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 Rok ubehol ako voda a my 
opäť naplno žijeme blížiacim sa 
42. ročníkom medzinárodnej 
poľnohospodárskej a potravi-
nárskej výstavy agrokomplex 
v Nitre a zabezpečujeme účasť 
slovenskej živnostenskej komo-
ry na Živnostenských trhoch. 
V dňoch 20. 8. 2015 – 23. 8. 2015 
sa uskutoční v poradí už 18. roč- 
ník tejto kontraktačno-predaj-
nej výstavy malých a stredných 
podnikateľov a my chceme do- 
držať vysoký štandard, na aký 
sú návštevníci výstavy pri nich 
zvyknutí. Chceme sa prezentovať 
tými najlepšími spomedzi nás, 
predstavíme niekoľko zručných 
majstrov – živnostníkov či už 
v odbore pekár – cukrár, mäsiar, 
zvárač, keramikár a mnohých 
ďalších. aj Krajské zložky komory 
sa chcú prezentovať tým najlep-
ším, čo vo svojom regióne majú. 
V našich stánkoch nájdu návštev-
níci široký sortiment tovaru od 
sladkých dobrôt ako sú medov-
níky a rôzne tradičné cukrovinky 

	 Väčšinu	 prázdnin	 máme	 za	 sebou	
a	mnohí	aj	dovolenku.	Hoci	pre	nás	už	
nemá	také	čaro	ako	kedysi,	aj	tak	sa	na	
ňu	tešíme	ako	malí.	Pobeháme	cestov-
ky,	 listujeme	 v	 katalógoch,	 hrabeme	
sa	 v	ponukách	 na	 internete,	 porovná-
vame,	 sondujeme,	 kde,	 čo	a	 za	 koľko,	
len	 aby	 sme	 tento	 rok	mali	 čo	 najvy-
chytenejší	hotel,	s	najväčším	bazénom,	
výhľad	až	za	oceán	a	all	inclusive	kopy	
jedla	a	pitia.	Nakoniec,	veď	si	to	aj	za	tú	
celoročnú	 drinu	 zaslúžime...	 Konečne	
sadneme	 do	 lietadla,	 so	 žalúdkom 
v	 krku	 prežijeme	 turbulencie	 a	 s	 úľa-
vou	zatlieskame	pilotovi,	keď	s	tvrdými	
prískokmi	pristane	na	rozpálenej	drá-
he...	Tak,	to	by	sme	mali,	vydýchneme	
si,	 jeden	 bod	 si	 môžeme	 odškrtnúť...	
Lebo	 človek	 už	 je	 taký,	 okrem	 zozna-
mu	 s	 príjemnými	 vecami	 má	 v	hlave	
uložený	 aj	 ten	 druhý,	 katastrofický. 
V	 prípade	 dovolenky	 začína	 meška-
ním	 lietadla,	 pokračuje	 búrkou	 nad	
Alpami,	hotelovou	izbou,	ktorá	páchne	
ako	mokré	 ponožky,	špinavou	 plážou,	
nechutnou	stravou	atď,	atď.	Na	pokraji	
síl	 sa	dovlečiete	na	pláž,	hodíte	sa	do	
piesku	a	otvoríte	 si	 časopis.	Hneď	ako	
prvý	 vám	 udrie	 do	 očí	 nadpis	 Dá	 sa	
poistiť	 proti	 atentátu	 na	 dovolenke?	
Z	článku	sa	dozviete,	že	bohužiaľ,	dnes	
už	 zaručená	 bezpečnosť	 neexistuje	
nikde,	 preto	 treba	 myslieť	 na	 zadné	
kolieska	 a	pozostalých	 a	kúpiť	 si	 také	
cestovné	poistenie,	v	ktorom	je	zahrnu-
tá	 aj	 neočakávaná	 teroristická	 akcia,	
prípadne	 únos	 lietadla	 či	 autobusu...	
Začnete	 sa	 obzerať,	 či	 sa	 odniekiaľ	
nevynorí	dobre	utajený	terorista.	Všade	
naokolo	však	vidíte	len	piesok,	pokojne	
šumiace	more	 a	pripálených	 dovolen-
károv.	Zadívate	sa	na	čajku	vysoko	na	
oblohe	a	katastrofický	 scenár	 v	duchu	
roztrháte.	Rozhodnete	sa,	že	už	budete	
myslieť	pozitívne	za	každých	okolností,	
na	dovolenke,	aj	po	dovolenke.	Užite	si	
teda	zvyšok	leta	so	všetkým,	čo	k	tomu	
patrí	a	naberte	toľko	energie,	aby	vám	
z	nej	zostalo	aj	na	rozdávanie...

Viktor Kubal
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cez typicky regionálne mäsiar- 
ske a syrové špeciality, krásne 
hrnčiarske a keramické pred-
mety až po pracie a čistiace pro-
striedky. ani tento rok nebude 
na Živnostenských trhoch chýbať 
predajná výstava chránenej diel-
ne aZD RuBIKON, ktorej nádher-
né šperky a ďalšie výrobky, ktoré 
zhotovili šikovné ruky zdravotne 
ťažko postihnutých, tradične ob- 
divujú stovky návštevníkov.
 sprievodným programom na 
Živnostenských trhoch bude aj 
účasť pracovníkov odboru živ- 
nostenského podnikania Minis-
terstva vnútra sR. Záujemcom 
budú poskytovať fundované in- 
formácie o predpisoch a zákon-
ných normách, týkajúcich sa živ-
nostenského podnikania na slo- 
vensku a oboznámia ich so sys-
témom Jednotných kontaktných 
miest (JKM) v sR, prostredníc-
tvom ktorých je možné vybaviť 
všetky povinné administratívne 
úkony súvisiace s podnikateľskou 
činnosťou na jednom mieste 

(napr. ohlásiť živnosť, požiadať 
o zápis do obchodného registra, 
prihlásiť sa do systému povinné-
ho zdravotného poistenia, ozná-
miť zmeny, ukončiť podnikanie 
a pod.). 
 Našim príspevkom k rozšíre-
niu povedomia širšej verejnosti 
o problematike živnostenského 
podnikania u nás bude v rámci 
celoživotného vzdelávania po- 
skytovanie informácií o možnos-
tiach akreditácie a vykonávaní 
kvalifikačnej skúšky odbornej 
spôsobilosti pre remeselné živ-
nosti.
 Dovoľte mi teda, aby som vás 
čo najsrdečnejšie pozval do Nitry 
do pavilónu M1, do stánku č. 29, 
kde sa počas tohtoročnej výsta-
vy agrokomplex dozviete všetky 
novinky z oblasti živnostenského 
podnikania na slovensku a bude-
te vidieť to najlepšie, čo slovenskí 
majstri dokážu svojimi šikovnými 
rukami urobiť.

Vladimír Mička

 tohtoročná žatva by mala byť 
ukončená do termínu agrokom-
plexu v Nitre, čo je 20. 8. 2015. 
Kvalita pšenice by mala byť dob-
rá, asi taká, ako v minulom roku. 
Je to však len štatistický pred- 
poklad, lebo všetky prognózy 
môže ešte zmeniť počasie, kto-
ré býva často nevyspytateľné 
a môže úrodu ovplyvniť –  hlavne 
negatívne. Ministerstvo pôdo- 
hospodárstva zistilo priesku- 
mom po celom území sloven-
ska, že tam, kde poľnohospodári 
zasiali slovenské odrody pšenice, 
urobili dobre, lebo práve tieto sa 
ukazujú po kvalitatívnej stránke 
bohatšie a hlavne – sú odolnej-
šie voči nepriaznivému počasiu. 
u nás sa používajú aj maďarské 
a nemecké odrody, no tie sú 
o niečo háklivejšie na dážď a vlh-
kosť. a aká sa predpokladá toh-
toročná úroda? Podľa výnosov 
z polí, kde už úroda bola pozbie-
raná, sú výnosy v porovnaní 
s minulým rokom o niečo nižšie. 

	 Očakávané	zníženie	DPH
 Nový zákon o znížení dane z pri-
danej hodnoty (DPH) na vybrané 
druhy potravín by sa mal dostať 
na rokovanie Národnej rady sR 
už v septembri. Podľa premiéra 
má už vláda predbežnú predsta-
vu, pri ktorých potravinách by sa 
sadzba DPH mala znížiť z 20 % 
na 10 %. Pôjde o zmenu zákona 
o DPH a ten presne pomenu-
je, na ktorý okruh potravín sa 
sadzba DPH zníži. 
	 „Musíme	všetko	pripraviť	tak,	aby	
zákon	 platil	 od	 1.	 januára	 2016.	
Verím,	 že	 po	 tvrdých	 rokovaniach	

s	 obchodníkmi	 a	 s	 obchodnými	
reťazcami	 sa	 podarí	 zabezpečiť,	
aby	bol	tento	prenos	do	ceny	potra-
vín	 maximálny“,	 uviedol Robert 
Fico.
 touto úpravou dane sa zníži 
príjem do štátneho rozpočtu 
cca o 290 miliónov EuR. Presný 
zoznam potravinárskych výrob-
kov zatiaľ ešte nie je definitívne 
schválený, no premiér Robert 
Fico sa vyjadril, že určite pôjde 
o čerstvé potraviny, a to konkrét-
ne mäso, mlieko a chlieb. sú pre 
to dva dôvody. ten prvý je, aby sa 
čím viac eliminoval predaj rôzne-
ho mrazeného mäsa a trvanlivých 
chlebov, ktoré zväčša pochádzajú 
zo zahraničia. Druhým dôvodom, 
prečo má ísť výlučne o čerstvé 
výrobky, je pomoc predovšetkým 
našim poľnohospodárom. Práve 
prvovýrobcovia by totiž mohli 
zníženie cien kvôli 10-percentnej 
dani pocítiť najviac prostredníc-
tvom zvýšeného dopytu. 

