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

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

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

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

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

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

Viktor Kubal

25 zmien, ktoré nás
čakajú v roku 2018
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Čo prináša novela Obchodného 
zákonníka v roku 2018
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Živnostenská poradňa6

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

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

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

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

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

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

VM

	 Sociálna	 poisťovňa	 sa	 často	 stre-
táva	 s	 prípadmi	 nespokojných	 živ-
nostníkov,	 ktorí	 sú	 sklamaní,	 ak 
v	 nepriaznivej	 životnej	 situácii	 zistia,	
že	 nemajú	 nárok	 na	 niektoré	 druhy	
dávok	 sociálneho	 poistenia,	 naprí-
klad	 na	 dávku	 v	 nezamestnanosti	 či	
úrazové	 dávky.	 Je	 to	 preto,	 lebo	 sú	
zo	 zákona	 povinne	 poistení	 len	 na	
dôchodkové	 a	 nemocenské	 poiste-
nie.	 Na	 rozdiel	 od	 zamestnávateľov	
a	zamestnancov	živnostníci	a	ostatné	
samostatne	 zárobkovo	 činné	 osoby	
(SZČO)	 neplatia	 poistné	 do	 fondu	
poistenia	 v	 nezamestnanosti,	 fondu	
úrazového	 poistenia	 či	 do	 fondu	 ga-
rančného	 poistenia.	 Aby	 boli	 krytí	 aj	
pre	 takéto	 nepriaznivé	 situácie,	 bolo	
by	 vhodné	 sa	 poistiť	 buď	 na	 niekto-
rý	 z	 balíkov	 dobrovoľného	 poistenia 
v	pobočke	Sociálnej	poisťovne,	alebo 
v	komerčných	poisťovniach.
	 Tým,	 že	 živnostníci	 platia	 poistné	
len	 na	 svoje	 dôchodkové	 a	 nemo-
censké	 poistenie	 a	 rezervný	 fond	 so-
lidarity	 a	 zároveň	 väčšina	 z	 nich	 ho	
platí	 len	 z	 minimálnych	 odvodov,	 aj	
nemocenské	 či	dôchodkové	dávky	 sú	
potom	nízke.	Ak	živnostníci	a	ostatné	
SZČO	 splnia	 aj	 ďalšie	 zákonom	 sta- 
novené	podmienky	na	jednotlivé	dru-
hy	dávok,	najmä	dostatočné	obdobie	
poistenia,	 počas	 ktorého	 platili	 včas	
a	 v	 správnej	 výške,	 môžu	 v	 Sociál- 
nej	 poisťovni	 požiadať	 o	 tieto	 druhy	
dávky.
	 Z	dôchodkového	poistenia	ide	o	sta-
robný	dôchodok,	predčasný	starobný	
dôchodok,	invalidný	dôchodok,	vdov-
ský	 dôchodok,	 vdovecký	 dôchodok,	
sirotský	dôchodok	a	vyrovnávací	prí-
platok.	Z	nemocenského	poistenia	ide	
o	nemocenské,	ošetrovné	a	materské.	
Priemerný	počet	 SZČO,	 ktoré	odvied-
li	 poistné	 v	období	 január	až	august	
2019	predstavoval	približne	190	000,	
pričom	viac	ako	152	000	 z	nich	pla-
tilo	poistné	len	zo	sumy	rovnej	alebo	
nižšej	 ako	 je	 minimálny	 vymeriavací	
základ.	Ten	aktuálne	predstavuje	výš-
ku	477	EUR	mesačne,	pričom	minimá-
lne	poistné	je	pre	SZČO	stanovené	na	
158,11	EUR.

Viktor Kubal
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 Gastra & Kulinária 2019
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 Zástupcovia zamestnancov 
a zamestnávateľov sa na výške 
minimálneho zárobku ani ten-
to rok nedohodli. Pri určovaní 
sumy minimálnej mzdy bolo 
podľa vyjadrení ministerstva 
rozhodujúce, aby bola zabez-
pečená zamestnancovi a jeho 
rodine dôstojná životná úro-
veň. oproti tomuto roku by tak 
podľa návrhu nariadenia vlády 
mala minimálna mzda vzrásť 
o 11,54 %, čo predstavuje zvý-
šenie o 60 eur mesačne. odbo-
rári naďalej trvali na razantnej-
šom raste minimálnej mzdy na 
607,80 eura. Zamestnávatelia 
boli naďalej zásadne proti na-
vrhovanej výške ministerstvom 
a presadzovali zvýšenie na 
552,20 eura, výhrady malo aj 
Združenie miest a obcí Sloven-
ska.
 Centrum lepšej regulácie 
vypočítalo, že rast minimálnej 
mzdy na 580 eur ročne zvýši 
ročné náklady živnostníkom a 
malým a stredným podnikom 
o 101,75 milióna eur. Zvýšenie 
minimálnej mzdy sa dotkne 

