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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
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 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
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Čo prináša novela Obchodného 
zákonníka v roku 2018
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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 slávnostne vyzdobenej sále ho- 
tela privítal všetkých prítomných 
členov SŽK a vzácnych hostí (naprí-
klad štátneho tajomníka Minister-
stva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky Branislava 
Ondruša, poslanca NR SR Ondreja 
Dostála, predsedu Bratislavského 
samosprávneho kraja Juraja Drobu 
či Jána Dutka, riaditeľa živnosten-
ského odboru Ministerstva vnútra 
SR) moderátor podujatia Peter Bie-
lik a oboznámil ich s programom 
podujatia. Potom odovzdal slovo 
predsedovi SŽK Oldřichovi Holi-
šovi, ktorý všetkým poďakoval, že 
prišli, svojou prítomnosťou pod- 
čiarkli slávnostný ráz akcie a spo-
ločne si zaspomínajú na uplynulých 
20 rokov trvania SŽK s ich všetkými 
pozitívnymi, ale i negatívnymi si- 
tuáciami, ktoré priniesol život.
 Po jeho krátkom príhovore sa 
slova ujal Vojtech Gottschall, je-
den zo zakladajúcich členov SŽK. 
V svojom zaujímavom príspevku sa 
okrem iného venoval aj štatistikám 
týkajúcich sa formálnej a neformál- 
nej prípravy živnostníkov podľa 
špecifikácií a východiskám pri tvor-
be analýz a prognóz na trhu práce. 
Z jeho slov vyberáme:
	 „K	30.	novembru	2018	je	v	živnos-
tenskom	registri	evidovaných	700	000 
podnikateľských	 subjektov.	 Z	 tohto	
počtu	má	480	000	remeselnú	živnosť.	
Teda	približne	68	%	podnikateľov	 je	
oprávnených	poskytovať	služby	v	re-
meselných	živnostiach.	Toto	je	bilan-
cia	bez	jedného	mesiaca	za	27	rokov.	
Najviac	podnikateľov	 v	 remeslách	 je 
v	Žilinskom	kraji	–	78	000,	čo	predsta-
vuje	88	%	zo	všetkých	registrovaných	
podnikateľov,	 nasledujú	 Prešovský	
kraj	 –	 77	 000,	 čo	 predstavuje	 92	%	
zo	 všetkých	 registrovaných	 podni-
kateľov,	 Bratislavský	 kraj	 –	 66	 000,	
čo	predstavuje	41	%	zo	 všetkých	 re-
gistrovaných	 podnikateľov,	 potom	
Nitriansky	kraj	–	62	000,	čo	predsta-
vuje	77	%	zo	všetkých	registrovaných	
podnikateľov,	 Trenčiansky	 kraj	 –	 60	
000,	čo	predstavuje	98	%	zo	všetkých	
registrovaných	podnikateľov,	Košický	
kraj	 –	 50	 000,	 čo	 predstavuje	 73	%	
zo	 všetkých	 registrovaných	 podnika-
teľov.	 Najmenej	 podnikateľov	 v	 re-
meslách	 je	v	Banskobystrickom	kraji	
–	49	000,	čo	predstavuje	74	%	zo	všet-
kých	 registrovaných	 podnikateľov	 a 
v	Trnavskom	kraji	–	48	000,	čo	pred-
stavuje	 72	 %	 zo	 všetkých	 registro-
vaných	 podnikateľov.	 Ak	 by	 sme	 sa	

Dňa 12. decembra minulého roku sa v Bratislave v hoteli Bratislava konala dlho pripravovaná slávnostná 
konferencia k 20. výročiu ustanovenia SLOVENSKEJ ŽIVNOSTENSKEJ KOMORY.

pozreli	na	pomer	obyvateľov	k	počtu	
podnikateľov	v	 remeslách,	 tak	nie	 je	
možné	konštatovať	rovnováhu.	Z	toho	
pohľadu	 najpočetnejšie	 zastúpenie 
je	 v	 Žilinskom	 a	 Trenčianskom	 kraj 
a	 najmenšie	 zastúpenie	 v	 Košickom	
a	Banskobystrickom	kraji.	Na	Sloven-
sku	 je	 podľa	 živnostenského	 zákona	
34	 remeselných	 živností,	 ktoré	 sú	
usporiadané	do	 jednotlivých	 skupín.	
V	 ďalšom	 vám	 ponúknem	 niekoľko	
poznámok	k	trom	skupinám,	ktoré	sa	
javia,	že	sú	najfrekventovanejšie,	pre-
tože	tvoria	až	65	%	z	celkového	počtu	
a	to	skupina „strojárstva“,	kde	patrí	
zámočníctvo,	 nástrojárstvo,	 kovoob-
rábanie	a	tvoria	23	%,	čo	predstavuje	
110	000,	skupina	„stavebníctva“,	kde	
patrí	murárstvo,	tesárstvo,	pokrývač-
stvo,	klampiarstvo,	izolatérstvo,	stre-
chárstvo,	podláharstvo,	kachliarstvo,	
kominárstvo	a	tvoria	34	%,	čo	pred-
stavuje	 165	 000.	 Ďalej	 skupina	 tzv.	
„osobných služieb“,	kde	patria	pán-
ske,	 dámske	 a	 detské	 kaderníctva,	
kozmetické	 služby,	 manikúra	 a	 pe-
dikúra	a	tvoria	12	%,	čo	predstavuje	
50	000.	V	segmente	osobných	služieb	
je	 situácia	 stabilizovaná	 a	 tam	 za	
posledné	 štyri	 roky	 nie	 je	 zazname-