Viktor Kubal
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AUGUST
Vlachovský	 remeselný	 jar-
mok	 a	 folklórny	 festival	
„VLACHOVO	2015“ – XIII. roč-
ník prezentácie tradičných 
remesiel z obce Vlachovo 
a širšieho regiónu spojenej 
s predajom, ochutnávkou 
tradičných jedál a s malým 
rodeom a Letný festival ľudo-
vého tanca / 8. 8. 2015

EXPO	CENTER	TRENČÍN	– 12.	
ročník	medzinárodnej	výsta-
vy	 koní	 •	 9.	 ročník	 výstavy	
hračiek	 a	 potrieb	 pre	 deti	
•	 	 9.	 ročník	 –	 automobily	
a	príslušenstvo / 15. – 16. 8. 
2015

AGROKOMPLEX	 -	 Agrokom-
plex	 Nitra	 – COOPEXPO	
•	 NÁRODNÁ	 VÝSTAVA	 HOS-
PODÁRSKYCH	ZVIERAT	•	OB-	
NOVITEĽNÉ	 ZDROJE	 ENER-
GIE	 •	 REGIÓNY	 SLOVENSKA	
•	ŽIVNOSTENSKÉ	TRHY / 20. 
– 23. 8. 2015

EXPO	 CENTER	 TRENČÍN	
– BURZA	 STAROŽITNOSTÍ	
A		GAZDOVSKÉ	TRHY – Burza 
starožitností, zberateľských 
predmetov a zaujímavostí 
a gazdovské trhy  / 22. 8. 
2015

BARDEJOVSKÝ	JARMOK	2015	
– uličky Bardejova v závere 
augusta ožijú už 664. roční-
kom historického a 44. roční-
kom  novodobého Bardejov-
ského jarmoku.  / 27. – 30. 8. 
2015

SEPTEMBER
EXPO	 CENTER	 TRENČÍN		
–	 AKVATERA	 TRENČÍN	 2015	
– Predajná výstava akvaristic-
kých a teraristických zvierat  / 
6. 9. 2015

Historické	múzeum	 Banská	
Štiavnica	– SALAMANDROVÉ	
DNI	2015 – Mestské slávnos-
ti, oslavy baníkov, geológov, 
hutníkov a naftárov, oslava 
bohatej štiavnickej histórie 
a tradícií, dobrá zábava – to 
všetko sú salamandrové dni. 
Ich tradíciu začali študenti 
slávnej Baníckej akadémie. 
/ 10. 9. – 12. 9. 2015	

Múzeum	 SNP,	 Banská	 Bys-
trica	 –	 Národná	 výstava	
bonsajov	 a	 suiseki / 11. 9. 
– 13. 9. 2015

 Dňa 1. 7. 2015 nadobudla účin-
nosť posledná časť novely záko-
na o DPH, ktorá bola realizovaná 
zákonom č. 218/2014 Z. z. – tieto 
zmeny a doplnky sa týkajú § 79 
ods. 6 a 7 zákona o DPH.
 V nadväznosti na novelu 
daňového poriadku, ktorou sa 
do daňového poriadku zaviedol 
inštitút čiastkového protokolu, 
sa s účinnosťou od 1. 7. 2015 do 
§ 79 zákona o DPH doplnil nový 
odsek 7, v zmysle ktorého platí, 
že časť nadmerného odpočtu sa 
môže platiteľovi DPH vrátiť ešte 
pred skončením daňovej kon-

(napr. bude si musieť dožiadať 
informácie z iného členského 
štátu a pod.).
 V nadväznosti na to, že do 
§ 79 zákona o DPH bol dopl-
nený vyššie uvedený ods. 7, 
bolo doplnené aj znenie § 79 
ods. 6 – s účinnosťou od 1. 7. 
2015 platí, že rozdiel medzi výš-
kou nadmerného odpočtu zis-
tenou daňovým úradom a výš-
kou časti nadmerného odpočtu 
vráteného na základe čiastko- 
vého protokolu sa platiteľovi 
DPH vráti po skončení daňovej 
kontroly.

troly, ktorá začala v lehote na 
vrátenie nadmerného odpočtu. 
táto časť nadmerného odpoč-
tu sa platiteľovi DPH vráti do 10 
dní odo dňa odoslania čiastko-
vého protokolu a vráti sa mu vo 
výške uvedenej v predmetnom 
čiastkovom protokole. tento 
postup bude daňový úrad zrej-
me využívať najmä v tom prípa-
de, ak pri kontrole zistí, že časť 
nadmerného odpočtu je uplat-
ňovaná oprávnene, ale ďalšiu 
časť nadmerného odpočtu musí 
ešte preverovať, a preto nebude 
môcť daňovú kontrolu ukončiť 

 Povinné poistenie sZČO vzniká 
od 1. júla 2015 tým fyzickým oso-
bám (FO), ktoré za kalendárny 
rok 2014 dosiahli príjem z podni-
kania a inej samostatnej zárob-
kovej činnosti v sume vyššej ako 
4 944,00 eur, t. j. sumu rovnú 
alebo vyššiu ako 4 944,01 eur 
a zároveň majú k 1. júlu 2015 
platné oprávnenie na vykoná-
vanie činnosti podľa osobitné-
ho predpisu. ak fyzická osoba 
činnosť nevykonáva na základe 
oprávnenia, povinné poistenie 
sZČO jej vzniká na základe do- 
siahnutej hranice príjmu. sumu, 
podľa ktorej sa posudzuje vznik 
povinného poistenia sZČO, tvo- 
ria dosiahnuté príjmy z podnika-
nia alebo výnos súvisiaci s pod-
nikaním a s inou samostatnou 
zárobkovou činnosťou za rok 

• minimálny mesačný vymeria- 
 vací základ v sume 412,00 eur, 
  z toho vyplývajúce poistné je 
  mesačne v sume 136,57 eur,
• maximálny mesačný vymeria- 
 vací základ v sume 4 120,00  
 eur, z toho vyplývajúce poist- 
 né je mesačne v sume 1 365,78 
  eur.
 sZČO, ktorá za rok 2014 nema-
la predĺženú lehotu na podanie 
daňového priznania a dosiahla 
hranicu príjmu pre vznik povin-
ného poistenia, má za obdobie 
od júla 2015 nový vymeriavací 
základ na platenie poistného 
a s tým súvisiacu novú mesačnú 
sumu poistného. Novú sumu 
poistného uhradí prvýkrát so 
splatnosťou do 10. augusta 
2015. 

Zdroj: Soc. poisťovňa

2014 bez odpočítania výdavkov.
 ak je sZČO povinne poistená 
k 30. júnu 2015 alebo k 30. sep-
tembru 2015 (sZČO, ktorá má 
predĺženú lehotu na podanie 
daňového priznania) a za rok 
2014 dosiahla príjem z podnika-
nia vyšší ako 4 944,00 eur, povin-
né poistenie jej trvá aj naďalej.
 Povinné poistenie sZČO zani-
ká 30. júna 2015 tým FO, ktoré 
za kalendárny rok 2014 dosiahli 
príjem rovnajúci sa alebo nižší 
ako 4 944,00 eur. sZČO, ktorá 
má predĺženú lehotu na podanie 
daňového priznania za rok 2014 
zaniká povinné poistenie za rov-
nakých podmienok 30. septem- 
bra 2015.
 V období kalendárneho roka 
2015 platí pre povinne poistenú 
sZČO:

 Pôdohospodárska platobná 
agentúra ako poskytovateľ nená-
vratného finančného príspevku 
z Programu rozvoja vidieka sR 
2014 – 2020 vyhlasuje v zmysle 
ustanovení § 17, zákona č. 292/ 
2014 Z. z. o príspevku poskytova-
nom z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov Výzvu na 
predkladanie Žiadostí o poskyt-
nutie nenávratného finančného 
príspevku z Programu rozvoja 
vidieka sR 2014 – 2020. Číslo 
výzvy je 8/PRV/2015 a má názov 
Výzva	4.	2		Podpora	pre	 investí-
cie	 na	 spracovanie/uvádzanie	
na	 trh	 a/alebo	 vývoj	 poľnohos-

 Žiadosti o poskytnutie infor-
mácií adresujte na kanceláriu 
generálneho riaditeľa Poľnohos-
podárskej	 platobnej	 agentúry	
(ďalej	 len	 PPA), Dobrovičova 12, 
815 26 Bratislava. Prípadné infor-
mácie je možné získať na tel. č. 
02/52733800, e–mail: info@apa.sk 
alebo na adrese kancelárie 
generálneho riaditeľa PPa, Dob-
rovičova 12, 815 26 Bratislava.  
V prípade podrobnejších otázok 
súvisiacich s touto výzvou, ktoré 
sú na podanie výzvy nevyhnutné, 
kontaktujte našich regionálnych 
poradcov.

podárskych	 výrobkov.	 termín 
na podávanie projektov je do 
29.	 9.	 2015. Výzva je prioritne 
zameraná na projekty súvisiace 
so spracovaním, uvádzaním na 
trh, vývojom poľnohospodár-
skych výrobkov prispievajúcich 
k úsporám energetickej spotreby. 
 Výška oprávnených výdavkov 
na 1 projekt je max. 2 mil. EuR 
pre všetky oblasti mimo Bratislav-
ského kraja a max. 1 mil. EuR pre 
Bratislavský kraj (v prípade spra-
covania/ uvádzania na trh, vývoja 
produktov, ktorých výstupom je 
produkt mimo prílohy I. ZFEÚ je 
maximálna výška 400 tis. EuR).
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• Na	podvodníkov	s	DPH	poľu-
je	 špecializovaný	 tím. Má sa 
zamerať na podvody v rámci 
kontrolných výkazov dane z pri-
danej hodnoty (DPH) a zriadila 
ho Finančná správa. Jej hovor-
kyňa Patrícia Macíková infor-
movala, že kontrolné skupiny 
zložené z pracovníkov miest-
neho daňového úradu, policaj-
ného zboru a finančného ria-
diteľstva vznikajú postupne vo 
všetkých regiónoch slovenska. 
Kontrolná akcia sa začala v pia-
tok 24. júla a zatiaľ je bez časo-
vého obmedzenia. Podnikatelia, 
ktorí sa snažia obchádzať kon- 
trolný výkaz DPH, tak robia 
prostredníctvom jeho jedinej 
anonymnej časti B3. V nej 
uvádzajú sumu nákupov v ho- 
tovosti, ktoré uskutočnili za 
predchádzajúce zdaňovacie ob- 
dobie. „Niektorí	 sú	 vo	 svojich	
nákupoch	 rekordéri,” poveda-
la Macíková a uviedla príklad. 
„Podnikateľ	 z	 Bratislavy	 minul	
na	 platby	 v	 hotovosti	 za	 jeden	
deň	 viac	 ako	 420	tis.	 eur.	 Tie	 si	
následne	zahrnul	do	kontrolného	
výkazu	 DPH.	 Aby	 to	 bola	 prav-
da,	 musel	 by	 zrealizovať	 denne	
420	nákupov	po	tisíc	eur.“

Zdroj:	SITA

• Dlh	 Slovenska	 je	 na	 konci 
I.	 štvrťroku	 takmer	 7,6	 tisíc	
eur	na	obyvateľa. V medziroč-
nom porovnaní klesol približne 
o 300 eur, keďže v prvom kvar-
táli 2014 sa nachádzal na úrov-
ni 7,9 tis. eur na jedného obyva-
teľa, uviedla analytička Poštovej 
banky Jana glasová. sloven-
sko patrí medzi tých menej 
zadlžených členov Európskej 
únie. V EÚ predstavoval verejný 
dlh 24,5 tis. eur a v Eurozóne až 
takmer 30 tis. eur na obyvateľa. 
Údaje o výške verejného dlhu 
v jednotlivých krajinách únie ku 
koncu 1. kvartálu 2015 zverejnil 
Eurostat. Najvyšší dlh v prepoč-
te na obyvateľa na konci prvého 
štvrťroku vykázalo Írsko, a to až 
na úrovni 44,2 tis. eur, za ním 
nasledovalo Belgicko s takmer 
40 tis. eur na obyvateľa. Viac 
než 35 tis. eur hypoteticky dlžil 
za svoju krajinu aj každý ta- 
lian a viac než 30 tis. eur každý 
jeden Brit, Rakúšan aj Francúz. 
Najnižším dlhom pripadajú-
cim na jedného obyvateľa sa 
môžu pochváliť Estónsko vo 
výške 1,6 tis. eur a Bulharsko 
na úrovni 1,7 tis. eur. spome- 
dzi krajín V4 pripadá na jed- 
ného obyvateľa vyšší verejný 
dlh ako u nás len v Maďarsku, 
kde to bolo 8,4 tis. eur. Dlh 
pripadajúci na jedného Poliaka 
predstavuje 5,7 tis. eur a na jed-
ného Čecha 6,3 tis. eur.