takmer 28 000 živnostníkov a 
viac ako 27 000 firiem. Spolu 
vzrastie mzda takmer 165 000 
zamestnancom, z toho 62 317 
v súčasnosti poberá minimálnu 
mzdu vo výške 520 eur mesač- 
ne a ostatní majú mesačný 
príjem v rozpätí od 520 eur 
do 580 eur. Rast minimálnej 
mzdy prinesie živnostníkom a 
malým podnikateľom zvýše-
nie nákladov na hrubé mzdy 
o 75,5 milióna eur a na odvody 
do poistných fondov hradené 
zamestnávateľom o ďalších 26 
miliónov eur.
 odvody poisťovniam a dane 
štátu pritom pohltia väčšiu časť 
z týchto peňazí. Centrum po- 
rovnalo štruktúru zvýšených 
nákladov na jedného zamest-
nanca pri zvýšení minimálnej 
mzdy na 580 eur. Z celkovej 
sumy zloženej zo zvýšenia 
mzdy o 60 eur a odvodov za-
mestnávateľa vo výške 21,12 
eura dostane zamestnanec 
40,4 eura, pričom príspevok 
pre štát a poisťovne bude 40,72 
eura.

 Minimálna mzda vo výške 
580 eur platí pre zamestnancov 
pracujúcich na plný pracovný 
úväzok, ktorí sú odmeňovaní 
mesačnou mzdou. Podľa § 2 
ods. 3 zákona č. 663/2007 Z. z. 
o minimálnej mzde v znení 
neskorších predpisov patrí za-
mestnancovi odmeňovanému 
mesačnou mzdou, ktorý má 
dohodnutý kratší týždenný pra-
covný čas, alebo zamestnanco-
vi ktorý neodpracoval v mesiaci 
všetky pracovné dni, minimál-
na mzda vyjadrená v eurách za 
mesiac v sume zodpovedajúcej 
odpracovanému času.
 V súlade s § 2 ods. 4 zákona 
o minimálnej mzde patrí za-
mestnancovi minimálna hodi-
nová mzda vo výške 3,333 eur, 
ak jeho ustanovený týždenný 
pracovný čas je 40 hodín. Ak je 
ustanovený týždenný pracovný 
čas nižší ako 40 hodín (napr. pri 
viaczmennej prevádzke) suma 
minimálnej mzdy v eurách za 
hodinu sa úmerne zvýši. Upra-
vená suma minimálnej mzdy 

Dňa	2.	10.	2019	vláda	SR	schválila	pre	budúci	rok	hodinovú	minimálnu	mzdu	vo	výške	3,333	eur, 
minimálna	mzda	teda	od	1.	1.	2020	vzrastie	zo	súčasnej	úrovne	520	eur	na	580	eur.

(pokračovanie na str. 4)
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 Nedostatkom slovenského 
podnikateľského prostredia je 
chýbajúci systematický prístup 
k byrokracii, reálne hodnotenie 
nových regulácií a ich pred-
vídateľnosť, konštatoval in- 
štitút INeSS, ktorý pri príleži-
tosti medzinárodného dňa by-
rokracie vydal aj v roku 2019 
tzv. byrokratický index. ten na 
modelovom príklade výrob-
ného mikropodniku so štyrmi 
zamestnancami mapoval všet-
ky byrokratické povinnosti, 
ktorým musel počas roka čeliť. 
k týmto povinnostiam bol pri-
radený časový náklad, ktorého 
suma tvorila výsledok indexu. 
V tomto roku pritom dosiahol 
hodnotu 221 hodín, čo je o 1 
hodinu menej ako pred rokom.

	 Najviac	času	vezme
	 agenda	zamestnávania
 INeSS pripravuje byrokratický 
index už štvrtý rok. Je to vhod-
ný moment zhodnotiť úsilie 
tejto vlády, ktorá je za podnika-
teľské prostredie zodpovedná 
takisto už štvrtý rok.  „Drobná	
zmena	 (1	hodina)	 v	hodnote	By-
rokratického	 indexu	 dobre	 vysti-
huje	toto	obdobie	–	prinajlepšom	
stagnácia,“  poukazuje inštitút. 
Zároveň dodáva, že sa pripra-
vujú antibyrokratické balíčky, 
postupuje informatizácia, či 
pravidlo „1-krát	a	dosť“, ale pre 
podnikateľa sa život príliš ne-
mení. „Čo	na	tom,	že	ubudol	pa-
pier,	keď	byrokracia	ostala,“ upo-
zorňuje INeSS. Z 221 hodín 
najväčšiu časť odkrojila agenda 
zamestnávania, ktorá dosiahla 
hodnotu 84,5 hodiny. oblasť 
podnikateľských daní si vyžia-
dala 46 hodín. V roku 2019 po-
klesol počet hodín, ktoré pod-
nikateľ musí venovať ochrane 
osobných údajov, čo však podľa 
inštitútu nebolo spôsobené 
zmenou pravidiel, ale tým, že 
v roku 2018 index zahrňoval aj 
vysoké náklady z prvotného za-
vádzania tohto systému.