naný	 úbytok	 živností,	 ba	 naopak, 
o	 podnikanie	 v	 týchto	 službách	 je	
väčší	 záujem,	 ako	 tomu	 bolo	 v	 mi-
nulosti.	Ide	predovšetkým	o	Trnavský	
kraj	a	Banskobystrický	kraj	a	čiastoč-
ne	aj	Bratislavský	kraj.	K	tomu	stavu	
prispieva	 aj	 Slovenská	 živnostenská	
komora	 prostredníctvom	 delegova- 
ných	kompetencií	na	overovanie	od-
bornej	 spôsobilosti	 v	 remeselných	
živnostiach,	hlavne	zo	skupiny	osob-
ných	služieb.	Za	celé	obdobie,	odkedy	
je	SŽK	oprávnená	overovať	odbornú	
spôsobilosť,	 bolo	 vydaných	 viac	 ako	
4	000	osvedčení	o	úplnej	kvalifikácii	
úspešným	 uchádzačom,	 ktorí	 sú	 na	
základe	 takéhoto	 dokladu	 oprávne- 
ní	 vykonávať	 podnikateľskú	 činnosť 
v	tzv.	osobných	službách.“
 Po tejto analýze sa slova ujal 
Robert Schmidt, ktorý hovoril 
o návrhoch na určenie vecnej pô- 
sobnosti SŽK k jednotlivým študij-
ným a učebným odborom. Príspe-
vok Jozefa Jasenáka sa týkal spra-
covania stanovísk SŽK k žiadostiam 
škôl a postupom pre skvalitne- 
nie spolupráce so školami a spolu 
s pripraveným Memorandom sa 
o ňom podrobnejšie dočítate na 4 
a 5 strane. Jaroslav Juriga prítom-
ným predstavil metodiky vzdelá-
vania a certifikácie inštruktorov 
a novelizáciu zákona o duálnom 
vzdelávaní. Všetky tieto príspev-
ky sa niesli v polohe diskusného 
workshopu, čo bolo pre všetkých 
prítomných veľmi prínosné.

 Po skončení konferencie dosta-
lo svoje miesto slávnostné odo-
vzdávanie zlatých, strieborných 
a bronzových medailí a plakiet SŽK 
členom SŽK zo všetkých krajských 

zložiek komory, nečlenom a prívr-
žencom, ktorí SŽK po mnohé roky 
pomáhali. 
 Za osobitnú zmienku stojí udele-
nie ocenenia ČESTNÁ PLAKETA MI-
NISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY Slovenskej živnosten-
skej komore Za dlhodobú aktívnu 
spoluprácu s Ministerstvom vnútra 
SR pri tvorbe podnikateľského pros- 
tredia. Plaketu odovzdal predsedo-
vi SŽK Oldřichovi Holišovi riaditeľ 
živnostenského odboru Ján Dutko.
 V diskusii vystúpilo mnoho čle-
nov SŽK, hostí a aj zaslúžilých čle-
nov, ktorí svojimi príspevkami vy-
jadrili poďakovanie za pozvanie a 
činnosť SŽK. Najväčší úspech a aj 
potlesk v diskusii si vyslúžil jeden zo 
zakladateľov SŽK, Vojtech Szemes.
 Posledným bodom konferen-
cie bolo prijatie „MEMORANDA“, 
ktorého kompletný text si môžete 
prečítať na 5. strane našich novín. 
Po slávnostnom obede, spojenom 
s diskusiami a nadväzovaním kon-
taktov – hlavne medzi staršími a 
tými novšími členmi komory, sa za-
sadnutie k 20. výročiu SŽK skončilo.

Viktor Kubal
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 Dňa 13. 12. 2018 sa na pôde Strednej odbornej školy poľnohospo-
dárstva a služieb na vidieku na Kukučínovej ul. 23 v Košiciach uskutoč-
nil 9. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v aranžo-
vaní kvetín pod názvom „Vianočné inšpirácie“. Na tomto už tradičnom 
podujatí sa zúčastnilo 25 žiakov zo šiestich stredných odborných škôl 
z celého Slovenska, z jednej školy z Rumunska a z jednej školy z Ma-
ďarska.
 Súťažilo sa v troch kategóriách: Vianočný svietnik, Adventný veniec 
a Závesná vianočná dekorácia na dvere. Pri každej súťažnej téme mali 
žiaci stanovený na prácu časový limit. Za svoj výtvor mohli získať ma-
ximálne 100 bodov, a to 50 bodov za technické spracovanie, kde sa 
hodnotila čistota prevedenia, vhodnosť používanej techniky, stabilita 
väzby, technická náročnosť a dodržiavanie rozmerov a 50 bodov za 
umelecký dojem, kde sa hodnotila originalita, jedinečnosť, farebná 
kompozícia, štýl a celkový dojem.

 Pri každej súťažnej téme vyhodnotila  profesionálna porota troch naj- 
lepších jednotlivcov  a najlepšieho jednotlivca 9. ročníka celej súťaže. 
Pripravené boli aj ďalšie odmeny – cena Slovenskej živnostenskej ko-
mory, cena riaditeľky školy, cena paláca kníh Panta rhei, cena spoloč-
nosti Labaš, s.r.o, Kvety Margaréta, ceny SAK a cena Správy mestskej 
zelene v Košiciach. 

 V kategórii „Vianočný svietnik“ obsadila I. miesto  Dominika Janeko-
vá zo SOŠ Pruské, v kategórii „Adventný veniec“ bola prvá Lenka Pelc-
nerová zo SOŠZ Malinovo a v kategórii „Závesná vianočná dekorácia 
na dvere“ Klaudia Gréta Tóth zo SOŠ Kravany. Najlepším jednotlivcom 
súťaže sa stala Lenka Pelcnerová zo SOŠZ Malinovo. Cenu Krajskej zlož-
ky Slovenskej živnostenskej  komory v Košiciach získala Málina Sárácut  
z odbornej školy Tamási Áron Mezögazdasági és Ipari Szaképző Iskola 
v Borse v Rumunsku.