(pokračovanie na strane 8 – 9)

	 Väčšina	 drobných	 podnika-
teľov	 a	 živnostníkov,	 ak	práve	
nemajú	 právnické	 vzdelanie,	
namiesto	 toho,	 aby	 si	 zákon,	
ktorý	 sa	 ich	 bytostne	 dotýka,	
poriadne	 preštudovali,	 iba	 ho	
rýchlo	 očami	 preletia,	nanaj-	
výš	 si	 pozornejšie	 prečítajú	
časť,	 ktorá	 sa	 zaoberá,	 aké	
povinnosti	 majú	 voči	 štátu.	
Tým	 sa	 častokrát	 dostávajú	
do	 situácie,	 že	 prichádzajú	
o	možnosti	ako	svoje	podnika-
nie	 rozšíriť,	 alebo	naopak,	do-	
pustia	 sa	 priestupku	 z	 nezna-
losti.	 Platí	 však,	 že	 neznalosť	
zákona	 neospravedlňuje,	 pre-
to	sme	požiadali	Ing.	Jána	Dut-
ka,	riaditeľa	odboru	živnosten-
ského	podnikania	Ministerstva	
vnútra	 SR	 o	rozhovor	 o	podni-
kaní,	 legislatívnych	 zmenách,	
ako	aj	o	národných	projektoch	
Národná	 sústava	 povolaní		
a	Národná	sústava	kvalifikácií.

•	 Ako	 by	 ste	 charakterizovali	
živnostenský	zákon?
-	 Živnostenský	 zákon	 je	 predpi-
som,	 ktorý	 upravuje	 podmienky	
potrebné	na	získanie	oprávnenia	
na	podnikateľskú	činnosť	a	niek-
toré	podmienky	jej	prevádzkova-
nia	z	hľadiska	verejného	záujmu.	
V	tomto	zmysle	je	to	verejnopráv-
na	 norma	 upravujúca	 vzťahy	
medzi	 štátom	 (živnostenskými	
úradmi)	 a	 medzi	 podnikateľmi,	
resp.	osobami,	ktoré	sa	o	podni-
kanie	 uchádzajú.	Upravuje	 vzťa-
hy	vertikálnej	povahy,	na	rozdiel	
od	 predmetu	 úpravy	 Obchod-
ného	 zákonníka,	 ktorý	 upravuje	
vzťahy	 súkromno-právne,	 vzťa-
hy	 horizontálnej	 povahy,	 hlavne	
majetkovo–právne	 vzťahy.	 Živ-
nostenský	 zákon	 nevymedzuje	
podmienky	 iba	 pre	 okruh	 pod-
nikateľských	 subjektov,	 ako	 to	
často	 a	 nesprávne	 vníma	 i	 časť	
verejnosti,	 ale	 vymedzuje	 pod- 
mienky	 iba	 pre	 zúžený	 okruh	
podnikateľských	činností.	Pre	ur- 
čenie	 pôsobnosti	 živnostenské-
ho	 zákona	 nie	 je	 rozhodujúca	
samotná	právna	forma	subjektu,	
ale	vykonávaná	činnosť	konkrét-
neho	 subjektu	 a	 okolnosti,	 za	
akých	je	vykonávaná.

•	 Aké	 podmienky	 vymedzuje	
živnostenský	zákon?
-	 V	zásade	ide	o	podmienky	dvo-
jakého	druhu.	V	prvom	rade	pod-
mienky,	 ktoré	 sa	 vzťahujú	 na	
osobu	 –	 budúceho	 podnikateľa,	
ktoré	 táto	 osoba	 musí	 vopred	

splniť	 a	 prípadne	 preukázať	 živ-
nostenskému	 úradu.	 Ide	 o	tzv.	
osobnú	spôsobilosť,	t.	j.	splnenie	
všeobecných	podmienok,	prípad-
ne	 splnenie	 odbornej	 alebo	 inej	
požadovanej	spôsobilosti.	Zákon	
zároveň	 upravuje	 aj	 podmienky	
vzťahujúce	sa	na	predmet	podni-
kania,	ktoré	musí	osoba	podnika-
teľa	preukazovať	živnostenskému	
úradu,	 avšak	 je	 viazaná	 povin-
nosťou	 tieto	 podmienky	 splniť	
najneskôr	ku	dňu	začatia	podni-
kania.	 V	 tomto	 zmysle	 ide	 o	tzv.	
vecnú	 spôsobilosť,	 zahŕňajúcu	
najmä	požiadavky	vzťahujúce	sa	
na	vonkajšie	i	vnútorné	priestory	
prevádzkarne,	 ako	 i	 na	 konanie	
a	správanie	 sa	 podnikateľa	 pri	
výkone	podnikateľskej	činnosti.

•	 Podnikateľská	obec	volá	po	
stabilite	 legislatívneho	 pros-	
tredia.	Ako	je	to	so	živnosten-
ským	zákonom? 
-	 Áno,	živnostenský	zákon	je	čas-
to	novelizovaný.	Vyplýva	to	z	kon-
štrukcie	zákona,	ktorý	pozitívnym,	
ako	 aj	 negatívnym	 spôsobom	
definuje,	ktoré	činnosti	 je	možné	
vykonávať	 podľa	 živnostenské-
ho	 zákona.	 Všetky	 regulované	
živnosti	 sú	 uvedené	 v	 prílohách 
č.	1,	2.	Každá	zmena	v	osobitnom	
zákone,	ktorá	upravuje	podmien- 
ky	odbornej	spôsobilosti,	sa	pre- 
mieta	 aj	 do	 živnostenského	 zá- 
kona,	 súčasne	 každá	 úprava	
právnej	 normy,	 ktorá	 tú	 –	 ktorú	
činnosť	 vylučuje	 z	 pôsobnosti	
živnostenského	 zákona,	 má	 za	

následok	 aj	 zmeny	 v	 živnosten-
skom	 zákone.	 Až	 95	 %	 všetkých	
zmien	 v	 živnostenskom	 zákone	
od	 roku	 1992	 bolo	 dôsledkom	
zmien	v	osobitých	predpisoch.

•	 Slovenská	 republika	 zápa-
sí	 so	 zhoršujúcim	 sa	 stavom	
v	 podnikateľskom	 prostredí.	
Ako	je	tomu	z	pohľadu	živnos-
tenského	zákona?
-	 Máme	 za	 to,	 že	 živnostenský	
zákon	nie	je	ekonomický	nástroj,	
a	 preto	 spájanie	 tejto	 právnej	
normy	so	stavom	podnikateľské-
ho	prostredia	nie	je	dobré.	Všetky	
zmeny	 v	 živnostenskom	 zákone 
majú	 jednoznačne	 pozitívny	 do- 
pad	na	podnikateľské	prostredie.	
Dlhodobo	 dochádza	 k	 výrazné-
mu	 znižovaniu	 administratívnej	
náročnosti	pre	podnikateľov	pro- 
stredníctvom	 Jednotných	 kon-
taktných	miest,	zriadených	v	sieti	
živnostenských	 úradov.	 S	prime-
ranou	 dynamikou	 sa	 rozširuje	
funkcionalita	 a	 rozsah	 posky-
tovaných	 služieb.	 V	 poslednom	
období	 ide	 o	 služby	 návrhu	 na	
zápis	do	obchodného	registra,	vý- 
pis	 z	obchodného	 registra,	 výpis	
z	registra	účtovných	závierok.	Od	
1.	1.	2012	je	legislatívne	ošetrená	
aj	 možnosť	 elektronickej	 komu-
nikácie	 občana	 s	 úradom,	 ako	
aj	 úhrada	 správnych	 poplat- 
kov	prostredníctvom	Ústredného 
portálu	 verejnej	 správy.	 Pozna- 
júc	 úpravy	 právnych	 noriem 
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holdingový fond alebo slovak 
Business agency (pod ktorý 
patria napríklad Fond inovácií 
a technológií či slovenský ras-
tový kapitálový fond) alebo slo-
vak Business agency. Financie 
z nich môžete získať vo forme 
venture kapitálu alebo mikro-
pôžičiek. V prípade rozvojových 
podnikateľských projektov už 
dlhšie fungujúcich podnikov je 
získanie financií o čosi ľahšie. 
ak máte dostatok majetku na 
ručenie a primeranú zadlže- 
nosť, získanie úveru zvyčajne 
nebýva problémom. V prípade 
záujmu môžete využiť aj európ-
ske peniaze cez štrukturálne 
fondy alebo od Európskej inves-

vyhľadať. Základným kritériom 
je druh kapitálu, o ktorý žia-
date. Môžete si vybrať medzi 
úverovým financovaním a vstu-
pom do vlastného imania pod-
niku, príp. venture kapitálom. 
Následne označíte kategóriu 
vašej spoločnosti podľa počtu 
zamestnancov a druhu pod- 
niku. Potom si vyberiete výš-
ku požadovaného kapitálu 
a na čo bude investícia zame- 
raná. Záverečným vyhľadá-
vacím kritériom sú inštitúcie, 
ktoré poskytujú kapitál, v tom- 
to prípade je najlepšie si za- 
kliknúť všetky, aby ste získali 
čo najväčšiu ponuku.

tičnej banky, ktorá ich poskytu-
je cez domáce komerčné ban-
ky. Najnovšie môžete vyskúšať 
aj nový projekt Európskej únie 
„Access	to	Finance“. stačí klik-
núť na http://europa.eu/you-
reurope/business/funding-
grants/access-to-finance/ a po 
zadaní základných parametrov 
o vašom podniku získate ponu-
ku európskych zdrojov, ktoré 
môžete využiť na financovanie 
svojho biznisu bez ohľadu na 
to, či s podnikaním iba začína-
te, alebo už podnikáte dlhšie. 
Postup je jednoduchý. Najskôr 
si vyberiete krajinu, v ktorej 
pôsobíte, potom vyplníte vyhľa-
dávacie kritériá a kliknete na 

 Chceli by ste rozbehnúť 
nový projekt a neviete, kde 
na to vziať? Nedostatok finan-
cií je problémom, ktorý rieši 
azda väčšina podnikateľov. aj 
u nás existuje množstvo pod-
porných nástrojov, napríklad 
realizovaných cez Národný 

a senica a denne na nej môžete 
stretnúť autá rozvážajúce čer- 
stvé pekárenské výrobky zo ško- 
ludovskej pekárne, ktorá den-
ne zásobuje takmer polovicu 
trnavského okresu. Okrem 72 
predajní s potravinami nájdete 
ich bohatý sortiment aj v pod-
nikových predajniach v trnave, 
trstíne, v Piešťanoch, v senici, 
vo Vrbovom, v Brezovej pod 
Bradlom a v Hlohovci. súčas-
ný sortiment predstavuje 47 
druhov výrobkov, z nich naj-
vychýrenejšími sú najmä chle-
by ľanový a trstínsky bochník, 
ktoré sú ovenčené mnohými 

la aj Rada pekárov a cukrárov 
slovenska a udelila mu právo 
používať označenie Vynikajúci 
chlieb 2014. s odborníkmi sa 
vzácne zhodujú aj konzumenti 
a tieto chleby získavajú pravi-
delne na súťažiach, kde o kvali-
te rozhoduje laická porota, naj- 
vyššie hodnotenia.
 Školudovci sú príkladom 
toho, že keď sa remeslo vyko-
náva s láskou a kladie sa dôraz 
na zachovanie kvality, pretrvá 
veky a nájde svojich pokračova-
teľov vždy v ďalšej generácii. 

