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 S dospelými deťmi vychádza väčšina 
z nás pomerne komplikovane. Prekáža 
nám možno aj to, že už v nás nevidia 
tú neomylnú autoritu, akou sme pre 
nich boli, keď boli malí. Vyčítame im, 
že sú voči nám kritickí, myslia si, že 
vedia všetko najlepšie a sme im dob-
rí len na to, aby z nás ťahali peniaze. 
Svoje ťažko zarobené úspory im zväčša 
dávame ťažko a ak ich chcú, nedajbo-
že, použiť na rozbeh vlastného podni-
kania, ktoré sa nám nepozdáva, tak 
je oheň na streche. Pritom sa hovorí, 
že investovať peniaze do vlastných detí 
sa vypláca. 
 Túto starú pravdu najlepšie potvr- 
dzujú rodičia Jeffa Bezosa, majiteľa 
spoločnosti Amazon a najbohatšieho 
muža na svete, ktorého majetok dosia-
hol v roku 2018 hodnotu 142 miliárd 
dolárov. Každý dolár, ktorý vložili do 
synovej firmy, sa im mnohonásobne 
vrátil. Keď v roku 1995 prišiel za nimi 
syn s ponukou, aby investovali do in-
ternetového obchodu, ktorý práve roz-
biehal v garáži, neodmietli ho a vďaka 
tomu teraz vlastnia majetok približne 
v hodnote 30 miliárd dolárov. Pritom 
Jeff pred nimi neskrýval, že o svoje 
peniaze môžu prísť: „Chcem, aby ste 
vedeli, že je to riskantné. Hovorím to 
preto, lebo nechcem, aby ste boli na 
mňa naštvaní, až prídem na Deň vďa-
kyvzdania domov na večeru,“ povedal 
vtedy matke a nevlastnému otcovi, 
ktorý ho adoptoval. Jeffovi Bezosovi 
jeho risk vyšiel a priniesol mu obrovský 
zisk, vybudoval úspešnú firmu, ktorá 
aj u nás v logistickom centre Amazo-
nu v Seredi už takmer rok zamestná-
va 850 ľudí a plánuje prijímať ďalších 
zamestnancov. Náboroví pracovníci od 
druhého augustového týždňa jazdia 
s jedným z londýnskych poschodových 
autobusov po regióne, aby mohli záu-
jemcovia priamo v ňom urobiť vstupný 
pohovor. Ak náhodou červený Double-
decker stretnete na ceste, spomeňte si 
na príbeh Jeffa Bezosa. Možno to, čo 
sa podarilo jemu, sa s Vašou pomocou 
podarí aj Vášmu synovi alebo Vašej 
dcére. Lebo v našich deťoch je predsa 
len aj naša budúcnosť...

Viktor Kubal

 Pomáhame podnikať
 po celom Slovensku 
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 Pripojenie elektr. registrač.
  pokladníc (e-kasa)
 (str. 6)

 Lukratívne brigády
 (str. 7)

 Na slávnostnom otvorení 
16. 8. 2018, na ktorom bol na 
oficiálne pozvanie aj predseda 
SŽK Oldřich Holiš, sa zúčastnila 
vládna delegácia vedená pred-
sedom vlády SR Petrom Pelegri-
nim, ktorý vo svojom úvodnom 
prejave okrem iného zhodnotil 
aj priebeh tohtoročnej žatvy. 
Zdôraznil, že ani v tomto roku 
nemôžu poľnohospodári hovo-
riť o priaznivom vývoji počasia, 
no odhady úrody v porovnaní 
s vlaňajškom sú mierne optimis- 
tické. U husto siatych obilnín 
sa očakáva úroda vyššia o viac 
ako 170-tisíc ton. Pokles úrody 
odborníci odhadujú len u ovsa 
a jačmeňa. V porovnaní s rokom 
2017 sa očakáva o 208-tisíc ton 
viac pšenice. „Aj napriek tomu, že 
Slovensko ešte stále nie je potra-
vinovo sebestačné, výsledky tohto-
ročnej žatvy a prognózy u ďalších 
plodín potvrdzujú, že stále existujú 

komodity ako napríklad pšenica, 
jačmeň a kukurica, ktoré nielenže 
pokryjú domácu spotrebu, ale ju 
dokonca môžu prevýšiť a vôbec by 
sme ich na naše územie nemuseli 
dovážať,“ povedal premiér.

 Ministerka pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR Gabiela 

Matečná sa vo svojom príspev- 
ku dotkla klimatických zmien 
a plánovaných investícií v tom-
to smere. Ako uviedla, farmári 
počítajú škody, ktoré im vznikli 
v dôsledku tohtoročného sucha, 
v desiatkach miliónov eur. Slo-
vensku sa nevyhli ani záplavy. 
„Júlové záplavy v Tatrách spôsobili 
miliónové škody nielen v prírodnej 
rezervácii, ale aj na majetku ľudí, 
úhrn zrážok siahal na historické 
rekordy,“ konštatovala Matečná 
a pokračovala: „Z programu roz-
voja vidieka sme vyčlenili 22 mil. 
eur, ktoré sú určené na výstavbu, 
rekonštrukciu a modernizáciu zá- 
vlahových systémov. V auguste 
tohto roku sme ohlásili podpor-
né opatrenie vo výške 50 mil. eur, 
ktorého cieľom bude zvýšiť podiel 
slovenských výrobkov na pultoch.“ 
Budúci rok pripravuje rezort, 
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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