 V roku 2018 bol minimálny vymeriavací základ na úrovni 456 eur, naj-
nižšie možné odvody do zdravotnej poisťovne dosahovali 63,84 eura 
a do Sociálnej poisťovne 151,16 eura.
 Od januára sa minimálny vymeriavací základ zvýšil na 477 eur, naj-
nižšie odvody do zdravotnej poisťovne preto budú dosahovať 66,78 
eura a do Sociálnej poisťovne 158,11 eura, celkovo teda vzrastú v po-
rovnaní s minulým rokom o 9,89 eura mesačne.
 Živnostníci, ktorým sa mení výška odvodov, ich ešte začiatkom ja- 
nuára zaplatili v pôvodnej výške, keďže išlo o poistné za december 
2018. V novej výške musia poistné zaplatiť po prvý raz najneskôr 
8. februára 2019. Na rozdiel od minulosti si živnostníci nemusia sami 
počítať, aké odvody majú platiť, výšku poistného im Sociálna poisťovňa 
oznámi listom v priebehu januára. Novú výšku preddavkov na zdra-
votné poistenie oznámili podnikateľom zdravotné poisťovne spolu 
s výsledkom ročného zúčtovania za rok 2017. Kto si platí odvody tr-
valým príkazom v banke, nemal by si ho zabudnúť včas zmeniť. Ak by 
niekto platil nižšie odvody ako má, poisťovne budú od neho nedopla-
tok vymáhať spolu s penále. Navyše v prípade dlhu na zdravotnom 
poistení bude mať živnostník zdravotnou poisťovňou hradenú iba 
neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Kto zase dlhuje Sociálnej poisťov-
ni, nedostane viaceré dávky.
 Sociálna poisťovňa živnostníkov, ktorým vznikne nedoplatok na 
poistnom, o tom informuje sms správami a e-mailom. Ak má podni-
kateľ v Sociálnej poisťovni nahlásené aktuálne telefónne číslo alebo 
e-mailovú adresu, dozvie sa včas, že poistné zabudol zaplatiť, alebo 
že zaplatil menej, čím sa môže vyhnúť vymáhaniu poistného.
 Vďaka plateniu vyšších odvodov budú mať živnostníci tento rok ná-
rok aj na vyššie nemocenské dávky ako vlani. Ak bude živnostník, ktorý 
platí minimálne odvody, práceneschopný 30 dní, dostane o 7,30 eura 
viac ako v minulom roku.
 Živnostníčka, ktorá si platila najnižšie možné odvody a ktorá  tento 
rok nastúpi na materskú, bude zase mesačne dostávať o 10,70 eura 
viac, ako keby bola išla na materskú vlani. 

Zdroj:	Sociálna poisťovňa

 Výška daňových výdavkov živnostníka ovplyvňuje výšku dane z príjmov fy-
zickej osoby. Živnostník alebo iná SZČO si môže vybrať jeden z nasledujúcich 
spôsobov uplatnenia daňových výdavkov v roku 2019:
 • tzv. paušálne výdavky (percentom z príjmov), a to vo výške 60 % z úhrnu 
príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, najviac však do 
výšky 20 000 eur za celé zdaňovacie obdobie: tento spôsob uplatnenia výdav-
kov si môže vybrať živnostník alebo iná SZČO, ktorá počas zdaňovacieho ob-
dobia nebola platiteľom DPH alebo bola platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho 
obdobia,
 • skutočne preukázateľné výdavky zaevidované v daňovej evidencii, podľa 
§ 6 ods. 11,
 • skutočne preukázateľné výdavky zaúčtované v sústave jednoduchého ale-
bo podvojného účtovníctva.
 V sústave podvojného účtovníctva je povinný účtovať daňovník, ktorý je za-
písaný v obchodnom registri (t. j. napríklad obchodné spoločnosti – s.r.o., a.s. 
a pod.). Živnostník alebo iná SZČO, ktorá nie je zapísaná v obchodnom registri, 
teda nie je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva, ale môže tak 
urobiť dobrovoľne.

 Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2018 
je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. januára 2019. Podávajú ho tie daňové 
subjekty, ktoré používajú vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnika-
nie. Všetky daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s finančnou sprá-
vou elektronicky, musia ho podať výhradne elektronicky, ostatné subjekty ho 
môžu doručiť aj osobne alebo na daňový úrad poslať poštou. Sadzba dane je 
uvedená v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel a odvíja sa od cen-
timetrov kubických (zdvihového objemu valcov motora) v prípade osobných 
automobilov, od kilowattov za hodinu v prípade elektromobilov a od celkovej 
hmotnosti a počtu náprav u nákladných áut. Následne sa upravuje podľa veku 
vozidla – v závislosti od počtu mesiacov uplynutých od dátumu prvej evidencie 
vozidla. 
 Finančná správa zabezpečila pre 167 680 daňových subjektov predvyplne-
né daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a daňové subjekty ho náj- 
du priamo v časti Prijaté dokumenty v osobnej internetovej zóne daňového 
subjektu na portáli finančnej správy. Aj takto vyplnené daňové priznanie však 
musí daňovník najskôr skontrolovať a doplniť aktuálne údaje pre nové zda-
ňovacie obdobie 2018. Následne musí daňové priznanie podať, a to aj vtedy, 
ak by ho nijako neupravoval. Spolu s predvyplneným daňovým priznaním 
nájdu daňovníci v elektronickej schránke na portáli aj odkaz na Informáciu, 
v ktorej sú popísané konkrétne podmienky vyplnenia údajov v predvyplnenom 
daňovom priznaní zo spracovaného daňového priznania za predchádzajúce 
zdaňovacie obdobie. 