	 Nové	úlohy	podnikateľov
 Naopak, podnikatelia sa mu- 
seli popasovať s novými úloha-
mi. Najvýznamnejšou udalos-
ťou s 11 hodinami bolo zave-
denie e-kasy. Hodiny pribudli aj 
vďaka novej trojkombinácii po-
vinností – nahlasovanie zamest-
nancov 2. rizikovej kategórie, 
povinnej registrácie konečného 
užívateľa výhod, či novej povin-
nosti ohlasovať voľné pracovné 
miesto. Vďaka malému počtu 
zamestnancov modelová firma 
unikla niektorým novým po-
vinnostiam, ako sú rekreačné 
poukazy.

	 Najlepší	výsledok
	 spomedzi	krajín
 Napriek všetkému dobrou 
správou je, že Slovensko opä-
tovne potvrdilo najlepší výs- 
ledok spomedzi krajín, ktoré 
boli porovnávané, poukázalo 
ministerstvo. Zároveň dodalo, 
že v rámci boja proti byrokracii 
pripravilo tri antibyrokratické 
balíčky, ktoré podnikateľom 
ušetria každoročne desiatky 
miliónov eur a hodín stráve-
ných na úradoch. Rezort pri ich 
tvorbe spolupracoval priamo so 
zamestnávateľmi a vychádzal aj 
z ich postrehov a pripomienok.

	 Stretnutie	s	predsedom	vlády	
	 SR	k	opatreniam	na	podporu
	 podnikania
 Slovenská živnostenská komo-
ra sa v októbri zúčastnila v poradí 
druhého spoločného stretnutia 
zamestnávateľov s predstaviteľmi 
vlády SR. Stretnutie viedol pred-
seda vlády SR, ktorý zdôraznil, že 
prioritou ostáva prijať opatrenia 
pre zníženie dopadov spomalenia 
ekonomiky na zamestnávateľov. 
Vláda prerokovala návrh na odpo-
jenie príplatkov za nočnú prácu, so-
botu, nedeľu a sviatky od minimá-
lnej mzdy. Zamestnávatelia žiadajú, 
aby boli tieto príplatky viazané na 
priemernú mzdu, ktorej nárast nie 
je taký skokový. k zhode zatiaľ ne-
došlo, vláda predložila aj ďalšie al-
ternatívy riešenia, o. i. ponechanie 
výpočtu príplatkov zo súčasnej mi-
nimálnej mzdy vo výške 520 eUR.
 Diskusia prebehla aj k návrhu 
rozšírenia povinnosti poskytovania 
rekreačných poukazoch pre firmy 
do 49 zamestnancov. Doterajšie 
skúsenosti zamestnávateľov sú ta- 
ké, že iba časť ich zamestnancov ich 
využíva. Navrhujú, aby boli pouka-
zy pre firmy dobrovoľné a aby časť 
nákladov na ne mohla byť hradená 
aj zo sociálneho fondu. 
 Problémový ostáva poslanecký 
návrh, ktorý navrhuje pravidelné 

zvyšovanie minimálnej mzdy na 
úroveň 60 % hrubej priemernej 
mzdy. Zamestnávatelia podporujú 
systematické zvyšovanie mzdy, ale 
poukazujú, že všetky krajiny majú 
naviazanú minimálnu mzdu na 
čistú, nie hrubú mzdu. Podľa tohto 
návrhu by dosiahla minimálna 
mzda výšku 648,60 eUR v roku 
2021 (580 eUR v roku 2020).
 Predseda vlády iniciatívne po- 
núkol, že o týchto záveroch bude 
informovať jednotlivé poslanec-
ké kluby a poslancov, ktorí návr-
hy predkladajú a z pohľadu vlády 
bude tlmočiť stanovisko, aby boli 
návrhy primerane upravené, s mi-
nimálnym nárastom nákladov pre 
zamestnávateľov.

