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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

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

	 Ako	už	 asi	 všetci	 dobre	 viete,	 par-
lamentné	voľby	sa	budú	konať	29.	2.	
2020.	Naposledy	sa	konali	5.	3.	2016.	
Všetci	 politológovia	 zhodne	 tvrdia, 
že	nás	čakajú	mimoriadne	horúce	je-
seň	a	zima.	Ale	nie	vďaka	globálnemu	
otepľovaniu,	ale	očakávanému	pred-
volebnému	boju.
	 Nielen	 na	 politickej	 scéne	 sa	 toho	
tento	rok	udialo	veľmi	veľa.	Niektoré	
stabilné	 a	 osvedčené	 strany	 zazna-
menali	dosť	výrazný	prepad,	niektoré	
opozičné	stagnujú	a	na	politickej	scé-
ne	 sa	 objavilo	 zopár	 nových	 strán,	
ktoré	 majú	 reálnu	 šancu	 prekročiť	
vo	voľbách	5-percentnú	hranicu,	dos- 
tať	 sa	 do	 parlamentu	 a	 začleniť	 sa	
do	 starej	 alebo	 do	 novej	 koalície. 
To	 všetko	 je	 demokratické	 a	 v	 po- 
riadku,	bohužiaľ,	už	teraz	cítiť,	akým	
smerom	sa	bude	uberať	predvolebný	
boj.	 Koaličná	 zmluva	 už	 viac-menej	
neplatí	a	koalícia	prvýkrát	od	svojho	
vzniku,	 vďaka	 odchodu	 niektorých	
poslancov,	 už	 nemá	 parlamentnú	
väčšinu.	
	 Boj	 medzi	 jednotlivými	 stranami 
a	zoskupeniami	naberá	na	obrátkach	
a	 podľa	 vyjadrení	 viacerých	 lídrov 
politických	strán	sa	zdá,	že	všetci	sú	
proti	všetkým	(česť	výnimkám).	Začí-
na	sa	vyhrabávať	špina	akéhokoľvek	
druhu	 a	 s	 ňou	 spojené	 vyjadrenia	
rozhodne	 nesvedčia	 o	 dobrej	 poli-
tickej	 kultúre	 na	 Slovensku.	 Nuž	 ale	
politika	 je	 „pánske	 huncútstvo“	 a	
vládnuť	 a	 hlavne	 rozhodovať	 o	 ob-
rovských	 verejných	 financiách	 láka	
každého.
	 Alternatív	 na	 budúce	 „vládnutie“ 
je	naozaj	veľa	a	nikto	dnes	nevie,	ako	
to	dopadne.	Rád	by	som	však	aj	tou-
to	 cestou	 vyzval	 všetkých	 politikov,	
poslancov	 a	 lídrov	 politických	 strán,	
aby	 si	 v	 rámci	 predvolebného	 boja	
zachovali	dôstojnosť	a	 radšej	 trikrát	
zvážili	 nielen	 to,	 čo	 na	 koho	 vytiah- 
nu,	 ale	 hlavne	 akým	 spôsobom.	 Aj	
preto,	 lebo	 už	 viackrát	 sa	 potvrdilo,	
že	 efekt	 bol	 v	 takomto	 prípade	 cel-
kom	opačný...

Viktor Kubal
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 parlament dňa 18. septembra 
2019 schválil novelu zákona o 
dani z príjmov. Za návrh hlaso-
valo 131 zo 143 prítomných pos- 
lancov. Od budúceho roka na 
slovensku klesne daň z príjmu 
právnických osôb z 21 % na 15 %. 
týka sa to všetkých podnika-
teľských subjektov, ktoré majú 
obrat do 100.000 eUR. 
 Cieľom novely zákona je za-
vedenie zníženia sadzby dane 
z príjmov právnických osôb, 
ktoré je v súlade s programo- 
vým vyhlásením vlády. Nižšia 
daň sa má týkať obratu do 
100.000 eUR preto, aby bol sys-
tém transparentný.

 Daň z príjmu právnických 
osôb sa zníži z 21 % na 15 % 
s účinnosťou od 1. januára 2020. 
takéto zníženie sadzby dane je 
umožnené výrazne efektívnej-
ším výberom daní a zrýchľo-
vaním rastu slovenskej ekono-
miky. Zároveň zníženie sadzby 
dane umožní nielen stimulova-
nie prílevu nových investícií, ale 
rovnako je možné očakávať aj 
generovanie domáceho inovač-
ného potenciálu. 
 parlament súčasne schválil 
pozmeňujúci návrh poslanca 
Radovana baláža. Reaguje na 
zmenu sadzby dane z príjmov 
právnickej osoby, ktorej výška 

za dané zdaňovacie obdobie zá-
visí od výšky dosiahnutých príj- 
mov. preto počas zdaňovacieho 
obdobia, na ktoré sú platené 
preddavky, ešte nebude známa 
sadzba dane. „Preto	sa	navrhuje	
zmeniť	 výpočet	 poslednej	 známej	
daňovej	 povinnosti	 na	 účely	 pla-
tenia	 preddavkov	 do	 lehoty	 na	
podanie	daňového	priznania	a	po	
lehote	na	podanie	daňového	priz- 
nania,“ skonštatoval baláž. Zo 
zmeneného spôsobu výpočtu 
tak vyplýva, že pri platení pred-
davkov na zdaňovacie obdobie 
začínajúce najskôr 1. januára 
2020 sa použije sadzba dane vo 
výške 21 %.

