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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

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

 Zákon proti byrokracii ustano-
vuje, že orgány verejnej moci sú 
pri svojej úradnej činnosti povin-
né a súčasne oprávnené získavať 
a používať údaje evidované v in-
formačných systémoch verejnej 
správy a vyhotovovať si z nich 
výpisy a tie si v nevyhnutnom 
rozsahu navzájom bezodplatne 
poskytovať. Údaje a výpisy sú po-
užiteľné na právne účely.

 Naopak, občania sR a EÚ, 
právnické osoby a fyzické osoby 
– podnikatelia nemajú povinnosť 
dokladovať orgánom verejnej 
moci vyššie uvedené údaje v lis-
tinnej podobe.
 Prijatím tohto zákona sa v 
praxi začal uplatňovať princíp 
„jedenkrát a dosť“, čo znamená, 
že údaje, ktoré osoba poskytne 
jednému štátnemu orgánu si 
druhý štátny orgán musí získať z 
informačného systému verejnej 
správy, a to bez toho, aby takúto 

V máji 2018 bol prijatý zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie admi-
nistratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Jeho účinnosťou od 1. septembra 2018 došlo v tzv. 
prvej vlne znižovania administratívnej záťaže fyzických a právnických osôb využívaním infor-
mačných systémov verejnej správy k zrušeniu povinností predkladania niektorých výpisov ako 
povinných príloh v listinnej podobe, a to konkrétne výpisu z obchodného registra, výpisu zo živ-
nostenského registra a výpisu z katastra nehnuteľností (t. j. z listu vlastníctva). Od januára 2019 
sa zrušená povinnosť predkladania listín úradom začala vzťahovať aj na výpis z registra trestov. 

informáciu žiadal od dotknutej 
osoby. Dochádza teda k prepo-
jeniu informačných systémov 
jednotlivých ministerstiev a orgá-
nov verejnej správy.

	 Druhá	vlna	znižovania
	 administratívnej	záťaže
	 v	roku	2019
 aktuálne sú občania i podnika-
telia pri riešení rôznych situácií 

povinní predkladať orgánom ve-
rejnej správy potvrdenia o tom, 
že majú vysporiadané vzťahy so 
sociálnou poisťovňou, zdravot-
nou poisťovňou či daňovým úra-
dom.
 V snahe pokračovať v odbúra-
vaní administratívnej záťaže bola 
v priebehu roka 2019 začatá 
tzv. druhá vlna znižovania ad-
ministratívnej záťaže fyzických 
a právnických osôb využívaním 
informačných systémov verejnej 
správy, t. j. druhá fáza boja proti 

byrokracii. Jej cieľom je odbreme-
niť občanov a firmy od predkla-
dania ďalších výpisov a potvrde-
ní, a to využívaním informačných 
systémov verejnej správy.
 V júni 2019 NR sR schválila 
novelu zákona proti byrokracii, 
vďaka nej došlo k rozšíreniu roz-
sahu (zoznamu) údajov evidova-
ných v informačných systémoch 
verejnej správy a ktoré už fyzické 
a právnické osoby nebudú mu-
sieť predkladať orgánom verejnej 
moci v papierovej podobe.
 Z osobitných predpisov (napr. 
zákona o sociálnom poistení, 
zákona o zdravotnom poistení) 
sa vypúšťa povinnosť fyzických 
a právnických osôb preukazovať 
prostredníctvom listinných dok- 
ladov skutočnosti, ktoré si orgá-
ny verejnej moci vedia preveriť 
sami. Od septembra 2019 do ja-
nuára 2021 tak bude odstránená 
povinnosť osôb nosiť na úrady 
ďalších 11 výpisov či potvrdení.

 S účinnosťou od 1. septembra 
2019 by malo ísť o nasledovné 
potvrdenia a výpisy:
 1. potvrdenie o návšteve školy,
 2. výpis z registra nadácii,
 3. výpis z registra občianskych 
  združení,
 4. výpis z registra neinvestič- 
  ných fondov,
 5. výpisy z registra nezisko- 
  vých organizácií,

(pokračovanie na str. 2)

	 Dlhodobo	a	niekoľko	 rokov	 sa	ho-
vorí	 aj	 o	 nežiaducom	 odlive	 našich	
„mozgov“	do	 zahraničia	 –	 samozrej-
me,	v	prvom	rade	za	„lepšími	peniaz-
mi“	 a	 omnoho	 väčšími	 možnosťami	
podnikať	 a	 zbohatnúť.	 Naša	 vláda	
a	 rôzne	 iné	 pridružené	 organizácie	
sa	 snažia	 tento	 trend	 odlivu	 „moz-
gov“	 spomaliť	 až	 zastaviť	 rôznymi	
bonusmi	 a	 ponukami,	 ale	 bohužiaľ,	
tieto	argumenty	a	výzvy	nemajú	veľ- 
ký	 efekt.	 Vraj	 sa	 ten	 odliv	 „mozgov“ 
v	 poslednom	 období	 aj	 trochu	 darí	
zastaviť,	no	nikto	nepovedal	konkrét-
ne	čísla...
	 Nedávno	 som	 sa	 v	 jednom	denní-
ku	dočítal,	že	u	našich	susedov	v	Ra- 
kúsku	chýba	až	220	000	vysokoškol-
ských	pracovníkov,	hlavne	z	odborov	
informačných	 technológií,	 finančníc-
tva	a	účtovníctva	a	začali	 ich	hľadať	
aj	u	nás	–	na	Slovensku.	A	darí	sa	im	
pri	tom	veľmi	dobre.	Prečo?	
	 A	 už	 sme	 zasa	 pri	 tých	 „nešťast-
ných“	 peniazoch.	 Záujemcom	 ponú- 
kajú	príjmy	od	3	500	EUR,	až	po	5	500	
EUR	mesačne	+	veľmi	lákavé	a	neza-
nedbateľné	benefity.	Aby	ste	nepove-
dali,	že	si	vymýšľam,	podľa	agentúry	
TASR	o	 tom	 informovala	aj	onlinová	
platforma	StepStone.	
	 Viem	a	veľmi	dobre	si	uvedomujem,	
že	 rozdiel	 ekonomík	 v	 jednotlivých	
krajinách	 a	 s	 tým	 spojené	možnosti	
príjmov	 tu	 pretrvávajú	 vlastne	 od	
„nežnej	revolúcie“	v	roku	1989	a	pa- 
mätám	si	aj	to,	ako	vtedy	kompetent-
ní	 ekonómovia	 a	 politici	 tvrdili,	 že	
do	25	rokov	budeme	aj	vo	finančnej	
sfére	 a	 kvalite	 života	 na	 úrovni	 zá-
padných	štátov.	A	ak	dobre	počítam,	
uplynulo	 odvtedy	 už	 30	 rokov.	 Ne-
chcem	 byť	 len	 pesimistický,	 mnoho	
sa	skutočne	zmenilo	a	na	dobré	ob-
rátilo,	 keď	 sa	 však	 vrátime	 k	 tomu 
základnému	„koľko	majú	u	nás	obča-
nia	strednej	generácie	a	hlavne	pen-
zisti	 v	 peňaženke“,	 ešte	 stále	 máme	
čo	 doháňať.	 A	 koľko	 to	 bude	 trvať? 
To	si	už	naozaj	netrúfam	povedať...

