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 Toto právnické a legislatívne spoje- 
nie dvoch slov bolo donedávna na Slo-
vensku veľmi vážnym pojmom a pre 
toho, koho sa trestné oznámenie týka-
lo, znamenalo vážnu hrozbu finančné-
ho postihu, prípadne odňatia slobody 
aj na niekoľko rokov (čo, samozrejme, 
záviselo od rozhodnutia súdu a me-
rita veci). A ak už niekto na niekoho 
podal trestné oznámenie, musel si byť 
istý, že dotyčný porušil platný zákon, 
alebo prinajmenšom konal proti dob-
rým mravom. Dobu, kedy trestné ozná-
menie bolo na nervové zrútenie, žiaľ,  
už dávno odniesol čas...
 Čo tým chcem povedať? Vzhľadom 
k počtu podaných trestných oznámení 
za posledné obdobie a hlavne pre ich 
zdĺhavé vyšetrovanie alebo novo vytvo-
renie pojmu „skutok sa nestal“, sa stal 
samotný akt podania trestného ozná-
menia, nebojím sa to povedať, skoro až 
dehonestujúcim činom.
 Dnes už podáva trestné oznámenie 
skoro každý na každého. Najvypuklej-
šie to vidíme u našich politikov, dokon-
ca často sa vyhrážajú jeho podaním 
v televíznych diskusiách, vysielaných 
v priamom prenose. A čoho sa naj-
častejšie týka? Ohovárania, podpláca-
nia, zneužívania právomoci verejného 
činiteľa, šírenia rasizmu, sexuálneho 
obťažovania a pod. 
 V tejto súvislosti som sa rozprával aj 
s niektorými advokátmi a majú na to 
podobný názor ako ja. „Trestné ozná-
menie? Nech sa páči! Aj štyri. Vyšetro-
vacie orgány na to nemajú čas, pretože 
sú zavalené vážnymi kauzami. A keď sa 
aj nejaké vyšetrí, nebodaj sa dostane 
k prokurátorovi a na súd, všetko za-
padne prachom a môže to trvať aj 
vďaka nám, šikovným právnikom, 
aj niekoľko rokov... Bohužiaľ, taká je 
dnes na Slovensku realita....“
 Takáto situácia sa mne osobne vôbec 
nepáči a nepáči sa ani väčšine Slová-
kov. Náprava je však v nedohľadne. 
Kompetentní by si mali uvedomiť, že 
stratiť dôveru občanov sa dá veľmi 
rýchlo a ľahko. Ale získať ju naspäť trvá 
veľmi dlho, niekedy aj desaťročia....

Viktor Kubal

 Rozbehnúť podnikanie
 nemusí byť vôbec problém!
 (str. 3)

 Záverečné skúšky na
 SOŠ Farského v Bratislave
 (str. 4 – 5)

 Najbláznivejšie povolania
 (str. 7)

 Samotné zasadnutie predstaven- 
stva otvoril nový predseda SŽK Ol-
dřich Holiš. Všetkým prítomným 
členom predstavenstva a hosťom 
poďakoval za účasť a vyjadril pres- 
vedčenie, že spoločnými silami urči-
te nielen ľahšie prekonajú problémy 
z minulého obdobia, ale že sa zvý-
razní nielen aktivita členov predsta-
venstva, ale aj členov jednotlivých 
krajských zložiek SŽK. 
 Po procedurálnych povinných 
úkonoch sa v rámci bodu 2. (Zhod-
notenie Zhromaždenia delegátov 
SŽK v Prešove) ujal slova Ing. Voj-
tech Gottschall. K spomínanému 
zhromaždenie delegátov nemal 
žiadne pripomienky, všetko pre- 
behlo v poriadku, v súlade so sta-
novami SŽK a pochválil organizá- 
torov zhromaždenia (Krajskú zložku 
v Prešove) za organizačné zvládnu- 
té podujatie po každej stránke.
 K 3. bodu programu (Zhodnote- 
nie prevzatia funkcie predsedu 
SŽK) sa vyjadril nový predseda. 
Akt prevzatia funkcie sa uskutočnil 
v súlade so stanovami SŽK, no ako 
sa vyjadril, predstavoval si to pred-
sa len korektnejším a kultúrnejším 
spôsobom. V rámci toho boli spo-
menuté aj niektoré fakty v súvislosti 
s pretrvávajúcimi aktivitami, ale aj 
problémami SŽK, ktoré sa prelínajú 
do nového obdobia rokov 2018 až 
2020. V niektorých z nich bude pot- 
rebné pokračovať, niektoré bude 
treba možno opäť prehodnotiť.

 V rámci tohto bodu riaditeľ odbo- 
ru živnostenského podnikania Mi-
nisterstva vnútra SR Ing. ján Dut-
ko, poverený Akreditačnou komi-
siou pre celoživotné vzdelávanie 
MŠVVaŠ SR informoval prítomných 
o niektorých aktuálnych informá-
ciách v súvislosti s overovaním od-
bornej spôsobilosti, pripravovanej 
novele zákona o celoživotnom vzde-
lávaní, ktorým sa bude novelizovať 
aj zákon o živnostenskom podnika-
ní, ako aj o požiadavke na odbornú 
spôsobilosť pre členov skúšobných 
komisií pre overovanie odbornej 
spôsobilosti, ktorých nominuje SŽK 
a materiálno-technických požiadav-
kách na priestorové zabezpečenie 
pre overovanie odbornej spôsobi-
losti podľa hodnotiaceho štandardu 
pre danú kvalifikáciu.
 4. bod zasadnutia predstaven-
stva sa týkal návrhu smerovania 
SŽK pre roky 2018/2020. Predseda 

SŽK aktuálne úlohy zhrnul do týchto 
základných bodov: Zvýšenie člen- 
skej základne, zlepšenie a aktualizá-
cia webovej stránky SŽK, vytvorenie 
podporných seminárov pre členov 
SŽK, operatívnejšie reagovanie na 
problémy živnostníkov a zvýšenie in-
formovanosti k problematikám do- 
tácií. K týmto základným bodom sa 
potom členovia predstavenstva vy-
jadrili v diskusii a doplnili ich ďalšími 
návrhmi a konkrétnymi podnetmi.
 Návrhy na nových podpredsedov 
SŽK – to bol bod 5. programu zasad-
nutia. Za 1. podpredsedu SŽK bol 
zvolený Ing. Vojtech Gottschall, za 
podpredsedu pre ekonomiku Ing. 
Ladislav Lúchava, za podpredsedu 
pre vzdelávanie Doc. Ing. jozef ja- 
senák a za podpredsedu pre marke-
ting Marek Štrba. 
 6. bod programu sa týkal prípravy 
blížiaceho sa 20. výročia vzniku SŽK. 
Vzhľadom k náročnosti tohto veľko-
lepého podujatia, ktoré si po orga-
nizačnej stránke vyžiada naozaj veľa 
práce, bol za vedúceho skupiny prí-
pravného výboru zvolený podpred-
seda pre marketing Marek Štrba 
s tým, že si sám určí ďalších členov, 
ktorí sa na príprave budú podieľať. 
 Zasadnutie predstavenstva sa 
pomaly chýlilo ku koncu. V rámci 
schváleného programu ešte prebe-
hla dôkladná kontrola uznesení z 
minulého zasadnutia, potom zopár 
informácií o vzdelávaní a posledný 
bod (rôzne a záver) sa niesol v tvo-
rivej diskusii na podporu všetkého, 
čo odznelo na tomto zasadnutí.