 podnikatelia, na rozdiel od 
bežných zamestnancov, ne-
čerpajú materskú dovolenku, 
čo môže byť pre nich v koneč-
nom dôsledku aj výhodou. 
Obe skupiny však môžu čerpať 
materské dávky. Oplatí sa byť 
pri narodení dieťaťa zamest-
nancom, alebo podnikať na 
vlastnú päsť?
 V prípade nároku na ma- 
terské dávky je niekoľko pod-
mienok rovnakých pre za-
mestnancov aj živnostníkov. 
V oboch prípadoch je to teho-
tenstvo či starostlivosť o už na-
rodené dieťa matkou, otcom 
alebo inou osobou, ktorá je na 
to oprávnená. Ďalšou dôleži-
tou podmienkou je počet dní 
nemocenského poistenia, v 
oboch prípadoch aspoň 270 
dní v posledných dvoch ro-
koch pred pôrodom. Štát počí-
ta aj s dlhšou ochrannou leho-
tou pre ženy, ktorým skončilo 
nemocenské poistenie počas 
tehotenstva. táto lehota trvá 

osem mesiacov a začína ply-
núť dňom ukončenia poiste-
nia, pre otcov a iné oprávne-
né osoby je to len sedem dní. 
Doba čerpania je rovnaká.
 Doba čerpania materského 
je u živnostníkov aj zamest-
nancov rovnaká. tehotné 
ženy môžu žiadať o materské 
osem až šesť týždňov pred 
termínom pôrodu. materská 
sa ženám poskytuje minimál- 
ne 34 týždňov, pri osamelej 
matke 37 týždňov a pri na-
rodení dvoch a viac detí až 43 
týždňov. Ak ide o otca alebo 
inú oprávnenú osobu, o ma- 
terské žiadajú v deň prevzatia 
dieťaťa do starostlivosti. Čer-
panie však trvá minimálne 28 
týždňov, pri osamelom otcovi 
či inej osobe 31 týždňov a pri 
dvoch a viacerých deťoch ma-
ximálne 37 týždňov.
 s čerpaním materskej dávky 
zamestnancom začína plynúť 
aj materská dovolenka. V tom-
to období nesmú dosahovať 

príjem za vykonanú prácu, 
čiže poberať mzdu od zamest-
návateľa. Živnostníci nečerpa-
jú materskú dovolenku, keďže 
sú to samostatne zárobkovo 
činné osoby. Živnostník má 
oproti zamestnancovi veľkú 
výhodu v tom, že počas pobe-
rania materskej dávky môže 
pokračovať v  podnikaní a  zá-
roveň nemusí platiť sociálne 
a zdravotné odvody. V prípa-
de zdravotného poistenia sa 
však odporúča platiť aspoň 
preddavky primerane k do-
sahovaným príjmom. Výška 
materskej dávky sa počíta 
podľa vzorca, do ktorého vstu-
puje niekoľko premenných. 
Výsledná suma predstavuje 
75 percent z denného vyme-
riavacieho základu, z ktorého 
sa platilo poistné v rozhodu-
júcom období. Z   neho vzíde 
výška dennej sumy materské-
ho, ktorá sa už len vynásobí 
počtom dní daného mesiaca, 
za ktorý sa poberá.
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 V uliciach bratislavského starého mesta sa počas 
víkendu (31. 8. – 1. 9. 2019) konal už po dvadsiaty 
ôsmy raz najväčší mestský festival ľudovej kultúry 
a remesiel Dni majstrov ÚĽUV. tento rok boli v cen- 
tre pozornosti prírodné pletivá v duchu hesla: Zapleť	
sa	 s	 remeslom. Celkove sa predstavilo vyše sto maj-
strov ľudovej umeleckej výroby a remeselní výrob-
covia z celého slovenska. Aj tento rok získala šestica 
výrobcov ocenenie majster ľudovej umeleckej výroby. 
potvrdila to námestníčka generálneho riaditeľa pre 
marketing a pR ÚĽUV Zuzana strešnáková. Jedným 
z ocenených bol aj člen sŽK KZK trnava michal Horník 
z obce Dolné Lovčice, ktorý získal ocenenie v odbore 
majolika. Vlastnej tvorbe sa venuje v rodinnej dielni 
od roku 2001. snaží sa dodržiavať tradičnú mod-
ranskú farebnosť a úspešne reprezentuje sloven-

skú živnostenskú komoru aj na rôznych podujatiach 
sŽK (svoje umenie predvádzal aj tento rok v stánku 
sŽK na výstave AGROKOmpLeX 2019).

 parlament dňa 11. 9. 2019 
schválil novelu zákona o dani 
z príjmov, ktorá zavádza nový 
pojem – tzv. „mikrodaňovník“ 
a upravuje pravidlá pre tieto 
subjekty. Do  tejto kategórie 
bude spadať približne 50 % 
všetkých daňovníkov. Novela 
nadobúda účinnosť 1. 1. 2020.
	 Mikrodaňovníkom  je da-
ňovník:
 1. fyzická osoba, ktorá do-
sahuje príjmy z podnikania a 
z inej samostatnej zárobkovej 
činnosti a za zdaňovacie obdo-
bie výška týchto  príjmov (vý-
nosov) je maximálne vo výške 
sumy stanovenej na účely 
registrácie na daň z pridanej 
hodnoty 49 790 EUR;
 2.	 právnická	osoba,	ktorej	
všetky	 príjmy	 (výnosy)	 do- 
siahnuté za príslušné zdaňo-
vacie obdobie sú maximálne 
vo výške sumy stanovenej na 
účely registrácie na daň z pri-
danej hodnoty 49 790 EUR.  