Zdroj:	Finančná správa
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 Často počúvame (a niekedy aj šírime) reči o tom, ako mladých nič 
nebaví, ako sa nechcú stať remeselníkmi a podobne. Namiesto týchto 
neproduktívnych a pesimistických rečí je tu alternatíva, ktorá ponúka 
možnosť aktívne prezentovať možnosti svojho remesla a vzbudiť 
záujem práve o danú profesiu. Na tento účel sú k dispozícii profesijné 
združenia.
 Jedným z podujatí, na ktorom participovala Slovenská živnostenská 
komora v spolupráci so svojimi členmi Asociáciou lektorov a kariér-
neho poradenstva a Cechom zváračských odborníkov bola prezentá-
cia živností 19. 12. 2018 v Banskej Štiavnici v areáli Terra Permonia. 
Pretože je to na slovenskom trhu absolútna novinka, inšpirovaná 
holandským know-how, prinášame o tomto areáli zopár informá-
cií. Nachádza sa v historickej budove hneď pri vstupe na námestie. 
Je tvorivou dielňou, miestom oddychu, zábavy, učenia a poznávania. 
V najatraktívnejšej časti sa deti učia hravou formou pracovať s rôz-
nymi technickými zariadeniami, pília, orezávajú, farbia, režú, ohýba-
jú, vŕtajú, zvárajú a používajú rôzne materiály. Menšie deti si môžu 
pozrieť Mašinkáreň – úžasný model vláčikov na ploche takmer 20 m 
štvorcových. Fosforovňa pobaví každého, kto sa rád hrá so svojím 

tieňom a na svoje si prídu aj všetci tí, ktorí radi tvoria z legendárnych 
kociek stavebnice lego. Terra Permonia je jednoducho určená pre 
každého od 3 do 99 rokov.
 Tento nový projekt sídli priamo v historickom centre Banskej Štiav-
nice. Po svojej uvádzacej letnej sezóne sa stáva zaujímavou atrak-
ciou pre rodiny s deťmi a školské zájazdy. Svojou unikátnosťou zatiaľ 
nikoho nesklamal, práve naopak – v knihe návštev sa dajú nájsť samé 
pozitívne vyjadrenia zo Slovenska i zo zahraničia. Nie každý má dnes 
možnosť hrať sa so zariadeniami ako sú profesionálne lupienko-
vé píly, rezačky na polystyrén či bodové zváračky prispôsobené na 
mieru deťom a pod vedením skúsených inštruktorov. Všetko predme-
ty vyrobené v Terra Permonia sa stávajú majetkom ich tvorcov – detí, 
a tak sa tu môžu zrodiť originálne darčeky pre blízkych či obľúbené 
dekorácie do detských izieb, nadlho pripomínajúce užitočne strávený 
čas v zariadení v Banskej Štiavnici.
 Súčasťou podujatia boli prednášky kariérneho poradenstva zame-
rané na budúcnosť – téma chceš sa stať živnostníkom alebo zamest-
nancom. Samotné diskusie priniesli prekvapivé a dôležité informácie, 
ktoré môžu spresniť prognózy trhu práce.

Prezentácia...

Aj	k	jednotlivým	témam	boli	treba	poznámky

Ukážky	na	trenažéri	zvárania	zaujali	nejedného	žiaka

Ani	o otázky	nebola	núdza...
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	 Informačno-konzultačné	podujatia	v	Pezinku	
 Dňa 22. 9. 2018 sme v Pezinku odštartovali vzdelávacie podujatia 
zamerané na témy duálneho vzdelávania. Následne sme v rámci ce-
lého Slovenska pripravovali vzdelávacie konferencie, na ktorých sme 
komunikovali s potenciálnymi záujemcami o tento typ vzdelávania 
a s riaditeľmi škôl, čím sme robili osvetu a odpovedali na nejasnosti. 
V Pezinku sme mali možnosť priamo komunikovať s potenciálnymi za-
mestnávateľmi. 

 Po úspešnej konferencii v septembri sme sa do Pezinka opäť vrátili 
29. 11. 2018. Záujem jednotlivých zamestnávateľov a záujemcov o sys-
tém duálneho vzdelávania bol natoľko veľký, že bolo potrebné zorga-
nizovať ešte jedno stretnutie a usmerniť všetky procesy či zodpovedať 
nejasnosti. 

	 Informačno-konzultačné	podujatie	v	Nitre
 Dňa 7.12. 2018 v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou 
a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu v Nitre sme zorga-
nizovali konferenciu na tému duálneho vzdelávania. Prítomní boli aj 
dvaja zástupcovia zo ŠIOV. SŽK pôsobí v oblasti vzdelávania žiakov 
stredných škôl. V rámci konferencie sme potenciálnym zamestnáva-
teľom, ako aj riaditeľom škôl zodpovedali konkrétne otázky. Veríme, 
že úspešný systém duálneho vzdelávania je predpokladom pre zvýše-
nie hodnoty žiaka nielen na slovenskom trhu práce. 
 Účastníkmi na podujatí boli zástupcovia miestnych firiem z oblasti 
gastronómie, za spomenutie stojí napríklad hotel Mikado či McDo-
nalds. 

	 Informačno-konzultačné	podujatie	vo	Zvolene
 Dňa 7. 12. 2018 v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komo-
rou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR súbežne so 
stretnutím zástupcov SŽK v Nitre sme zorganizovali podujatie na tému 
duálneho vzdelávania vo Zvolene. Prítomní bol aj zástupca zo ŠIOV. 
SŽK pôsobí v oblasti vzdelávania žiakov stredných škôl. 

	 Konferencia	v	Dudinciach
 V dňoch 25. a 26. 10. 2018 sa v kúpeľnom meste Dudince konala 
dvojdňová konferencia na tému systém duálneho vzdelávania. Zúčast-
nilo sa na nej viac ako 70 účastníkov z rôznych oblastí ako riaditelia škôl, 
riaditelia výrobných firiem, zástupcovia ŠIOV, predsedovia krajských 
zložiek SŽK, zástupcovia Treximy a iní. Prebiehalo tu mnoho zaujíma- 
vých prezentácií. Viacerí účastníci reflektovali svoje osobné skúsenosti 
či už pozitívne, alebo negatívne so SDV. Padlo niekoľko návrhov na zme- 
nu a zlepšenie spolupráce, vďaka ktorým sa aj naša práca môže stať efek- 
tívnejšou. Počas konferencie boli upresnené a sformulované hlavné 
činnosti v oblasti duálneho vzdelávania, ktoré má SŽK do konca roka 
2018 zrealizovať. 