Viktor Kubal  
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	 Európsky	 parlament	 začiatkom	 feb- 
ruára	tohto	roku	rozhodoval	o	zrušení	
striedania	zimného	času	na	letný	a	na-
opak.	Väčšina	europoslancov	sa	zhod-
la,	že	ide	o	prežitok	a	vyzvali	Európsku	
komisiu,	 aby	 zmenu	 času	 zastavila.	
Ostane	letný	či	zimný	čas?	
	 Možno	neviete,	ale	vo	väčšine	krajín	
sveta	 sa	 čas	 nemení.	 Prvé	 posúvanie	
hodiniek	 Slováci	 zažili	 v	 roku	 1916,	
ešte	 vo	 vtedajšom	 Rakúsko-Uhorsku.	
V	USA	začali	 letný	 čas	používať	o	dva	
roky	neskôr.	 Letný	 čas	používa	menej	
ako	 40	 percent	 krajín	 sveta.	 Vo	 svete	
žije	veľa	odporcov	pravidelných	zmien	
času.	 Tvrdia,	 že	 narúšajú	 ľudský	 bio-
rytmus.	 Ku	 komplikáciám	 tiež	 môže	
dôjsť	 pri	 komunikácii	 so	 zahraničím.	
Striedanie	 času	 bolo	 zavedené	 z	 eko-
nomických	dôvodov	a	podstatou	tohto	
rozhodnutia	bolo	–	šetrenie	elektrickej	
energie.	 Podľa	 mnohých	 vedeckých	
štúdií	 zaoberajúcich	 sa	 striedaním	
času	 sa	 zistilo,	 že	 nemá	 žiadne pozi-
tívne účinky na ekonomiku.	Naopak,	
posúvanie	 hodinových	 ručičiek	 škodí	
ľudskému	zdraviu,	poľnohospodárstvu	
a	 spôsobuje	 viac	 nehôd	 na	 cestách.	
Ďalšie	 štatistiky	 ukázali,	 že	 zmena	
času	 spôsobuje	 zdravotné	 problémy	
u	 približne	 20	 %	 Európanov.	 Aké?	
Predovšetkým	únavu,	ospalosť	a	dezo- 
rientáciu,	 poruchy	 trávenia,	 migrény 
a	depresie,	výnimočne	aj	infarkty.	
	 Toto	 všetko	 vieme	 už	mnoho	 rokov	
(ak	nie	desaťročí),	no	nikto	sa	k	 tomu	
nikdy	 nevyjadril	 a	 nenavrhol	 zmenu.	
Prečo	 práve	 teraz?	 Neviem...	 V	 tejto	
súvislosti	ma	však	najviac	zaujalo	kon-
štatovanie,	že	–	najbližšie mesiace sa 
bude debatovať o tom, či zachovať 
pôvodný – zimný čas, alebo naopak, 
je pre ľudí výhodnejší letný. Najskôr 
sa vraj jedného času dočkáme v roku 
2019, no pravdepodobne neskôr!!! 
	 Nuž	 čo,	 vážení	 kompetentní...	 Len	
spokojne	diskutujte.	Času	dosť.	Myslím	
si,	že	niekoľko	mesiacov	je	málo!	Navr-
hujem diskutovať niekoľko rokov!!!.

Viktor Kubal

	 Odklad	daňového
 priznania
 (str.	3)

 DANUBIUS GASTRO 2018
	 (str.	4	–	5)
	 Profesie,	ktoré	určite

	 prežijú	robotizáciu
	 (str.	7)

 Od 1. mája tohto roka si za-
mestnanci finančne prilepšia, Ná- 
rodná rada SR dňa 14. 2. 2018 
schválil novelu Zákonníka práce, 
ktorou sa majú zvýšiť príplatky 
za nočnú a sviatočnú prácu, za-
viesť príplatky za prácu v sobotu 
a nedeľu a pre zamestnancov 13. 
aj 14. platy. Príplatky za nočnú 
prácu sa majú zvyšovať v dvoch 
etapách a tiež sa bude rozlišovať, 
či ide o všeobecnú, alebo rizikovú 
prácu. Pri všeobecnej práci pôjde 
príplatok hore na 30 % minimál- 
nej mzdy za hodinu a v ďalšom 
roku bude zvýšenie predstavo-

vať 40 %. Podobný postup bude 
aj pri rizikovej práci, pri ktorej od 
1. mája tohto roka stúpne prípla-
tok na 35 % minimálnej mzdy za 
hodinu a od 1. mája budúceho 
roka dosiahne 50 %.
 Zamestnávatelia však budú mať 
možnosť uplatniť si výnimky v 
rámci tzv. derogačnej klauzuly, 
ktorá je v Zákonníku práce v sú- 
časnosti v niektorých oblastiach. 
Pre zamestnávateľov to znamená, 
že podmienky zvýšenia príplat-
ku za nočnú prácu budú môcť 
dohodnúť v rámci kolektívnej 
zmluvy, príplatok však bude môcť 
byť vo výške najmenej 25 % od 
1. mája tohto roka a od 1. mája 
budúceho roka bude musieť byť 
najmenej 35 %. Vo firmách, v 
ktorých nie sú odbory alebo sa 
vykonáva prevažne nočná práca, 
budú môcť zamestnávatelia do- 
hodnúť výnimky týkajúce sa mzdo- 
vého ohodnotenia za nočnú prá-
cu v rámci pracovnej zmluvy so 
zamestnancom. Výnimky nebude 
možné si uplatniť pri rizikových 
prácach.