Viktor Kubal

 Pripravuje sa novela
 daňového poriadku
 (str.	2)

 Kalendár podujatí
 AGROKOMPLEX NITRA
 do konca roka 2019
	 (str.	5)
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 Zníženie administratívnej záťaže daňových subjek-
tov, efektívnejšie vymáhanie daňových nedoplatkov, 
ale aj opatrenia v oblasti používania elektronickej 
registračnej pokladnice. tieto zmeny má priniesť no-
vela daňového poriadku z dielne Ministerstva financií 
(MF) sR, ktorá novelizuje aj ďalšie zákony. Hospo-
dárska a sociálna rada sa bude právnou normou za- 
oberať 19. augusta. Ministerstvo v prípade daňových 
subjektov navrhuje upraviť ustanovenie o zastupova-
ní tak, aby nová plná moc vždy nahradila predchádza-
júcu, a to v rozsahu, v akom sa prekrývajú. taktiež 
sa navrhuje skrátenie lehoty, v ktorej správca dane 
nemôže povoliť odklad alebo platenie dane v splát-
kach z dôvodu, že daňovník nedodržal podmienky 
z rozhodnutia správcu dane. Lehota sa má skrátiť 
z piatich rokov na dva.
 Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže sa v re- 
gistračnom konaní má zrušiť povinnosť daňových 
subjektov nahlasovať správcovi dane čísla zriadených 
bankových účtov a navrhuje sa, aby registráciu k dani 
z príjmov vykonával správca dane z úradnej moci na 
základe informácií získaných z príslušných registrov 
alebo na základe podaného daňového priznania.
 Zmeny sa majú dotknúť aj vymáhania daňových 
nedoplatkov. tí, ktorí si nebudú plniť svoje povinnos-
ti, môžu prísť o vodičský preukaz. Zavedenie tohto 
inštitútu bude mať podľa MF sR najmä preventívny 
charakter.	 „V	 prípade	 výkonu	 daňovej	 exekúcie	 týmto	
spôsobom	je	daňový	dlžník	nepriamo	nútený	na	splne-
nie	svojej	povinnosti,	aby	mu	mohol	byť	vodičský	preu-
kaz	vrátený.	Tento	druh	exekúcie	nemôže	byť	uplatnený	

u	neplatičov,	ktorí	sú	tzv.	profesionálnymi	vodičmi,	teda	
vodičmi	z	povolania,“ vysvetlilo ministerstvo. Znamená 
to, že napríklad vodičom autobusu preukaz nebude 
môcť byť zadržaný. 
 Novelou zákona o miestnych daniach z dôvodu 
zefektívnenia správy daní MF sR navrhuje, aby 
správca na základe podaného čiastkového daňové-
ho priznania nanovo vyrubil rozhodnutím daň na 
príslušné zdaňovacie obdobie, pričom sa ním to pre- 
došlé zruší.
 Novelizácia zákona o používaní elektronickej regis-
tračnej pokladnice prináša podľa MF sR viaceré pro-
podnikateľské opatrenia. Jedným z nich je napríklad 
možnosť ukončenia používania elektronickej regis- 
tračnej pokladnice podnikateľom alebo inou pove-
renou osobou, čím podnikateľovi nevzniknú náklady 
na servisnú organizáciu. Predĺžiť sa má aj doba na 
odoslanie údajov do systému e-kasa v prípade, ak je 
pokladnica v offline režime, zaviesť sa má možnosť 
používania jednej pokladnice e-kasa klient v prípade 
združení.
 Návrhom sa rieši aj ukončenie certifikácie elektro-
nických registračných pokladníc a v rámci centralizá-
cie kompetencií sa navrhuje zmena súvisiaca s výko-
nom technických expertíz z Colného úradu Bratislava 
na finančné riaditeľstvo. „Zároveň	sa	navrhuje	zníženie	
administratívnej	 záťaže	 podnikateľov	 pri	 dodatočnom	
doevidovaní	paragónov	do	pokladnice	e-kasa	klient	bez	
povinnosti	 vytlačenia	 pokladničného	 dokladu,“ dodalo 
ministerstvo.

vk

 6. výpis z registra organizácií 
  s medzinárodným prvkom.
 s neskoršou účinnosťou od 
1. decembra 2019 (z dôvodu 
prispôsobenia informačných sys-
témov) by sa mala zrušiť povin-
nosť predkladať tieto potvrdenia:
 1. potvrdenie o daňových ne- 
  doplatkoch,
 2. potvrdenie o colných nedo- 
  platkoch,
 3. potvrdenie o nedoplatkoch  
  na zdravotnom poistení. 

 K novele bol schválený pozme-
ňujúci návrh, ktorým sa posunu-

 Redakcia Živnostenských novín 
ponúka všetkým živnostníkom 
a podnikateľom propagáciu a  in-
zerciu na našich stránkach – a to 
nasledovne:
 1.	Textovú	 inzerciu: Za čistý 
text do 3 riadkov (word, 12 bodo-
vé písmo) – 20 EuR.
 2.	Obrazovú	 inzerciu: Formát 
a4 – na výšku – 300 EuR, formát 
a5 – na šírku – 150 EuR, formát 
a6 – na výšku – 75 EuR. Obrazovú 
inzerciu treba dodať do redakcie 
hotovú vo formáte PDF, CMYK, 
300 DPI.
	 3.	Členovia	 SŽK	 majú	 auto-
maticky	20-percentnú	zľavu	pri	
obidvoch	druhoch	inzercie!
 4. Redakcia si vyhradzuje prá-
vo zasahovať do textovej, či ob-
razovej inzercie – po dohode so 
zadávateľom inzercie. sŽK nie je 
platcom DPH.

la povinnosť sociálnej poisťovne 
poskytovať údaje iným štátnym 
orgánom až na január 2021. 
 Od 1. januára 2021 by sa tak 
zrušenie predkladacej povinnos-
ti listín malo vzťahovať aj na po-
tvrdenie o nedoplatkoch na so- 
ciálnom poistení a na potvrdenie 
o nedoplatkoch na povinných 
príspevkoch na starobné dô- 
chodkové sporenie.

 uvedené potvrdenia a výpisy 
si už štátne a verejné inštitúcie 
nebudú môcť pýtať od občanov, 
nájdu si ich vo svojich infor-
mačných systémoch. Má byť 

pripravená aj špeciálna webo-
vá stránka, ktorej systém ukáže 
úradníkom a iným subjektom, 
či je konkrétna osoba študentom, 
čo študuje a v akom kraji.