	 Stanoviská	SŽK	k	aktuálnym
	 návrhom	zákonov,	ktoré	
	 majú	vplyv	na	živnostníkov
 Na programe aktuálnej schôd-
ze NR SR sú viac ako dve desiatky 
poslaneckých návrhov, ktoré rôz-
nym spôsobom vplývajú na pod-
nikateľské prostredie, vrátane živ-
nostenského podnikania.
 SŽk, ako člen Asociácie zamest-
návateľských zväzov a združení SR, 
plne podporuje spoločné stano-
visko k minimálnej mzde. V rám- 
ci neho presadzujeme naviazanie 
rastu minimálnej mzdy na existu- 

júci valorizačný mechanizmus, kto-
rý je v zákone o minimálnej mzde. 
ten predpokladá, že minimálna 
mzda by v takom prípade dosiahla 
úroveň 552,20 € v roku 2020.
 osobitne SŽk vyjadrila stanovis-
ko k návrhu na rozšírenie príspev-
ku na rekreáciu aj pre firmy do 49 
zamestnancov, na ktoré sa táto po-
vinnosť doteraz nevzťahovala. ko-
mora tento návrh odmieta, nesú- 
hlasí s ním a požaduje dobrovoľ-
nosť poskytovania tohto príspevku.
 Podobne, s nesúhlasným stano- 
viskom, komora odmieta návrh na 
rozšírenie dovolenky na päť týž- 
dňov pre zamestnancov do 33 ro-
kov. Dôvodom je už dnes vysoký 
počet štátnych sviatkov a obávame 
sa tiež, že to môže ešte viac pribrz-
diť pomalý rast produktivity práce 
na Slovensku.
 SŽk vníma pozitívne a podporuje 
návrh novely obchodného zákon-
níka, ktorý zavádza povinnosť pre 
podnikateľov vyplácať si peňažné 
záväzky z dodania tovaru alebo 
poskytnutia služby v poradí podľa 
lehoty splatnosti faktúry. tento 
návrh podporujeme najmä preto, 
že môže pomôcť živnostníkom pri 
úhrade faktúr a nebudú znevýhod-
není oproti spriazneným či iným 
dodávateľom, ktorých by mohol 
dlžník uprednostniť.

 Výška minimálnej mzdy na rok 2020 bola pred 
pár dňami schválená na úroveň 580 eUR. Jej zvy-
šovanie je každoročne predmetom kolektívneho 
vyjednávania medzi zástupcami zamestnávateľov 
a zamestnancov (pozn. SŽk je reprezentovaná 
v tomto vyjednávaní Asociáciou zamestnávateľ- 
ských zväzov a združení - AZZZ). Zvyčajne k doho-
de nedošlo kvôli rôznym predstavám o navýšení, 
preto určilo jej výšku ministerstvo práce. V roku 
2021 môže minimálna mzda dosiahnuť výšku 
660 eUR.

 Mechanizmus jej nárastu bol schválený poslan-
cami Národnej rady SR. od budúceho roka vstu-
puje do účinnosti novela Zákonníka práce, ktorá, 
v prípade, že sa sociálni partneri nedohodnú, ur-
čuje sumu mesačnej minimálnej mzdy na nasle-
dujúci kalendárny rok vo výške 60 % priemernej 
mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hos- 
podárstve Slovenskej republiky zverejnenej Šta- 
tistickým úradom Slovenskej republiky za kalen-
dárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendár-
nemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej 
minimálnej mzdy.
 Inými slovami, výška priemernej mzdy za prvý 
polrok 2019 je 1101 eUR. Ak ostane v nezmene-
nej výške (predpokladá sa ďalší nárast do konca 
roku), tak minimálna mzda v roku 2021 dosiahne 
660 eUR.
 Podľa analýzy Centra lepšej regulácie pri Minis- 
terstve hospodárstva SR, ktoré hodnotí vplyv le-

gislatívy na podnikateľské prostredie, sa zvýšenie 
minimálnej mzdy dotýka takmer 28 000 živnost-
níkov. Zároveň sa predpokladá rast mzdových 
nákladov a súvisiacich odvodov o približne 100 
miliónov eUR v sektore živnostenského, malého 
a stredného podnikania.

 Na sumu minimálnej mzdy je v súčasnosti navia-
zaných 44 ďalších zákonov a legislatívnych noriem, 
preto stanovenie jej výšky je značným zásahom do 
podnikateľského prostredia. Významný dopad má 
minimálna mzda  najmä na výšku príplatkov za 
prácu v sobotu, v nedeľu a za nočnú prácu. Mini-
sterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR hľadá 
v súčasnosti možnosti ako niektoré príplatky na-
viazať na iný ukazovateľ ako minimálna mzda, ale 
zatiaľ nebol prijatý žiadny konkrétny výsledok.
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 V tejto súvislosti usporiadala 
SŽk v spolupráci so Slovenským 
múzeom v dňoch 10. – 11. 10. 
2019 odbornú konferenciu „Ino-
vácie	vo	vzdelávaní	–	Koncepcia	
živnostenského	centra.“
 Podujatie sa konalo v Marti-
ne v pôvodnej budove Štátneho 
ústavu pre zveľaďovanie živností 
a jeho cieľom bolo na pozitívnych 
príkladoch poukázať na možnosti 
a význam centier pre perspektív-
ny rast odborného vzdelávania. 
Účastníkmi konferencie boli naj- 
mä členovia SŽk, zástupcovia 
ŠIoV, profesijných a stavovských 
organizácií, živnostníkov a zdru-
žení, stredných odborných škôl 
a samozamestnávateľov. Všeo-
becným cieľom bolo poskytnúť 
informácie o kompetenciách a 
úlohách centier vo všetkých for-
mách odborného vzdelávania 
s osobitnou pozornosťou veno-
vanou učňovskému vzdelávaniu. 
V rámci programu sa prednáša-
júci venovali oboznámeniu prí-
tomných so skutočným a his- 
torickým stavom vzdelávania v 
jednotlivých oblastiach, možnos-
tiach zlepšenia postupov vzdelá-
vania, ukážkou konkrétnej histo-
rickej vzdelávacej inštitúcie.
 Podujatie otvoril podpredse- 
da pre vzdelávanie SŽk Jozef Ja-
senák s témou „Predstavenie a 
prezentácia inovácií vo vzdelá-
vaní v kontexte živnostenských 