	 Informačno-konzultačné	podujatie	v	Piešťanoch
 Informačno-konzultačný deň v Piešťanoch mal svoje opodstatnenie, 
pretože v tomto meste sa nachádza mnoho potenciálnych škôl, ktoré 
majú záujem vstúpiť do systému duálneho vzdelávania. Stretnutie im 
opäť pomohlo vyjasniť si mnoho nejasností a otázok. Naši členovia uví-
tali aj niektoré kritické poznámky, ktoré sa budeme snažiť zapracovať 
a tým uľahčiť jednotlivé procesy. 
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	 Zúčastnení	 členovia	 Sloven- 
skej	živnostenskej	komory
majúc	na	zreteli,	že podľa zásad 
vyhlásených v zákonných člán-
koch je zachovanie a rozvoj 
vzdelávania a skúšania spoloč-
nou a hlavnou úlohou,
poznamenávajúc,	 že všetci živ-
nostníci sú osoby rovnocenné v 
dôstojnosti a právach a že kaž- 
dý má nárok na všetky práva 
a výhody systémom vzdeláva-
nia stanovené, bez akéhokoľ-
vek rozlišovania pôvodu, ma-
jetku alebo iného postavenia,
pripomínajúc,	 že hospodárske 
možnosti a ich využitie možno 
dosiahnuť len vtedy, keď sa 
vytvoria také podmienky, v kto- 

(Prijaté	v rámci	20.	výročia	založenia	Slovenskej	živnostenskej	komory	v	Bratislave	12.	12.	2018)

rých bude môcť každý požívať 
rovnaká práva a povinnosti,
potvrdzujúc	 spoločnú zodpo-
vednosť, vzájomnú závislosť 
a prepojenosť všetkých členov 
za osud a smerovanie odborne 
kvalifikovaných osôb, 
majúc	na	 zreteli	záväzky vyplý-
vajúce zo spolupráce so živnos-
tenskými spoločenstvami,
pripomínajúc,	že každý člen sa 
zaväzuje podniknúť pri maxi-
málnom využití svojich zdro-
jov, samostatne, ako aj pros- 
tredníctvom medzinárodnej sú- 
činnosti a spolupráce, hospo-
dárske a technické kroky na 
postupné dosiahnutie plného 
uskutočnenia vzdelávania, a to 

všetkými vhodnými prostried-
kami vrátane spoluúčasti na 
systéme duálneho vzdelávania,
znepokojení pozoruhodným po- 
klesom kvality odborného per-
sonálu, ktorý teraz dosahuje 
veľmi nízku úroveň, 
vedomí si potreby okamžitej 
spoločnej akcie, aby sa tento 
trend zvrátil,
majúc	 na	 zreteli, že pre ďalšie 
napĺňanie cieľov systému duál- 
neho vzdelávania a implemen-
táciu jeho ustanovení je nevy-
hnutné zapojenie živnostníkov 
vo všetkých odboroch,
dohodli	sa	takto:
1. Budú pokračovať v spolu-
práci s UPSVAR na prognózach 

vývoja počtu živnostníkov s cie- 
ľom spresnenia požiadaviek tr- 
hu práce

2. Budú požadovať rovnocen-
né pôsobenie a plnenie vecnej 
pôsobnosti Slovenskej živnos-
tenskej komory v odboroch, 
kde dominante resp. výlučne 
vykonávajú činnosti práve živ-
nostníci

3. Budú spolupracovať so sta-
vovskými a profesijnými orga-
nizáciami pri spracovaní jed-
notného systému hodnotenia 
kvality vzdelávacích inštitúcií 
a študijných resp. učebných 
programov

4. Budú požadovať vytvorenie 
živnostenských centier v jed-
notlivých regiónoch za účelom 
zapojenia živnostníkov do sys-
tému prípravy, vzdelávania a 
certifikovania inštruktorov

	 Informačno-konzultačné	podujatie	v	Prešove	-	6.	12.	2018
 V rámci čo najlepšej informovanosti a jednoduchej komunikácie sa 
predmetné konferencie na tému systém duálneho vzdelávania presu-
nuli na východ Slovenska, presnejšie do krajského mesta Prešov. Spolu 
zo zástupcami zamestnávateľov, riaditeľov škôl, ako aj členov stavov-
ských organizácií sme hľadali najlepšie prieniky a možnosti spolupráce. 
Získali sme poznatky o nedostatkoch a problémoch, ktoré trápia účast-
níkov v SDV a spoločne sa snažíme nájsť čo najlepšie možné riešenie. 

	 Informačno-konzultačné	 podujatie	 v	 Trenčíne	 –	 Dubnici	 nad 
	 Váhom
 Krajská zložka Trenčín Slovenskej živnostenskej komory, ktorá ešte 
len pred pár mesiacmi otvorila svoju pobočku priamo v Trenčíne, sa 
hneď zapojila do projektu „Duálne vzdelávanie“. Odborný seminár aj 
s konzultáciou sa konal dňa 19. 11. 2018 na pôde Vysokej školy DTI 
v Dubnici nad Váhom v spolupráci s Cechom zámočníkov a kovoobrá- 
bačov. Keďže v krajskej zložke v Trenčíne máme medzi členmi aj ľudí 
ako p. Papierniková, p. Križan, p. Filko a p. Ihriský, ktorí úzko spolu-
pracujú s firmami, ktoré riešia problematiku zamestnancov, nebolo 
pre nich problémom osloviť firmy do procesu duálneho vzdelávania. 
V oblasti Trenčianskeho a Žilinského kraja je veľké množstvo firiem 
pracujúcich v rôznych profesiách, veľký záujem prejavili aj významné 
spoločnosti zo strojárenských oblastí ako firma Koval Systém a. s., 
MK MASTERWORK, s. r. o. a iné spoločnosti. Ich zástupcov priamo zau-
jímala úzka spolupráca na duálnom vzdelávaní a konkrétne informácie. 
Tieto firmy si uvedomujú, že v dnešnom čase, keď je nízka nezamest-
nanosť a Slovensko veľmi dobre prosperuje vo výrobnej oblasti, je naj- 
lepšie vychovať si vlastných zamestnancov ešte v čase, keď sa učia na 
stredných a vysokých školách. Firmy s radosťou prijali pozvanie na se-
minár o duálnom vzdelávaní, kde sa priamo na mieste dozvedeli mož-
nosti, podmienky a informácie o tomto procese a ako zapojiť študentov 
do pracovného diania vo firme.