 Zavedie sa aj príplatok za ví-
kendovú prácu. Poslanci pôvod-
ne navrhovali, aby bol vo výške 
100 % sumy minimálnej mzdy 
v eurách za hodinu. Po rokovaní 
s tripartitou od 1. mája tohto roka 
stúpne príplatok za prácu v so- 
botu na 25 % minimálnej mzdy za 
hodinu a od budúceho roka má 
byť na úrovni 50 %. Znovu bude 
možné uplatniť dve výnimky, ale 
nebudú delené medzi všeobecnú 
a rizikovú prácu.
 Zamestnanci budú mať vyšší 
príplatok aj za prácu v nedeľu. 
Zvyšovanie však bude tiež pos- 

tupné. Od 1. mája tohto roka 
bude vo výške 50 % a od 1. mája 
budúceho roka má predstavovať 
100 %. Aj pri týchto príplatkoch 
zákonník zadefinuje výnimky pre 
firmy, v ktorých sa musí pracovať 
pravidelne v nedeľu.
 Po rokovaniach so sociálnymi 
partnermi sa nezmenil pôvodný 
návrh pri príplatku za sviatok, 
zvýšenie teda bude predstavo-
vať 100 % priemerného zárobku 
zamestnanca zo súčasnej úrovne 
50 %.
 Poslanci prijali aj pozmeňujúci 
návrh z výborov, vďaka ktorému 
sa zvýšenie príplatkov za nočnú 
prácu, sviatok, ako aj zavedenie 
príplatkov za víkend dotkne i za-
mestnancov v štátnej a verejnej 
službe. 
 
	 Trinásty	a	štrnásty	plat
 Do Zákonníka práce sa zavedie 
inštitút 13. a 14. platu, ktorý budú 
môcť zamestnávatelia poskytovať 
pracovníkom naďalej na dobro-
voľnej báze. Postupne však budú 
oslobodené od daní a odvodov 

do sumy 500 eur. Podmienkou 
ale je, že budú musieť byť aspoň 
vo výške priemerného mesač- 
ného zárobku zamestnanca.
 Prvýkrát má byť 13. plat vy-
platený ako letná odmena v júni 
tohto roka, 14. plat v decembri. 
Definujú sa ako peňažné plnenia, 
ktoré môže zamestnávateľ pos- 
kytnúť zamestnancovi pri príleži-
tosti obdobia letných dovoleniek 
a vianočných sviatkov.
 Na oslobodenie týchto platov 
od daní a odvodov však budú 
musieť byť splnené viaceré pod-
mienky. Pri 13. plate bude musieť 
zamestnanec odpracovať vo fir-
me nepretržite dva roky. Ak ide 
o pracovníka, ktorý odpracoval 
vo firme štyri roky, v decembri 
môže dostať 14. plat, ale pod- 
mienkou bude, aby dostal pred-
tým aj 13. plat.
 „Ak	 aspoň	 jedna	 z	 uvedených	
podmienok	nie	je	splnená,	nárok	na	
oslobodenie	 tejto	mzdy	nevznikne.	
Pri	súbehu	výplaty	mzdy	od	dvoch	
a	viacerých	zamestnávateľov	suma	
oslobodenia	tejto	mzdy	nesmie	pre-
kročiť	500	eur	od	všetkých	zamest-
návateľov,	pričom	pri	výpočte	výšky	
oslobodenia	sa	postupuje	obdobne	
ako	pri	 výpočte	oslobodenia	mzdy	
pri	 príležitosti	 letných	 dovoleniek,“	
uvádza sa v schválenom návrhu.
 upravuje tiež postupné daňo-
vo-odvodové zvýhodnenie týchto 
platov. Podmienkou pri oboch je, 
že zamestnávateľ musí vyplatiť 
zamestnancovi tieto odmeny vo 
výške jeho priemerného mesač-
ného zárobku. Úľavy však majú 
byť najviac do výšky 500 eur.
 Trinásty plat má byť po splnení 
podmienok definovaných záko-
nom oslobodený v tomto roku 
od zdravotného poistenia, v na-
sledujúcich rokoch bude oslobo-
dený od dane z príjmov fyzických 
osôb a následne má byť oslobo-
dený aj od sociálnych odvodov. 
Rovnako od zdravotných odvo-
dov a následne od dane z príjmov 
má byť oslobodený aj 14. plat 
a od roku 2020 má byť oslobode- 
ný od sociálnych odvodov. Čias- 
točné oslobodenie 13. a 14. platov 
od daní a odvodov sa bude vzťa-
hovať aj na zamestnancov pra- 
cujúcich v štátnej a verejnej službe. 
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 „Vinšujem vám tento nový rok, aby 
vám odpadol z pece bok. Z povaly 
hrada, aby sa vám vydala dievka 
mladá. Vinšujem vám tento nový rok, 
aby vám dal Pánboh šťastia, zdravia 
a po smrti hojného božského požeh-
nania.“ Malí koledníci sa brodia po 
kolená v snehu. Líca majú od mra-
zu vyštípané dočervena, košíky plné 
vykoledovaných dobrôt. Dedinu pod 
horami zalieva zimné slnko, ktoré-
ho lúče sa odrážajú od iskriaceho 
sa snehu... Pozerám sa na televíznu 
obrazovku a musím konštatovať, 
že reklamný slogan mal pravdu – na 
nerozoznanie od skutočnosti. Obraz 
je ostrý ako britva, farby živé a zvuk 
dokonalý. Full HD dokáže zázra-
ky. Potom mi oči náhodou skĺznu 
za okno. Hoci je začiatok januára, 
pomaly od tretej sa musí svietiť, pre-
tože vďaka smogu v ovzduší je stále 
šero a o slnku môžeme iba snívať. 
Aj o snehu, ten je ešte tak možno na 
tatranských štítoch. No a koledovať 
prídu maximálne falošní smetiari. 
 Prepnem na správy, kde sa práve 
britská premiérka Theresa Mayová 
chváli, že odkedy zákazníci v obcho-
doch už nedostávajú igelitky zdar-
ma, majú čistejšie pobrežie. Aj u nás 
vstúpil od januára v platnosť posled-
ný bod zákona o odpadoch, podľa 
ktorého predajcovia tenké plastové 
tašky musia nielen účtovať, no sú 
tiež povinní ponúkať ekologickejšie 
alternatívy na viac použití, pretože 
podľa európskej smernice musíme 
do roku 2025 znížiť spotrebu igeli- 
tiek až o viac ako 90 percent. Do 
nového roku prajem teda sebe i vám 
okrem pevného zdravia aj to, aby 
sme boli rovnako šetrní ako Briti 
a aby sa nám túto smernicu podarilo 
čo najrýchlejšie realizovať. Pretože 
bez všade sa povaľujúcich franforcov 
plastových tašiek bude aj ten reálny 
svet krajší, skoro taký ako v tom naj-
kvalitnejšom Smart televízore.

Viktor Kubal

25 zmien, ktoré nás
čakajú v roku 2018

3

Čo prináša novela Obchodného 
zákonníka v roku 2018

4

Živnostenská poradňa6

 Od roku 2018 musia samo-
statne zárobkovo činné osoby 
platiť sociálne a zdravotné od- 
vody spolu vo výške najmenej 
215 EUR, vlani to bolo najme-
nej 208,16 EUR. Ak ste v roku 
2017 platili preddavok na zdra-
votné poistné od 61,81 EUR do 
63,84 EUR, v roku 2018 budete 
uhrádzať preddavok najmenej 
63,84 EUR (zdravotne posti- 
hnutí 31,92 EUR). Na sociálnych 
odvodoch odvediete mesačne 
najmenej 151,16 EUR.