 Princíp jedenkrát a dosť bude 
mať pozitívny vplyv na podnika-
teľské prostredie. Vďaka prvej 
a druhej vlne boja proti byrokra-
cii ušetria firmy, ale aj občania 
peniaze na správnych poplat-
koch či na cestovnom. tiež ušet-
ria čas, ktorý doteraz museli strá-
viť chodením po úradoch. 

Zdroj: podnikajte.sk

• Plat	 nad	 tisíc	 eur	 mali	 ľu- 
dia	 v	 šiestich	 odvetviach.	 Vyplý- 
va to z údajov, ktoré zverejnil 
Štatistický úrad (ŠÚ) sR. Na čele 
tohto rebríčka je už dlhodobo 
odvetvie informačných a komuni-
kačných činností, kde hrubá mzda 
v júni medziročne stúpla o 2,6 % na 
1 943 eur. Za ním nasledoval prie-
mysel s hrubým zárobkom 1 125 
eur, ktorý však medziročne klesol 
o 1,1 %. Hrubou mzdou nad tisíc eur 
sa môžu pochváliť aj zamestnanci 
v predaji a oprave motorových vo- 
zidiel, ktorí v júni dostávali v prie-
mere 1 043 eur, čím si medziročne 
polepšili o 3,8 %. Najmenej zarábajú 
zamestnanci v reštauráciách a po-
hostinstvách, kde sa hrubá mzda 
ledva prehupne cez 500 eur.

• Mzdové	 tarify	 a	 príplatky	 by	
mali	 byť	 naviazané	 na	 priemer-
nú,	 nie	 na	 minimálnu	 mzdu.	
Podnikatelia by tak mohli ľahšie 
predvídať svoje budúce náklady a 
neboli by v tomto plánovaní závislí 
od aktuálnych rozhodnutí štátu. Po-
vedal to v pondelok výkonný riaditeľ 
Klubu 500 tibor gregor na stretnutí 
s novinármi. Klub 500 zároveň od-
mieta návrhy odborov a niektorých 
politikov, aby bola minimálna mzda 
stanovená na úrovni 60 % priemer-
nej mzdy. Hoci najväčšie slovenské 
firmy majú iba minimálny počet za-
mestnancov s minimálnou mzdou, 
zvýšené náklady na príplatky a tarify 
naviazané na minimálnu mzdu stoja 
podľa gregora firmu s tisíckou za-
mestnancov ročne 2,5 milióna eur. 
Zamestnanci s minimálnou mzdou 
by podľa podnikateľov nemali platiť 
daň z príjmu, zamestnávatelia pre-
to navrhli nižšiu výšku minimálnej 
mzdy ako MPsVR sR, ktoré ju plá-
nuje zvýšiť na úroveň 580 eur. Pri 
podnikateľmi navrhovaných 552 eu-
rách a nulovej dani by zamestnan-
ci dostávali 493 eur v čistom, čo je 
takmer o 20 eur viac ako pri návrhu 
ministerstva.

(dokončenie zo str. 1)

 Do systému Finančnej správy 
(Fs) sR eKasa je zatiaľ napoje-
ných len vyše 112.500 elektro-
nických registračných pokladníc, 
čo je asi polovica z predpokla-
daného počtu 240.000 poklad-
níc používaných podnikateľmi. 
Všetci podnikatelia sa mali podľa 
platnej legislatívy do systému 
zapojiť do konca júna. Pre ne- 
dostatok nových pokladníc, kto- 
ré spĺňajú požiadavky nového 
systému, však parlament odložil 
pokuty pre podnikateľov za ne-

splnenie tohto termínu do kon-
ca roka.
 „Finančná	 správa	 už	 zaeviduje 
v	 systéme	 eKasa	 viac	 ako	 tri	 mi-
lióny	 pokladničných	 dokladov	
denne.	 Približne	 polovica	 z	 pri-
pojených	 pokladníc	 sú	 on-line	
registračné	 pokladnice,	 ostatní	
využívajú	na	evidenciu	tržieb	bez-
platnú	 aplikáciu	 finančnej	 správy	
virtuálna	registračná	pokladnica,“ 
spresnila hovorkyňa Finančného 
riaditeľstva sR Ivana skokanová. 
Celkovo Fs zaevidovala v sys-

téme eKasa od jeho spustenia 
približne 143 miliónov poklad-
ničných dokladov.

 Odloženie pokút do konca 
roka však pre podnikateľov ne-
znamená nový termín zapojenia 
sa do systému. Finančná správa 
upozornila na to, že evidovať 
tržby v systéme eKasa musia 
všetci podnikatelia okamžite po 
dodaní on-line registračnej pok- 
ladnice

Zdroj:	Finančná správa
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Na čo nesmie podnikateľ z hľa-
diska hygieny zabudnúť pri ot-
vorení prevádzky? 
–	 Ak	 chce	podnikateľ	 otvoriť	 novú	
prevádzku,	 musí	 ju	 naplánovať	
tak,	 aby	 boli	 dodržané	 všetky	 hy-
gienické	 predpisy	 najmä	 v	 súvis-
losti	 s	 prevenciou	 kríženia	 čistých	
a	 nečistých	 činností	 v	 prevádzke.	
Je	 potrebné	 dbať	 na	 to,	 aby	 tieto	
činnosti	 neskôr	 nemohli	 byť	 na-
padnuté	kontrolnými	orgánmi,	ale-
bo	 v	 horšom	 prípade,	 nespôsobili	
alimentárne	 epidémie/ochorenia 
u	konzumentov.
	 Plán	prevádzky	ešte	pred	oficiál-
nym	schválením	hygienou	(RÚVZ)	je	
vhodné	si	prejsť	s	konzultačnou	fir-
mou.	Tá	vám	pomôže	predísť	zby-
točným	finančným	a	časovým	stra-
tám.	 Rovnako	 vás	 môže	 zastúpiť 
v	samotnom	procese	schvaľovania	
–	 a	 to	 kompletizáciou	 a	 podaním	
žiadostí	 o	 schválenie	 na	 hygienu,	
zabezpečí	 vám	 vypracovanie	 po-
vinnej	 dokumentácie	 ako	 sú	 plán	
HACCP,	 prevádzkový	 a	 sanitačný	
poriadok	a	hygienicky	preškolí	per-
sonál.

