sú biele hľuzovky 
Tuber	Magnatum	Pico, za ktoré sa 
platí 4 000 eur za kilogram. simo-
ne už teraz sám huby nezbiera, 
najíma si na to ľudí a ako sám 
hovorí, začína mu to chýbať.