V dňoch 16. až 19. augusta 2018 sa uskutočnila už 45. medzinárodná poľnohospodárska 
a potravinárska výstava AGROKOMPLEX 2018 v Národnom výstavisku, š. p., v Nitre. Opäť 
priniesla 650 vystavovateľom z 12 krajín a návštevníkom z celého Slovenska najnovšie infor-
mácie z agropotravinárskeho odboru, možnosť nadviazať užitočné kontakty, množstvo odbor-
ných a kultúrnych podujatí, ale aj zábavu a radosť z dobre prežitého dňa. Jednotlivé expozície 
obsadili plochu 55 726 metrov štvorcových, ďalších 30 hektárov zaberali expozície Slovenského 
poľnohospodárskeho múzea, kde sa konal bohatý sprievodný program. Tohtoroční vystavova-
telia prišli do Nitry zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Nemecka, Ruska, Ukrajiny, 
Číny, Holandska, Švajčiarska a Fínska. 

(pokračovanie na strane 2)
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podľa jej slov, ďalšiu významnú 
investíciu pre poľnohospodárov 
vo výške 70 až 100 mil. eur. Tie-
to peniaze budú pochádzať „buď 
zo štátneho rozpočtu, resp. zo za- 
vedenia osobitného odvodu ob-
chodných reťazcov“. Určené bu- 
dú hlavne na vytvorenie riziko-
vého a marketingového fondu, 
podporu slovenských potravín 
so značkou kvality SK a na bu- 
dovanie závlahových systémov.

 A čo všetko ponúkol tohto 
roku Agrokomplex 2018? Pavi-
lón M4 patril Festivalu národ-
ných špecialít.

 Novinkou výstavy bolo EN-
VIRO, na ktorom sa predstavili 
spoločnosti a organizácie venu-
júce sa praktickej ochrane príro-
dy, environmentálnej výchove, 
ako aj propagácii a aplikovaniu 
princípov udržateľného spôso-

bu života. Téma plytvania potra-
vinami a spracovanie bioodpa- 
du tu bola nastolená prostred-
níctvom ekologických projektov 
v pavilóne B.
 Nádherné jedince tradičných 
hospodárskych zvierat pred-
viedli špeciálne chovateľské zvä- 
zy, ktoré v rámci Národnej výs- 
tavy hospodárskych zvierat po- 
núkli i odborné poradenstvo. 
 Gazdovský dvor u výskumní-
kov ponúkal expozíciu malých 
hospodárskych zvierat vrátane 
mláďat, súťaže a kvízy, ktoré boli 
veľkým lákadlom predovšetkým 
pre deti.
 O kvalitách slovenskej pro-
dukcie presvedčilo viac ako 20 

dárstva a potravinárstva hra- 
vou formou. Cukrári predviedli 
svoje umenie v pavilóne C, v kto-
rom súťažili o titul „Torta roka 
2018“ na tému Slovenské tradí-
cie a folklór.

 Výstavné políčka patrili pred- 
staveniu nových vyšľachtených 
odrôd rastlinnej výroby z pro-
dukcie ÚKSUP v rámci „Dní 
poľa“, doplnené o predaj zá-
hradkárskych potrieb. V pavi- 
lóne M3 sme zaznamenali naj-
krajšie vzorky úrody pod hlavič-
kou „Ovocie roka“ a „Zelenina 
roka“. Pre potreby návštevní-
kov tu Slovenský záhradkársky 
zväz poskytoval prednášky a po-

vystavovateľov, držitelia ocene-
nia Značka kvality SK, sloven-
skí farmári, ľudoví remeselníci  
i výstava tradičných slovenských 
produktov COOP EXPO. Ťahá-
kom výstavy bol aj tento rok 
interaktívny pavilón F s témou 
„Inovujeme vidiek“, prezentu-
júci rôzne oblasti poľnohospo-

radenstvo či divácky atraktívnu 
súťaž v aranžovaní kvetov.
 Slovenské poľnohospodárske 
múzeum pripravilo preteky v 
tradičnom spôsobe kosenia „Se-
nobranie“, kde sa návštevníci na 
chvíľu ocitli v dávnej minulosti, 
traktorparádu a 3. ročník súťaže 
Rezbárske bzučanie – súťaž vo 
vyrezávaní do klátov. Celý prog- 
ram múzea sa odohrával v pros- 
tredí historického skanzenu.
 Pavilón M2 bol aj tento rok do- 
movským miestom stánku SLO- 
VENSKEJ ŽIVNOSTENSKEJ KO-
MORY. A čo v ňom ponúkali 
návštevníkom? V prvom rade 
poradenstvo a konzultácie so 
zástupcami Slovenskej živnos-
tenskej komory, informácie 
o tom, ako sa stať jej členom 
a o výhodách s tým spojených. 
Svoje miesto v ňom malo aj Jed-
notné kontaktné miesto Minis-
terstva vnútra SR. Navštívili ho 
desiatky záujemcov a dozvede- 
li sa fundované, vyčerpávajúce 