x  x  x 
 parlament dňa 18. 9. 2019 
schválil novelu zákona o ne-
legálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní, ktorý rozširuje 
možnosti podnikateľov využiť 
pomoc rodinných príslušníkov 
aj v s.r.o. Za nelegálne zamest-
návanie, resp. nelegálnu prá-
cu, nebude považovaná po-
moc rodinných príslušníkov. 
musí ísť vždy o príbuzného: 
v priamom rade, súrodenca 
alebo manžela tejto fyzickej 
osoby alebo tohto spoločníka, 
ktorý je dôchodkovo poistený, 
je poberateľom dôchodku ale-
bo je žiakom/ študentom do 
26 rokov.

x  x  x
 Zamestnanci by mali mať 
od januára 2020 vyššiu čistú 
mzdu. Dnes je nezdaniteľná 
suma 19, 2-násobkom životné-
ho minima. tento rok si teda 
môže zamestnanec a  živnost-
ník znížiť ročne daňový zák- 
lad o  3  937,35 eUR,  mesačne 
o  328,12 eUR. tým, čo ročne 
zarobia viac než 100-násobok 
životného minima, sa nezda-
niteľná suma kráti. Od januára 
sa nezdaniteľná suma zvýši na 
21-násobok životného mini-
ma, ktoré je pre plnoletú fy-
zickú osobu mesačne 210,20 
eUR. Od januára sa teda zvy-
šuje nezdaniteľná časť príjmu 
na 4 414,20 eUR.

	 Nezdaniteľná	suma
 Rok 2019: ročná nezdani-
teľná suma 3  937,	 35	 EUR, 
mesačná nezdaniteľná suma 
328,12	EUR.
 Rok 2020: ročná nezdani-
teľná suma sa zvýši o  476,85	
EUR  na  4  414,20	 EUR, me-
sačná nezdaniteľná suma – 
367,85	EUR.

	 Stretnutie	s	predsedom
	 vlády	SR	k	opatreniam
	 na	podporu	podnikania
 Úrad vlády sR organizoval spo-
ločné stretnutie vlády sR so zás- 
tupcami zamestnávateľov, na kto- 
rom sa zúčastnila aj komora, 
ktorá reprezentovala záujmy živ-
nostníkov, malých a stredných 
podnikateľov. stretnutie, v kon-
štruktívnom dialógu, viedol pred-
seda vlády sR peter pellegrini. 
Zdôraznil náznaky spomaľova-
nia ekonomického rastu a uvítal 
návrhy zamestnávateľov, ktoré 
môžu znížiť dopady očakávanej 
stagnácie. Vláda prisľúbila úpravu 
odpisovania, ktorá má podporiť 
investície v ekonomike aj prehod-
notenie napojenia príplatkov a 
iných mzdových navýšení na mi-
nimálnu mzdu. Ďalšie stretnutie 
je plánované v budúcom mesiaci.

	 Komora	presadzuje
	 zmeny	v	zákone
	 o	celoživotnom	vzdelávaní
 ministerstvo školstva, vedy, výs-
kumu a športu sR zverejnilo kon-
com prázdnin novelu zákona o 
celoživotnom vzdelávaní. Navrhu-
je zmeny v oblasti nadobúdania 
kvalifikácií, priebehu akreditácie 
a lepšie prepojenie na Národnú 

 Finančná správa (Fs) skontrolo-
vala od spustenia systému online 
pripojených registračných poklad-
níc (eKasa) takmer 1200 podni-
kateľov a zistila pochybenie pri 
používaní pokladníc vo viac ako 
60 % prípadov. sankcie za tieto 
prehrešky dosiahli výšku približne 
380 000 eur. Do systému online 
pripojených registračných poklad-

sústavu kvalifikácií, ktorá sa stále 
buduje.
 V pripomienkovom procese 
sŽK zdôraznila potrebu zachova-
nia kvality vzdelávacích progra-
mov a zachovanie, aby garant 
programu bol vždy schvaľovaný 
Akreditačnou komisiou. Nove-
la túto povinnosť vypúšťala, ale 
považujeme osobu „odborného 
garanta“ za kľúčový prvok, aby 
uchádzači získali vo vzdelávaní 
aktuálne a užitočné poznatky. 
podporujeme prechod z čiastoč-
ných a úplných kvalifikácií na 
profesné kvalifikácie, ktoré je ale 
potrebné dopracovať v Národnej 
sústave kvalifikácií. Novela záko-
na teraz musí prejsť schválením 
na rokovaní Vlády sR a v Národnej 
rade sR, s predpokladanou plat-
nosťou od januára 2020.

	 Plne	podporujeme
	 Slovenský	kvalifikačný	rámec
 Od septembra je v platnosti 
vyhláška ministerstva školstva, 
ktorá zaviedla povinnosť uvádzať 
úroveň slovenského kvalifikač-
ného rámca na dokladoch o 
vzdelaní. V prípade sŽK sa jedná 
o osvedčenia o úplnej kvalifikácii 
a taktiež o osvedčenia o vzdelá-
vaní, ktoré dáva svojim absolven-

níc je zapojená stále približne iba 
polovica z ich celkového počtu. 
V súčasnosti eviduje v systéme 
eKasa tržby viac ako 120 000 pok- 
ladníc. Generálny riaditeľ sekcie 
boja proti podvodom a analýzy 
rizík Fs Ladislav Hanniker pripo-
menul, že čas na zmenu pôvod-
ných elektronických registračných 
pokladníc na online registračné 
pokladnice sa kráti a pokuty, 
ktoré budú od januára dávať za 
nepripojenie k systému eKasa 
Fs, sú vysoké. Na trhu je v súčas-
nosti dostatok nových registrač-

tom po uskutočnení vzdelávacích 
kurzov. 
 Kvalifikačný rámec určuje úrov-
ne jednotlivých kvalifikácií, ktoré 
človek dosiahol v školskom alebo 
neformálnom vzdelávaní (napr. 
na rôznych odborných kurzoch) 
a umožňuje ľahké porovnanie 
s inými krajinami v eÚ, ale aj ce-
losvetovo. Inými slovami, ak živ-
nostník zo slovenska sa rozhod- 
ne pôsobiť v inej krajine, podľa 
úrovne kvalifikačného rámca bu- 
dú poznať čo vie, čo ovláda a na 
akej úrovni. bez potreby doda- 
točných skúšok alebo ďalšieho 
vzdelania. 