Aké požiadavky musia spĺňať 
novoprijatí zamestnanci do za- 
riadení spoločného stravova-
nia?
–	 Každý	pracovník	musí	 byť	 zdra-
votne	 a	 odborne	 spôsobilý	 pre	
prácu	s	potravinami.	Potvrdenie	o	
zdravotnej	 spôsobilosti	 vystavuje	
lekár,	no	ak	pracovník	nie	je	z	od-
boru,	 tak	 sa	 odborná	 spôsobilosť	
dá	získať	aj	zložením	skúšky	na	prí-

slušnom	úrade	verejného	zdravot-
níctva.	 Pred	 skúškami	odporúčam	
zamestnancom	absolvovať	prípra-
vu	vo	forme	školenia	a	samoštúdia.

Aké najčastejšie nedostatky 
sa vyskytujú v gastro zariade- 
niach?
–	 Z	môjho	pohľadu	medzi	najčas- 
	 tejšie	nedostatky	v	gastro	zaria- 
	 deniach	patria:
-	 nevyhovujúce	skladovanie	(z	po- 
	 hľadu	 tepelno-vlhkostných	 pod- 
	 mienok	a	zlučiteľnosti),

-	 nedodržiavanie	 zásad	 správnej	 
	 hygienickej	 praxe	 pri	manipulá- 
	 cii	 s	 potravinami,	 surovinami, 
	 polotovarmi	 a	 hotovými	 pokr- 
	 mami,
-	 kríženie	 čistej	 a	 nečistej	 časti 
	 prevádzky,	 neoznačené	 pracov- 
	 né	 plochy,	 zamieňanie	 pracov- 
	 ných	plôch,	
-	 nevyhovujúci	technický	stav	pre- 
	 vádzky	(znečistené	steny,	stropy,	 
	 podlahy,	 pracovné	 plochy,	 ne- 
	 funkčné,	 prípadne	 znečistené 
	 technologické	 zariadenia,	 praš- 
	 nosť,	prívod	teplej	pitnej	vody),
-	 nevyradenie	 potravín	 po	 DS	 a 
	 DMT	(suroviny	a	hotové	pokrmy	 
	 po	DS	a	DMT,	 zamrazované	 su- 
	 roviny	po	DS	a	DMT),	
-	 neschopnosť	 predloženia	 nado- 
	 búdacích	dokladov	k	surovinám 
	 a	polotovarom,	nezdokladovaný 
	 systém	 vysledovateľnosti	 potra- 
	 vín),
-	 v	dodržiavaní	zásad	správnej	vý- 
	 robnej	praxe	a	HACCP,	

-	 nevykonávanie	monitoringu	CCP, 
	 nevedenie	evidencie,
-	 povinné	 hygienické	 dokumenty 
	 (HACCP,	 Zásady	 správnej	 výrob- 
	 nej	praxe	(Sanitačný	plán)	nedos- 
	 tatočne	zavedené	do	praxe,
-	 nedodržanie	teploty	a	čas	ucho- 
	 vávania	hotových	pokrmov,
-	 v	 osobnej	 hygiene	 (nevhodný	 
	 pracovný	 odev,	 šperky	 na	 ru- 
	 kách),
-	 v	 odbornej	 a	 zdravotnej	 spôso- 
	 bilosti	(nevydokladovanie	spôso- 
	 bilosti	zamestnancov),
-	 v	 označovaní	 potravín	 (neozna- 
	 čené	 alergény	 v	 jedálnych	 líst- 
	 koch	 resp.	 na	 výveskách,	 ne- 
	 označené	 suroviny	a	polotovary	 
	 skladované	 v	 zariadeniach	 spo- 
	 ločného	stravovania),
-	 v	manipulácii	s	odpadom	a	jeho 
	 kategorizačným	 zaradením	 (ne- 
	 vhodné	 odstraňovanie	 odpa- 
	 dov).

•

Otvárate svoju prvú novú prevádzku? Alebo je len ďalšia v poradí? Stále je však dobré mať byrokra-
tické veci „pod kontrolou“. Na čo pred schválením z hygieny (RÚVZ) nesmiete zabudnúť a čo všetko 
potrebujete vybaviť? O tom sme sa porozprávali s Ing. Marekom Dandárom, PhD. – špecialistom na 
hygienu, kvalitu a bezpečnosť o legalizácii prevádzok na Slovensku, ktorý má viac ako 20-ročnú prax 
v oblasti bezpečnosti potravín. Pôsobil ako inšpektor v štátnej správe, kde vykonával kontroly u pod-
nikateľov na rôznych úrovniach, tiež ako interný hygienik pre súkromné spoločnosti ako sú TESCO, 
TERNO, Moja Samoška, Jednota a podobne. Keďže pravidelne pomáha menším či väčším podnika-
teľom predísť problémom s hygienou a bezpečnosťou v ich prevádzkach, položili sme mu tri otázky.

 Po skončení Koaličnej rady dňa 17. júna, andrej Danko uvie-
dol, že všetci, ktorí majú obrat do 100 000 eur, (týka sa to hlavne 
právnických osôb a živnostníkov), mali by od budúceho roka platiť 
15-percentnú daň.
 Koaliční partneri prerokovali aj zavedenie nižšej dane z prida-
nej hodnoty (DPH), ktorá by mala pri určitých druhoch potravín 
klesnúť na 10 %.	 „Netajím	sa	 tým,	že	chcem	pomôcť	výrobcom	slo-
venských	produktov,“ priblížil predseda sNR s tým, že pri stanovení 
nižšej DPH na potraviny je limitom colný sadzobník. V tomto smere 
má aj ďalšie ambície. slovensko by podľa neho malo mať aj zníže- 
nú DPH v reštauračných zariadeniach alebo rozdelenú DPH na ná-
poje a jedlo tak, ako to majú v Rakúsku.
 Z tejto Koaličnej rady tiež podľa neho vyplynulo, že dôchodco-
via by už nemali platiť koncesionárske poplatky. „Je	 to	 taký	 prvý	
krok	k	úplnému	zrušeniu	koncesionárskych	poplatkov,“ skonštatoval. 
K návrhom ďalších koaličných partnerov dodal, že nemá žiadny 
problém podporiť príspevok pre prvákov. 
 V súvislosti s vyčíslením celkových výdavkov na sociálne opatre-
nia, ktoré predstavitelia vládnej koalície odhadli na 500 – 550 milió-
nov eur, poznamenal, že je to „od	stola	vyrátaný“ dosah na rozpočet 
a neráta ešte s výnosmi. „Niektoré	opatrenia	majú	vplyv	na	štátny	
rozpočet	v	úbytku	príjmu,	ale	niektoré	sú	aj	prínosom	do	štátneho	roz-
počtu,“ zdôraznil.
 súčasne dodal, že sNs sa podarilo presadiť príspevok na šport. 
„Ak	vaše	maloleté	dieťa	do	18	rokov	predchádzajúci	 rok	športovalo,	
môžete	požiadať	zamestnávateľa,	ktorý	nebude	musieť	platiť	odvody 
a	dane	z	tejto	sumy,	aby	vám	prispel	na	príspevok	na	šport	pre	dieťa	
do	klubu,	kde	vaše	dieťa	vykonáva	športovú	činnosť,“	opísal.