centier“. Vyzdvihol systém cen- 
tier vzdelávania ako význam-
ný nástroj na znižovanie neza-
mestnanosti mladých ľudí a od- 
stránenie nesúladu medzi pri- 
pravenosťou absolventov stred-
ných odborných škôl (ďalej len 
„SoŠ“) vstupujúcich na trh práce 
a potrebami samozamestnáva-
teľov. 
 Historické súvislosti prezento-
val Dr. René Škandík zo Sloven-
skej národnej knižnice Martin 
v príspevku „organizovanie živ-
nostníkov na Slovensku v medzi- 
vojnovom období na príklade 
Slovenskej remeselníckej a ob-
chodníckej jednoty“.
 Dr. Hana Zelinová z partner-
skej organizácie – SNM Martin, 
detailne popísala kurzy Štátneho 
ústavu pre zveľaďovanie živností 
v Martine pre rozvoj živnostníc-
tva, ich obsahové zamerania, 
počty vyučovacích hodín.
 Pán Vladimír Mička, predseda 
SŽk kZ bratislava na príklade 
vzdelávania pivovarníkov pou-
kázal na postavenie odborníka v 
praxi, možnosti remesiel v nad- 
väznosti na zlepšenie predaj-
ných zručností, propagácie vlast-
ných výrobkov a poskytovaných 
služieb, konkurencieschopnosti 
a profesijné uplatnenie kvalifiko-
vaných odborníkov. 
 Na realizované zahraničné 
centrá reagoval zástupca ŠIoV 

 oblasť stavebníctva a skúse-
nosti z fungovania centra detail- 
ne popísali zástupcovia Spojenej 
školy z banskej bystrice – krem-
ničky.
 Živá a konštruktívna diskusia 
na záver a záujem prítomných 
o obdobné aktivity v budúcnos-
ti boli pre nás ako organizátora 
objektívnou a inšpiratívnou spät-
nou väzbou. Všetci účastníci oce-
nili, že išlo o prvé stretnutie ak- 
térov v tejto perspektívnej ob-
lasti vzdelávania v rámci vytvá-
raných zamestnávateľských cen-
tier. V závere si účastníci prezreli 
expozíciu výstavy ,,Zveľadujeme“, 
ktorú zorganizovalo Slovenské 
národné múzeum v Martine – 
Múzeum kultúry Čechov na Slo-
vensku.

	 Zvláštne	poďakovanie:	
 Za sprístupnenie priestorov 
a možnosť detailnej prehliadky 
areálu organizátori ďakujú vlast-
níkovi areálu – firme PLH Holding 
a jej majiteľom.

	 Podujatie	financované	z	dotá-
cie	Ministerstva	školstva,	 vedy,	
výskumu	 a	 športu	 Slovenskej	
republiky	 č.	 0494/2019	na	pod-
poru	 výkonu	 kompetencií	 sta-
vovských	a	profesijných	organi-
zácií.

Slovenská	živnostenská	komora	je	právnická	osoba,	ktorá	ovplyv- 
ňuje	 oblasť	 živnostenského	 podnikania	 v	 Slovenskej	 republike. 
Jej	úlohou	 je	okrem	iného	rozvoj	a	ochrana	malého	a	stredného	
podnikania,	prostredníctvom	vzdelávania	a	odborného	dohľadu.