Redakcia

cenami. V roku 2014 im Mini- 
sterstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka sR udelilo Znač-
ku kvality sK gold, v tom istom 
roku trstínský bochník oceni-

 V roku 1882 prišli do Nádaša, 
terajšieho trstína, predkovia 
pána Ramóna Školudu. Oprášili 
erb s vyobrazeným bochníkom 
a začali piecť chlieb. Odvte-
dy uplynulo 133 rokov a chlieb 
z trstína zo školudovských 
pecí nestratil nič zo svojej vô- 
ne a kvality. 
 Dnes tu pečie chlieb v poradí 
už siedma generácia Školudov-
cov pod skúseným vedením 
hlavy rodiny – naslovovzatého 
odborníka pána Ramóna Ško-
ludu. Obec trstín leží na frek-
ventovanej cestnej komuniká-
cii trnava, Bratislava, Piešťany 

 Dňa 22. júla 2015 sa usku-
točnilo pracovné stretnutie 
v spoločnosti Púchovský mä-
sový priemysel a. s. Púchov, 
na ktorom sa za slovenskú 
živnostenskú komoru zúčast-
nili Mgr. Daniela Jaslovská, 
predsedníčka sŽK, Vladimír 
Mička, predseda KZK Bra- 
tislava,  Ing. Krátky, odbor-
ný garant sŽK pre vzdelávací 

program „Mäsiarstvo“ a za  
PMP a.s. Púchov anton Fabuš, 
predseda predstavenstva a. s. 
a generálny riaditeľ.
 Predmetom pracovného 
stretnutia bolo prerokova-
nie možností v rámci novo 
akreditovaného vzdelávacie-
ho programu „Mäsiarstvo“, 
vykonávanie odbornej praxe 
a materiálno-technického 

zabezpečenia v spoločnosti 
PMP a. s. Púchov.
 Zástupcovia sŽK veľmi po- 
zitívne hodnotia proaktívny 
prístup generálneho riaditeľa 
p. antona Fabuša, ktorý oce-
nil snahy sŽK v rámci vzdelá-
vania v odbore „Mäsiarstvo“	
a vyjadril súhlas s poskytnu-
tým priestorov spoločnosti 
PMP a.s. pre vykonávanie 

odbornej praxe, ako aj ma- 
teriálno-technické zabezpe-
čenie pre uvedený vzdelávací 
program.

 sŽK v spolupráci s úradmi 
práce má záujem ponúkať 
tento vzdelávací projekt 
záujemcom o toto remeslo. 
Úhrada vzdelávacieho pro-
gramu pre jeho záujemcov sa 
predpokladá zo stany úradov 
práce.

Redakcia   
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políčka s ukážkami modernej 
záhradnej architektúry, zavla- 
žovacích technológií a pesto- 
vania rôznych druhov zele- 
niny. Minulý rok si celkovú 
výstavnú plochu 31 247 m2 
prišlo pozrieť až 107 738 náv- 
števníkov. Rovnako tomu bude 
aj počas tohto ročníka. 

 už spomenuté sprievodné 
výstavy, samozrejme, nebudú 
chýbať ani v roku 2015. Náv- 
števníci budú mať možnosť 
vidieť 22. ročník Coopexpa, 
čiže medzinárodnej družstev-
nej kontraktačno-predajnej vý- 
stavy spotrebného tovaru, 
10. ročník Národnej výstavy 
hospodárskych zvierat, 13. roč-
ník výstavy vidieckeho cestov-
ného ruchu s názvom Regióny 
slovenska, 10. ročník výstavy 
Obnoviteľné zdroje energie, 
a tiež 18. ročník kontraktač-
no-predajnej výstavy malých 
a stredných podnikateľov zva-
nej Živnostenské trhy. 

 spestrením celého poduja-
tia bude hneď niekoľko akcií. 
Farmárske trhy rozšírené po- 
nukou tradičných potravín a re- 
mesiel od malých podnikateľov 
z rôznych regiónov slovenska. 
Opäť sa predstavia predajom 
potravín, ktorý má za úlohu 

vého s prepojením na krásu 
slovenskej krajiny a prírody. 
 Zaujímavým programom ur- 
čite poteší svojich priaznivcov 
aj slovenské poľnohospodár- 
ske múzeum, ktoré ju súčasťou 
nitrianskeho výstavného areá-
lu. Návštevník si bude môcť 
pochutiť na tradičnej meltovej 
káve, víne vo vinohradníckom 
domčeku či pálenke v obecnej 
pálenici. Oko potešia ukážky 
pečenia v klasickej peci, liso-
vanie oleja kladovým lisom 
a mlátenie obilia. 

 Každý ročník medzinárodnej 
poľnohospodárskej výstavy je 
výnimočný svojím spôsobom, 
no jedna vec ich všetky spá-
ja. Je ňou už viac ako štyridsať 
rokov trvajúca obľuba verej-
nosti z celého slovenska. agro-
komplex v sebe spája korene 
kultúry celého národa, ktoré sú 
úzko späté s poľnohospodár-
skou výrobou. Príďte sa pozrieť 
na výstavu, kde sa ukážky z his- 
tórie stavajú do kontrastu s ab- 
solútnymi novinkami z od- 
vetvia. Nenechajte si ujsť jeden 
z najkrajších zážitkov leta, bez 
ktorého si staršie generácie 
august už ani nevedia pred-
staviť a všetci mladší budú mať 
jedinečnú šancu si agrokom-
plex obľúbiť tiež.

podporiť farmárov, súkrom- 
ne hospodáriacich roľníkov 
a družstvá. Budú sa ponúkať 
tradičné a netradičné výrobky 
i remeslá. Pri tradícii zostanú 
aj Dožinkové kultúrne sláv-
nosti. Nebude chýbať dycho-
vá hudba, folklór a zaujímavé 
sprievodné akcie. V pavilóne 
M1 sa odprezentuje s vlast-
ným stánkom Ministerstvo pô- 
dohospodárstva a rozvoja vi- 
dieka sR i Značka kvality sK. 
Pavilón F sa aj tento rok zmení 
na nepoznanie. Každý návštev-
ník bude môcť zažiť aj inter-
aktívnu prehliadku s názvom 
„Čaro vidieka – čaro domova“. 
Ide o jedinečnú prezentáciu 
slovenského vidieka zážitko-
vou formou s multimediál-
nou prezentáciou pavilónu. 
Cieľom celej expozície bude 
aktívne zapojiť návštevníka 
do poznávania svojej krajiny, 
vtiahnuť ho reálne do priestoru 
a spoznávať vidiek a možnosti 
jeho rozvoja. Expozícia je tiež 
zameraná na výchovu mladej 
generácie pre život a prácu na 
vidieku. Návštevník sa po vstu-
pe do pavilónu stáva “mladým 
farmárom”, prechádza jeho 
pracovným programom počas 
roka a tiež sa stáva súčasťou 
života na dedine, a to nielen 
pracovného, ale aj voľno časo-

 Od roku 1974 návštevníkov 
priťahuje výstavisko v Nitre 
svojou najznámejšou poľno- 
hospodárskou výstavou s náz- 
vom agrokomplex, ktorá sa 
uskutoční v dňoch od 20. do 
23. augusta 2015.

 agrokomplex spolu so sprie-
vodnými výstavami pravidelne 
poskytujú priestor vystavova-
teľom nielen zo slovenskej, ale 
i Českej republiky, Maďarska, 
Poľska, Rakúska, Nemecka, 
srbska, Švajčiarska, Litvy, Veľ-
kej Británie, Ruska a ďalších 
krajín. V roku 2014 ich bolo 
celkovo 527. Podujatie pred-
stavuje dlhoročné stabilné 
zázemie pre úspešnú komu-
nikáciu odborníkov v danom 
odvetví, prispieva k zachovaniu 
tradícií, k rozvoju slovenského 
poľnohospodárstva a potravi- 
nárstva a prináša jedinečný 
zážitok pre širokú verejnosť. 
Výstavy sa pravidelne zúčast-
ňujú firmy poľnohospodárske-
ho a potravinárskeho zamera-
nia, dodávatelia a dovozcovia 
poľnohospodárskych strojov 
a mechanizácie a technológie 
pre rastlinnú i živočíšnu výro-
bu, krmovinárstvo i odborné 
a vedecké inštitúcie. Medzi 
najnavštevovanejšie expozície 
patria každoročne výstavné 
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v	 oblasti	 živnostenského	 podni-
kania	 v	štátoch,	 ktoré	 uplatňujú	
ten	 istý	 typ	práva	ako	Slovensko	
v	 štátoch	 EÚ,	 je	 možné	 konšta-
tovať,	že	náš	živnostenský	zákon	
je	 jeden	 z	 mála,	 podľa	 ktorého	
živnostenské	 oprávnenie	 vzniká	
ohlásením	 a	 všetky	 podmienky,	
ktoré	 je	 potrebné	 splniť	 pre	 zís-
kanie	 živnostenského	 oprávne-
nia,	sú	uvedené	v	živnostenskom	
zákone.	

•	 V	 poslednom	 období	 za-	
znievajú	informácie	o	poklese	
počtu	 podnikateľov.	 Nakoľko	
je	 možné	 tieto	 informácie	
z	 pohľadu	 živnostenského	 re-	
gistra	potvrdiť?
-	 Súčasťou	 	živnostenského	 re- 
gistra	 sú	 tí	 podnikatelia,	 ktorým	
vzniklo	 právo	 vykonávať	 podni-
kateľskú	 činnosť	 podľa	 živnos-
tenského	zákona.	Niektoré	zdroje	
pravdepodobne	 uvádzajú	 počty	
podnikateľov,	 ktorí	 aj	 skutočne	
vykonávajú	 podnikateľskú	 čin-
nosť.	 Z	 pohľadu	 živnostenského	
registra	 v	 súhrne	 je	možné	 kon-
štatovať,	 že	 počty	 podnikateľov	
sú	 stabilizované,	 rešpektujúc	
istú	fluktuáciu	k	niektorým	dátu- 
mom,	 napr.	 v	 závere	 roka	 poč- 
ty	podnikateľov	klesajú.	V	priebe-
hu	 posledných	 rokov	 dochádza 
k	 poklesu	 fyzických	 osôb	 a	 na- 
opak,	 rastie	 počet	 právnických	
osôb.	

•	 A	 ako	 je	 to	 s	 podnikaním	
v	 zahraničí?	 Môže	 slovenský	
podnikateľ	 vykonávať	 podni-
kateľskú	 činnosť	 v	 zahraničí	
na	živnostenské	oprávnenie?
-	 Na	 základe	 živnostenského	
oprávnenia	 vydaného	 v	 Sloven-
skej	 republike	 môže	 podnikateľ	
vykonávať	podnikateľskú	činnosť	
len	na	Slovensku.	Pre	podnikanie	
v	 zahraničí	 je	dôležité	poznanie,	
či	 osoba	 jedného	 členského	 štá-
tu	ES	bude	poskytovať	služby	na	
základe	 tzv.	usadenia	 sa	v	ňom,	
alebo	iba	formou	tzv.	cezhranič-
ného	poskytovania	 služieb.	 Kon-
krétne	to	znamená,	či	záujemcovi	
o	 poskytovanie	 služieb	 v	 inom	
členskom	 štáte	 ES	 postačí,	 ak	

bude	mať	oprávnenie	na	podni-
kanie	na	danú	službu	nadobud-
nuté	 v	 domovskom	 členskom	
štáte	–	v	štáte	usadenia	sa,	alebo	
musí	za	tým	účelom	nadobudnúť	
v	 hostiteľskom	 členskom	 štáte	
nové	podnikateľské	oprávnenie.