 Kedy musíte platiť odvody
 SZČO musíte platiť zdravotné 
poistenie odo dňa, keď sa sta-
nete samostatne zárobkovo čin-
nou osobou (napríklad odo dňa 
ohlásenia živnosti). Výnimkou 
sú SZČO, u ktorých dochádza 
pri začatí vykonávania samo-
statnej zárobkovej činnosti k sú- 
behu platiteľov zdravotného po- 
istenia (napríklad sú súčasne 
študentom, zamestnancom, dô- 
chodcom). Vtedy nemusia do 
zdravotnej poisťovne platiť pred-
davky. Na ďalší rok im poisťovňa 
zdravotné zúčtuje a oni ho budú 
musieť doplatiť.
 Sociálne poistenie musia SZČO 
platiť od 1. júla po roku, za kto-

rý ich príjem z podnikania a inej 
samostatnej zárobkovej činnos-
ti presiahne určitú výšku. Tou 
hranicou je podľa zákona záro-
bok vyšší ako 12-násobok 50 % 
priemernej mesačnej mzdy za 
kalendárny rok, ktorý dva roky 
predchádza kalendárnemu ro- 
ku, za ktorý sa platí poistné 
(12 x 0,5 x 883 EUR, čo je mzda 
v roku 2015).
 Od júla 2017 platia povinne 
sociálne poistné tie SZČO, ktoré 
mali v roku 2016 príjem vyšší ako 
5 298 EUR. Hranica príjmu bude 
od júla 2018 vyššia – 5 472 EUR, 
keďže priemerná mesačná mzda 
v roku 2016 bola 912 EUR (12 x 
0,5912). Ak ste teda z podnika-
nia mali v roku 2016 vyšší hrubý 
príjem ako 5 472 EUR, budete 
už musieť každý mesiac od júla 
2018 platiť sociálne odvody.

	 Koľko budete odvádzať
 Koľko budete ako živnostník 
každý mesiac posielať do 8. dňa 
v mesiaci na účet Sociálnej po- 
isťovne a zdravotnej poisťovne, 
záleží od vymeriavacieho zákla-
du. Ten zistíte tak, že k základu 
dane z podnikania za rok 2016 
pripočítate zdravotné a sociál-
ne poistenie, ktoré ste odviedli 

v roku 2016. Výsledok vydelíte 
koeficientom 1,486 a zaokrúhli-
te nadol. Mesačný vymeriavací 
základ pre platenie preddavkov 
na zdravotné poistenie SZČO 
sa vypočíta tak, že ročný vyme-
riavací základ sa vydelí počtom 
mesiacov podnikania.
 Minimálny mesačný vymeria-
vací základ pre platenie zdra-
votných odvodov SZČO od roku 
2018 je suma 456 EUR (50 % 
z priemernej mesačnej mzdy za 
rok 2016, ktorá je 912 EUR). Ten 
živnostník, ktorý odvádzal zdra-
votné z minimálneho základu, 
bude v roku 2018 do poisťovne 
posielať mesačne 63,84 EUR. 
Prvú platbu za január odvedie 
do 8. februára.

	 Živnostník pošle
	 Sociálnej poisťovni
	 najviac 2116 EUR
 Vymeriavací základ na sociál- 
ne odvody je rovnaký ako na 
zdravotné odvody s rozdielom, 
že nerozhoduje počet mesiacov 
podnikania, ale vždy sa počíta 
s počtom 12 mesiacov.
 Minimálne sociálne odvody 
sa od januára tiež zvyšujú. Súvi-
sí to s tým, že rastie minimálny 
mesačný vymeriavací základ na 
456 EUR. Živnostník teda musí 
poslať do Sociálnej poisťovne 
každý mesiac minimálne už spo-
mínaných 151,16 EUR.
 Zmena vymeriavacích zákla-
dov pre platenie sociálnych od- 
vodov sa dotkne tých samo-
statne zárobkovo činných osôb, 
ktoré v súčasnosti platia nižšie 
sociálne odvody ako 151,16 EUR. 
 Maximálny mesačný vymeria- 
vací základ pre platenie sociál-
nych odvodov SZČO od roku 
2018 je 7-násobok priemernej 
mesačnej mzdy za rok 2016 
(7 x 912), teda suma 6 384 EUR. 
Maximálne teda živnostník me- 
sačne pošle do Sociálnej pois- 
ťovne 2 116,29 EUR. Sociálna 
poisťovňa zmenu výšky odvodov 
SZČO živnostníkom oznámi.

VM

Dňa 4. júna 2018 sa na Orave v penzióne Pohoda uskutočnilo prvé výjazdové Predstavenstvo 
Slovenskej živnostenskej komory s jej novým predsedom Oldřichom Holišom. Oživením za- 
sadnutia bola návšteva všetkých členov predstavenstva a pozvaných hostí v novootvorenej  
expozícii kávy Oravakafe v Krušetnici (bližšie sa o tomto unikátnom múzeu dočítate na strane 6).
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 V Trnave sa vo štvrtok, 29. 6. 
2018, uskutočnilo pracovné stret-
nutie členov skúšobných komisií na 
overovanie odbornej spôsobilosti 
za krajské zložky SŽK z Bratislavy, 
Trnavy, Nitry, Trenčína a zástupcu 
Ministerstva školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR a Ministerstva vnút- 
ra SR. Toto pracovné stretnutie sa 
uskutočnilo pod gesciou SŽK, Kraj-
skej zložky komory Trnava. Stretnu-
tie viedol predseda KZ SŽK Trnava 
Ing. Robert Schmidt.
 Zástupkyňa MŠVVaŠ SR Ing. Ildikó 
Pathóová informovala, že Osvedče-
nie o úplnej kvalifikácii nezvyšuje 
stupeň vzdelania, slúži predovšet-
kým ako doklad, na základe ktorého 
môže osoba požiadať o vydanie živ-
nostenského oprávnenia v danom 
odbore. Ďalej konštatovala, že Ná-
rodná sústava kvalifikácií zjednocu-
je nároky na jednotlivé kvalifikácie 
a popisuje rôzne cesty ich získava-
nia – prostredníctvom formálneho 
vzdelávania v škole, neformálneho 
vzdelávania v rámci systému celo-
životného vzdelávania i vzdelávania 
napríklad v súvislosti so záľubami 