Pavol Haruštiak – nominant SŽk. 
Hovoril hlavne o rozsahu prak-
tického vyučovania pre malé a 
stredné podniky, zjednodušení 
overenia spôsobilosti zamest-
návateľa poskytovať praktické 
vyučovanie v systéme duálneho 
vzdelávania. 
 Ing. Robert Schmidt, R. – SŽk 
kZ trnava predstavil možnosti 
ako realizovať inovatívne vzde- 
lávanie v rámci zamestnávateľ- 
ských centier. Živnostníci kladú 
dôraz na rozvoj odbornosti a 
zručnosti počas praktického vyu- 
čovania žiakov a na podporu čo 
najskoršieho zaradenia absol-
ventov do pracovného procesu. 
Zároveň uprednostňujú spolu-
prácu so školami s dlhou tradí-
ciou a vysokou kvalitou vzdelá- 
vacieho procesu.
 Prof . Miroslav tuma zvýraznil 
historický fakt, že Štátny ústav 
pre zveľaďovanie živností bola 
prvá živnostenská univerzita, čo 
zdokladoval mnohopočetnou fo-
todokumentáciou.
 Dr. Ľudovít Hallon, zástupca 
Historického ústavu SAV, dôklad-
ne zdokumentoval význam Štát-
neho ústavu pre zveľaďovanie 
živností v Martine pre rozvoj 
živnostníctva na Slovensku v me- 
dzivojnovom období. Pre kva-
litnú a odbornú implementáciu 
systému duálneho vzdelávania 
je potrebné zvýšiť náročnosť a 
kvalitu vzdelávania SoŠ a základ-
ných škôl v rámci Centier oVP. 
V rámci programu bola táto čin-
nosť v dvoch významných oblas-
tiach prezentovaná dvomi Cen- 
trami oVP.
 Činnosť v oblasti strojárstva, 
bola zaujímavá vo vystúpení Mgr. 
Špilu, zástupcu riaditeľa SoŠt 
Čadca v príspevku – Vzdelávanie 
pre potreby praxe – „Centrum 
odborného vzdelávania a prípra-
vy pre strojárstvo a ostatnú ko-
vospracúvaciu výrobu“.

Dr.	Zelinová	pri	podpise	kurzovej	
činnosti

Účastníci	seminára	–	vystúpenie	pána	Vladimíra	MičkuPohľad	na	areál	Štátneho	ústavu	pre	zveľaďovanie	živností



 V rastúcom prostredí zdieľanej ekonomiky je pre čoraz viac 
ľudí dôležitá rovnováha medzi pracovným a súkromným živo-
tom. technológie uľahčili zvýšiť zisky samostatne zárobkovo čin-
ným osobám viac, než kedykoľvek predtým. kde vo svete nájde-
me najrýchlejšie rastúce trhy pre prácu na voľnej nohe?

 Podľa správy platformy pre digitálne platby Payoneer je po-
radie 10 najlepších trhov v roku 2019 na základe medziročné-
ho rastu príjmov SZČo nasledujúce: 1. Spojené štáty americké 
– 78 %, 2. Veľká británia – 59 %, 3. brazília – 48 %, 4. Pakistan 
– 47 %, 5. Ukrajina – 36 %, 6. Filipíny – 35 %, 7. India – 29 %, 
8. bangladéš – 27 %, Rusko – 20 % a 10. Srbsko – 19 %.
 Podľa Iaina McNicolla, viceprezidenta Payoneer, nárast vý-
nosov za posledný rok je čiastočne spôsobený zlepšeným vní-
maním životaschopnosti takéhoto druhu práce. „Stále	 viac 
a	 viac	 profesionálov	 opúšťa	 svoju	 tradičnú	prácu,	 aby	 sa	 zapojili	
do	zdieľanej	ekonomiky,“ uviedol McNicoll. „Či	už	kvôli	flexibilné- 
mu	pracovnému	času,	alebo	absencii	šéfa,	ktorý	sa	pozerá	cez	plece	
alebo	túžbe	vybudovať	si	vlastnú	firmu.	Pracovníci	už	necítia	potre-
bu	byť	zviazaní	s	kanceláriou.“

 Je zaujímavé, že zatiaľ čo v USA zdieľaná ekonomika priťa-
huje profesionálov všetkých vekových skupín, na iných trhoch 
má tendenciu skôr oslovovať mladšiu generáciu, ktorá je často 
technicky viac zdatná a zameraná na menej formálne pracov-
né štruktúry. Napríklad v Pakistane tvorili živnostníci mladší ako 
35 rokov 77 % príjmov tejto skupiny, čo bolo vo veľkej miere 
spôsobené zlepšením technického vzdelávania v posledných 
rokoch.
 Celkovo možno povedať, že podľa údajov agentúry Payoneer, 
pracovníci vo veku od 35 do 44 rokov sú najčastejšie na voľnej 
nohe. táto skupina prispela v minulom roku 32 % do celosve-
tových zárobkov SZČo, napriek tomu, že celosvetovo predsta-
vovala iba 23 % SZČo. osoby vo veku 18 až 35 rokov pritom 

tvorili najväčšiu skupinu, na úrovni 64 %, ich zárobky však boli 
relatívne nižšie. tento rozdiel odráža zvýšenú úroveň skúse- 
ností a kontaktov medzi etablovanými odborníkmi, uvádza sa 
v správe.
 Pre mladších pracovníkov, ktorí sa chcú ako nezávislí etablo-
vať na pracovnom trhu, existuje niekoľko techník, ktoré im môžu 
pomôcť vyniknúť:
– zdôraznite svoje zručnosti, nielen vzdelanie,
– ponúknite referencie od minulých zamestnávateľov,
– využite profesionálnu sieť, napríklad LinkedIn, na predaj svo- 
 jich služieb.