•	 Aký	 je	rozdiel	medzi	usade-
ním	sa	a	dočasným	poskytnu-
tím	služby?
-	 Rozdiel	 medzi	 usadením	 sa 
a	 dočasným	 poskytovaním	 služ-
by	 treba	 posudzovať	 v	 každom	
individuálnom	 prípade	 osobit- 
ne	 so	 zreteľom	 na	 trvanie,	 pra-
videlnosť,	 periodicitu	 a	 konti- 
nuitu	 poskytovania	 služieb.	
Ide	 o	 súbeh	 kritérií,	 ktoré	 nie	
je	 možné	 posudzovať	 nezávisle	
od	 seba,	 ale	 v	 kontexte	 s	 tým, 
že	v	individuálnom	prípade	nie	je	
rozhodujúca	 iba	 doba	 poskyto-
vania	služby,	ako	sa	s	tým	v	praxi	
možno	 dosť	 často	 stretnúť,	 ale	
spojitosť	 posúdenia	 doby	 trva-
nia	 služby	 s	 okolnosťami,	 z	 kto-
rých	je	zároveň	možné	posúdiť	aj	
rozsah	 poskytovania	 služieb	 čo	
do	početnosti	prípadov,	ich	opa-
kovateľnosti	 a	 priebehu	 posky-
tovania.	 Dočasné	 poskytovanie	
služieb	nevyžaduje	na	rozdiel	od	
usadenia	sa	mať	od	hostiteľského	
členského	štátu,	v	ktorom	osoba	
poskytuje	 službu,	 podnikateľské	
oprávnenie.

•	 Musí	 cezhraničný	 poskyto-
vateľ	služby	spĺňať	alternatív-

ne	 podmienky	 odbornej	 spô-	
sobilosti?
-	 Ak	 občan	 členského	 štátu	 spl-
nil	 podmienky	 na	 poskytovanie	
služieb	 podľa	 právnych	 pred-
pisov	 členského	 štátu	 pôvodu	
(v	 ktorom	 získal	 podnikateľské	
oprávnenie),	môže	dočasne	a	prí- 
ležitostne	 poskytovať	 rovnaké 
služby	 na	 území	 Slovenskej	 re- 
publiky,	ak	daná	služba	je	v	člen-
skom	 štáte	 regulovaná	 alebo	
vzdelanie	 a	 odborná	 príprava,	
ktorá	 vedie	 k	poskytovaniu	 služ-
by,	sú	regulované,	alebo	vykoná-
val	danú	službu	najmenej	2	roky	
počas	posledných	10	rokov.

•	 Má	 cezhraničný	 poskytova-
teľ	služby	oznamovacie	povin-
nosti?
-	 Áno.	 Cezhraničnému	 poskyto-
vateľovi	 služby	 vyplývajú	 navyše	
niektoré	 povinnosti	 v	 čase	 pred	
prvým	 poskytnutím	 služby.	 Živ-
nostenskému	 úradu	 v	postavení	
JKM	 je	 povinný	 predložiť	 úrad-
ne	 overenú	 osvedčenú	 kópiu	
dokladu	 o	 odbornej	 spôsobilos-
ti,	 doklad	 o	 oprávnení	 posky-
tovať	 služby	 rovnakého	 druhu	
vydaný	 oprávneným	 orgánom	
v	 štáte	 pôvodu	 a	 doklad	 o	 tom, 
že	poskytovanie	služieb	nie	je	po- 
skytovateľovi	 obmedzené	 alebo 
zakázané,	 úradne	 osvedčenú 
a	 preloženú	 kópiu	 dokladu	
o	vykonaní	 2-ročnej	 praxe	 (ak 
nejde	 o	 regulovanú	 činnosť) 
a	kópiu	dokladu	o	totožnosti.

•	 A	 ako	 je	 to	 s	 frekvenciou	
oznamovacej	povinnosti?
-	 Oznamovacia	 povinnosť	 sa	
vzťahuje	 na	 cezhraničného	 po- 
skytovateľa	služieb	s	ohľadom	na	
obsah	poskytovanej	služby	a	bez	
ohľadu	na	frekvenciu	jej	poskyto-
vania.	Ak	cezhraničný	poskytova-
teľ	 splní	 oznamovaciu	 povinnosť	
pred	 prvým	 poskytnutím	 služby,	
môže	 túto	 službu	 poskytovať	
(dovoleným	 spôsobom)	 viackrát 
aj	 na	 viacerých	 miestach	 v	 SR.	
V	tomto	 prípade	 však	 možno	
odporúčať,	 aby	 cezhraničný	 po- 
skytovateľ	 oznámil	 poskytovanie	
(rovnakej)	 služby	 na	 inom	 mies-
te	 v	 SR	 živnostenskému	 úradu	
v	postavení	 JKM	 (a	 to	 buď	 tomu,	
ktorému	oznámil	prvé	poskytova-
nie	služby,	alebo	tomu,	v	ktorého	
územnej	 pôsobnosti	 poskytuje	
rovnakú	 službu).	 Oznamovaciu	
povinnosť	 je	 potrebné	 diferen-
covať	 podľa	 druhu	 a	 charakteru	
činnosti	 (živnosti).	 Oznamovacia	
povinnosť	 sa	 viaže	 na	 konkrét-
ny	 druh	 činnosti,	 to	 znamená, 
že	 napr.	 ohlásením	 remeselnej	
živnosti	 JKM	 cezhraničný	 posky- 
tovateľ	 nesplnil	 ohlasovaciu	 po- 
vinnosť	 pre	 iný	 druh	 činnosti,	
napr.	pre	viazanú	živnosť.

•	 Kto	 vykonáva	 dozor	 nad	
cezhraničným	 poskytovaním	
služieb?
-	 Dozor	 nad	 cezhraničnými	 po- 
skytovateľmi	 služby	 na	 území	
Slovenskej	 republiky	 vykonáva-
jú	 viaceré	 inšpekčné,	 kontrolné	
a	 dozorné	 orgány	 v	 spolupráci	
s	príslušnými	orgánmi	štátu	usa-
denia.	 Vecná	 príslušnosť	 sloven-
ských	orgánov	dozoru	je	viazaná	
na	charakter	podmienok	a	povin-
ností,	ktoré	má	poskytovateľ	služ-
by	 dodržiavať.	 Orgány	 dozoru	
vykonávajú	 kontrolu	 cezhranič-
ných	 poskytovateľov	 na	 základe	
žiadosti	príslušnosti	orgánu	štátu	
usadenia	alebo	z	vlastného	pod-
netu,	alebo	z	podnetu	inej	osoby.	
Osobitne	však	treba	pripomenúť,	
že	ak	orgán	dozoru	vykoná	kon-
trolu	 na	 základe	 žiadosti	 prí- 
slušného	orgánu	štátu	usadenia,	
o	 jeho	 výsledku	 je	 bezodkladne	
povinný	informovať	príslušný	or- 
gán	štátu	usadenia.

(dokončenie z 3. strany)
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•	 V	 rámci	 cezhraničných	 slu-	
žieb	 sú	 živnostenské	 úrady	
zapojené	 do	 projektu	 STORK.	
O	aký	projekt	ide	a	čo	je	jeho	
obsahom?
-	 Projekt	STORK	sa	venuje	prob- 
lematike	 elektronickej	 identifi-
kácie	 a	 autentifikácie	 občanov	
EU.	 Do	 projektu	 je	 zapojených	
58	 organizácií	 z	 19	 európskych	
krajín	 (Rakúsko,	 Belgicko,	 Česká	
republika,	 Estónsko,	 Francúzsko,	
Grécko,	 Island,	 Taliansko,	 Litva,	
Luxembursko,	 Holandsko,	 Por-
tugalsko,	 Slovinsko,	 Slovensko,	
Španielsko,	Švédsko,	Švajčiarsko,	
Turecko	 a	 Veľká	 Británia).	 Je	 to	
projekt	 v	 oblasti	 cezhraničnej	
elektronickej	 autentifikácie	 osôb	
pri	cezhraničnom	používaní	elek-
tronických	 služieb,	 ktorého	 prio-
ritou	je	využívanie	elektronických	
služieb	 jedného	 štátu	 občanmi	
iného	štátu	v	rámci	voľného	trhu	
so	 službami.	 V	 rámci	 testovacej	
služby	je	testovaná	služba	–	ozná-
menie	 o	 cezhraničnom	 posky-
tovaní	 služieb	 na	 území	 SR	 a	 je	
zapojená	 do	 testovania	 v	 rámci	
krajín	 zúčastnených	 na	 projekte	
STORK.	 Poskytovateľa	 cezhranič- 
nej	 služby	 bude	 elektronickými	
prostriedkami	 možné	 identifiko-
vať	 z	 krajiny,	 ktorá	 je	 zapojená	
do	projektu	 STORK.	 V	 súčasnom	
období	je	predmetom	rozhodnu-
tí,	 akú	úroveň	autentifikácie	 pre	
cudzích	 štátnych	 príslušníkov	 si	
zvolí	SR.	

•	 V	 NR	 SR	 sa	 prerokováva	
návrh	 zákona	 o	 registri	 práv-
nických	 osôb,	 podnikateľov	
a	 orgánov	 verejnej	 moci	
a	o	zmene	a	doplnení	niekto-
rých	zákonov.	Ako	tento	zákon	
zasiahne	 do	 činnosti	 živnos-
tenských	úradov?
-	 Register	 právnických	 osôb,	
podnikateľov	 a	 orgánov	 verej-
nej	 moci,	 ktorého	 účinnosť	 je	
navrhovaná	od	1.	októbra	2015,	
bude	 patriť	 medzi	 tzv.	 referen- 
čné	 registre.	 Živnostenský	 zákon	
naďalej	zostáva	zdrojovým	regis-
trom.	 Ambíciou	 RPO	 je	 vytvoriť	
nástroj,	 ktorý	 umožní	 orgánom	
verejnej	 správy	 prostredníctvom	
elektronických	 služieb	 využívať	
údaje,	 ktorých	 evidencia	 vzniká	
pri	výkone	orgánu	verejnej	sprá-
vy	 pre	 potreby	 vlastnej	 agendy.	
Tieto	 údaje	 budú	 pre	 orgány	
verejnej	 správy	 právne	 záväzné,	
ak	 sa	 nepreukáže	 opak.	 Úlohou	
registra	 bude	 poskytovať	 platné	
údaje	 umožňujúce	 jednoznačnú	
identifikáciu	 všetkých	 právnic-

kých	osôb,	orgánov	verejnej	mo- 
ci	 a	 podnikateľov	 evidovaných	
v	 zdrojových	 registroch.	 Vecný	
garanti	 a	 správcovia	 zdrojových	
registrov	 u	 všetkých	 registrova- 
ných	 osôb	 vykonajú	 proces	 sto-
tožnenia	a	následne	proces	refe-
rencovania.	RPO	bude	primárne	
slúžiť	 na	 vybavovanie	 vecí	 ako	
zákonom	uznaný	jediný	zdroj	iden-
tifikačných,	 lokalizačných	 a	ad- 
ministratívnych	 údajov	 s	 garan-
tovaným	obsahom.