 Dňa 4. júna 2018 agentúra SARIO zorganizovala v hoteli Holiday Inn 
v Žiline v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ 
realizovaného v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, priorit-
nej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na 
nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu Eú 
Česko-slovenské ekonomické fórum. Na tomto podujatí bola prezentovaná 
ekonomická dimenzia osláv 100. výročia založenia Československa. Cieľom 
podnikateľského fóra za účasti českých a slovenských spoločností bolo pod-
poriť rozvoj vzájomných obchodných vzťahov vo vybraných priemyselných 
odvetviach (strojárenstvo a kovospracujúci priemysel, automobilový prie-
mysel, energetika, elektrotechnický priemysel a ekológia), kde vystúpili za 
Slovenskú republiku predseda predstavenstva SOPK ŽRK Milan Vašanič, 
predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók, pred-
sedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika jurinová, bývalý prezident 

Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ekonomický a obchodný radca Veľ-
vyslanectva SR v Prahe Dagmar Urbanová a generálny riaditeľ Slovenskej 
agentúry pre rozvoj investícií a obchodu Róbert Šimončič, za Českú repub-
liku veľvyslankyňa ČR v Bratislave v rokoch 2013-2018 Lívia Klausová, eko-
nomický a obchodný radca Veľvyslanectva ČR v Bratislave jaroslav Remeš, 
námestník ministra priemyslu a obchodu ČR Ondřej Malý, viceprezident 
Hospodárskej komory Českej republiky Michal Štefl a riaditeľ Inštitútu Vác-
lava Klausa jiří Weigl. 
 Na záver tohto podujatia bola podpísaná DOHODA O SPOLUPRÁCI 
a PARTNERSTVE medzi Slovenskou živnostenskou komorou, Krajskou 
zložkou komory Žilina, zastúpenou jej predsedom Ing. Pavlom Višňovským, 
PhD. a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Žilinskou regio-
nálnou komorou, zastúpenou predsedom jej predstavenstva Ing. Milanom 
Vašaničom, PhD.

vo voľnom čase. Tým predstavuje 
významný podnet pre ďalšie vzdelá-
vanie zamestnancov, keďže si budú 
môcť zvýšiť kvalifikáciu aj inak ako 
v škole. Slovenský kvalifikačný rá-
mec predstavuje nástroj, ktorý 
umožní zamestnancom ľahšie sa 
uplatniť so svojou kvalifikáciou na 
európskom trhu práce. Umožní 
im adekvátne sa zaradiť v rámci 
požadovaných kvalifikácií v tom – 
ktorom členskom štáte Eú, keďže 
základom pre všetky krajiny je spo-
ločný Európsky kvalifikačný rámec. 
V minulosti boli problémy, keďže 
kvalifikácia získaná v jednej krajine 
často vyžadovala odlišné štandardy 
ako kvalifikácia na rovnakú pozíciu 
v inej krajine. Vznikala tak bariéra 
pri zamestnávaní kvalifikovanej pra-
covnej sily za hranicami. Slovenský 
kvalifikačný rámec má osem úrovní, 
pričom na každej z nich popisuje 
požadované vedomosti, zručnosti 
a kompetencie zamestnanca. Tých-
to osem úrovní je potom previaza-
ných s jednotlivými kvalifikáciami 
z Národnej sústavy kvalifikácií.
 Slovensko podnikne ďalšie kroky 
v oblasti kvalifikácií, najmä prepo-
jenie národnej databázy kvalifiká-
cií s európskou databázou ESCO 
a európskym portálom Learning 
Opportunities and Qualifications 
a označenie úrovne SKKR v popise 
kvalifikácií zverejnených a dostup-
ných v SR. Do konca roka 2018 tiež 
zavedie označenie úrovne SKKR 

na slovenských dokladoch o vzde-
laní. Proces overovania odbornej 
spôsobilosti je upravený v zákone 
č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom 
vzdelávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Odbornú spô-
sobilosť uchádzača pri skúške ove-
ruje a hodnotí skúšobná komisia 
oprávnenej vzdelávacej inštitúcie, 
ktorú tvoria predseda a traja ďalší 
členovia. Predsedu a ďalších členov 
skúšobnej komisie vymenúva štatu-
tárny orgán oprávnenej vzdelávacej 
inštitúcie. Členom skúšobnej komi-
sie je zástupca oprávnenej vzdelá-
vacej inštitúcie, zástupca stavovskej 
organizácie alebo zástupca profesij-
nej organizácie, zástupca zamest-
návateľov a zástupca príslušnej 
školy alebo vysokej školy odborne 
spôsobilý v odbore kvalifikácie.

 V diskusii boli vzájomne vysvetle-
né a spresnené postoje MŠVVaŠ SR, 
MV SR a zástupcov SŽK k priebehu 
skúšok na overovanie odbornej 
spôsobilosti, kreovaní skúšobných 
komisií a požiadaviek na odbor- 
nú spôsobilosť jednotlivých členov 
skúšobnej komisie, ako aj na plne-
nie materiálnych, technických po- 
žiadaviek vrátane priestorových 
predpokladov na overovanie a 
hodnotenie dosiahnutej odbornej 
spôsobilosti podľa ustanovených 
kvalifikačných štandardov.

 V závere Ing. Robert Schmidt 
zhodnotil stretnutie zástupcov mi-
nisterstiev a členov skúšobných ko-
misii na overovanie odbornej spô-
sobilosti za SŽK za veľmi prospešné, 
ktoré splnilo svoj plánovaný cieľ.
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 Začínate podnikať, máte mi- 
lión otázok a neviete odkiaľ 
a ako začať? Prípadne už pod-
nikáte a chceli by ste riešiť 
nejaký právny, daňový alebo 
marketingový problém, pri-
čom nechcete za takéto služ-
by platiť horibilné sumy? 
 Slovak Business Agency ako 
jedna z kľúčových špecializo-
vaných inštitúcií v SR z hľadiska 
podpory malých a stredných 
podnikov (SZČO, s. r. o., a. s. 
a pod.) etabluje v jednotlivých 
krajských mestách Národné 
podnikateľské centrum. „Chce-
me docieliť, aby sme na jednom 
mieste, pod jednou strechou, 
poskytli malým a stredným pod-
nikateľom, ako aj záujemcom 
o podnikanie, vrátane znevýhod-
nených sociálnych skupín ako 
sú napríklad ženy, seniori/gene-
rácia 50+, sociálne a zdravotne 
handicapovaní a podobne, kom-
plexnú, systematickú podporu 
a odborné poradenstvo,“ uvie-
dol generálny riaditeľ Slovak 
Business Agency, Martin Holák. 

 Ako prvé bolo v roku 2016 
zriadené Národné podnikateľ- 
ské centrum v Bratislave, ktoré 
prenáša svoje skúsenosti aj na 
územie 7 samosprávnych kra-
jov (Trnavský kraj, Trenčiansky 
kraj, Nitriansky kraj, Žilinský 
kraj, Banskobystrický kraj, Pre-
šovský kraj, Košický kraj). 