odpovede na otázky z oblasti 
vzniku oprávnenia na podnika-
nie, o poskytovaní služieb pod-
nikateľským spôsobom a iné 
náležitosti okolo živnosti a ma- 
lého podnikania, ktoré ich zau- 
jímali. Za to patrí vďaka riadi-
teľovi živnostenského odboru 
Ministerstva vnútra SR Ing. Já-
novi Dutkovi a kolektívu pracov-
níčok Okresného úradu Nitra, 
odboru živnostenského podni-
kania. Prvýkrát sa v stánku SŽK 
predstavili aj zástupkyne Ná-
rodného podnikateľského cen- 
tra s množstvom nápadov a pro- 
jektov, vhodných nielen pre za-
čínajúcich podnikateľov a živ- 
nostníkov. Veľkým lákadlom pre 
okoloidúcich bola príprava a sa-
mozrejme, ochutnávka voňavej 
a jedinečnej kávy od firmy VE- 
RONIA COFFEE zo Serede pria-
mo v stánku SŽK. Svoje remeslo 
priamo pred návštevníkmi výs- 
tavy prezentoval aj keramikár 
Michal Horník.
 Záujem o náš stánok SŽK do- 
kumentovalo aj množstvo vzác- 
nych hostí z politického, spolo-
čenského a kultúrneho života. 
Len pre zaujímavosť spome- 
niem napríklad pracovné a spo- 
ločenské stretnutia s bývalým 
prezidentom SR Ivanom Gašpa-
rovičom, primátorom mesta 
Nitra Jozefom Dvončom, pred-
sedom Nitrianskeho samospráv- 
neho kraja Milanom Belicom, 
či predsedom Trnavského sa-
mosprávneho kraja Jozefom 
Viskupičom 
 Čo dodať na záver? Agrokom-
plex 2018 možno považovať za 
veľmi vydarený a už teraz sa 
tešíme na ten budúcoročný, 
46. ročník...

Viktor Kubal
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 Za kľúčový objektívny faktor 
vplyvu na kvalitu výkonu, odbor-
nosť a tým aj možný profesionál-
ny výkon kontrolnej činnosti na 
úseku živnostenského podnikania 
vykonávaného na úrovni živnos-
tenského úradu – od ktorého sa 
na tomto úseku odvíjajú ostatné 
dôležité objektívne, ale aj násled-
né subjektívne faktory vplyvu na 
výsledky kontrolnej činnosti – tre-
ba považovať prierezový charak-
ter agendy. Ním treba rozumieť 
– na rozdiel od bežných odvetvo-
vých úsekov výkonu štátnej sprá-
vy – mimoriadne rozsiahly a širo-
ko profilovaný regulačný rámec 
podmienok a povinností, ktoré aj 
na účely získania živnostenského 
oprávnenia, aj na účely ďalšieho 
prevádzkovania živností vyplývajú 
pre podnikateľské subjekty nielen 
zo živnostenského zákona, ale aj 
z dotknutých odvetvových osobit-
ných predpisov.

 V tomto kontexte treba vziať 
na zreteľ, že rozsah a obsah kon-
trolnej činnosti nie je v podmien- 
kach výkonu štátnej správy na 
úseku živnostenského podnika-
nia vymedzený iba regulačnou 
(právnou) úpravou živnostenské-
ho zákona, ale súbornou mnoho 
odvetvovou úpravou, ktorá svo-
jím pokrytím – právne i fakticky 
– zahŕňa prakticky všetky sektory 
výrobnej, obchodnej i službovej 
povahy.

 V právnom chápaní možný a 
potrebný rozsah a obsah výkonu 
kontrolnej činnosti na úseku živ-
nostenského podnikania na hori-
zontálnej úrovni – na báze zákona 
– integruje úseky štátnej správy, 
ktoré sú v kompetenčnom rámci 
osobitného zákona zastrešené 
nielen v pôsobnosti Ministerstva 
vnútra SR, ale aj ostatných minis- 
terstiev a ústredných orgánov 
štátnej správy.

 V praktickom chápaní (integro- 
vaný) rozsah a obsah výkonu 
kontrolnej činnosti na úseku živ-
nostenského podnikania treba 
v zásade rozomlieť tak, že v pô-
sobnosti živnostenského úradu je 
kontrola dodržiavania podmienok 
a povinností, ktoré sa za súčasne 
platného právneho stavu primár-
ne vzťahujú na všetky viazané 
živnosti, alebo inak povedané, 
ktoré prednostne vyplývajú z oso-
bitných zákonov regulujúcich via-
zané živnosti a ďalšieho širokého 
okruhu predpisov vydaných na 
ich vykonanie.

 Východiskovou právnou gené-
zou na určenie rozsahu a obsahu 
kontrolnej činnosti a na možné 
a potrebné zhodnotenie kontrol-

ných zistení prostredníctvom živ-
nostenských úradov je úprava § 61 
ods. 1 v spojení s § 29 ods. 1 živ-
nostenského zákona.

 V príčinnej súvislosti s touto 
úpravou je treba zároveň vziať na 
zreteľ neopomenuteľnú úpravu 
§ 66 ods. 2 tohto zákona.
a) Podľa právnej úpravy, ktorá 
 vyplýva z ustanovenia § 61 ods.  
 1, je živnostenský úrad opráv- 
 nený a zároveň povinný vyko- 
 návať kontrolu dodržiavania 
 podmienok a povinností, ktoré 
 pre podnikateľov vyplývajú:
 - zo živnostenského zákona a
 - z osobitných predpisov,
 za podmienky, ak sa vzťahujú na  
 činnosť, ktorá spĺňa znaky živ- 
 ností (pozri § 2 tohto zákona)