•	 V	súčasnom	období	 finišujú	
práce	 na	 národných	 projek-
toch	 Národná	 sústava	 povo-
laní	 a	 Národná	 sústava	 kvali-
fikácií.	O	aké	projekty	ide	a	čo	
je	ich	cieľom	?	
-	 V	 súčasnom	 období	 spoloč-
nosť	 Trexima	 Slovensko,	 s	 r.o.,	
Bratislava	 v	 spolupráci	 so	 so- 
ciálnymi	 partnermi	 realizuje	 už	
tretiu	etapu	národného	projektu	
Národná	sústava	povolaní.	 Je	 to	
ucelený	 informačný	 systém	 opi-
su	 štandardných	 nárokov	 trhu	
práce,	 ktorý	 určuje	 požiadavky	
na	 odborné	 vedomosti,	 zruč-
nosti	 a	 schopnosti	 potrebné	 na	
vykonávanie	 konkrétnych	 pra-
covných	 činností	 na	 pracovných	
miestach	na	trhu	práce.	Na	tento	
projekt	 nadväzuje	 národný	 pro-
jekt	Národná	sústava	kvalifikácií.	
Národná	 sústava	 kvalifikácií	 je	
ucelený	informačný	systém	popi-
sujúci	 stupeň	 vedomosti,	 zruč-
nosti	 a	 schopnosti	 fyzickej	 oso-
by	 vykonávať	 pracovné	 činnosti 
v	 určitom	 povolaní	 v	 rozsahu	
určenom	 kvalifikačným	 štandar-
dom.	 Národný	 projekt	 Národná	
sústava	 kvalifikácií	 zadefinuje	
celkovo	1000	kvalifikácií	a	vytvorí	
jednotný	 systém	 ich	 uznávania.	
Vytvorením	 Národnej	 sústavy 
kvalifikácií	 bude	 zverejnený	
prehľad	 o	 uznaných	 kvalifiká-
ciách	 v	 SR,	 o	 možnostiach	 ich	
získania,	 uznanie	 kvalifikácie	
nadobudnutej	 nielen	 v	 školách,	
ale	 aj	 praxou	alebo	 inou	 cestou	
mimo	 siete	 škôl,	 čím	 sa	 zvyšu-
je	 možnosť	 lepšieho	 uplatnenia	
a	ohodnotenia	na	trhu	práce.

•	 Z	projektu	Národná	sústava	
kvalifikácií	budú	v	činnosti	živ-
nostenských	 úradov	 dôležité	
tzv.	karty	kvalifikácie,	čo	budú	
obsahovať?
-	 Informácie	 obsiahnuté	 v	 kar-
te	 kvalifikácie	 pre	 posúdenie	
odbornej	 spôsobilosti	 hlavne	pri	
remeselných	 živnostiach	 budú	
veľmi	 dôležité.	 Pôjde	 o	 štatistic-

ké	 informácie	 (názov	 povolania,	
príbuzné	 povolania,	 ISCO-08,	 SK	
NACE	 ...),	 kvalifikačný	 štandard	
(aké	 vedomosti	 jednotlivec	 má,	
aké	zručnosti	jednotlivec	vie,	aký-
mi	kompetenciami	sa	jednotlivec	
vyznačuje),	 hodnotiaci	 štandard	
(kritéria	hodnotenia,	metódy	hod-
notenia,	 nástroje	 hodnotenia),	
organizačné	 a	 metodické	 poky-
ny	 (pokyny	na	 realizáciu	 skúšky,	
proces	 hodnotenia,	 výsledné	
hodnotenie,	 zloženie	 skúšobnej	
komisie,	požiadavky	na	odbornú	
spôsobilosť	skúšajúceho).	

•	 Aký	budú	mať	dopad	výstu-
py	z	NSK	na	občanov,	podnika-
teľov?	
-	 Občan,	 ktorý	 bude	 mať	 záu-
jem	o	získanie	 kvalifikácie,	 podá	
žiadosť	 na	 autorizovanú	 inšti- 
túciu,	 zaplatí	 správny	 poplatok 
a	 v	 stanovenom	 termíne	 sa	 do- 
staví	 pred	 komisiu	 oprávnenú	
k	 preskúšavaniu.	 Samozrejme,	
podmienky	 testovania	 a	 samot-
ný	priebeh	testovania	bude	vždy	
závisieť	 od	 typu	 danej	 kvalifiká-
cie,	o	ktorú	sa	osoba	uchádza.
	 Skúška	 bude	 spoplatnená.	
Správne	 poplatky	 by	 mali	 byť	
nastavené	 tak,	 aby	 škola	 alebo	
iná	 organizácia	 ako	 autorizova-
ná	 osoba,	 bola	 motivovaná	 za- 
pojiť	 sa	 do	 procesu	 skúšania,	
keďže	poplatok	alebo	jeho	časť	sa	
stane	 jej	 príjmom.	 Rozhodnutie 
o	tejto	otázke	nie	je	v	kompetencii	
národného	projektu,	rozhodovať	
bude	príslušné	ministerstvo.

•	 Vedeli	by	ste	uviesť	aj	príklad	
využitia	výstupov	NSP?
-	 Vyučený	 pekár	 Erik	 nenašiel	
po	 škole	 prácu,	 ale	 ponúkli	 mu	
miesto	 murára	 v	 jednej	 staveb-
nej	firme.	S	prácou	bol	spokojný 
a	chcel	v	murárčine	pokračovať.	
Po	desiatich	rokoch	firma	zanikla,	
a	tak	musel	Erik	hľadať	novú	prá-
cu.	Keď	sa	však	chcel	prihlásiť	na	
konkurz	do	 inej	 stavebnej	 firmy,	
vylúčili	 jeho	 životopis	 zo	 zozna- 
mu	uchádzačov	pre	nevyhovujúce	
vzdelanie.	Vďaka	Národnej	sústa-
ve	kvalifikácií	sa	Erik	môže	nechať	
preskúšať	odbornou	komisiou.	Tá	
na	 základe	 preskúšania	 potvrdí	
jeho	zručnosti	a	vydá	mu	doklad,	
ktorý	 potvrdí,	 že	 jeho	 znalosti 
a	vedomosti	v	oblasti	murárčiny	
sú	minimálne	 také	 kvalitné,	 ako 
u	absolventov	príslušného	odbo-
ru.	Výstup	z	úspešne	absolvovanej	
skúšky	 bude	 dokladom	 preuka- 
zujúcim	 odbornú	 spôsobilosť 
v	danej	činnosti.	

•	 Výstupy	 NSP	 a	 NSK	 sa	
dotknú	 aj	 činnosti	 živnosten-
ských	úradov?
-	 Obidva	 projekty	 sú	 navzájom	
prepojené	 a	 hlavne	 realizačný	
výstup	NSK	bude	mať	dopad	na	
preukazovanie	odbornej	spôsobi-
losti	pri	remeselných	živnostiach.	
Predpokladá	 sa	 aj	 zásadnejšia	
úprava	 prílohy	 č.	 1	 živnosten-
ského	zákona.	Celý	proces	určite	
ovplyvnia	aj	pripravované	zmeny	
v	 zákone	 o	 uznávaní	 odborných	
kvalifikácií	a	nový	návrh	zákona	
o	celoživotnom	vzdelávaní.

•	 Na	záver,	ako	hodnotíte	spo-	
luprácu	so	Slovenskou	živnos-
tenskou	komorou?
-	 Do	mája	 2014	bola	 spoluprá-
ca	 odboru	 živnostenského	 pod-
nikania	 Ministerstva	 vnútra	 SR	
s	 vedením	 Slovenskej	 živnosten-
skej	 komory	 obojstranne	 veľmi	
korektná,	 aj	 keď	 nie	 na	 všetky	
otázky	 sme	mali	 rovnaké	 stano-
viská.	 Oceňujeme,	 že	 niektoré	
rokovania,	aj	keď	boli	zložité,	boli	
vedené	 konštruktívne	 a	 nikdy	
neskĺzli	 do	 osobnej	 roviny.	 Za- 
čiatkom	 roka	 2015	 sa	 z	 nášho	
pohľadu	situácia	v	Slovenskej	živ-
nostenskej	 komore	 stala	 menej	
prehľadná.	 Rešpektujeme	 všetky	
legitímne	 rozhodnutia	 komory 
a	 ministerstvu	 neprináleží	 ko- 
mentovať	 vnútro	 komorovú	 si- 
tuáciu.	 Sme	 toho	 názoru,	 že	
každá	 inštitúcia	 môže	 mať	 len	
jedného	 štatutárneho	 zástup-
cu,	 v	 opačnom	 prípade	 sú	 na	
mieste	 pochybnosti	 o	 legitimite	
vydávaných	 osvedčení	 o	 odbor-
nej	 spôsobilosti.	 Zdá	 sa	 nám, 
že	niektoré	krajské	zložky	komory	
majú	vážne	nedostatky	v	procese	
overovania	odbornej	spôsobilos-
ti	 v	 zmysle	 zákona	 č.	 568/2009	
Z.	 z.	 o	 celoživotnom	 vzdelávaní	
a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	
zákonov.	 Odporúčame	 prijať	
efektívne	 opatrenia	 na	 eliminá-
ciu	 nedostatkov.	 Vyjadrujeme	
nádej,	 že	 legitímnemu	 vedeniu	
Slovenskej	 živnostenskej	 komo-
ry	 sa	 to	 čo	 najskôr	 podarí	 a	na	
jeseň	roku	2015	to	bude	opäť	tá	
komora,	 ktorá	 prostredníctvom	
svojich	 zvolených	 zástupcov	 pri	
rokovaniach	 pri	 uvedení	 výstu-
pov	z	Národnej	sústavy	povolaní	
a	 Národnej	 sústavy	 kvalifikácii	
do	 aplikačnej	 praxe	 a	 násled-
ných	príprav	legislatívnych	zmien	
bude	 mať	 náležité	 postavenie. 
K	tomu	im	želám	pokoj	v	duši.	