 V dnešnom čase vieme, že firmy zaujímajú študenti a školy zasa zau-
jíma, ako čo najlepšie pripraviť študenta do pracovného procesu. Preto 
sa zapojili do spolupráce so Slovenskou živnostenskou komorou a in-
tenzívne chcú využiť „duálne vzdelávanie“ aj do budúcna a hlavne ako 
maximálne zefektívniť spoluprácu medzi školou a firmou.

	 Záverečný	workshop	v	Bratislave
 12. 12. 2018 sa konalo záverečné podujatie na tému SDV v Bratisla-
ve. Pri tejto príležitosti sa stretli všetky krajské zložky SŽK. Prizvali sme 
rôznych hostí, ktorým sme predniesli cieľ SŽK v SDV. Vystúpili tu hostia 
z Ministerstva hospodárstva SR, ako aj štátny tajomník z Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Branislav Ondruš 
a podporili naše snaženie. Na záver worskhopu bolo prednesené me-
morandum požiadaviek SŽK.

V rámci Zmluvy č.0905/2018 uzavretej 12.9.2018 medzi SŽK a MŠVVaŠ SR na účel: Podpora výkonu kompetencií stavovských a profesijných organizácií podľa zákona 
č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov k učebným odborom a študijným odborom stredných odborných škôl, 
ku ktorým majú vecnú pôsobnosť, boli všetky podujatia realizované s uvedením a pomocou tejto podpory.
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 V tomto zmysle pri posudzo-
vaní zistenia neoprávneného 
podnikania treba rozlišovať v 
zásade 3 možné právne reži-
my. Od ich správneho určenia 
sú odvodené aj kľúčové faktory 
potrebné na určenie:
- vecnej a funkčnej príslušnos-
ti autorizovaného orgánu na 
zhodnotenie kontrolného ziste-
nia neoprávneného podnikania
- možnosti, formy, spôsobu a 
rozsahu postihu za neoprávne-
né podnikanie,
- okruhu osôb, ktorým je mož-
né uložiť postih za neoprávnené 
podnikanie,
- pravidiel a okolností, za kto- 
rých možno uložiť sankčný 
postih za neoprávnené podni-
kanie fyzickej osoby alebo práv-
nickej osoby, vrátane potreby 
osobitného rozlíšenia a tým aj 
preukázania (subjektívnej alebo 
objektívnej) zodpovednosti za 
porušenie povinnosti získať 
oprávnenie na podnikanie.
 V tomto chápaní treba oso-
bitne rozlišovať prvotnú kva-
lifikáciu kontrolného zistenia 
neoprávneného podnikania a 
jej zhodnotenia, zásadne buď 
v právnom rámci:    
-	 zákona	č.	372/1990	Zb.	o	pries-
tupkoch	v	znení	neskorších	pred-
pisov	(§	24	ods.1)1

alebo
-	 zákona	 č.	 455/1991	 Zb.	 o	 živ-
nostenskom	 podnikaní	 (živnos-
tenský	zákon)	v	znení		neskorších	
predpisov	(§	63	a	§	64)2 
alebo
-	 Trestného	 zákona	 č.	 300/2005	
Z.	z.	v	znení	neskorších	predpisov	
(§	251).		

Východiskovou premisou na vyhodnotenie kontrolného zistenia neoprávneného podnikania 
fyzickou osobou alebo právnickou osobou je správna kvalifikácia právneho rámca, v ktorom 
je možné a potrebné vykonať sankčný postih dotknutej osoby. Od potreby právnej kvalifikácie 
kontrolného zistenia je preto odvodený potrebný právny rámec, od ktorého sa odvíja všetko 
podstatné pre možný postup a konanie autorizovanej osoby pri vyhodnotení výsledkov kon- 
troly a vyvodení sankčného postihu za zistené neoprávnené podnikanie.

 V závislosti od určenia uve-
deného právneho rámca treba 
osobitne rozlišovať kvalifikáciu 
kontrolného zistenia podľa prí-
slušného právneho režimu, a to 
buď ako:
-	 priestupok,	
-	 iný	 správny	 delikt	 ako	 pries- 
tupok,
-	 trestný	 čin	 neoprávneného	
podnikania	 (vždy	 vo	 význame 
prečinu).

 Právny režim zákona
 o priestupkoch 
 Pri kontrolnom zistení ne- 
oprávneného podnikania treba 
v právnom rámci zákona o pries- 
tupkoch považovať za kľúčové 
najmä tieto faktory:
- právny režim zákona o pries- 
tupkoch sa vzťahuje (výlučne) 
na neoprávnené podnikanie 
fyzických osôb, pri ktorom ne-
dochádza k súbehu kvalifikácie 
kontrolného zistenia neopráv-
neného podnikania zároveň vo 
význame priestupku, zároveň 
vo význame iného správneho 

deliktu ako priestupok, na zák- 
lade a za podmienok ustanove-
ných podľa živnostenského zá-
kona; v tomto prípade platí pri-
márna regulácia a tým aj postih 
podľa živnostenského zákona, 
ak neoprávnene vykonávaná 
činnosť spĺňa znaky živnosti,  
- na zisťovanie neoprávneného 
podnikania v právnom režime 
priestupku platí tzv. subjektívna 
zodpovednosť, čím treba ro-
zumieť, že pri posudzovaní ne- 
oprávneného podnikania treba 
preukázať zavinenie dotknutej 
osoby3,
- vecne príslušný na konanie 
o priestupku neoprávneného 
podnikania je okresný úrad, 
- funkčne príslušný na konanie 
o priestupku neoprávneného 
podnikania je odbor všeobecnej 
vnútornej správy.