 sociálna poisťovňa sprístupnila verejnosti od júla 2019 novú 
možnosť prihlásiť sa do svojich elektronických služieb prostredníc-
tvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom – tzv. elektro-
nickou identifikačnou kartou (eID). 
 aktuálny stav platieb na sociálne poistenie si môžu poistenci sle-
dovať aj cez tzv. Saldokonto. táto elektronická služba im poskytuje 
prehľad o aktuálnom stave ich „účtu“ (či majú nedoplatok, alebo 
preplatok) a či uhrádzajú poistné v správnej výške. Rovnako získa-
jú prehľad predpisov poistného generovaných na základe spraco-
vaných daňových priznaní, podľa ktorých si skontrolujú to, „koľko 
majú zaplatiť“. Prostredníctvom Saldokonta si teda môžu sledovať 
aj svoje nové či upravené platby poistného od 1. júla 2019, ktoré 
im sociálna poisťovňa oznámila písomne.
 Na získanie prístupu k elektronickej službe Saldokonto stačí 
s dokladom totožnosti navštíviť pobočku sociálnej poisťovne podľa 
miesta trvalého pobytu a podpísať dohodu o elektronickej komu-
nikácii. táto služba je bezplatná, sZČO pri jej vybavovaní dostane 
na počkanie aj tzv. gRID kartu. ak už má gRID kartu na prístup do 
inej elektronickej služby sociálnej poisťovne, napr. k Individuálne-
mu účtu poistenca, gRID karta mu zostáva rovnaká.
 služba Saldokonto je prístupná po prihlásení do elektronických 
služieb sociálnej poisťovne (e-služby) a je možné ju využívať kedy-
koľvek online.

Zdroj:	SP
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 Výstava agROKOMPLEX je jedinečné predstavenie poľnohospo-

dárstva a potravinárstva na jednom mieste a koná sa už po 46. krát 

na nitrianskom Národnom výstavisku v dňoch 22. až 25. augusta 

2019. 

 Hlavnú tému výstavy „Zo slovenských polí až na váš tanier“ 

zvýrazní program zameraný na výrobu zdravých potravín zo slo-

venských chovov a tiež na pestovanie geneticky nemodifikovaných 

rastlín pre výrobu výnimočných potravín. 

 Pre odbornú verejnosť sú pripravené diskusné okrúhle stoly 

zamerané na témy: „strategický plán slovenského poľnohospo-

dárstva na roky 2021 – 2027“, „Dvojitá kvalita potravín“, téma chý-

bajúcej infraštruktúry v živočíšnej výrobe a oblasť podpory poľno-

hospodárstva z európskych zdrojov.

 súčasťou programu na veľkých ukážkových políčkach budú 

„Prvé majstrovstvá Slovenska v obsluhe teleskopických nakla-

dačov“ a tiež dynamické poľné ukážky najmodernejších poľnohos-

podárskych strojov a liniek. Na malých výstavných políčkach bude 

mať výstavnú premiéru systém Agrokruh - jedinečný poľný robot, 

ktorý okopáva, zalieva a sadí poľnohospodárske plodiny.

 Nádherné jedince tradičných hospodárskych zvierat predvedú 

špeciálne chovateľské zväzy, ktoré v rámci Národnej výstavy hos-

podárskych zvierat ponúknu i odborné poradenstvo. Pastvou pre 

oči sú vystúpenia Národného žrebčína topoľčianky, westernové 

vystúpenia či furmanské preteky v ťažkom ťahu. Gazdovský dvor 

u výskumníkov ponúkne expozíciu malých hospodárskych zvierat 

Ochutnajte	slovenské	potraviny,	pozrite	si	poľnohospodársku	techniku	pri	práci	a	hospodárske	zvieratá	na	živo.	Zakúpte	si	
potreby	pre	záhradkárov,	zabavte	sa	v	detskom	svete	a	užite	si	príjemné	chvíle	pri	ľudovej	hudbe	a	zvykoch.

vrátane mláďat, súťaže a kvízy, ktoré sú veľkým lákadlom predo- 

všetkým pre deti.

 O kvalitách slovenskej produkcie vás v pavilóne M1 na vlastné oči 

presvedčí viac ako 100 vystavovateľov – držiteľov ocenenia Značka 

kvality SK, slovenskí farmári i výstava tradičných slovenských pro-

duktov COOP EXPO. Ťahákom výstavy je aj tento rok jedinečný in-

teraktívny pavilón F s témou „Spoločne rozvíjame vidiek“ prezen-

tujúci rôzne oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva hravou 

a predovšetkým pre deti zaujímavou formou. Po minuloročnom 

úspechu sa opäť v pavilóne M4 na Festivale národných špecialít 

predstavia výrobcovia kvalitných slovenských potravín, pavilón B 

bude patriť ekologicky zameraným výstavám Ekofestival a Enviro. 

Medzi novinkami na výstave nechýbajú ani producenti zdravých 

potravín, nová oddychovo-športová zóna či pavilón C plný atrak-

cií pre deti. 

 Kolorit výstavy sprevádza pískanie parnej lokomotívy z poľnej 

železnice. V Slovenskom poľnohospodárskom múzeu sa postara-

jú o nádych minulosti traktorparádou historických strojov, pripra-

vené sú tvorivé dielne pre deti. V nedeľu 25. 8. pri príležitosti blí- 

žiaceho sa sviatku sNP sa odohrajú ukážky historických bojov. Celý 

program múzea sa odohráva v prostredí historického skanzenu.

 Nenechajte si ujsť toto jedinečné podujatie a príďte v dňoch 

22. až 25. augusta 2019 na výstavisko do Nitry. teší sa na vás viac 

ako 650 vystavovateľov na ploche vyše 60 000 m2 s ponukou 

a  ochutnávkami svojich výrobkov.