 V súvislosti s korešpondujúcou  
 úpravou § 29 ods. 1 živnosten- 
 ského zákona treba mať záro- 
 veň na zreteli, že podnikateľ  
 podľa tohto ustanovenia záko- 
 na je povinný dodržiavať pod- 
 mienky ustanovené (nielen) živ- 
 nostenským zákonom, ale aj  
 osobitnými predpismi. Z toho 
 vyplýva, že kontrola dodržiava- 
 nia podmienok ustanovených 
 osobitnými predpismi a po- 
 súdenie ich porušenia je súčas- 
 ťou reglementácie živnosten- 
 ského zákona.
 V praxi to znamená, že živ- 
 nostenský úrad je oprávnený na 
 kontrolu i na možné a potrebné 
  zhodnotenie kontrolných ziste- 
 ní výlučne na základe a za pod- 
 mienok ustanovených živnos- 
 tenským zákonom.

b) V súvislosti s úpravou § 66 ods. 
 2 živnostenského zákona treba 
 vziať do úvahy osobitne závaž- 
 nú skutočnosť, podľa ktorej je  
 v podmienkach právneho štá- 
 tu (každý) jeho orgán oprávne- 
 ný na kontrolu dodržiavania us- 
 tanovených podmienok a po- 
 vinnosti dotknutou podnikajú- 
 cou osobou v limitovanej ob- 
 jektívnej lehote, v podmien- 
 kach živnostenského podnika- 
 nia v 3-ročnej lehote odo dňa, 
 keď uplynula lehota na splnenie  
 povinnosti určenej rovnako živ- 
 nostenským, ako aj (prísluš- 
 ným) osobitným zákonom.
 Obzvlášť to platí v podmien- 
 kach živnostenského podnika- 
 nia (pre fyzické a právnické oso- 
 by podnikajúce na základe živ- 
 nostenského oprávnenia) s oh- 
 ľadom na mimoriadne vysoké 
 počty, rôznorodú štruktúru a  
 početné a členité územné roz- 
 loženie podnikateľských subjek- 
 tov, čo vytvára neopomenuteľ- 
 ný tlak na zabezpečenie možnej 
 funkčnej kontroly u podnikateľov 

 s možnosťou uloženia sankčné- 
 ho postihu za nedodržanie sta- 
 novených podmienok a povin- 
 nosti (v chápaní uplatnenia pre- 
 vencie sankciou) v zákonom do- 
 volenom (limitovanom) čase.

 V tomto zmysle je v záujme 
 koncepčného a systémového 
 zabezpečenia funkčnosti (duál- 
 ne fungujúcich) kontrolných or- 
 gánov štátu fundamentálne 
 potrebné rozlíšiť obsah pod- 
 mienok a povinností ustano- 
 vených osobitnými predpismi,  
 v závislosti od:
 - schopnosti (časového) zabez- 
  pečenia kontroly ich dodržiava- 
  nia v právnom režime prísluš- 
  ného osobitného predpisu, ro- 
  zumej tým najmä určenie vec- 
  nej príslušnosti oprávneného 
  orgánu na kontrolu podľa oso- 
  bitného predpisu v celom roz- 
  sahu, úpravu možností a pod- 
  mienok vykonávania tzv. od- 
  vetvovej kontroly v režime oso- 
  bitného predpisu a zároveň aj  
  na uloženie sankčného posti- 
  hu za ich porušenie; v tom aj 
  posúdenie možností časovej  
  frekvencie kontrol u „odvetvo- 
  vého podnikateľa“ a personál- 
  ne možnosti na kontrolu v re- 
  žime osobitného predpisu, po- 
  súdenie najmä cez spádové 
  územie, počty a „odbornú vý- 
  bavu“ osôb oprávnených na vý- 
  kon takejto kontroly
 - charakteru (obsahu) podmie- 
  nok a povinností ustanove- 
  ných príslušným (odvetvovým)  
  osobitným predpisom, rozu- 
  mej tým rozlíšenie tzv. všeobec- 
  ných podmienok prevádzko- 
  vania živnosti a stanovených  
  povinností faktického (jedno- 
  značne) preukazného charak- 
  teru (posudzované na základe  
  objektívnej zodpovednosti) a  
  tzv. špecifických podmienok 
  a povinnosti, ktoré vyžadujú 
  možné a potrebné hlbšie od- 
  borné (právne alebo technické)  
  posúdenie (zahŕňajúce aj všet- 
  ky prípady subjektívnej zodpo- 
  vednosti dotknutého subjektu).

 Možný a v praxi fungujúci prie- 
nik všeobecných a špecifických 
skutočností, ktoré sú predme-
tom kontrolných orgánov štátu 
generuje informačnú povinnosť 
kontrolného orgánu poskytnúť 
potrebné údaje a podklady na 
kontrolu špecifických podmienok 
a povinností.

 V systéme existujúceho duál- 
neho regulačného rámca pre 
možnosť a povinnosť vykonáva-
nia kontroly dodržiavania pod- 
mienok a povinností ustanove-
ných osobitnými predpismi or-

gánmi kontroly – aj na základe 
a v rozsahu ustanovenom prísluš-
nými osobitnými predpismi, aj na 
základe a v rozsahu ustanovenom 
živnostenským zákonom – je roz-
líšenie uvedených faktorov kľúčo-
vou skutočnosťou.
 V tomto význame treba zásad-
ne rozlišovať prípady:
 - kedy osobitný regulačný právny 
  predpis nemá žiadnu úpravu 
  (vyššie uvedený mechanizmus)  
  na vykonanie kontroly dodr- 
  žiavania ním ustanovených 
  podmienok; pre tieto prípady 
  to platí obzvlášť na iné priere- 
  zové predpisy 
 - kedy osobitný regulačný (od- 
  vetvový) predpis má úpravu, 
  v rámci ktorej sú zabezpečené  
  (iba) čiastkové predpoklady na 
   vykonanie kontroly určenej  
  podmienky alebo ustanovenej  
  povinnosti
 - kedy osobitný regulačný (od- 
  vetvový) predpis má úpravu, 
  v rámci ktorej sú zabezpečené  
  odborné predpoklady na vyko- 
  nanie kontroly určenej pod- 
  mienky alebo ustanovenej po- 
  vinnosti, s výhradou týkajúcou  
  sa nereálnych podmienok na 
  vykonanie kontroly v objektívne  
  určenom (limitovanom) čase  
  na prevádzkovanom mieste.