	 Získajte	služby	
	 bez	platenia
 Služby Národného podnika-
teľského centra sú po splnení 
základných podmienok posky- 
tované záujemcom bezodplat- 
ne. Širokú paletu aktivít v re-
giónoch tvoria odborné sku-
pinové činnosti – semináre, 
prednášky, diskusné fóra, 
workshopy, konferencie, krát-
kodobé i dlhodobé individuál- 
ne poradenstvo, pobyty vo vir-
tuálnom podnikateľskom inku- 
bátore, účasť na odborných 
podujatiach a stážových po-
bytoch v zahraničí, prenos 
výskumného a akademického 

potenciálu do podnikateľského 
prostredia, technologické kapa-
city v rámci kreatívnych dielní 
projektu (2D/3D tlačiarne, CNC 
fréza, atď.), informačné a po-
pularizačné aktivity pre stredné 
a vysoké školy a širokú verej-
nosť zamerané na zvýšenie 
motivácie podnikať, ako aj 
komplexné informácie o mož-
nostiach financovania podni-
kateľských aktivít, či službách 
partnerských inštitúcií.
 „Realizujeme všetky naše podu-
jatia s jednoznačným úmyslom 
– pomôcť podnikateľom zefektív-
niť ich biznis. Horúcou a aktuál-
nou témou v týchto mesiacoch 
je uplatňovanie nariadenia EÚ 
GDPR (General Data Protection 
Regulation). Pozornosť mu musia 
venovať všetky firmy a organizá-
cie, ktoré pracujú s dátami obča-
nov Európskej únie. Podnikateľov 
pripravujeme na jednotné pra- 
vidlá v oblasti ochrany osobných 
údajov od začiatku tohto roka,“ 
uviedol Slavomír Grúber, hlav-
ný manažér Národného projek-
tu NPC v regiónoch. 

	 Pomoc	rozbehnúť	firmu
 Národné podnikateľské cen- 
trá ponúkajú podporné progra-
my v štyroch oblastiach. Akce- 

leračný je určený pre potenciál-
nych malých a stredných pod-
nikateľov, ktorí chcú rozbehnúť 
vlastné podnikanie. Napríklad 
aj na báze vedecko-výskum-
nej činnosti, prípadne využitím 
odborných konzultácií. Inku-
bačný program je určený pre 
začínajúcich i existujúcich pod-
nikateľov do 3 rokov. Rastový 
pre tých, ktorí chcú rozširovať 
svoje podnikanie a preniknúť 
aj na trhy Eú a tretích krajín, 
a napokon stážový program, 
ktorý je určený pre podniky so 
spomínaným rastovým poten-
ciálom, ale aj pre ambicióznych 
študentov, absolventov a ve-
deckých pracovníkov.

	 Cestujte	po	skúsenosti
	 do	zahraničia
 „Možnosť navštíviť konferen-
ciu či workshop v rámci Európ-
skej únie majú aj začínajúci 
podnikatelia. Doteraz prejavilo 
záujem vycestovať a zúčastniť 
sa na rôznych odborných po-
dujatiach v rámci EÚ 93 firiem 
a ďalšie sa majú možnosť zapojiť 
v rámci nadchádzajúcej výzvy,“ 
doplnila Katarína Zeleníková, 
vedúca oddelenia inkubácie 
a stáží. Začínajúci podnikate-
lia si môžu vybrať podujatie 

v ktoromkoľvek štáte Európ- 
skej únie v rozsahu maximálne 
5 dní. Získajú tak nielen vstup, 
ubytovanie a letenku v čase 
trvania podujatia, ale najmä 
skúsenosti, prehľad v trendoch 
a nové kontakty.

 Podpora podnikania v 7 sa- 
mosprávnych krajoch Sloven-
ska sa realizuje v rámci Ná-
rodného projektu NPC v re- 
giónoch, ktorý je spolufinan-
covaný Európskou úniou z Eu-
rópskeho fondu regionálneho 
rozvoja v rámci Operačného 
programu Výskum a inová-
cie. Kód projektu ITMS2014+ 
313031I870. 

 Prijímateľom NFP a reali-
zátorom projektu je Slovak 
Business Agency, partnerom 
projektu je Centrum vedecko-
technických informácií SR.

 Chcete sa dozvedieť o na-
šich službách viac? Všet- 
ky dostupné informácie zís-
kate na www.sbagency.sk 
a www.npc.sk 
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 Príprave a výchove žiakov na stredných odborných školách 
sa venuje mimoriadna pozornosť. Na trhu práce je nedostatok 
kvalifikovaných odborníkov, čo mnohé firmy riešia zamestna-
ním nekvalifikovaných pracovníkov aj zo zahraničia. Záujem 
o štúdium na odborných školách by mohlo zvýšiť duálne 
vzdelávanie. Na mnohých SOŠ, z dôvodu nezáujmu o učebné 
odbory, pripravujú žiakov len v študijných odboroch.

 Termín od 16. 6. je určený legislatívou na uskutočnenie 
záverečných skúšok žiakov SOŠ učebných odborov. Žiaci po-

čas záverečných skúšok, ktoré pozostávajú z troch častí (pí-
somnej, praktickej a ústnej), preukazujú svoje odborné vedo-
mosti a zručnosti, ktoré nadobudli na školách a na zmluvných 
pracoviskách. Hodnotiaca komisia na záverečných skúškach 
je zložená z predsedu, podpredsedu, triedneho učiteľa, skúša-
júceho učiteľa a majstra odbornej výchovy. Riadnym členom 
komisie je aj delegovaný zástupca zamestnávateľov. 

 Na SOŠ gastronómie a hotelových služieb Farského 9 v Bra-
tislave v termíne 18. – 22. 6. 2018 ukončilo štúdium v zame-
raní potravinárstvo celkovo 16 žiakov, z toho v odbore cukrár 
14 žiakov a mäsiar lahôdkar 2 žiaci. V zameraní gastronómia 
v odbore čašník servírka 12 žiakov a v odbore kuchár 12 žiakov. 

 Členom skúšobnej komisie bol aj známy šéfkuchár Ondrej 
Antovszký, delegovaný RUZ. Dohľad nad priebehom praktic-
kých záverečných skúšok, ktoré sa uskutočnili dňa 20. 6. 2018, 
robil za Slovenskú živnostenskú komoru aj predseda KZK Bra-
tislava, Vladimír Mička a pozvaní odborníci z praxe zo zmluv-
ných pracovísk. Z najväčšieho zmluvného partnera v oblasti 
gastronómia zo spoločnosti Medusa Group to boli Zuzana 
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Kissová a juraj Chromiak a z Hotela Radisson Blu Carlton pani 
janka Masárová a Alena Kudelčíková.

 Žiaci po absolvovaní písomného testu absolvovali praktickú 
časť. Cukrári podľa vylosovanej témy počas dvoch dní vyrábali 
dva druhy výrobkov a taktiež dekoráciu na tortu z modelova-
cej hmoty. Žiaci učebného odboru mäsiar, lahôdkar si vyloso-
vali tému mäsové výrobky a vyrobili údené klobásky a vieden-
ské párky.