 28. 8. 2019 – Slížovica festival - slížovi-
ca je hudobný festival, ktorý nespája iba 
slovenských a zahraničných hudobných 
umelcov, ale spája najmä priateľov kapely 
Horkýže slíže!
 31. 8. 2019 – Šláger Maratón Gala - Le-
gendy a ich legendárne zlaté šlágre naživo 
v Nitre. Eva Máziková, gizka Oňová, Mar-
tin Jakubec a skupina Žochári vystúpia 
31. augusta 2019 o 19:00 hod. v amfiteát-
ri agrokomplex v Nitre.
 21. 9. 2019 – Beh Agrokomplexom je be-
žecké podujatie, ktoré sa uskutoční v are-
áli výstaviska agrokomplex v časti novej 
športovo-relaxačnej zóny. 
 3. – 6. 10. 2019 Autosalón – Autoshow 
Nitra – 26. ročník prehliadky osobných, 
úžitkových a nákladných automobilov, 
dopravnej techniky, autopríslušenstva a 
servisnej i garážovej techniky. Predstave-

ných bude viac ako 30 značiek, veterány, 
karavany, tuningové autá. Vstupenky na 
výstavu autosalón sú zlosovateľné, hlav-
nou výhrou bude osobný automobil KIa 
stONIC. 
 5. – 6. 11. 2019 Mladý tvorca – Cieľom 
výstavy je podporiť a propagovať stredo-
školské odborné vzdelávanie, vyzdvihnúť 
perspektívu duálneho systému vzdeláva-
nia reflektujúceho na vznik nových typov 
profesií pri zavádzaní robotizácie a digi-
tálnych technológií do praxe.
 6. – 9. 11. 2019 Gastra&Kulinária – kon-
traktačno predajný veľtrh zameraný na 
trendy modernej gastronómie, potravi-
ny, nápoje a zdravý životný štýl. Veľtrh 

ponúkne komplexnú prezentáciu výrob-
cov a dodávateľov kvalitných potravín, 
nápojov a ingrediencií. gastra&Kuliná-
ria predstaví inovácie v technológiách 
a vybavení pre potravinársky priemysel, 
gastronomické a ubytovacie zariadenia. 
Veľtrh podporí trend návratu k tradíciám 
a k lokálnym výrobkom vysokej kvality, 
ktorý dnes predstavujú slovenskí výrob-
covia. Návštevníci sa môžu tešiť na zážit-
kové varenie s tOP šéfkuchármi, súťaž 
v pečení pagáča, súťaž torta roka na 
tému Hrady a zámky slovenska, Kávo- 
vé a čokoládové mestečko, prezentáciu 
6 slovenských vinohradníckych oblastí.
 23. – 24. 11. 2019 Celoštátna výstava 
zvierat – 22. ročník celoštátnej výstavy 
zvierat
 6. – 8. 12. 2019 Medzinárodná výstava 
psov.
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 učeň, ktorý nedosiahol plnoletosť, bol podrobený tzv. otcovskej 
zamestnaneckej disciplíne. Bol povinný navštevovať učňovskú ško-
lu, zároveň sa jeho učebný čas mohol predĺžiť až o polrok, pričom 
stratil nárok na dovolenku, ak opätovne zanedbal svojou vinou 
vyučovanie. učebný čas sa mohol predĺžiť aj v prípade neobstátia 
pri tovarišskej, resp. učňovskej skúške, ktorá bola predpísaná v sta-
novách spoločenstva. V situácii, kedy učeň zanedbal svoju učebnú 
lehotu na nejaký čas svojou vinou alebo kvôli chorobe (mimo za-
mestnania a nie v rámci neho), bol povinný tento zameškaný čas 
nahradiť.
 V predposlednom bode sa spomína možnosť zrušenia tejto zmlu-
vy tak, že možná bola štrnásťdňová výpoveď v prípade, ak učňovi 
rodičia alebo poručníci vyhlásia, že učeň mení povolanie a nastupu-
je na iné remeslo či živnosť alebo ak jeho poručníci i rodičia ho pot- 
rebujú na svoju opateru, do gazdovstva alebo pre svoje remeslo. 
takýto učeň však bez súhlasu svojho predošlého zamestnávateľa 
nemohol do roka vstúpiť do učenia k inému učebnému pánovi 
v tom istom remesle, živnosti. Posledná časť bodu č. 14 pojednáva 
o situácii, že učebný pán mohol prepustiť učňa z učenia v prípade, 
ak sa presvedčil, že učeň nie je schopný remeslo sa naučiť alebo 
sa hrubo previnil voči poslušnosti. V 15. bode podáva informáciu 
o tom, ako sa riešili spory či už učebné, finančné, alebo pracovné.

Príklad	učebnej	zmluvy	

 „Podľa §. 148. odst. 1. živn. zákona pre územie slovenska a Pod-
karpatskej Rusi patrí živnostenským spoločenstvám pečlivosť o to, 
aby všetci učni, zamestnaní v remeselných živnostiach, mohli sa na 

konci učebného času podrobiť tovaryšskej	zkúške, ktorá má dokázať, 
že učeň osvojil si vedomosti a zručnosti, ktoré potrebuje ako tova-
ryš v príslušnej živnosti.
 Zkúška tovaryšská koná sa podľa odst. 3. §. 148. ž. z. pred zkúšob-
nou komisiou, ktorú má sostaviť príslušné spoločenstvo, t. j. spolo-
čenstvo, u ktorého člena učeň je v učení a následkom toho v tomto 
spoločenstve bol prihlásený. učeň nemusí však skladať tovaryšskú 
zkúšku pri vlastnom spoločenstve, keď toto sa dohodne v smysle 
druhej vety odst 3. §. 148. ž. z. s iným alebo i viacerými spoločen- 
stvami, že učni ich členov — buďto všetci, alebo len určitých živností 
— budú skladať zkúšku tovaryšskú pred zkúšobnou komisiou, ktorá 
sa sostaví pre tie-ktoré remeselné živnosti pri niektorom z týchto 
zúčastnených spoločenství.“

 

	 §	147.	
	 Učebné	vysvedčenie	a	výučný	(tovaryšský	list).	
	 (1)	 Bol-li	 učebný	 pomer	 zrušený,	 zamestnávateľ	 vydaj	 učňovi	 vy-
svedčenie	o	 strávenej	učebnej	dobe,	o	 jeho	 chovaní	 sa	po	 túto	dobu 
a	o	nadobudnutom	vzdelaní	v	živnosti.	
	 (2)	Ak	učebný	pomer	pominie	tým,	že	riadne	je	ukončený,	a	zamest-
návateľ	 je	 členom	 spoločenstva,	 predstavenstvo	 spoločenstva	 nech	
vydá	výučný	list,	na	zreteli	majúc	učebné	vysvedčenie,	poťažne	učebné	
vysvedčenia,	 prepúšťacie	 vysvedčenie	učňovskej	 školy,	 po	prípade	 vy-
svedčenie	o	učňovskej	 zkúške	odbytej	 s	prospechom	alebo	neprospe-
chom,	ako	aj	to,	čo	spoločenstvo	zistilo	podľa	§	160;	miesto	výučného	
listu	pri	živnostiach	remeselných	vydá	sa	tovaryšský	list,	avšak	len	vte-
dy,	ak	bola	tovaryšská	zkúška	(§	148)	vykonaná	s	prospechom.	
	 (3)	Názvu	 tovaryša	možno	 nadobudnúť	 iba	 vykonaním	 tovaryšskej	
zkúšky	s	prospechom.	Pomocný	pracovník,	ktorý	má	len	výučný	list,	na-
zýva	sa	pomocníkom.	