 Živnostenské úrady sú za sú- 
časne platného právneho a inšti-
tucionálneho stavu vecne i miest- 
ne konštituované v postavení 
funkčne uceleného, vecne previa-
zaného integrovaného kontrolné-
ho orgánu, ktorý má vytvorené 
potrebné odborné, technické a mi- 
moriadne dôležité informačné zá- 
zemie, osobitne čerpajúce z úda-
jov živnostenského registra, ktoré 
umožňujú uskutočniť kvalitnú 
tzv. administratívnu prípravnú 
časť kontroly dotknutého podni-
kateľského subjektu. Tá osobitne 
predurčuje možnosť uskutočne-
nia vecne ucelenej, informačne 
integrujúcej, administratívne me-
nej byrokraticky uskutočnenej 
a tým aj funkčne hodnotnejšej 
kontroly podnikateľského subjek-
tu aj pri zohľadnení informácií, 
ktoré sú živnostenskému úradu 
k dispozícii v kontinuálnom ča-
sovom rade vyše 27 rokov ich 
existencie a šírky informácií, ako 
im vyplývajú z výkonu koordinač-
ného postavenia v príslušnom 
územnom regióne.

Ing. Ján Dutko
riaditeľ odboru

živnostenského podnikania 
Ministerstvo vnútra SR
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 Za úspešným podnikaním stoja nielen dobré nápady, ale aj 
mnoho vynaloženého úsilia a roky driny. Občas sa vám však 
možno nedarí tak, ako by ste si predstavovali. Na koho sa v ta-
kom prípade obrátiť? Inšpiratívnym a navyše aj bezplatným 
riešením je profesionálna pomoc Národného podnikateľského 
centra.

 Hlavným cieľom Národného podnikateľského centra (NPC) je bez-
platne poskytnúť komplexnú systematickú podporu a odborné po-
radenstvo pre malých a stredných podnikateľov, i pre záujemcov 
o podnikanie. Po celom Slovensku. 

 Výhody a ponuka služieb  
 Bezkonkurenčnou výhodou pre nepodnikateľov i podnikateľov je, 
že NPC spolupracuje s tými najlepšími odborníkmi a pritom poskytu- 
je všetky služby bezplatne. Môžu ich čerpať skupiny i jednotlivci, 
existuje možnosť výberu vlastného lektora, služby ušité na mieru 
podľa požiadaviek klienta.
 Môžete sa zúčastniť seminárov, prednášok, diskusných fór, net- 
workingových stretnutí alebo workshopov. Vaše problémy v biznise 
môžete vyriešiť s pomocou lektora v rámci krátkodobého, alebo dlho-
dobého poradenstva. Môžete tiež odcestovať na odborné podujatia 
a stáže do zahraničia, požiadať o podporu pri zapájaní sa do komu-
nitárnych programov EÚ, alebo sa naučiť pracovať s novými techno-
lógiami. V Bratislave môžete získať aj svoje pracovné miesto v co-
workingu a členstvo v klasickom alebo virtuálnom podnikateľskom 
inkubátore.
 Všetky služby ponúka NPC prostredníctvom viacerých programov. 
Pre podrobnejšie informácie stačí kliknúť na stránku www.npc.sk, 
alebo www.sbagency.sk a vybrať si. 

 Prvý kontakt, prvý krok k vášmu biznisu 
 Podporu tých, ktorí o podnikaní ešte len uvažujú, má v Bratislav-
skom kraj na starosti klientské centrum Front Office, ktoré sídli 
v NPC v priestoroch Business Centra Twin City A na Karadžičovej ulici 2 
v Bratislave. 
 V siedmich regiónoch Slovenska kontaktujte jednotlivé tímy – Ban-
skobystrický kraj: rp.bb@npc.sk, Košický kraj: rp.ke@npc.sk, Nitrian-
sky kraj: rp.nr@npc.sk, Prešovský kraj: rp.po@npc.sk, Trenčiansky 
kraj: rp.tn@npc.sk, Trnavský kraj: rp.tt@npc.sk, Žilinský kraj: rp.za@
npc.sk. 
 Cez bratislavský Front Office a regionálnych odborných koordiná-
torov získate informácie týkajúce sa podnikateľských začiatkov a roz-
behu podnikania, čím ušetríte množstvo času a energie, a zároveň 
bezplatne získate odborné poradenstvo. No odpovede na svoje otáz-
ky a dôležité informácie získajú prostredníctvom NPC aj skúsenejší 
a zabehnutí malí a strední podnikatelia.