	 Zaujíma	nás	názor	členov	SŽK
 Kontakt komory s jej členmi si 
vyžaduje nesmiernu pozornosť. 
Hľadáme spôsoby ako dostať in-
formácie k členom čo najlepšie 
spracované a čo najrýchlejšie. 
Okrem toho potrebujeme poznať 
aj to, čo potrebujete riešiť vo svo-
jom podnikaní.
 budeme radi, keď vyjadríte svoj 
názor v dotazníku o prioritách 
sŽK. Jeho vyplnenie vám zaberie 
najviac dve minúty a urobíte to 
pohodlne aj elektronicky na www.
szk.sk/dotaznik. tešíme sa na 
vašu spätnú väzbu.

ných pokladníc, no distribútorom 
chýbajú objednávky, a možnosti 
servisných organizácií, ktoré pok- 
ladnice pripájajú, sú obmedzené.
 podnikatelia majú možnosť sa 
pripojiť do systému bez pokuty od 
finančnej správy do konca roka. 
podmienkou však bolo, aby sa do 
konca júna zaregistrovali a získali 
pre každú pokladnicu eKasa kód. 
Na trhu už nie sú takmer žiadne 
pokladnice, ktoré by tento kód ne-
mali pridelený. 

Zdroj:	TASR
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 Všetkých prítomných na work- 
shope najprv privítal Jozef Jase-
nák a oboznámil ich s bohatým 
programom, ktorý v sebe za-
hŕňal až 6 okruhov aktuálnych 
tém.
 Ako prvý sa ujal slova Ing. 
Pavol	 Haruštiak zo Štátneho 
inštitútu odborného vzdelá-
vania. témou jeho vystúpenia 
bolo prítomným bližšie priblížiť 
systém duálneho vzdelávania 
(sDV) a predostrieť nové formy 
účasti živnostníkov na tomto 
vzdelávaní. V úvodnej časti sa 
venoval systému sDV v Nemec-
ku, kde tento typ vzdelávania už 
prebieha a funguje desiatky ro-
kov. potom hovoril o dôležitosti 
prepojenia a kooperácii škola – 
prax – zamestnávateľ. V závere 
sa venoval aj projektu eRAsmUs 
s vysvetlením konkrétnych pre-
pojení a výhod praxe v zahraničí.
 Druhou prednášajúcou bola 
Mgr.	Lucia	Vrablecová z Asociá- 
cie priemyselných zväzov sR. Vo 
svojom príspevku sa venovala 
predovšetkým overovaniu spô-
sobilosti zamestnávateľov pos- 
kytovať praktické vyučovanie v 
systéme duálneho vzdelávania 
(sDV). svoj príspevok mala roz-
delený do troch častí. V prvej 
hovorila o podaní žiadosti o ove-
renie spôsobilosti zamestnáva-
teľa príslušnej stavovskej alebo 
profesijnej organizácii, potom sa 
dotkla samotného overenia spô-
sobilosti zamestnávateľa posky-

tovať praktické vyučovanie v sys-
téme sDV a nakoniec hovorila 
o samotnom získaní osvedčenia 
– pre poskytovanie praktického 
vyučovania v systéme duálneho 
vzdelávania. 
 potom sa ujal slova Ing.	 Ján	
Dutko, riaditeľ Odboru živnos-
tenského podnikania minister-
stva vnútra sR. Hlavnou témou 
jeho príspevku bola novelizácia 
Zákona o celoživotnom vzde-
lávaní z pohľadu skúšok pre 
overovanie odbornej spôsobi-
losti. Dotkol sa aj problematic-
kých pojmov ako čiastočná a 
úplná kvalifikácia, kde by bola 
potrebná zmena na novú a jas-
nú kategorizáciu – profesijnú 
kvalifikáciu. V rámci navrhova-
ných zmien, ktorých nie je málo, 
spomenul aj problém kategori-
zácie remesiel a obchádzanie, 
ba až rozdrobovanie viazaných 
živností na neviazané. tiež pri-
pomenul, že návrh na zmeny 
v tomto smere by mal prísť zdo-
la – hlavne od stavovských or- 
ganizácií. No to veľmi úzko súvisí 
s novými kartami kvalifikácií. 
 Ďalší príspevok v rámci work- 
shopu bol na tému Význam 
akreditácie pri posudzovaní zho-
dy, ktorej princípy prítomným 
objasnil Mgr.	Martin	Senčák zo 
slovenskej národnej akreditač-
nej služby (sNAs). stručne prí-
tomným predstavil sNAs, ktorá 
je verejnoprávnou organizáciou, 
zriadenou zákonom č. 505/2009 

 Kladenie otázok a samotná 
diskusia prítomných prebiehali 
paralelne v rámci jednotlivých 
tém, čo bolo veľmi aktuálne a 
hlavne operatívne. seminár – 
workshop na záver zhodnotil 
a ukončil predseda sŽK Oldřich	
Holiš. poďakoval sa všetkým 
prítomným za účasť a vyjadril 
presvedčenie, že to bol užitoč-
ne strávený čas medzi kolegami 
z praxe i odborníkmi, ktorí im 
sprostredkovali množstvo no-
vých informácií. Organizátori sa 
snažili program zostaviť tak, aby 
jednotlivé témy poskytli odpove-
de na tie najaktuálnejšie otázky 
a živnostníkom pomohli v ich 
praktickom živote. Veľmi pozi-
tívne prítomní hodnotili najmä 
objasnenie problematiky týkajú- 
cej sa duálneho vzdelávania a 
hlavne možnosti ich priameho 
zapojenia sa do jeho systému.