6.	časť
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	 §	148.	
	 Tovaryšská	zkúška	pri	remeselných	živnostiach.	
	 (1)	Spoločenstvá	pečujte	o	to,	aby	všetci	učňovia	zamestnaní	v	reme-
selných	živnostiach	na	konci	učebnej	doby	mohli	sa	podrobiť	tovaryš- 
skej	zkúške,	ktorá	má	preukázať,	že	učeň	osvojil	si	vedomosti	a	zručnos-
ti,	ktorých	ako	tovaryš	v	príslušnej	živnosti	potrebuje.	
	 (2)	Rovnako	tak	má	živnostenský	úrad	pečovať	o	učňov,	ktorí	sú	za-
mestnaní	 v	 podobných	 továreňských	 závodoch	 alebo	 v	 remeselných	
živnostenských	závodoch,	nenáležiacich	k	žiadnemu	spoločenstvu.	
	 (3)	Tovaryšská	skúška	koná	sa	pred	zkúšobnou	komisiou,	sriadenou	
príslušným	 spoločenstvom.	 Zúčastnené	 spoločenstvá	 však,	 dohodnúc	
sa	navzájom,	môžu	tiež	ustanoviť,	že	ich	učňovia	majú	konať	tovaryš-
skú	zkúšku	pred	zkúšobnou	komisiou,	ktorá	je	pre	príslušnú	remeselnú	
živnosť	sriadená	u	niektorého	z	týchto	spoločenstiev.	
	 (4)	 Zkúšobná	komisia	 skladá	 sa	 z	predsedu	a	aspoň	dvoch,	najvýš	
štyroch	 prísediacich.	 Živnostenský	 úrad,	 vypočujúc	 obchodnú	 a	 živ-
nostenskú	komoru,	sriadený	sväz	spoločenstiev	a	príslušné	spoločen-
stvá,	menuje	predsedu	na	tri	roky.	Z	prísediacich	buď	jeden	menovaný	
z	tovaryšov,	činných	aspoň	tri	roky	v	živnosti,	ostatní	však	z	majiteľov	
živností,	provodzujúcich	aspoň	tri	roky	živnosť	samostatne.	Predstaven-
stvo	spoločenstva	ustanovuje	prísediacich	v	každom	prípade	zvlášte	dľa	
soznamu	mien,	 z	 ktorých	 jeden	 spoločenstevné	 shromaždenie,	 druhý	
však,	 týkajúci	 sa	 tovaryšov,	 pomocnícke	 shromaždenie	 zakladá	 vždy 
na	tri	roky.	
	 (5)	 V	 prvých	 štyroch	 rokoch	 po	 tom,	 čo	 nadobudnú	 predpisy	 tieto	
platnosti,	môžu	 sa	 do	 soznamu	prísediacich	 zkúšobnej	 komisie	 vziať	
tiež	pomocníci,	ktorí	nevykonali	zkúšku	tovaryšskú.	
	 (6)	 Pre	 učňov	 remeselných	 živností,	 ktorí	 sa	 vyučili	 v	 továreňskom	
podniku	alebo	u	zamestnávateľa	nenáležiaceho	ku	žiadnemu	spoločen-
stvu	alebo	u	niektorého	z	ústavov,	zmienených	v	§	17,	odst.	2,	živnosten-
ský	úrad,	vypočujúc	obchodnú	a	živnostenskú	komoru,	sriadi	zkúšobné	
komisie,	prizerajúc	analogicky	na	horejšie	ustanovenia.	

	 §	149.	
	 (1)	 Postup	pri	 zkúške,	 rozsah	a	druh	 zkúšobnej	 látky,	 ako	aj	 výška	
zkúšobnej	taxy,	ktorú	učeň	má	zaplatiť,	budú	upravené	osobitnými	zkú-
šobnými	poriadky,	ktoré	pre	 jednotlivé	spoločenstvá	podľa	rozličných	
kategórií	 remeselných	 živností	 vydá	 na	 návrh	 spoločenstiev	 živnos-
tenský	úrad	 II.	 stolice,	vypočujúc	obchodnú	a	živnostenskú	komoru	a 
sriadený	spoločenský	sväz.	Náklady	zkúšky	hradí	spoločenstvo,	ktoré-
mu	tiež	pripadajú	zkúšobné	taxy.	
	 (2)	O	zkúšaní	učňov,	zmienených	v	§	148,	odstavci	6,	vydané	budú	po-
dobné	zkúšobné	poriadky	živnostenskými	úrady	II.	stolice	po	vypočutí	
obchodnej	 a	 živnostenskej	 komory.	Útraty	 zkúšky	 v	 týchto	prípadoch	
hradia	obchodné	a	živnostenské	komory,	ktorým	zase	pripadajú	zkú-
šobné	taxy.	

	 §	150.	
	 (1)	 Učeň	 alebo	 pomocník	 podaj	 u	 predstavenstva	 spoločenstevné- 
ho,	po	prípade	(§	148,	odst.	6)	u	zkúšobnej	komisie	nekolkovanú	žiadosť	
o	pripustenie	 k	 tovaryšskej	 zkúške	a	pripoj	 k	nej	 učebné	 vysvedčenie 
a	bol-li	povinný	navštevovať	učňovskú	školu	(§	139,	odst.	3),	vysvedče-
nie	o	školskej	návšteve	alebo	ak	pracoval	už	ako	pomocník,	pracovné	
vysvedčenie.	
	 (2)	Zkúšobná	komisia	vydaj	o	výsledku	zkúšky	bezplatné,	kolku	prosté	
vysvedčenie;	 ak	 bola	 zkúška	 vykonaná	 s	 úspechom,	 buď	 vysvedčenie	
toto	zapísané	v	tovaryšskom	liste.	