 Právny režim
 živnostenského zákona 
 Pri kontrolnom zistení ne- 
oprávneného podnikania treba 
v právnom rámci živnosten- 

ského zákona považovať za 
kľúčové najmä tieto skutoč- 
nosti:
- právny režim živnostenské-
ho  zákona sa vzťahuje na ne- 
oprávnené podnikanie fyzic-
kých a právnických osôb, vrá-
tane možného súbehu kva- 
lifikácie kontrolného zistenia 
neoprávneného podnikania 
(aj) vo význame priestupku, (aj) 
vo význame iného správneho 
deliktu ako priestupok, na zák- 
lade a za podmienok ustano-
vených podľa živnostenského 
zákona,
- o neoprávnené podnikanie 
pôjde len v prípade, ak ziste-
ný majetkový prospech (výška 
bezdôvodného obohatenia sa 
dotknutej osoby) nepresiahne 
266 eur,   
- na zisťovanie neoprávnené- 
ho podnikania v právnom re-
žime iného správneho deliktu 
ako priestupku platí tzv. ob-
jektívna zodpovednosť, čím tre-
ba rozumieť, že pri posudzovaní 
neoprávneného podnikania ne-
treba preukázať zavinenie dot- 
knutej osoby,
- vecne príslušný na konanie 
o inom správnom delikte ako 
priestupku neoprávneného 
podnikania majúceho charak- 
ter (voľnej alebo regulovanej re-
meselnej alebo viazanej) živnos-
ti je okresný úrad v sídle kraja,
- miestne príslušný na kona-
nie o inom správnom delikte 
ako priestupku neoprávneného 
podnikania majúceho charakter 
(voľnej alebo regulovanej reme-
selnej alebo viazanej) živnosti je 
okresný úrad v sídle kraja, v kto-
rého územnej pôsobnosti došlo 
k neoprávnenému podnikaniu4,   
- funkčne príslušný na konanie o 
priestupku neoprávneného pod- 
nikania podľa živnostenského 
zákona majúceho charakter (voľ- 
nej alebo regulovanej remese-
lnej alebo viazanej) živnosti je 
odbor živnostenského podni-
kania okresného úradu v sídle 
kraja. 

 Osobitné upozornenie:
 Možnosti a rozhodné okol-

1 Priestupku sa dopustí ten, kto o. i. neoprávnene	vykonáva	obchodnú,	výrobnú	alebo	inú	zárobkovú	činnosť
2 S rozlíšením, či ide o neregulovanú (voľnú) alebo o neregulovanú (remeselnú a viazanú) živnosť
3 Na zodpovednosť za priestupok	stačí	zavinenie	z	nedbanlivosti,	ak	zákon výslovne neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie
4 V konaní, v ktorom ide o činnosť účastníka,	spravuje	sa	miestna	príslušnosť	podľa	zákona	o	správnom	konaní	miestom	tejto	činnosti	(§	7	ods.1).	Ak nemožno miestnu príslušnosť určiť podľa tohto kritéria, čo je v podmienkach 
  živnostenského podnikania obvyklé, spravuje sa miestna príslušnosť kritériom trvalého pobytu dotknutej osoby v prípade fyzickej osoby a sídlom dotknutej osoby, v prípade právnickej osoby; v prípade zahraničnej  
 osoby miestom (adresou) jej organizačnej zložky alebo podniku, zriadených na území SR.
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nosti postihu fyzických a práv-
nických osôb za neoprávnené 
podnikanie vo význame správ-
neho deliktu (iného ako pries-
tupok) u činností, ktoré spĺňajú 
znaky živnosti, reguluje živnos-
tenský zákon osobitnou úpra-
vou (§ 63 a § 64) vo význame 
lex specialis, ktoré predchádza 
možnostiam a podmienkam 
uplatnenia iných foriem a pos- 
tupov postihu, ktoré súčasne 
platný živnostenský zákon up- 
ravuje. 
 V tomto zmysle, poukazujúc 
najmä na predchádzajúce pos- 
tupy živnostenských úradov, 
ktoré  vychádzali z možnosti 
uplatnenia postihu dotknutej 
osoby za nesplnenie povinnosti 
ustanovenej v právnom rámci 
živnostenského zákona, oso-
bitne za nesplnenie povinnosti 
ohlásiť živnosť podľa § 45 ods.1 
v spojení s ustanovením § 29 
ods.1 živnostenského zákona, 
platí potreba uplatnenia oso-

bitnej úpravy vždy v prípade, 
ak v prípade kontrolného ziste-
nia dôjde k súbehu možného 
postihu dotknutej osoby záro-
veň podľa generálne platnej 
úpravy podľa § 45 ods.1 a zá-
roveň podľa osobitnej úpravy § 
63 alebo § 64 živnostenského 
zákona.    
  