Viktor Kubal

Pod	 gesciou	 a	 organizáciou	 SLOVENSKEJ	 ŽIVNOSTENSKEJ	 KOMORY	 sa	 dňa	 21.	 8.	 2019	 uskutočnil 
v	Trnave	odborný	konzultačný	workshop	pod	názvom	CERTIFIKÁCIA	A	AKREDITÁCIA	VZDELÁVANIA.

Z. z. a je jediným vnútroštátnym 
akreditačným orgánom v slo-
venskej republike, realizujúcim 
akreditáciu orgánov posudzo-
vania zhody. poslaním sNAs je 
vykonávať akreditáciu orgánov 
posudzovania zhody totožne 
s princípmi a kritériami medzi-
národnej akreditácie. 
 V rámci plánovaného prog- 
ramu sa potom prítomným 
prihovoril pán Andrej	 Irša, člen 
predstavenstva sŽK KZ trna-
va, rezbár motorovou pílou. Vo 
svojom vystúpení sa venoval 
praxi a skúškam odborného 
vzdelávania a so svojimi praktic-
kými skúsenosťami sa podelil so 
všetkými zúčastnenými. Veľmi 
výstižne sa snažil bližšie vysvetliť 
spojenie práca – remeslo – prax. 
Aby názorne predviedol činnosť, 
ktorou sa on zaoberá, prítom-
ným okrem iného predviedol aj 
niektoré typy náradia, s ktorým 
pracuje.
 Ako posledný sa slova ujal 
Ing.	 Vladimír	 Sirotka zo slo-
venskej asociácie malých pod-
nikov. témou jeho vystúpenia 
bolo zavedenie certifikácie pre 
rovnosť príležitostí a podporu 
vzdelávania. Hovoril naozaj zo 
svojich skúseností a spomenul 
aj problémy, s ktorými sa denne 
stretáva a z ktorých mnohé pre-
trvávajú roky. Na záver svojho 
vystúpenia vyjadril nádej, že veci 
sa v tomto smere určite budú 
postupne zlepšovať.
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 Nosnú tému tohtoročného Ag-
rokomplexu	 „Zo	 slovenských	 polí	
až	na	váš	tanier“ zvýrazňoval prog- 
ram zameraný na výrobu zdra-
vých potravín zo slovenských 
chovov a na pestovanie genetic-
ky nemodifikovaných rastlín na 

výrobu potravín. spolu s poľno-
hospodárskou a potravinárskou 
výstavou sa na výstavisku usku-
točnili aj Národná výstava hospo-
dárskych zvierat, medzinárodná 
družstevno-kontraktačná a pre-
dajná výstava Coopexpo, výstavy 
enviro a ekofestival. 
 Na slávnostnom otvorení sa 
zúčastnila vládna delegácia ve- 
dená predsedom vlády sR pet- 
rom pellegrinim a ministerkou 
pôdohospodárstva Gabrielou 
matečnou. po jeho skončení sa  
návštevníci, ktorých aj tento rok 
prišlo viac ako 100 000, vybrali 
po zmodernizovanom areáli vý-

staviska pozrieť si to, čo každého 
najviac zaujímalo. K najväčším 
„ťahákom“ tejto medzinárodnej 
poľnohospodárskej a potravi-
nárskej výstavy tradične patri- 
la expozícia živočíšnej výroby. 
14. ročník Národnej výstavy hos-

podárskych zvierat bol oficiálne 
otvorený štvorylkou v podaní 
ôsmich jazdcov na elegantných 
bielych lipicanoch z topoľčian- 
skej klasickej školy z Národného 
žrebčína, š. p., topoľčianky, čo si 
vyslúžilo potlesk od prizerajúcich 
sa. Špecializované chovateľské 
zväzy pripravili divácky atraktív-
ne predvádzanie hospodárskych 
zvierat, Gazdovský dvor u výs-
kumníkov, programové vystúpe-
nia i odborné poradenstvo.
 V pavilóne m1 ministerstvo pô-
dohospodárstva a rozvoja vidie-
ka sR odhalilo nové logo Značky 
kvality. Návštevníci tu našli aj 

vyše 100 producentov kvalitných 
slovenských potravín. V paviló-
ne m4 pokračoval druhý ročník 
úspešného Festivalu národných 
špecialít.
 K tematickej výstave eNVIRO 
pribudol eKOFestIVAL s boha-

tým programom. pre tých naj-
menších bol pripravený detský 
svet v pavilóne C.
 sprievodné podujatia doplnil 
kvalitný odborný program, ktorý 
bol pripravený v spolupráci so 
zastúpením európskej komisie 
na slovensku na témy: „Strate-
gický	 plán	 slovenského	 poľnohos-
podárstva	 na	 roky	 2021	 –	 2027“, 
problematika živočíšnej výroby, 
podpora z európskych fondov či 
dvojaká kvalita potravín spojená 
s ochutnávkou výrobkov.
 počas výstavy sa udelilo aj 
niekoľko významných ocenení 
ako Značka kvality, Zlatý kosák, 

a prestrihli slávnostnú pásku. 
Na spotrebiteľov čakajú v tomto 
roku viaceré chutné a zdravé pro-
dukty. Niektoré z nich už uviedli 
na trh, ale časť z pokrstených 
produktov sa dostane do obcho-
dov práve v tomto období. Ide 
o sadu pekárenských výrobkov 
(rôzne druhy chleba obohatené 
napríklad o proteíny či zdraviu 
prospešné ľanové a slnečnicové 
semienka, kváskový chlieb, buch-
ty plnené lekvárom, bezlepkový 
sortiment, koláče, pagáče, škvar-
kovníky), semolinové cestoviny,  
stopercentné ovocné šťavy, dže-
my i výrobky tukového priemyslu 

Šampión výstavy a ocenenia ži-
vočíšnej výroby, cena družstev-
nej únie i rezortných ocenenia. 