 Žiaci v zameraní gastronómia v rámci záhradnej slávnosti, 
ktorej nosnou témou bolo	„100.	výročie	vzniku	ČSR	a	25.	vý-
ročie	SR“ pripravovali jedlá a dezerty, z jednotlivých regiónov 
Čiech a Slovenska. Mladí čašníci a servírky pripravili a vyzdobi-
li vonkajšie priestory školskej záhrady a predvádzali odbornej 
komisii a prítomným hosťom svoje odborné zručnosti nielen 
v príprave kávy, miešaných nápojov, podávania vína či flam-
bovania, ale aj v príprave slávnostnej tabule. 

 Na záhradnej slávnosti sa zúčastnili aj mnohí pozvaní hos-
tia. Za zriaďovateľa školy z BSK z odboru školstva a mládeže 
prišli Ing. Dagmar Hubačová a Mgr. Tibor Varga. Osobitne si 
vážime prítomnosť poslanca NR SR Mgr. Branislava Gröhlinga, 
ktorý tiež pozitívne hodnotil priebeh a výsledky praktickej čas-
ti záverečnej skúšky. Pozvanie prijali aj zástupcovia Maltézske-
ho rádu Mgr. Svätoslava Horská a pani Petra Kurtz. Tento rád 
prispel SOŠ sponzorstvom – pracovným oblečením pre žiakov. 
Taktiež tu nechýbali ani zástupcovia zmluvných pracovísk, ro-
dičia a príbuzní žiakov. V tejto súvislosti treba spomenúť, že 
SOŠ GaHS Farského Bratislava úzko spolupracuje so zamest-

návateľmi a má záujem ísť vo všetkých odboroch do duálneho 
vzdelávania a prípravy žiakov.

 Žiaci počas slávnosti charakterizovali jednotlivé jedlá a ná- 
poje. Akcia bola vydarená, počasie žiakom prialo, jedlo a nápo- 
je boli chutné a lákavé. účastníkom záhradnej slávnosti sprí-
jemňovala popoludnie aj živá hudba Kmeťo Band.

 Po úspešných praktických skúškach boli žiaci pripustení na 
ústnu časť záverečnej skúšky. Žrebovali si z 25 otázok a v limi-
te 15 minút preukazovali získané teoretické vedomosti, ktoré 
nadobudli počas trojročného štúdia na odbornej škole.

 Všetci žiaci záverečné skúšky úspešne zvládli a získali tak 
vytúžený výučný list. Niektorí budú pokračovať v dvojročnom 
nadstavbovom štúdiu k získaniu maturity a niektorí už majú 
zabezpečené pracovné miesto. 

Danica Daubnerová
Foto: Danica Daubnerová a Viktor Kubal
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 Pýtate sa, čo je to za nezmy-
sel? Žiadny nezmysel, práve 
naopak, skvelá realita. Túto 
najväčšiu mozaiku na svete, 
vytvorenú zo zŕn kávy, nájdete 
na Orave v dedinke Krušetnica 
v jedinečnom múzeu kávy. Mú- 
zeum s názvom ORAVAKAFE je 
ukryté v nenápadnom domčeku 
v strede dediny a už pri samot-
nom vstupe do tejto expozície 
vás ovanie nezameniteľná a ni-
čím nenahraditeľná vôňa kávy.
 Teraz však zopár faktov o mú- 
zeu ORAVAKAFE. Otvorili ho 
9. 11. 2016 a rozloha mozaiky 
z kávových zŕn je neuveriteľ- 
ných 107 m štvorcových! Pos- 
tupne ju počas 4 rokov skladali 
mnohí dobrovoľníci. Múzeum 
má prízemie a podkrovie a uk- 
rývajú sa v ňom rôzne kávové 
unikáty a predmety súvisiace 
s kávou. Len pre zaujímavosť, 
najstarší vystavený exponát má 
vyše 200 rokov. 
 Autorom tohto ojedineléjo 
„kávového“ projektu je ešte len 
26-ročný rodák z Krušetnice 
Roman Florek. Kávu a všetko 
s ňou spojené mal odvždy rád. 
Zaujímalo ho, ako sa pestuje, čo 
všetko sa s ňou musí udiať, aby 
sa z kávového zrnka stala voňa-
vá, lahodná tekutina. K zvýšeniu 

záujmu o kávu prispela aj jeho 
špecializácia na strednej škole, 
získal kvalifikáciu baristu. Kávu 
teda nielen pije, ale ju aj vie vý-
borne pripraviť a svoje umenie 
si vyskúšal na viacerých sveto-
vých súťažiach v príprave kávy. 
Neskôr počas práce v rodinnom 
penzióne veľakrát rozprával 
návštevníkom o káve ako takej 
a odpovedal na otázky turistov 
o pražení a mletí kávy, o mieša-
ní jednotlivých druhov káv a sa-
motnej príprave kávy. Aj preto 
sa rozhodol vytvoriť múzeum 
kávy, v ktorom sa návštevníci 
dozvedia naozaj všetko nielen 
o histórii slovenskej a svetovej 
kávy, ale aj o súčasných tren-
doch v jej servírovaní a mnoho 
zaujímavostí z jej pestovania, 
praženia a konzumovania. 
 V múzeu okrem dominantnej 
mapy sveta z kávových zŕn náj- 
dete aj štylizované postavy, ná-
pisy a rôzne predmety súvisiace 
s kávou. Sú tu vystavené stovky 
exponátov od kávovarov, až po 
džezvy, mlynčeky, pražičky a iné 
zaujímavé predmety. A pozor, 
nachádzajú sa tu aj exponáty 
z Ameriky, Ázie, Afriky a z iných 
kútov sveta. Zaujímavý je tiež 
fakt, že väčšina vystavených ex-
ponátov je funkčných. 

 Pri zostavení tohto múzea mu 
veľkou mierou pomohol aj náš 
terajší predseda SŽK Oldřich 
Holiš, majiteľ firmy EuroCoffee, 
s.r.o., okrem iného aj známy co-
feológ, barista, pražiar a komi-
sár viacerých medzinárodných 
súťaží. Tie 4 milióny kávových 
zŕn poskytol Romanovi Flore-
kovi zadarmo! S hromadením 
samotných exponátov Roma-
novi pomáhali aj jeho rodinní 
príslušníci, kamaráti a známi. 
Rôzne predmety, spojené s ká-
vou, mu prinášali zo služobných 
ciest, dovoleniek, kupoval ich aj 
v bazároch a na burzách. 
 Túto snahu mladého Krušet-
ničana ocenil aj Igor Svitok, ria-
diteľ agentúry, ktorá eviduje slo-
venské rekordy. A práve z jeho 
rúk si Roman Florek prevzal cer-
tifikát za „Najväčšiu mozaiku zo 
zrniek kávy na svete“. Tá, ktorá 
je zapísaná v Guinessovej knihe 
rekordov ako najväčšia mozai-
ka kávy na svete, má veľkosť iba 
33,5 m štvorcových, Romanova 
mozaika je trikrát väčšia a preto 
sa budú usilovať o zápis medzi 
svetové rekordy.
 Keď v priestoroch múzea po-
čas prehliadky zatúžite po šál-
ke horúcej kávy, tam sa jej ne- 
dočkáte. Kávu v tomto múzeu 

variť Roman nemôže, pretože 
budova nespĺňa podmienky 
stanovené hygienou. Ale má 
pre všetkých riešenie, pretože 
výbornú kávu vám sám a veľmi 
ochotne pripraví v neďalekom 
penzióne. 