 Právny režim
 trestného zákon   
 Neoprávnené podnikanie je 
podľa § 251 zákona č. 300/2005 
Z. z. Trestný zákon v znení nes-
korších predpisov trestným 
činom hospodárskym. Výška 
trestu závisí okrem iného od 
spôsobenej škody, ktorou treba 
rozumieť majetkový prospech 
získaný neoprávneným podni-
kaním. V aplikačnej praxi ním 
treba rozumieť majetkový pros- 
pech získania bezdôvodného 
obohatenia v rozsahu preuká-
zaného vykázania (fakturova-
nia) a prijatia obvykle finanč-

ných prostriedkov za vykonané 
práce/služby – bez potrebného 
podnikateľského (živnostenské-
ho) oprávnenia a bez ohľadu 
na skutočne dosiahnutý zisk 
z nepovolenej (neoprávnene) 
vykonávanej činnosti.
 Ak škoda neprevyšuje sumu 
266 eur, nejde o trestný čin. 
 Za neoprávnené podnikanie 
v trestnom konaní môžu byť 
od 1. júla 2016, kedy nadobu-
dol účinnosť zákon č. 91/2016 
Z. z. o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb a o zmene                           
a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, 
postihované (nielen) fyzické 
osoby, ale aj právnické osoby5. 
Výška trestu v zásade závisí 
od výšky škody, ako ju na tieto 
účely osobitne (diferencovane) 
ustanovuje Trestný zákon.

 Trestný zákon na tieto účely 
prijal výkladové pravidlo uve-
dené v § 125 trestného zákona. 

Podľa tejto úpravy: 
- malou škodou sa rozumie 
škoda prevyšujúca sumu 266 
eur
- väčšou škodou sa rozumie 
suma dosahujúca najmenej de-
saťnásobok takej sumy
- značnou škodou sa rozumie 
suma dosahujúca najmenej sto-
násobok takej sumy
- škodou veľkého rozsahu sa 
rozumie suma dosahujúca naj- 
menej päťstonásobok takej   
sumy6.

 Za vecne príslušné autorizo-
vané orgány na konanie vo veci 
neoprávneného podnikania pri 
splnení uvedených skutočností 
treba považovať vyhľadávacie 
orgány trestného konania, v ich 
rámci miestne príslušné orgány 
Policajného zboru SR (útvary 
okresného riaditeľstva PZ).

Ján Dutko

5 Od možnej zodpovednosti a postihu právnickej osoby za neoprávnené podnikanie	treba	zásadne	odlišovať	(nezamieňať)	možnú	individuálnu	zodpovednosť	osôb	v	postavení	štatutárneho	orgánu	dotknutej právnickej osoby
6 V právnom rámci § 124 Trestného zákona škodou sa na účely tohto zákona (v	medziach neoprávneného podnikania) sa vo všeobecnosti rozumie získanie (bezdôvodného) prospechu v rámci (neoprávnenej) výroby 
a predaja výrobku, obchodnej komodity alebo pri (neoprávnenom) poskytovaní služby



 Aj tento rok sa uprostred bra- 
tislavskej Petržalky konala tra-
dičná župná zabíjačka. Usku-
točnila sa v sobotu 15. decem-
bra 2018 a zúčastnil sa na nej, 
okrem iných návštevníkov a 
hostí, aj predseda Bratislavské-
ho samosprávneho kraja Juraj 
Droba, ktorý sa nielen pozrel 
na priebeh zabíjačky, ale si aj 
niektoré zručnosti vyskúšal, 
ako napríklad topenie škvariek. 
Zabíjačku zorganizovali Brati-
slavský samosprávny kraj spo-
ločne so župnou Strednou od-
bornou školou gastronómie a 
hotelových služieb na Farského 
9 v Bratislave. Prvýkrát si mohli 
návštevníci počas celého dňa 
pozrieť nielen ukážku zručností 
študentov a ich majstrov, ale si 
aj nakúpiť zabíjačkové špecia-
lity ako jaterničky, krvavničky, 
klobásy, tlačenku, oravskú slani-
nu a iné tradičné gastronomické 

výrobky – údenú rolku, stehno, 
krkovičku, vyrobené nielen žiak-
mi školy pod vedením majstra 
odborného výcviku Ladislava 
Šimona, ale aj absolventov školy 
Zola Galamboša z Nového Živo-
ta a Tibora Ékeho z Gabčíkova. 
Návštevníci si takisto mohli do-
priať aj zákusok, kávu, čaj či iné 
dobroty v školskej pizzérii.
 O prípravu v odbore mä- 
siar-údenár, resp. mäsiar-lahôd-
kar je veľmi malý záujem, preto 
bolo cieľom podujatia toto ke- 
dysi tradičné remeslo populari-
zovať a prezentovať širokej ve-
rejnosti. Riaditeľ školy Jozef Ho-
rák pre TASR povedal: „Veríme,	
že	 toto	 nedostatkové	 remeslo	 na	
trhu	bude	mať	opäť	taký	význam,	
ako	 to	 bolo	 v	 minulosti.	 Lebo	 je 
v	kritickom	stave,	rovnako	ako	iné	
odbory	 v	 potravinárskej	 oblasti.	
Toto	 remeslo	 potrebujeme,	 ale	
nielen	na	Slovensku.	Chýba	v	celej	
Únii.“	
 Hovorí sa, že je lepšie raz vi-
dieť, ako stokrát počuť a tak 
môžeme dúfať, že spomedzi 
tých, ktorí na župnú zabíjačku 
prišli a videli budúcich mladých 
mäsiarov v akcii, sa nájdu aj takí, 
ktorí nadobudli presvedčenie, 
že toto remeslo má budúcnosť 
a perspektívu aj v týchto časoch 
a budú ho odporúčať iným žia-
kom základných škôl, aby si ho 
vybrali pre svoje ďalšie vzdelá-
vanie. 

Mgr. Lucia Forman
hovorkyňa	Bratislavského

samosprávneho	kraja

Predseda	SŽK:
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JUDr. Tomáš Suchý, predseda
Tel.: 048/3219959 • e-mail: kzkbbystrica@szk.sk
KZK Trenčín
Legionárska 5, 911 01 Trenčín
Ing. Vladimír Filko, predseda
e-mail: kzktrencin@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: kzkpresov@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.: 0918 696 580 • e-mail: kzkzilina@szk.sk
KZK Nitra 
Fraňa Mojtu 18 (budova Mediahaus), 949 01 Nitra 
Marek Štrba, predseda
Tel.: 0949 816 505 • e-mail: kzknitra@szk.sk 
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