	 Nové	potravinárske	produkty
 V stánku slovenskej poľnohos-
podárskej a potravinárskej ko-
mory (sppK) bolo za prítomnosti 
oficiálnej delegácie, čestných 
hostí úvodného dňa výstavy Ag-
rokomplex pokrstených 50 no-
vých potravinárskych produktov 
vyrobených na slovensku pred-
seda vlády sR peter pellegrini 
a podpredsedníčka vlády sR 
Gabriela matečná krstili zrnom 

Na	nitrianskom	národnom	výstavisku	sa	v	dňoch	22.	až	25.	augusta	2019	odohral	každoročný	

sviatok	agrorezortu	–	v	poradí	už	46.	medzinárodná	poľnohospodárska	a	potravinárska	výstava	

AGROKOMPLEX	2019.	Na	ploche	viac	ako	60	 tisíc	m2	 sa	predstavilo	 vyše	650	vystavovateľov 

z	12	krajín,	čím	potvrdila	svoju	pozíciu	najväčšej	a	najkomplexnejšej	výstavy	na	Slovensku.	
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 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.

zbavené transmastných kyselín 
a s vyšším zastúpením maslovej 
zložky, syry a mliečne delaktózo-
vané výrobky. „Potravinárskymi	
novinkami	reagujú	slovenskí	výrob-
covia	 aj	 na	 aktívnejší	 životný	 štýl	
spotrebiteľov.	 Viaceré	predstavené	
výrobky	 majú	 punc	 regionálneho	
produktu,	 neobsahujú	 prídavné	
látky	 a	 pochádzajú	 aj	 z	 ekologic-

kého	 poľnohospodárstva.	 Absolút-
nou	novinkou	 je	 farmársky	 cukor,	
kde	si	 spotrebiteľ	nájde	na	zadnej	
strane	obalu	fotografiu	konkrétne-
ho	pestovateľa,	ktorý	cukrovú	repu	
dopestoval,“	skonštatovala hovor-
kyňa sppK Jana Holéciová.
 podľa predsedu sppK emila 
macha sa spoločnosť po rokoch 
zobudila a viac začala vnímať, 

že okrem importu cudzích pot- 
ravín si v kamiónoch križujúcich 
celú európu dovážame aj pot- 
ravinové škandály. „Výraznejší 
záujem	 o	 domáce	 potraviny	 je	
však	naďalej	v	mnohých	regiónoch	
limitovaný	 kúpyschopnosťou	 oby-
vateľstva,“	povedal e. macho. slo-
venskí poľnohospodári, a násled-
ne aj potravinári majú podľa jeho 
slov obrovský potenciál zvýšiť 
sebestačnosť krajiny a prinášať aj 
v budúcnosti nové potravinárske 
výrobky.

	 Vydarená	prezentácia	SŽK
 slovenská živnostenská komo-
ra sa na Agrokomplexe zúčastňu-
je pravidelne a svoju prezentáciu 
aj tento rok pripravila veľmi kom-
plexne a s invenciou. svoj stánok 
mala umiestnený v hale m2 a 
všetkým hosťom a okoloidúcim 
ponúkala viacero zaujímavých 
atrakcií. Veľkým lákadlom pre 
návštevníkov bola napríklad prí-

prava a ponuka voňavej a jedi-
nečnej kávy od firmy VeRONIA 
COFFee zo serede. V rámci prie-
storov stánku sa prezentovala 
svojimi atraktívnymi výrobkami 
aj chránená dielňa RUbIKON z 
bratislavy, ktorej členovia patria 
aj do rodiny sŽK. O ich výrobky 
bol pomerne veľký záujem, čo po-
tvrdzuje aj naša fotografia. svoje 
remeslo priamo pred návštevník-
mi výstavy prezentoval tradične 
aj keramikár michal Horník, kto-
rého šikovné a zručné ruky obdi-