 „Tradiční	pracovníci	majú	tendenciu	uvádzať	svoje	najvyššie	vzde-
lanie	ako	hlavnú	páku	pri	uchádzaní	sa	o	prácu.	Úspešný	pracovník	
zdieľanej	ekonomiky	musí	zmeniť	toto	myslenie	tak,	aby	premýšľal	
o	svojich	schopnostiach	ako	o	hlavných	stavebných	kameňoch	a	ich	
príťažlivosti	pre	zamestnávateľov,“ tvrdí Carisa Miklusaková, gene-
rálna riaditeľka náborovej platformy založenej na rozvoji zruč-
ností tilr. „Pre	pracovníkov	v	rámci	zdieľanej	ekonomiky	 to	môže	
byť	veľmi	oslobodzujúce.	Keď	sa	na	vás	pozerajú	ako	na	niekoho,	kto	
dokáže	zlúčiť	všetkých	svojich	schopnosti	z	predchádzajúcich	úloh,	
vždy	budete	kvalifikovanejší	a	získate	viac	príležitostí,	ako	ten,	kto	sa	
spolieha	výhradne	na	svoj	titul.“

Zdroj:	profesia.sk
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v eurách za hodinu sa zaok- 
rúhľuje na 4 desatinné miesta. 
Hodinová mzda v roku 2020 
stanovená pre zamestnancov 
s týždenným pracovným ča-
som 38 a ¾ hodiny je vo výške 
3,4405 eur. Pre zamestnancov 
s týždenným pracovným časom 
najviac vo výške 37 a ½ hodiny 
je hodinová mzda v roku 2020 
v sume 3,5552 eur.
 Podľa § 85 ods. 6 Zákonníka 

práce pracovný čas zamestnan-
ca, ktorý pracuje s dokázaným 
chemickým karcinogénom ale-
bo pri pracovných procesoch 
s rizikom chemickej karcino-
genity alebo ktorý vykonáva 
činnosti vedúce k ožiareniu je 
najviac 33 a ½ hodiny týždenne. 
Pre týchto zamestnancov bude 
v roku 2020 hodinová mzda vo 
výške 3,9797 eur.
 od roku 2010 do roku 2020 
sa zvýšila minimálna mzda 

o 272,30 eur. Ide o 88,5 % ná-
rast minimálnej mzdy za pos- 
ledných desať rokov. 
 V závislosti od náročnosti 
vykonávanej práce sa zvyšu-
je minimálna mzda (tzv. mi-
nimálny mzdový nárok) pre 
zamestnanca pracujúceho na 
pracovnú zmluvu, pokiaľ u za-
mestnávateľa nie je odmeňova-
nie zamestnancov dohodnuté 
v kolektívnej zmluve. Znamená 
to napríklad, že zamestnanec 

zaradený do 3. stupňa nároč-
nosti práce musí mať najmenej 
1,4-násobok minimálnej mzdy 
stanovenej pre daný rok.
 Na základe § 120 ods. 4 Zá-
konníka práce sa minimálny 
mzdový nárok pre príslušný 
stupeň stanoví ako násobok 
hodinovej minimálnej mzdy pri 
ustanovenom týždennom pra-
covnom čase 40 hodín alebo 
minimálnej mzdy v eurách za 
mesiac (u zamestnanca odme-
ňovaného mesačnou mzdou) a 
koeficientom minimálnej mzdy.

(dokončenie zo str. 1)
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 Veľtrh Gastra&Kulinária 
predstaví na pôde nitrian- 
skeho výstaviska Agrokom-
plex výrobcov a dodávateľov 
kvalitných potravín, nápojov, 
ingrediencií, ale tiež inovácie 
v technológiách a vybavení 
pre potravinársky priemysel, 
gastronomické a ubytovacie 
zariadenia. Veľtrh je zamera-
ný na trendy modernej gast-
ronómie, potraviny a zdravý 
životný štýl. 