Za rozhovor ďakuje
Mgr. Viktor Kubal
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 sociálna poisťovňa v roku 
2015 rozšírila zasielanie upo-
zornení na aktuálny nedopla-
tok na poistnom formou sMs 
a e-mailov pre samostatne 
zárobkovo činné osoby (sZČO) 
na všetky svoje pobočky na 
slovensku. Za obdobie január 
až jún 2015 zaslala sZČO 108 
272 sMs správ a e-mailov, 
vďaka čomu uhradili nedoplat-
ky vo výške 1 960 736,82 eur. 
 ako informovalo Ústredie 
sociálnej poisťovne, v júli 2015 
uskutočnili kampaň za všetky 
pobočky prvýkrát plne auto-
matizovane. Postupne rozši-
rujú aj okruh oslovovaných 
odvádzateľov, pre ktorých je 
táto ústretová služba určená. 
už pri testovaní služby živnost-
níci a ostatné sZČO oceňovali, 
že upozornenie na nedoplatok 
im pomáha predchádzať prob- 
lémom v budúcnosti, pretože 

ich to môže ochrániť pred na- 
rastaním penále a pokutami za 
neplnenie si zákonných povin-
ností. 
 sociálna poisťovňa kontakt-
né údaje potrebuje aj v sú-
vislosti s novou povinnosťou, 
v ktorej rámci musí od 1. janu-
ára 2015 oznamovať vznik po- 
istenia samostatne zárobkovo 
činným osobám (sZČO). Nie 
všetky inštitúcie, ktoré vydáva-
jú oprávnenia na výkon sZČO, 
si túto zákonnú povinnosť 
splnili a údaje o vzniku a záni-
ku oprávnení na výkon sZČO 
jej oznámili. sociálnej poisťovni 
tak znemožňujú si v plnej mie-
re splniť túto povinnosť voči 
všetkým sZČO, preto odporú-
ča, aby sa tí živnostníci, ktorým 
v období od 1. januára 2015 
do 30. júna 2015 vzniklo nové 
oprávnenie (ich „hrubý“ príjem 
za rok 2013 bol vyšší ako 4 830 

eur a sociálna poisťovňa ich 
do 20 dní od vzniku nového 
oprávnenia nekontaktovala), 
obrátili na príslušnú pobočku 
sociálnej poisťovne a oznámi-
li jej skutočnosti potrebné na 
posúdenie vzniku poistenia. 
takto si preveria, či im vznik-
lo povinné poistenie a či majú 
svoje záležitosti v sociálnej 
poisťovni v poriadku. Zároveň 
sa vyhnú nedorozumeniam a 
riziku nepriznania napríklad 
nemocenských dávok či nižšie-
mu dôchodku v budúcnosti.
 aby služba zasielania sMs 
a e-mailov mohla slúžiť všet-
kým živnostníkom, je dôležité, 
aby si aktualizovali svoje kon-
takty v sociálnej poisťovni. 
Môžu tak urobiť niekoľkými 
spôsobmi:
• Osobne navštíviť pobočku 
sociálnej poisťovne a oznámiť 
jej požadované informácie 

(meno a priezvisko, IČO/DIČ, 
aktuálne mobilné telefónne 
číslo, e-mail).
• Kontaktné údaje príslušnej 
pobočke sociálnej poisťovne 
oznámiť telefonicky.
• Poslať ich prostredníctvom 
e-mailovej adresy mojekon-	
takty@socpoist.sk. Zmenu me- 
na, priezviska a trvalého po- 
bytu je naďalej možné sP 
nahlásiť iba prostredníctvom 
Registračného listu fyzickej 
osoby – http://www.socpoist.
sk/ext_dok-poistne-12122013-
2014-rlfo/56492c. táto adresa 
slúži na nahlasovanie mobilné-
ho telefónneho čísla, e-mailu 
v spojení s menom a priezvis-
kom, IČO/DIČ.  
• Oznámiť ich prostredníc-
tvom listovej zásielky na adre-
su príslušnej pobočky sociálnej 
poisťovne. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa
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platnosti 1. apríla 2015, sa od- 
štartovala nová etapa v systé-
me odborného vzdelávania na 
slovensku. Minister školstva, 
vedy, výskumu a športu sR 
Juraj Draxler v tejto súvislosti 
vyzdvihol vo svojom prejave 
fakt, že vzdelávanie smerujú- 
ce k príprave na povola- 
nie je základnou podmienkou 
konkurencieschopnosti slo-
venska.
 O skúsenostiach s prípra-
vou žiakov na budúce povo-
lanie hovorili predstavitelia 
Rakúska, Nemecka a krajín V4 
v ďalšom bloku príspevkov. 
Prvý deň konania konferen-
cie pokračoval príspevkami 
o transformácii odborného 
vzdelávania z pohľadu uply-
nulých troch rokov v podaní 
Jaroslava Holečka, predsedu 
výboru sOPK pre vzdelávanie 
a vystúpením Júliusa Hrona, 
koordinátora zamestnávate- 
ľov združených v Rade vlády 
pre OVP o vízii odborného 
vzdelávania na slovensku. Po- 
poludnie sa nieslo v duchu 
panelových diskusií o zavádza-
ní duálneho systému vzde-
lávania do praxe a o novom 
modeli smerovania žiaka ZŠ 
na povolanie.
 Nastavenia vzdelávacích ka- 
pacít škôl podľa potrieb za- 
mestnávateľov a nový model 
stredných odborných škôl 
s dôrazom na spoluprácu so 
zamestnávateľom boli témy 
panelových diskusií, ktoré po- 
kračovali v druhý deň kona-
nia konferencie. Účasť pri- 
jali zástupcovia ministerstva 

banská	 komora	 a	 Slovenská	
lesnícka	komora.
 Od 10. 4 do 30. 4 vykonali 
odborné komisie overova-
nie spôsobilosti prihlásených 
zamestnávateľov a hneď v pr- 
vý mesiac sa podarilo certifi-
kovať ako odborne spôsobi-
lých pre výučbu žiakov sOŠ 
na svojich pracoviskách 117	
zamestnávateľov	 zo 131 pri- 
hlásených. Žiakom končiacim 
základnú školu v tomto škol- 
skom roku ponúkli spolu 1448 
učebných miest. aktuálne v pr- 
vom náborovom kole prijalo 
túto výzvu 468 žiakov, ktorí 
podpísali zmluvu s podnikom 
a vstúpia do systému duálne-
ho vzdelávania už v novom 
školskom roku.
 Následne si zamestnávatelia 
pre svojich učňov musia vybrať 
a zazmluvniť strednú odbornú 
školu.
	 Ing.	 Igor	 Patráš	 z	Republi-
kovej	 únie	 zamestnávateľov	
to bližšie vysvetlil: „Hovoríme	
o	celkovej	zmene	myslenia.	Dote-
raz	si	žiaci	a	ich	rodičia	vyberali	
odbor	a	školu,	keď	sa	rozhodo-
vali	 o	 svojej	 budúcnosti.	 Trans-
formáciou	 vzdelávania	 chceme	
žiakov	motivovať,	aby	rozmýšľa-
li	 nad	 svojím	povolaním	u	kon-
krétneho	zamestnávateľa	už	na	
základnej	 škole.	 Strednú	 školu	
im	 potom	 určí	 priamo	 podnik,	
s	ktorým	podpíšu	zmluvu.“	

školstva, Ústredia práce, so- 
ciálnych vecí a rodiny, zamest-
návateľov, samosprávnych 
krajov a stredných odborných 
škôl. Na  záver bola prija-
tá Deklarácia o spoločnom 
postupe transformácie odbor-
ného školstva v slovenskej 
republike.

	 Aktuálna	situácia
	 v	zavádzaní	systému
	 duálneho	vzdelávania
 Účastníci konferencie kon-
štatovali, že systém duálneho 
vzdelávania úspešne odštar-
toval, i keď je to len malý krok 
reformy odborného školstva, 
ktorej základy sa položili pred 
12 rokmi. Na nejaké zásadné 
hodnotenia je ešte prisko-
ro, veď nový zákon o odbor-
nom vzdelávaní a príprave 
č. 61/2015 vstúpil do platnosti 
len 1. apríla 2015, čím sa stal 
systém duálneho vzdelávania 
vykonateľným aj na sloven-
sku. stavovskými a profesij-
nými organizáciami, ktoré 
majú mandát pre vytváranie 
podmienok na dosiahnutie 
kvality v povolaniach, kvalifi-
káciách a odbornom vzdeláva-
ní a príprave sú Republiková	
únia	 zamestnancov,	 Asociá-
cia	 zamestnávateľských	 zvä-
zov	 a	združení	 SR,	 Sloven-	
ská	obchodná	a	priemyselná	
komora,	 Slovenská	 poľno-
hospodárska	a	potravinárska	
komora,	 Slovenská	 živnos-
tenská	 komora,	 Slovenská	

 V dňoch 18. a 19. júna 2015 
sa v priestoroch sÚZa v Brati-
slave konala v poradí už tretia 
medzinárodná konferencia ve- 
novaná problematike trans-
formácie odborného vzdeláva-
nia a prípravy, na ktorej všetky 
zúčastnené strany predstavili 
odbornej verejnosti a zainte-
resovaným inštitúciám aktu-
álny stav v zavádzaní systému 
duálneho vzdelávania, zhod-
notili transformáciu odborné-
ho školstva na slovensku za 
uplynulé tri roky a nastavili 
ďalšie spoločné kroky v tomto 
procese. 
 Záštitu nad podujatím pre-
vzal minister školstva, vedy, 
výskumu a športu sR Juraj 
Draxler. Na konferencii sa 
zúčastnili zástupcovia MŠVVŠ 
sR, MPsVaR sR, MH sR, Štátne-
ho inštitútu odborného vzde-
lávania, zástupcovia vyšších 
územných celkov, stavovských 
organizácií a stredných odbor-
ných škôl. 
 Podujatie slávnostne otvoril 
a hostí privítal riaditeľ Štátne-
ho inštitútu odborného vzde-
lávania Ivan stankovský. Vo 
svojom príhovore vyzdvihol 
potrebu a význam transfor-
mácie odborného vzdelávania 
na slovensku, ku ktorej svojimi 
aktivitami výrazne prispievajú 
aj národné projekty realizo- 
vané Štátnym inštitútom od- 
borného vzdelávania v rámci 
Operačného programu Vzde-
lávanie.
 Prijatím zákona o odbor-
nom vzdelávaní a príprave 
č. 61/2015, ktorý vstúpil do 
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	 Transformácia	odborného
	 vzdelávania	a	prípravy
	 je	nevyhnutnosť
 Ročne odchádza do dôchod-
ku zhruba 41 000 zamestnan-
cov. Zamestnávatelia majú 
problém ich nahradiť, lebo na 
trhu nie je dostatok absolven-
tov potrebných odborov. Viac 
ako 75 % absolventov sOŠ 
sa neuplatní vo svojom odbo-
re. Rada pre rozpočtovú zod-
povednosť (RRZ) konštatova- 
la neudržateľnosť súčasného 
stavu, ktorý by viedol k posu-
nu odchodu do dôchodku na 
69. rok života. 

 Zamestnávateľom sa zvy-
šujú náklady na rekvalifikáciu 
a zaškolenie nových zamest-
nancov, čo má negatívny vplyv 
na potenciál tvorby hrubého 
domáceho produktu v ročnej 
miere medzi 1,1 až 1,6 mld. 
EuR.

 slovensko klesá v rebríčku 
konkurencieschopnosti, ktorý 
každoročne zostavuje sveto-
vé ekonomické fórum (v roku 
2013: 78 miesto zo 148 krajín). 
Prispieva k tomu aj kontinuál-
ny pokles v oblastiach súvisia- 
cich so školstvom pokiaľ ide 
o kvalitu vzdelávacieho systé-
mu, spoluprácu medzi zamest-
návateľom a trhom práce 
a schopnosťou prilákať a udr- 
žať talenty. 