	 (3)	 Nebola-li	 zkúška	 vykonaná	 s	 prospechom,	 zkúšobná	 komisia	
určí	lehotu	k	opätovnej	zkúške,	pri	učňoch	so	zreteľom	na	ustanovenia 
§	139,	odst.	7.	
	 (4)	Ak	neučinilo	spoločenstvo	opatrenia,	uložené	mu	v	§	148	odst.	1 
a	3	dotyčne	konania	tovaryšskej	zkúšky,	ponecháva	sa	učňom	prísluš-
ným	ku	takému	spoločenstvu	na	vôľu,	aby	tovaryšskú	zkúšku	vykonali	
pred	inou	zkúšobnou	komisiou,	sriadenou	dľa	predpisov	tohoto	zákona	
a	odborne	príslušnou.	
	 (5)	Učňovia	zmienení	v	§	148,	odst.	6,	môžu	na	svoju	žiadosť	a	s	pri-
volením	príslušného	spoločenstva	tovaryšskú	zkúšku	vykonať	tiež	pred	
spoločenstevnou	zkúšobnou	komisiou.	
	 (6)	 Pomocník	 má	 právo	 vykonať	 zkúšku	 dodatočne	 a	 opakovať	 ju	
vždycky	po	uplynutí	apoň	pol	roka.	

	 §	151.	
	 (1)	Pomocníci,	ktorí	učebnú	dobu	riadne	ukončili	prv	ako	tento	zákon	
nadobudnul	platnosti,	majú	právo	dobrovoľne	podrobiť	sa	tovaryšskej	
zkúške.	
	 (2)	 Vládnym	 nariadením	 vydaným	 na	 základe	 §	 15,	 odst.	 4,	 bude	
ustanovené,	kedy	nabývajú	platnosti	predpisy	§§	148	-	151.	
	 Pre	aplikáciu	bola	spracovaná	významná	príručka,	ktorá	upravovala	
jednotlivé	kompetencie	
	 Podľa	vládneho	nariadenia	zo	dňa	12.	 júla	1927	č.	102	Sb.	 z.	a	n.	
predpisy	§.	15.	odst.	2.	a	§§.	148—151.	živn.	zákona	nadobúdajú	plat-
nosti	dňom	1.	septembra	1927.	Tým	istým	dňom	pozbý-vajú	účinnosti	
ustanovenia	§.	15.	odst.	3.	živn.	z.	s	výnimkou,	že	by	šlo	o	pomocníkov,	
uvedených	v	§.	151.	tohože	zákona.	
	 V	 §.	 15.	 ž.	 z.	 pojednáva	 sa	 o	 preukaze	 uspôsobilosti	 pri	 nastúpe-
ní	živností	 remeselných.	Na	dobu	prechodnú,	 t	 j.	od	1.	 júna	1925	do 
1.	septembra	1927	predpísaný	bol	podľa	odst.	3.	cit.	§-u	tento	preukaz	
uspôsobilosti:	
	 a)	výučný	list	pre	živnosti,	zaradené	pri	spoločenstvách,	a	učebné	vy-
svedčenie,	 potvrdzujúce	 vyučenie	 v	 istej	 živnosti	 alebo	 podobnom	 jej	
továrnom	podniku,	ktoré	nie	sú	u	žiadneho	spoločenstva;	
	 b)	doklad	o	niekoľkoročnom	zamestnaní	pomocníckom	v	tejže	živnos-
ti	alebo	podniku	továrnom,	obdobnom	tejto	živnosti.	
	 Od	1.	septembra	1927	bude	však	podľa	odst	3.	§.	15.	ž.	z.	nutno	po-
dávať	preukaz	
	 1.	dokladom	o	tom,	že	učebný	pomer	bol	riadne	ukončený,	a	to:	
	 a)	osoby,	vyučené	u	živnostníkov,	ktorí	sú	členmi	spoločenstva,	pred-
ložia	list	tovaryšský,	vydaný	im	podľa	§.	147.	odst.	2.	ž.	z.;	osoby,	vyučiv- 
šie	sa	v	živn.	podnikoch,	vedených	po	továrničky,	alebo	v	iných	podni-
koch.

(pokračovanie	v	budúcom	čísle	Živnostenských	novín)



Žena po príchode muža
domov chytí pod krk a kričí:
- Pamätáš, ako si vlani chodil 
stále na ryby každý víkend?
No tak mi volala dnes jedna 
ryba a tvrdila mi, že má
s tebou jednu ikru!!!!

–  –  –
Muž v obývačke pozerá
televízor a po chvíli sa chytí
za hlavu a vykríkne:
- Nechoď do toho kostola!!! 
Nechoď!!!
Na to z kuchyne pribehne jeho 
žena a pýta sa:
- Čo to pozeráš? Nejaký nový 
horor?
- Nie... Video z našej svadby...
- odvetí manžel.

–  –  –
Manželka pri upratovaní nájde 
zápisky svojho manžela a keď 

sa vrátil z roboty, tak sa ostro 
spýtala:
- Počuj, Fero, môžeš mi 
vysvetliť, prečo každý mesiac 
posielaš 200 eur akémusi 
arabovi, ktorého ja ani
nepoznám?
- ale, Janka, ja nič žiadnemu 
arabovi neposielam!
- Neklam! a čo sú potom tieto 
poznámky: „ali Menty 200 
eur“!

–  –  –
- aký je rozdiel medzi
nezadaným a ženatým
mužom? 
- Nezadaný sa vráti domov, 
skontroluje, čo je v chladničke 
a ide do postele. Ženatý muž 
sa vráti domov, skontroluje,
čo je v posteli a ide do
chladničky.

Predseda	SŽK:
Oldřich HOLIš
predseda@szk.sk

Sídlo	SŽK:
Úrad komory
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
administratívna pracovníčka: Ing. silvia Pilková
tel.: 041/7645195 • e-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária Úradu komory v Košiciach 
Kukučínova 23, 040 01 Košice
tel.: 0907 910 781 • e-mail: bohacik@szk.sk
Ervín Boháčik
Kancelária Úradu komory v Bratislave 
sliačska 1/E, 821 02 Bratislava
tel.: 02/44461400 • e-mail: micka@szk.sk
Vladimír Mička

Krajské	zložky	komory:
KZK Bratislava 
sliačska 1/E, 831 02 Bratislava 
Vladimír Mička, predseda 
Kontaktná osoba: Eva Matulová
tel.: 02/207 07 363
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 Trenčín
Legionárska 5, 911 01 trenčín
Ing. Vladimír Filko, predseda
tel.: 0903 770 246 • e-mail: kzktrencin@szk.sk
KZK Košice 
Kukučínova 23, 040 01 Košice 
Ervín Boháčik, predseda
tel.: 0907 910 781 • 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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