 Zákazníci reštaurácií chcú 
vnímať svoje jedlo všetkými 
zmyslami. Požadujú pridanú 
hodnotu – umenie na tanieri. 
A práve zážitková gastronó-
mia v sebe nesie kuchár- 
ske umenie, ktoré sa jedlom 
pretaví v osobný pôžitok. 
Návštevníci veľtrhu Gastra& 
Kulinária uvidia priamo pri 
práci vynikajúcich sloven-
ských šéfkuchárov, ktorí 

predvedú obdivuhodnú ku-
chársku show. Na veľtrh zaví-
ta i šéfkuchár a majiteľ jednej 
z najlepších reštaurácií sve-
ta, Heinz Reitbauer, ktorého 
reštaurácia má dve hviezdič-
ky od Michelina. 

 Gastra&Kulinária podporí 
trend návratu k lokálnym tra-
díciám a slovenským výrob-
kom vysokej kvality. Veľtrh 
sa prednáškami a živou pre-
zentáciou vráti k tradičnému 
spôsobu výroby domáceho 
chleba a pečiva – kvásko-
vaniu. Spoločnosť beRto 
predvedie živú ukážku celé-
ho procesu výroby mäsovej 
pochúťky priamo na výstave. 
Na svoje si prídu i milovníci 
sladkých pochúťok. Študenti 
Hotelovej akadémie L. Win-
tera v Piešťanoch predvedú 
kreslenie na čokoládu a zdo-
benie perníkov modrotla-
čou. LYRA GRoUP predstaví 
„bean-to-bar“ výrobu čoko- 
lád, teda proces výroby od 
kakaového bôbu až po sa-

motnú tabuľku čokolády. 
Sladko ladenou súťažou je 
i „Torta	 roka“ organizovaná 
Spolkom cukrárov Slovenska, 
jej témou sú tento rok „Hrady	
a	zámky	Slovenska“. 
 Cech pekárov, cukrárov a 
cestovinárov Slovenska po- 
núkne návštevníkom expo-
zíciu „Pekársky	 dvor“, v kto-
rej sa môžu zúčastniť súťaže 
o „Najlepší	 pagáč“ a súťaže 
„Upeč	 si	 svoju	 vianočku“. Slo-
venskí pekári budú súťažiť 
v kategórii „Najlepší	regionál-
ny	 výrobok“, „Najlepší	 krea- 
tívny	výrobok“ a „Najlepší	free	
výrobok“. Študenti SoŠ si za-
súťažia v téme „Vianočné	peči-
vo	pre	mamičku“. Návštevníci 
Pekárskeho dvora budú mať 
možnosť ochutnať čerstvé 
pečivo, vypečené produkty 
a bratislavské rožky – lahôd-
ku, ktorá sa hrdí ochrannou 
známkou eÚ Zaručená tra-
dičná špecialita. 
 Milovníci zdravého jedla 
sa môžu tešiť na rozhovory 
s foodblogermi o zdravej 

výžive, prednášku o pozitív-
nych vplyvoch čokolády na 
zdravie a venovať sa budeme 
tiež téme (ne-)plytvania pot- 
ravinami. 
 Fakulta biotechnológie a 
potravinárstva Slovenskej poľ- 
nohospodárskej univerzity 
predstaví moderné postupy 
výroby, hodnotenia a spraco-
vania potravín a špecifických 
produktov biotechnológií. 

 Gastra&Kulinária je tu pre 
všetkých, ktorí sa zaujímajú 
o gastronómiu, zdravú vý- 
živu a nové kulinárske tren-
dy. Na svoje si prídu kuchári, 
pekári, cukrári, ale i somelié-
ri, čokolatiéri a všetci fanúši-
kovia kulinárskeho umenia. 
Veľtrh Gastra&Kulinária sa 
koná v dňoch 6. – 9. 11. 2019 
na výstavisku Agrokomplex 
v Nitre. 

•





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.: 02/207 07 363 • 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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Hádajú sa tri sliepky - česká, 
slovenská a nemecká - ktorá 
z nich znesie viac vajec.
- Ja znesiem denne 5 vajec - 
chváli sa česká sliepka.
- Ja znesiem denne 10 vajec 
- chváli sa nemecká sliepka. 
Slovenská vraví:
- Cha! Načo by som sa
namáhala, keď sa dajú kúpiť
v obchode!

x  x  x

Dva hady v púšti:
- Počuj, my sme jedovaté?
- A čo ja viem? Prečo?
- Lebo som si práve zahryzol 
do jazyka...

Mladý komár hovorí matke:
- Mami, chcem ísť dnes do 
opery. Pusť ma.
- V žiadnom prípade.
- Ale ja chcem! Ináč ujdem
z domu!
- No dobre, ty nešťastník, len 
ťa prosím dávaj si strašný 
pozor pri potlesku!

x  x  x

Stonožka-samička
a stonožka-samček si dohodnú 
rande v parku.
Stretnú sa, on ju pobozká
a potom ju chytí za ruku,
za ruku, za ruku, za ruku,
za ruku...