 Nepodnikatelia – skúste to s nami! 
 NPC poskytuje svoje služby prostredníctvom niekoľkých progra-
mov. O nepodnikateľov sa dobre postará Akceleračný program, ktorý 

ponúka odborné skupinové i individuálne poradenstvo, alebo letnú 
školu, na ktorej sa počas jedného týždňa dá stretnúť s viacerými 
lektormi.
 V Bratislavskom kraji je veľmi lákavá služba coworking, v rámci kto-
rej môžu záujemcovia získať non-stop prístup do coworkingového 
centra a pracovať na svojich podnikateľských nápadoch. 
 „Výzva na získanie miesta v coworkingu je otvorená priebežne počas 
roka, takže prihlásiť sa dá kedykoľvek do naplnenia kapacity. Budúci pod-
nikatelia získajú až 4-mesačné členstvo v priestoroch NPC v Bratislave,“ 
hovorí Martina Pirošková, vedúca manažérka Akceleračného progra-
mu, zameraného výlučne na nepodnikateľov. 
 K dispozícii majú vlastný pracovný stôl, uzamykateľnú skrinku, 
prístup k multifunkčnému zariadeniu, pripojenie na wifi.

 Podnikatelia, pomôžeme vám rásť!
 Medzi najpopulárnejšie služby Rastového programu pre podnika-
teľov patria informačné odborné skupinové aktivity, v rámci ktorých 
sa v NPC po celom Slovensku organizujú odborné semináre, worksho-
py, prednášky, networkingové stretnutia pod vedením skúsených 
lektorov na tie najaktuálnejšie podnikateľské témy. 
 V rámci krátkodobého, alebo dlhodobého poradenstva môžete 
využiť služby odborníka. Ten pomôže s akýmkoľvek vašim problé-
mom v biznise, stačí si len zvoliť tému. 
 V Stážovom programe majú podnikatelia do 3 rokov od založenia 
firmy zasa možnosť navštíviť konferenciu či workshop v rámci Európ-
skej únie. „Záujemcovia si často vyberajú veľké konferencie so zvučným 
menom, ale aj privátnejšie vzdelávacie kurzy v známych, či menej zná-
mych európskych destináciách,“ hovorí Katarína Zeleníková, vedúca 
manažérka Stážového programu.
 Inkubačný program zasa podporuje na začiatku podnikania živo-
taschopné podnikateľské projekty. 

 Zoznámte sa s novými technológiami
 Firmy a fyzické osoby - nepodnikatelia môžu využiť aj potenciál 
bratislavskej tvorivej dielne Creative Point. „Tvorivá dielňa poskytujú-
ca nové technológie – obrábacie stroje, 3D tlačiarne, laser, elektronické, 
diagnostické prístroje a zariadenia slúžiace na rozvoj zručností a tvori-
vých nápadov. Takže ak vám nie je cudzie digitálne modelovanie či proto-
typovanie, radi programujete pomocou Arduina, Raspberry PI, alebo ste 
nadšenec, ktorý rád kombinuje technológie 3D tlače, lasera, CNC frézy, 
ste u nás na správnej adrese,“ vysvetľuje Natália Vajdová, programová 
manažérka pre Creative Point. 
 S novými technológiami sa však môžu zoznámiť aj podnikatelia 
v regiónoch, a to prostredníctvom mnohých tvorivých workshopov, 
organizovaných jednotlivými regionálnymi manažérmi. Pozvánky 
a prihlášky na podujatia nájdu záujemcovia na www.sbagency.sk.
 Zaujali vás naše služby? Získajte ešte viac podrobných informácií 
a majte prehľad o tom, čo plánujeme! Sledujte nás na našich weboch, 
ale aj na sociálnych sieťach: FCB - @SlovakBusinessAgency, na Twi-
tteri - @SBAgentura, na Instagrame - @slovak_business_agency, 
alebo na LinkedIn - Slovak Business Agency (SBA). 

Semináre, workshopy či prednášky patria k najobľúbenejším 
službám, ktoré oba projekty ponúkajú po celom Slovensku. Všet-
ky sú bezplatné.

V bratislavskom klientskom centre Front Office môžete urobiť 
prvý krok do vášho vysnívaného biznisu.



Krátkodobé individuálne poradenstvo 
sa realizuje v rámci Národného projektu NPC 

v regiónoch, podaktivity 1.7 Rastový program. 
Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

ZÍSKATE
 » 10 konzultačných hodín s odborníkom priamo vo 

svojom regióne
 » pomoc expertov z oblasti marketingu, fi nancovania, 

práva a legislatívy, manažmentu a alternatívnych 
foriem podnikania

Neváhajte, možný počet podporených 
podnikov je limitovaný! 

Viac informácií a podmienky Krátkodobého individuálneho 
poradenstva nájdete na našej stránke:

PORAĎTE SA  
S ODBORNÍKOM!
KONZULTÁCIE PRE ZAČÍNAJÚCICH PODNIKATEĽOV

Máte problémy vo svojom biznise a neviete si po-
radiť? Máte malý alebo stredný podnik, od ktorého 
vzniku NEUPLYNULI VIAC AKO 3 ROKY? Sídlite 
v Banskobystrickom, Košickom, Nitrianskom, Pre-
šovskom, Trenčianskom, Trnavskom alebo Žilin-
skom samosprávnom kraji?

Neváhajte a získajte bezplatne všetky potrebné 
informácie a  pomoc odborníka prostredníctvom 
nášho poradenstva!

    KONTAKTY:
 » Trnavský kraj: rp.tt@npc.sk 
 » Nitriansky kraj: rp.nr@npc.sk
 » Trenčiansky kraj: rp.tn@npc.sk
 » Banskobystrický kraj: rp.bb@npc.sk
 » Žilinský kraj: rp.za@npc.sk 
 » Prešovský kraj: rp.po@npc.sk
 » Košický kraj: rp.ke@npc.sk

Podmienky:
Zapojiť sa môžu začínajúci podnikatelia  
(do 3 rokov od vzniku fi rmy), spĺňajúci 
defi níciu MSP, so sídlom v niektorom zo 7 
samosprávnych krajov Slovenska, okrem 
Bratislavského samosprávneho kraja.