	 Uspokojenie	potrieb
	 trhu	práce	novou
	 štruktúrou	škôl
 to je jediná cesta, ktorou 
sa dá zmeniť súčasný nelicho-
tivý stav, konštatovala Rada 
zamestnávateľov, ktorá no-
vým zákonom získala mandát 
na zastupovanie a zapojenie 

všetkých zamestnávateľov do 
procesu prípravy kvalitných 
povolaní a kvalifikácií. Od- 
bornej verejnosti predstavi-
la jasnú víziu do roku 2020, 
týkajúcu sa transformácie 
odborného vzdelávania a prí-
pravy. 
 Priority transformácie pri- 
blížil Július	 Hron, koordiná-
tor zamestnávateľov: „Rada	
zamestnávateľov	 bude	 pôso-
biť	 na	 národnej	 aj	 regionálnej	
úrovni.	Našim	cieľom	je	zosúla-
diť	Národnú	sústavu	kvalifikácií	
a	 Národnú	 sústavu	 povolaní 
s	 obsahom	 študijných	 a	 pro-

fesijných	 odborov	 na	 školách. 
Na	lokálnej	úrovni	budeme	spo-
lupracovať	so	zamestnávateľmi,	
vytvárať	 nové	 pracovné	 miesta	
a	podporovať	 orientáciu	 žia-
kov	 na	 povolania.	 Je	 potrebné	
zosúladiť	 ponuku	 vzdelávacích	
kapacít	 s	potrebami	 trhu	práce	
a	vývojom	demografickej	krivky,	
vytvoriť	 profesionálnu	 platfor-
mu	 za	 účelom	 vyhodnocovania	
údajov	 o	 potrebách	 trhu	 práce	
pre	nastavenie	výkonov	škôl	na	
celoštátnej	a	regionálnej	úrovni	
a	 aktívne	 propagovať	 ponuku	
učebných	a	študijných	miest.“	
 Zamestnávatelia sa do pro- 
cesu transformácie aktívne 
zapájajú od jeho samého za- 

čiatku. ustanovili Radu za- 
mestnávateľov, podieľali sa na 
vytvorení procesnej a ekono-
mickej analýzy, legislatívneho 
prostredia pre zmeny v OVP, 
komunikačného prostredia 
pre spoluprácu (Rada vlády 
pre OVP, Krajské rady pre 
OVP, aliancie sektorových rád, 
...) a vstup zamestnávateľov 
do systému duálneho vzdelá-
vania (sDV). V prvých rokoch 
prebehla zmena štruktúry škôl 
smerom k potrebám trhu prá- 
ce, modernizácia a špecializá-
cia sOŠ, zavedenie polytechnic- 
kej výchovy a cieleného pora-
denstva k voľbe budúceho 
povolania, do škôl sa vrátili 
kvalitné 3-ročné učebné odbo-
ry. Zásadným krokom bolo 
schválenie nového Zákona 
o odbornom vzdelávaní s mož-
nosťou duálneho vzdelávania 
a inštitucionalizácia a profe- 
sionalizácia stavovských a pro-
fesijných organizácií vo vzťahu 
k OVP. 

 Do budúceho obdobia si 
stanovili náročné ciele. sú 
pripravení podieľať sa na 
nastavení počtu a kvality škôl 
požiadavkám trhu práce. Nový 
model základnej školy má 
pripraviť žiaka, aby sa sám 
vedel rozhodnúť o svojom 
budúcom povolaní. Zamest-
návatelia chcú posilniť spolu-
prácu so strednými školami. 
„Teória	 ostane	 na	 škole,	 prax	

prejde	 priamo	 k	 zamestnáva-
teľovi.	 Školy	 by	 mali	 byť	 špe- 
cializované,	 personálne	 zabez-
pečené,	 vybavené	 pomôckami	
adekvátnymi	 vzdelávaniu	 a	žia- 
ci	by	sa	mali	vyučovať	v	moder-
ných	 a	 efektívnych	 budovách,“	
povedal J. Hron. 
 Zamestnávatelia chcú v bu- 
dúcnosti merať uplatniteľnosť 
absolventov jednotlivých škôl, 
prevziať zodpovednosť pri 

prijímacích, ako aj závereč-
ných skúškach. Neuplatneným 
absolventom chcú ponúknuť 
takú kvalifikáciu, aby sa boli 
schopní zamestnať. 
 Dôležité bude zadefinovať 
rolu jednotlivých typov škôl 
pôsobiacich v odbornom vzde-
lávaní a príprave a v systéme 
duálneho vzdelávania i perso-
nálne a materiálno-technické 
podmienky sOŠ v súlade s jej 
novou rolou prípravy na povo-
lanie. Rozvíjať a prehlbovať 
sa musí záujem žiaka o zvole-
né povolanie a budovať jeho 
vzťah k povolaniu a vytvoriť 
podmienky na profesionálne 
realizovanie kariérnej výcho-
vy a smerovania žiakov sOŠ 
na povolanie a ich úspešné 
uplatnenie v živote. Nosným 
bude vytvorenie nových pod-
mienok spolupráce medzi 
zamestnávateľmi a školami 
s profesionálnou podporou 
a so zameraním na prípravu 
na povolanie. 
 Nemenej dôležitá je spät- 
ná väzba, teda overovanie 
kvality, mapovanie a vyhodno-
covanie uplatniteľnosti absol-
ventov v praxi. Potrebné je 
zabezpečiť jednotné zadanie 
a objektívne ukončovanie prí-
pravy na povolanie pod ges-
ciou stavovských organizácií. 
Dôležité je dosiahnuť, aby bol 
výučný list dokladom o odbor-
nej spôsobilosti na výkon da- 
ného povolania.

 V prípade, že niektorý ab- 
solvent zostane neumiestne-
ný, mali by sa pre neho vy- 
tvoriť podmienky na profe-
sionálne realizovanie kariér- 
neho smerovania na povola-
nie a na úspešné uplatnenie 
v živote, pretože cieľom trans-
formácie je kvalitne priprave-
ný absolvent umiestnený na 
trhu práce.

Redakcia
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Predsedníčka	SŽK:
Mgr.	Daniela	JASLOVSKÁ
e-mail: predsednicka@szk.sk
tel: 02/444 61 400

Sídlo	SŽK:
Úrad	komory
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Vedúca sekretariátu Úradu komory: anna sklenárová
tel./fax: 041/7645195  •  e-mail: uradkomory@szk.sk

Kancelária	Úradu	komory	v	Košiciach	
Kukučínova 23, 040 01 Košice
e-mail: bohacik@szk.sk
Ervín Boháčik

Kancelária	Úradu	komory	v	Bratislave	
Račianska 71, 832 59 Bratislava
tel./fax: 02/44461400  •  e-mail: riaditel@szk.sk
Vladimír Mička

Krajské	zložky	komory:
KZK	Bratislava	
Račianska 71, 832 59 Bratislava 
Vladimír Mička, predseda 
tel./fax: 02/49246588  •  e-mail: kzkbratislava@szk.sk

KZK	Banská	Bystrica	
Študentská 12, 960 01 Zvolen 
Juraj Lalík, predseda 
Kontaktná osoba: Jarmila Václavíková
telefón: 0905310587  •  e-mail: lalik@szk.sk 
e-mail: kzkbbystrica@szk.sk

KZK	Košice	
Kukučínova 23, 040 01 Košice 
Ervín Boháčik, predseda
tel./fax: 055/6941736  •  e-mail: szkke@mail.t-com.sk

KZK	Nitra	
Vajanského 1, 949 01 Nitra 
Ing. Beáta gajdošíková, predsedníčka
Mobil: 0905 848 220  •  e-mail: szkkznitra@gmail.com

KZK	Prešov	
Čapajevova 21, 080 01 Prešov 
Juraj Drál, predseda 
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Fedor
tel./fax: 0908 991 481  •  e-mail: kzkprešov@szk.sk

KZK	Trenčín 
K dolnej stanici 7282/20a, 911 01 trenčín
Bohumil Miko, predseda
tel.: 0905 671 568, 0905 305 344  •  e-mail: kzktrencin@szk.sk

KZK	Trnava	
Hlavná 17, 917 01 trnava 
Ing. Róbert schmidt, predseda 
Kontaktná osoba: Helena schmidtová
tel./fax: 033/5512720  •  e-mail: szktrnava@centrum.sk

KZK	Žilina	
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina 
Ing. Pavol Višňovský, PhD., predseda
tel./fax: 041/7645195  •  e-mail: uradkomory@szk.sk

 V Británii sa začína dariť 
novému typu podnikania – ľu- 
dia si na pohreby svojich 
blízkych objednávajú profesi-
onálnych smútiacich. Ian Ro- 
bertson priniesol do ostrov-
nej krajiny tento nápad z Číny, 
kde sa objednanému smúte- 
niu veľmi dobre darí. V mes-
te Braintree v Essexe zalo- 
žil spoločnosť Rent-a-Mourner 
a pretože populácia prisťa-
hovalcov z Ázie sa v Británii 
neustále rozrastá, jeho biznis 
začína prekvitať. Keď firma 
začínala, počas prvých šiestich 
mesiacoch mali iba 15 objed-
návok, vlani v januári to už bolo 
52 a medziročne ich počet ras-
tie asi o 50 percent. Za služby 
Robertsonových smútočných 
hostí zaplatí zákazník 45 libier 
(okolo 65 eur) na hodinu. Pla-
tení smútiaci, ktorých má fir-
ma okolo dvadsať, sú pred 
pohrebom dopodrobna obo-

známení so životom a prácou 
zosnulého, aby sa o ňom moh-
li počas obradu s ostatnými 
pozostalými rozprávať tak, ako 
keby ich milovaného človeka 
naozaj poznali. Ian Robert-
son pripúšťa, že mnohým ľu-
ďom v Británii sa tento nápad 
nemusí pozdávať, pretože v zá- 
padnom svete je zaužívaný dô- 
stojný, pokojný priebeh po- 
hrebu, na rozdiel od Ázie, kde 
je súčasťou obradu srdcervú-
ci plač žien. Hovorí však, že 
treba rešpektovať kultúrne 
zvyky krajiny, odkiaľ pozos-
talí pochádzajú, kde počet 
smútiacich vyjadruje stupeň 
ich obľúbenosti v  komunite. 
Pán Robertson ešte dodal, 
že ak sa bude dopyt po tejto 
službe naďalej zvyšovať, tak 
potom plač na požiadanie by 
sa mohol čoskoro stať vysoko 
cenenou zručnosťou.
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PROFIÚVER SO 100 % ZĽAVOU ZA POSKYTNUTIE
Profi úver slúži na fi nancovanie vašich prevádzkových a strednodobých podnikateľských aktivít: 
• bez poplatku až do výšky 170 000 eur v kontokorentnej forme so splatnosťou do 12 mesiacov alebo v splátkovej forme so splatnosťou do 5 rokov
• na schválenie potrebujete len daňové priznanie a účtovné doklady za posledné účtovné obdobie a potvrdenia o výške daňovej povinnosti
Navyše poskytujeme aj predschválené úvery až do výšky 35 000 eur. Stačí, ak budete aktívne využívať svoj podnikateľský účet aspoň 6 mesiacov, 
a predschválený podnikateľský úver môže byť váš.

BEŽNÝ ÚČET NA 1 ROK ZADARMO
Ak si zriadite popri fi remnom účte aj osobný VÚB účet, získate množstvo výhod:
• vedenie v cenovej úrovni 6 eur budete mať na prvý rok zadarmo
• ušetríte ročný poplatok 72 eur
• ak si peniaze požičiate ako fyzická osoba, k dispozícii máte Osobnú úverovú linku s predschváleným úverovým rámcom 
• všetko bez návštevy banky či predkladania dokladov
• ak máte osobný účet vedený v inej banke, jeho zrušenie vybavíme bezplatne za vás

PREJDITE SO SVOJÍM BIZNISOM

NA VYŠŠIU ÚROVEŇ