vovali najmä deti a mládež. počas 
štyroch dní výstavy sa v stánku 
sŽK vystriedali desiatky hostí, čo 
bolo prínosom v rámci nadväzo-
vania nových kontaktov. Každý 
deň tu prebiehali živé diskusie na 
témy, týkajúce sa podnikania na 
slovensku, možností jeho zlep-
šenia a odstránenia dlhodobých 
problémov, ktoré trápia najmä 
živnostníkov.              Viktor Kubal  
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 Vzhľadom	na	 to,	 že	na	Slovensku	a	Podkarpatskej	Rusi	prichádzajú	do	
úvahy	prevažne	spoločenstvá,	tak	čo	do	celkového	počtu	členov,	ako	i	učňov	
a	pomocníkov	jednotlivých	remesiel	početne	silné,	a	zákon	požaduje	malý	
počet	prísediacich	zkúšobnej	komisie,	treba	dbať	na	to,	aby,	nakoľko	mož-
no,	každé	spoločenstvo	sostavilo	vlastnú	komisiu	zkúšobnú,	a	to	pre	všetky	
remeslá,	pre	ktoré	možno	u	neho	komisiu	podľa	zákona	sostaviť,	i	keď	spo-
ločenstvo	má	len	málo	živnostníkov,	pokiaľ	sa	týka	tovaryšov	(pomocníkov)	
s	 kvalifikáciou	predpísanou	 v	 §.	 148.	 živn.	 z.	 Predpokladá	 sa	 však,	 že	pri	
spoločenstve	je	sriadené	shromaždenie	pomocníčke,	ktorému	náleží	podľa	
§.	143.	odst.	4.	ž.	z.	založiť	a	samostatne	viesť	soznam	prísediacich	tovaryšov	
(pomocníkov).	Ak	je	daný	tento	zákonný	predpoklad	pre	utvorenie	vlastnej	
zkúšobnej	 komisie	 u	 jednotlivých	 spoločenstiev,	 nech	 živnostenské	 úrady 
L	 stolice	upozornia	 spoločenstvá,	 aby	urobily	potrebné	prípravy	na	 zave-
denie	 a	 konanie	 zkúšok	 íovaryšských,	 t.	 j.	 aby	 každé	 spoločenstvo	 založi-
lo	 spolu	so	shromaždením	pomocníckym	príslušné	soznamy	prísediacich,	
upravilo	podľa	úradného	vzorca	návrh	poriadku	zkúšky	tovaryšskej	cieľom	
jeho	vydania,	
	 Pre	postup	pri	zkúške	platia	ako	vedúce	zá-sady,	že	všetci	členovia	komi-
sie	majú	byť	prísne	nestranní	a	že	sa	majú	zdržať	akejkoľvek	prílišnej	prís-
nosti.	Ako	pri	voľbe	tovaryšských	kusov	a	zkusných	prác,	tak	i	pri	teoretickej	
zkúške	nech	je	žiadané	na	tom-ktorom	zkúšancovi	len	to,	čomu	sa	mohol	
naučiť	podľa	miestnych	pomerov,	v	akých	učebný	čas	vykonal;	pri	tom	treba	
teda	robiť	rozdiel	medzi	mestom	a	vidiekom.	Pri	určení	tovaryšského	kusa	
treba	mať	 zreteľ	 na	 jednoduchosť	 zhotovenia,	 ľahkú	predajnosť	 a	 schop-
nosť	k	dopravé,	ako	i	vyhýbať	sa	všetkému	umelkovaniu.	Zamestnávateľ	je	
povinný	 zkúšancovi	 poskytnúť	 potrebný	 čas	 na	 zhotovenie	 tovaryšského	
kusa,	a	ak	robí	sa	kus	v	jeho	dielni,	dovoliť	dozerajúcemu	členovi	zkúšobnej	
komisie	prístup	do	dielne.	Zamestnávateľ	 je	povinný	tiež	v	tomto	prípade, 
i	aby	vyhotovil	predpísané	osvedčenie,	o	tom,	že	zkúšanec	zhotovil	tovaryš-
ský	kus	samostatne.	Dozor	nad	samostatným	zhotovením	kusa	 je	nezbyt-
ný	a	rozhovorom	so	zkúšancom	o	tovaryšskom	kuse	pri	zkúške	teoretickej	
možno	sa	presvedčiť,	či	zkúšanec	naozaj	kus	samostatne	zhotovil.	V	prípade	
odôvodnených	pochybností	je	vhodné	požadovať	od	zkúšanca,	aby	najmä	
podrobne	vykonal	tiež	prácu	zkusnú.	
	 Na	obľahčenie	 zkúšky	 z	odborných	 vedomostí	nech	 slúži	 tento	prehľad	
teoretických	otázok:	
	 1.	 Ktorých	surovín	treba	(v	tej-ktorej	živnosti)?	
	 2.	 Ako	sa	suroviny	tie	získavajú?	
	 3.	 Dľa	čoho	sa	pozná	ich	dobrá	alebo	zlá	akosť?	
	 4.	 Polotovary	a	prísady	(prípravy)?	
	 5.	 Akých	nástrojov	sa	používa?	
	 6.	 Ich	cena?	
	 7.	 Ako	sa	zachovajú	nástroje	v	stave	upotrebiteľnom?	
	 8.	 Akých	strojov	je	treba?	
	 9.	 Popis	a	ich	obsluha?	
	 10.	 Akých	ochranných	prostriedkov	v	záujme	živnostníka	a	zamestnanca 
	 	 používať	ohľadom	nástrojov	a	strojov?