ZISTITE VIAC
https://goo.gl/BbNa2h

Plagát Výzva Krátkodobé individuálne poradenstvo (plagat).indd   1 13. 8. 2018   15:59:17
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 Ministerstvo financií SR pri-
pravilo návrh zákona o použí-
vaní elektronickej registračnej 
pokladnice, ktorý je momentál- 
ne v štádiu medzirezortného 
pripomienkového konania. Po 
jeho schválení budú musieť byť 
všetky elektronické registračné 
pokladnice on-line pripojené 
na centrálnu databázu Finan- 
čnej správy. Ide o systém e-ka-
sa, ktorý by sa mal uviesť do 
praxe od 1. 4. 2019. Cieľom 
návrhu zákona je boj proti da-
ňovým podvodom elimináciou 
krátenia prijatých tržieb.

 Zákon by sa mal vzťahovať 
na všetky podnikateľské sub-
jekty, ktoré sú v zmysle zákona 
o používaní elektronickej re-
gistračnej pokladnice povinné 
evidovať prijaté tržby z preda-
ja tovaru alebo poskytovania 
služieb v registračnej poklad-
nici alebo vo virtuálnej poklad-
nici (ak by sa rozhodli vymeniť 
virtuálnu registračnú pokladni-
cu za on-line registračnú pok- 
ladnicu). Novela sa bude týkať 
aj podnikateľských subjektov, 
ktoré pokladnice vyrábajú, pre-
dávajú alebo distribuujú.

 On-line prepojenie registrač-
ných pokladníc na centrálnu 
databázu Finančnej správy by 
malo prebiehať v dvoch eta-
pách:
 1. etapa so začiatkom od 
1. 4. 2019: 
 Týkať sa bude sektoru HO-
RECA (hotelové a reštauračné 
služby) a čerpacích staníc
 2. etapa so začiatkom od 
1. 7. 2019:
 Týkať sa bude všetkých pod-
nikateľských subjektov

 Nový zákon by mal zaviesť 
mechanizmus on-line prepo-
jenia registračných pokladníc 
na centrálnu databázu finanč-
nej správy, tzv. systém e-ka-
sa. Má ísť o bezpečný systém 
evidencie pokladničných dok- 
ladov, neplatných dokladov, 
vkladov a výberov v hotovosti 
v reálnom čase prostredníc-
tvom centrálnej databázy fi-
nančnej správy.

 Systém e-kasa umožní finan- 
čnej správe vykonávať prehľad 
a triedenie získaných dát a ich 
využitie za účelom kontroly do-
držiavania ustanovení zákona, 
ktorý sa bude novelizovať, ako 
aj na účely daňovej kontroly. 
Finančná správa bude mať 
o každom nákupe informáciu 
teda okamžite, pretože každý 
jeden vydaný doklad bude za-
evidovaný na centrálnom úlo-
žisku e-kasa. Na druhej strane 
systém umožní podnikateľom 
prostredníctvom internetovej 
zóny podnikateľa, ktorá bude 
dostupná na webovom sídle 
Finančnej správy, zabezpečiť 
správu pokladníc e-kasa klient 
a vytváranie prehľadov o pri-
jatých tržbách, ktoré budú evi-
dované v centrálnej databáze 
finančnej správy.

 Navrhovaný postup prepo-
jenia on-line registračných 
pokladníc 
 1. krok: Žiadosť o pridele- 
 nie DKP prostredníctvom 
  portálu Finančnej správy.  
 Podnikateľ sa prihlási na por- 
 tál Finančnej správy, kde vy- 
 plní údaje o prevádzke a hes- 
 lo k certifikátu.
 2. krok: Vygenerovanie ini- 
 cializačného balíka pre e-ka- 
 sa klienta. Vygenerovaný ba- 
 lík bude obsahovať pridelené 
 DKP, vygenerovaný certifikát 
 a informácie o podnikateľovi.
 3. krok: Uvedenie e-kasa 
 klienta do prevádzky (bez 

 potreby servisnej organizá- 
 cie), nahratie inicializačného 
 balíka do pokladnice.

 Podnikatelia sa nemusia 
obávať, že budú musieť kupo-
vať nové registračné pokladni-
ce, naďalej budú môcť využívať 
tie staré, ale za predpokladu, 
že ich prispôsobia na nové 
technické požiadavky.

 Podmienkou pre on-line pre- 
pojenie elektronickej registrač- 
nej pokladnice je pre podni-
kateľa internetové pripojenie, 
prostredníctvom ktorého sa 
budú informácie odosielať 
na centrálne úložisko Finan- 
čnej správy. Pre podnikateľské 
subjekty bude zriadená e-kasa 
zóna podnikateľa. Ide o webo-
vú aplikáciu, ktorá je dostupná 
pre podnikateľa po prihlásení 
sa na portál finančnej správy.
 Ak predajné miesto, kde sa 
využíva registračná pokladni-
ca, nebude pokryté interne-
tovým signálom, podnikateľ 
bude povinný túto skutočnosť 
oznámiť a zároveň aj preuká-
zať na ktoromkoľvek daňovom 
úrade. Ak podnikateľ preukáže 
nedostatočný internetový sig-
nál, daňový úrad vydá rozhod-
nutie, v ktorom podnikateľovi 
umožní, aby boli dátové správy 
zasielané do systému e-kasa 
každých sedem kalendárnych 
dní.
 Novelou zákona o používa- 
ní elektronických registračných 

pokladníc dôjde aj k týmto 
zmenám:
 • zrušenie certifikácie regis- 
  tračných pokladníc a pravi- 
  delnej servisnej prehliadky,
 • zrušenie existencie fiškál- 
  neho modulu (údaje vo fiš- 
  kálnej pamäti sa už nebu- 
  dú uchovávať),
 • zrušenie povinnosti vysta- 
  vovať uzávierky,
 • zrušenie knihy elektronic- 
  kej registračnej pokladnice.