 Roman Florek pre kávu žije 
od rána, do večera. Aj ja ho ob-
divujem, ako dokázal z ničoho 
vytvoriť takéto unikátne mú- 
zeum. A mimochodom, v rámci 
návštevy členov Predstavenstva 
SŽK v múzeu prejavil Roman zá-
ujem stať sa členom Slovenskej 
živnostenskej komory. Tak sa aj 
stalo. Roman, vítame Vás v ra-
doch SŽK...

Viktor Kubal
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	 JOCKEYKY	Z	JAKARTY
 Ak má indonézska metropola s niečím problém, tak je to automobi-
lová doprava. Preto tamojší politici už v roku 1992 schválili unikátny zá-
kon. V čase dopravnej špičky môžu v jakarte jazdiť po ceste iba autá, 
v ktorých sedia minimálne traja ľudia! V súvislosti s tým sa tu objavilo nové 
povolanie – profesionálni stopári – jockeys of jakarta, ktorí voľné miesta 
v autách zapĺňajú. Asi milión ľudí týždenne (väčšinou žien, preto sa hovorí 
o jockeykách) sa postaví na krajnicu mestských magistrál a zodvihnú 
ruku s jedným či dvoma prstami. Matky s deťmi v šatke sa totiž počítajú 
za dvoch spolucestujúcich.
 Odmena pre stopára od vodičov závisí od dĺžky ich cesty a počtu osôb, 
ktoré „ponúkajú“. Priemerný jockey absolvuje počas dňa asi päť ciest 
a vyinkasuje za ne asi 5,75 eura. V krajine, kde žijú ľudia aj z 1,5 eura den- 
ne, je to slušný zárobok a častokrát pre rodinu jediná možnosť obživy. 
Preto niet divu, že stopári bez mihnutia oka riskujú to, že ich pri výkone 
povolania zadrží miestna polícia. Takýchto jockeyov čaká transport na 
policajnú stanicu a odtiaľ rovno do väzenia. V prípade, že sú pri svojom 
nezákonnom počínaní zadržaní opakovane, môžu tam stráviť až dvanásť 
mesiacov.

	 POŠTÁR	S	MAČKOU	NA	PLECI
 Poznáte britský animovaný seriál Poštár Pat, ktorý aj naše deti už 
niekoľko generácií pozerajú ako večerníček? Tak potom určite viete, 
že tento obľúbený bábkový hrdina nikdy neurobil ani jediný krok bez 
svojho miláčika – kocúra jessa. No a vo Filadelfii v USA, títo animovaní 
hrdinovia ožili. Po uliciach mesta tam totiž začal na bicykli jazdiť kuriér 
menom Rudi Saldia, ktorému na cestách za zákazníkmi robí spoločnosť 
štvornohá kamarátka M. j. – mačka Mary jane.
 „Takto sa vozí na mojich pleciach už od malička. Prvý deň v službe sme 
spolu obehli jeden blok, druhý deň, už dva. Vôbec sa nebála, sedela ako 
prikovaná a tak teraz už spolu jazdíme deň, čo deň,“ povedal Rudi, ktorý 
v kútiku duše tajne dúfa, že s Mary jane na pleci časom prekoná vysnenú 
vzdialenosť – 100 míľ za jeden deň. „Počas toho, čo spolu jazdíme, M. J. ešte 
nikdy nepoužila svoje pazúriky. Na mojom pleci žiadne škrabance nenájdete. 
Je naozaj veľmi šikovná. Počas mojej služby sa viackrát presunie z ramena na 
rameno a ešte ani raz nespadla,“ chváli svoju spoločníčku Rudi Saldia, kto-
rý si mnohé spoločné výjazdy natáča a umiesťuje ich na internet. Okrem 
popularity mu však toto priateľstvo s mačkou prináša aj dobrý vedľajší 
zárobok, pretože klientov, ktorí túžia po tom, aby im balíček priviezol 
Rudi so svojou Mary jane, je stále viac a nešetria za to malými finančnými 
odmenami – vlastne pre oboch.

Predseda	SŽK:
Oldřich HOLIŠ
predseda@szk.sk

Sídlo	SŽK:
Úrad komory
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Vedúca sekretariátu úradu komory: Anna Sklenárová
Tel.: 041/7645195 • e-mail: uradkomory@szk.sk

Kancelária Úradu komory v Košiciach 
Kukučínova 23, 040 01 Košice
Tel.: 055/6941736 • e-mail: bohacik@szk.sk
Ervín Boháčik

Kancelária Úradu komory v Bratislave 
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Tel.: 02/44461400 • e-mail: micka@szk.sk
Vladimír Mička

Krajské	zložky	komory:
KZK Bratislava 
Račianska 71, 832 59 Bratislava 
Vladimír Mička, predseda 
Tel.: 02/49246588
e-mail: micka@szk.sk, kzkbratislava@szk.sk

KZK Banská Bystrica 
Horná 13, 974 04 Banská Bystrica 
jUDr. Tomáš Suchý, predseda
Tel.: 048/3219959 • e-mail: kzkbbystrica@szk.sk 

KZK Košice 
Kukučínova 23, 040 01 Košice 
Ervín Boháčik, predseda
Tel.: 055/6941736 • e-mail: bohacik@szk.sk 

KZK Prešov 
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov 
juraj Drál, predseda 
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Fedor
Tel.: 0908 991 481 • e-mail: kzkprešov@szk.sk

KZK Trnava 
Hlavná 17, 917 01 Trnava 
Ing. Robert Schmidt, predseda 
Kontaktná osoba: Helena Schmidtová
Tel.: 033/5512720 • e-mail: kzktrnava@szk.sk

KZK Žilina 
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina 
Ing. Pavol Višňovský, PhD., predseda
Tel.: 041/7645195 • e-mail: uradkomory@szk.sk

KZK Nitra 
Fraňa Mojtu 18 (budova Mediahaus), 949 01 Nitra 
Marek Štrba, predseda
Tel.: 0949 816 505 • e-mail: kzknitra@szk.sk 