	 Podrobný	popis	je	venovaný	skúšobným	kusom.	
	 „Úradný	soznam	tovaryšských	kusov,	zkušobných	prác	a	otázok	k	ústne-
mu	zkúšaniu	pri	zkúškach	tovaryšských	na	Slovensku	a	Podkarpatskej	Rusi.	
	 „Aby	pri	prevádzaní	zkúšok	tovaryšských	na	Slovensku	a	Podkarpatskej	
Rusi	zachovaná	bola,	nakoľko	možno,	jednotná	línia	a	zabránené	bolo	na	
jednej	 strane	 zbytočnej	 prísnosti,	 na	 druhej	 strane	 potom	 nežiadúcemu 
zľahčovaniu	 týchto	 zkúšok	 pred	 rozličnými	 komisiami,	 vydáva	 sa	 tento	
úradný	soznam,	ktorý	 je	návodom,	ako	asi	majú	byť	učnia	v	 jednotlivých	
remeselných	živnostiach	pri	tovaryšských	zkúškach	na	Slovensku	a	Podkar-
patskej	Rusi	zkúšaní,	a	je	súčasťou	schváleného	zkúšobného	poriadku	pre	
zkúšky	tovaryšské	pred	spoločenstevnou	zkúšobnou	komisiou*)	v	
(tiradnou	zkúšobnou	komisiou)*)	......................................................	
	 Cieľom	jeho	je	naznačiť	smer,	akým	smerom	zkúšanie	má	sa	diať	a	aké	
úlohy	a	otázky	 zkúšancom	podľa	 ich	odboru	približne	môžu	byť	 dávané.	
Zkúšancovi	uložia	sa	s	ohľadom	na	kvalitu	 jeho	predbežnej	učňovskej	vý-
chovy	primerané	úlohy	a	otázky	v	tomto	sozname	obsiahnuté.	Prirodzene,	
že	mu	môžu	byť	dané	úlohy	a	otázky	tiež	iné,	ale	potom	nesmú	byť	ťažšie 
a	tovaryšské	kusy	ešte	k	tomu	nesmú	vyžadovať	väčšieho	nákladu,	ako	úlo-
hy	v	tomto	sozname	uvedené.	
	 Úradný	tento	soznam	sostavený	 je	podľa	§.	1.	odst.	3.	ž.	z.	a	 jednotlivé	
remeslá	postupujú	za	sebou	v	tom	poriadku,	ako	vymenované	sú	v	živnos-
tenskom	zákone.	Kvôli	ľahšej	orientácii	pripojený	je	zoznam	ktorý	ilustruje	
výber	z	jednej	profesie:	

	 Hrnčiari	a	kachliari.	
	 Tovaryšské	 kusy:	Misy	 väčšieho	 priemeru	 (do	 35	 cm).	 Hrnce	 rozličných	
veľkostí.	Rozličné	vázy.	Kachlíky	a	rohové	kachle.	Jednoduché	spodné	pätky	
(krancle).	Jednoduchý	vrchný	frýz.	Jednoduchá	obruba.	
	 Zkúšobné	 práce	 –	 vytočenie	 hrnčeka,	 misky	 alebo	 džbánka.	 Hladenie 
a	osekávame	kachličiek.	Využiť	prípadnej	príležitosti	na	postavenie	kachieľ	
alebo	postaviť	kachle	staré,	odložené.	
	 Otázky:
	 Aké	vlastnosti	má	mať	dobrá	hlina	kachliarska?	
	 Aké	druhy	hliny	sa	v	živnosti	užívajú?	
	 Ako	možno	soznať	dobré	a	zlé	vlastnosti	materiálu?	
	 Ako	sa	hlina	upravuje	a	akých	pomôcok	sa	k	tomu	užíva?	
	 Aký	účinok	majú	vápno	a	kúsky	kremelu	v	hline?	
	 Aké	nevýhody	povstávajú	z	príliš	mastnej	hliny?	
	 Ako	je	možno	obmedziť	prílišné	miznutie	hliny	pri	schnutí	a	pálení?	
	 Z	akých	látok	pozostáva	glazúra	nádob	alebo	kachličiek?	
	 Akých	opatrností	treba	šetriť	pri	užívaní	glejtu	oloveného?	
	 Akých	nástrojov	užíva	sa	v	živnosti?	
	 Ako	musí	byť	zariadený	dobrý	kruh	hrnčiarsky?	
	 Ako	udržujú	sa	nástroje	v	stave	dobrom?	
	 Aký	 druh	 sadry	 užívame	 pre	 hotovenie	 foriem	 na	 kachle,	 aké	má	mať 
	 vlastnosti	a	ako	pri	hotovení	formy	postupujeme?	
	 Ako	čistia	sa	nástroje	železné?	
	 Ako	je	zariadená	jednoduchá	pec	na	nádoby?	
	 Ako	je	zariadená	jednoduchá	pec	na	kachle?	
	 Ako	vkladá	sa	tovar	do	pece?	
	 Ako	vkladajú	sa	kachličky	do	pece?	
	 Ako	možno	v	peciach	merať	teplotu	a	ako	sozná	sa	dokončenie	vypálenia?	
	 Kreslenie	 častí	 kachieľ.	 Kreslenie	 ornamentov	 v	 keramike,	 upotrebova- 
	 ných	so	zreteľom	tiež	na	motívy	slovenskej	keramiky.	
	 Kde	na	Slovensku	vyrábajú	sa	ešte	svojrázne	keramické	výrobky?	
	 Akých	bariev	sa	v	keramike	užíva?	

 Vzorky písomností, potrebných pri zkúškach tovaryšských. 
	 Ku	riadnemu	konaniu	tovaryšských	zkúšok	je	potrebné	nielen	presne	sa	
riadiť	zákonnými	predpisami,	ale	i	viesť	určité	záznamy	a	vyhotoviť	rozličné	
listiny	a	podania.	Uvádzame	 tu	najdôležitejšie	 vzorky	písomností,	predpí-
saných	 jednak	samým	zákonom,	 jednak	spomenutých	v	prevádzacom	vý-
nose	a	zkúšobnom	poriadku,	aby	spoločenstvám	a	ostatným	záujemníkom	
ich	cieľ	pri	zkúškach	tovaryšských	bol	obľahčený	a	tiež	aby	pri	vykonávaní	
týchto	písomnosti	podlá	možnosti	bolo	jednotne	postupované.	Neboli	sem	
zahrnuté	všetky	zmeny	žiadostí,	podaní,	vyrozumení	atď.,	ktoré	sa	v	praksi	
nemôžu	vyskytnúť,	 lebo	by	 to	bolo	 zbytočné,	 lebo	na	pr.	pomocník	môže	
použiť	týchto	vzoriek	len	s	nepatrnými	zmenami	ako	učeň	a	písomnosti	pre	
úradnú	komisiu	sú	takmer	rovnaké,	ako	pre	spoločenstvá.

(Dokončenie)
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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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