 Okrem uvedených zmien 
dôjde aj k úprave povinných 
činností pri prerušení prevádz-
ky pokladnice či úprava formy 
vystaveného dokladu a jeho 
povinných náležitostí.

 Novelou zákona o používa- 
ní elektronických registračných 
pokladníc sa zruší povinnosť 
certifikácie a pravidelnej servis-
nej prehliadky registračnej po-
kladnice, čo pre samotného 
podnikateľa znamená zníženie 
nákladov. Okrem iného sa pod-
nikateľovi zníži administratívna 
záťaž pri obstarávaní e-kasa 
klienta. Počas doby archivácie 
budú tržby on-line dostupné 
24 hodín denne, 7 dní v týžd-
ni a pretože nebude potrebná 
denná uzávierka registračnej 
pokladnice, bude to pre pod-
nikateľa znamenať kontinuál-
ny prechod medzi účtovnými 
dňami. Medzi ďalšie výhody 
on-line prepojenia registrač-
ných pokladníc patrí aj export 
dát, ktorý zjednoduší podáva-
nie kontrolného výkazu k DPH 
alebo daňového priznania. On-
line prepojenie elektronických 
registračných pokladníc umož-
ní aj zákazníkom overenie pra-
vosti pokladničných dokladov 
v reálnom čase.

 Ministerstvo financií SR od-
haduje pokles celkových pre-
vádzkových nákladov pre pod-
nikateľské subjekty v priemere 
o 56 eur na pokladnicu. Doda-
točné náklady so zavedením 
e-kasy budú mať tie podnika-
teľské subjekty, ktoré nemajú 
internetové pripojenie a budú 
si ho musieť zriadiť.
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 Aj keď sa nám leto už končí, všetci vieme, že je to vždy ideálny čas 
na brigádu. Ponúk býva veľa a kto si chce privyrobiť, môže si z roz-
ličných ponúk vybrať. Samozrejme že niektoré sú lepšie, iné horšie, 
ba nájdu sa aj ponuky, spojené s podvodmi. Toto leto sme zaregistro-
vali dve lákavé ponuky, ktoré stáli za to. A zdôrazňujeme, že sa nejed-
nalo o výmysel, ani podvod! Posúďte sami...

 Tak napríklad americká spoločnosť Reynolds Kitchen hľadala zamest-
nancov na pracovnú pozíciu, ktorú ocenili predovšetkým milovníci jed-
la a hlavne mäsožrúti. Práca to bola, aspoň podľa nás, veľmi príjemná 
– štrnásť dní ochutnávania grilovaných špecialít na rôznych miestach 
v USA. Okrem samotného ochutnávania bolo ďalšou povinnosťou 
vybraného pracovníka študovať techniky grilovania a objavovať nové 
objavné recepty. Tie potom následne vyvesiť na stránkach spoločnosti 
Reynolds Kitchen, ktorá je v Spojených štátoch známa hlavne ako výrob-
ca potravinárskych fólií.
 „Hľadáme naozaj vášnivého nadšenca do grilovania, ktorý bude vo sve-
te objavovať skryté bohatstvo grilu,“ uviedla Brienne Neisewanderová, 
marketingová riaditeľka spoločnosti. Cestu naprieč štátmi nepodnikne 
pracovník zadarmo. Okrem zaplatenej dopravy a ubytovania dostane 
za dva týždne práce odmenu vo výške 10 000 dolárov...

 Druhá brigáda je ešte stále aktuálna a možno ešte lákavejšia. Zaro-
bíte pri nej síce menej peňazí, ale o pol roka si predĺžte dovolenku na 
nádhernom maličkom ostrove Syros v Grécku. Túto brigádu získate 
však len vtedy, ak ste schopní hodnoverne preukázať, že ste vášnivým 
milovníkom mačiek. Brigádnika totiž hľadá dobročinná organizácia 
God‘s Little People Cat Rescue, aby sa staral v ich útulku o 55 mačiek. 
A bonusy? Výhľad na blankytné Egejské more, piesočnatá pláž, pod-
manivá grécka príroda a bezplatné ubytovanie v útulnom modernom 
domčeku s vodou a elektrinou. Práca okolo mačiek si denne vyžiada 
približne 4 hodiny času a okrem spomínaných benefitov dostane bri-
gádnik aj plat 500 EUR na mesiac. „Dôležité však je, aby to bol človek, 
ktorý má naozaj mačky rád!“ zdôraznila v inzeráte na Facebooku Joan 
Bowellová, zakladateľka organizácie a vlastníčka útulku. Vieme, že na 
výberové konanie na obsadenie tejto pracovnej pozície, sa prihlásilo 
niekoľko tisíc uchádzačov, ešte stále máte šancu aj vy! Prihlášky záu-
jemcov príjmajú totiž do konca augusta a samotná brigáda sa začína 
1. novembra!

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 




