
Ročník 17 JÚN 2016 Číslo 6

 Slovenská poľnohospodárska a 
potravinárska komora nesúhlasí	
s darovaním potravín po dobe mini-
málnej trvanlivosti na charitu. SPPK 
tvrdí, že darovanie takýchto potravín 
nevyrieši problém plytvania potra-
vinami. Podľa ústredného riaditeľa 
SPPK Jozefa Artima na Slovensku už 
existuje spôsob, ako dostať potraviny 
tesne pred uplynutím doby minimál-
nej trvanlivosti (DMT) k ľuďom v zlej 
sociálnej situácii. Obchod ho však pat-
rične nevyužíva. Na Slovensku pritom 
máme možnosť a motiváciu na daro-
vanie potravín.
 Podnikateľ, ktorý nakúpil potravi-
ny so stanovenou dobou trvanlivosti, 
si môže sumu, za ktorú tovar nakú-
pil, zahrnúť do daňových výdavkov 
pri jeho vyradení z dôvodu uplynutia 
lehoty trvanlivosti (DMT). 
 Darovanie potravín pred uplynutím 

	 Prišli	 k	 nám	 na	 návštevu	 naši	 známi,	
s ktorými sme sa už nejaký ten piatok 
nevideli. Vystúpili z nového „súvečka“, 
opálení ako z reklamy. Len sme sa so 
ženou na seba neveriaco pozreli. Obid-
vaja robia ako realitní makléri, ešte pred 
nedávnom vyplakávali, že ledva vyžijú, 
zavesia živnosť na klinec a radšej sa 
niekde zamestnajú... A teraz? 
 Známy vyceril zuby v porcelánovom 
úsmeve: „Len predvčerom sme sa vrátili 
z Kuby. Kamarát, to musíte vidieť, to sa 
nedá opísať, čistá nostalgia v luxusnom 
balení!“ Sadli sme si ku káve a na rovinu 
som sa opýtal, či teda zmenili zamest-
nanie, keď sa im, evidentne, polepšilo. 
Vraj, kde to žijem, keď neviem, že byty, 
domy a pozemky idú na odbyt ako tep-
lé rožky, hypotéky sú pomaly zadarmo 
a realitný trh fičí jedna radosť. A on si 
urobil k realitnému maklérovi aj kurz 
hypotekárneho špecialistu, tak vlastne 
poskytuje klientovi balíček služieb dva	
v jednom. Okrem toho, že pre neho nájde 
vhodnú nehnuteľnosť, vybaví mu v banke 
aj najvýhodnejšiu hypotéku a má z toho 
nie jednu províziu, ale hneď dve. Momen-
tálne sa banky predháňajú, ktorá poskyt-
ne výhodnejší hypoúver a ľudia kupujú aj 
byty, ktoré sú ešte len na papieri a neza-
čali sa ani stavať. Vtedy som si uvedomil, 
že je to naozaj tak, veď len v poslednom 
období mi aspoň traja známi hovorili,	
že menia bývanie.
 Niekde som čítal, že hypotéku má prib-
ližne 200-tisíc Slovákov a ich počet stále 
rastie. Na Slovensku chce každý bývať vo 
svojom a radšej si zoberie 100-tisíc eur 
pôžičku, než by platil nájom. Je fakt, že 
hypotekárne úroky sú najlacnejšie, aké 
doteraz boli a asi sa to oplatí. Ale čo	
o rok, o dva? Realitnú bublinu sme tu už 
mali. „Veď to, kamarát, banka ti tento 
úrok garantuje maximálne na tri roky. 
Čo potom? Môže to ísť hore aj raz toľko... 
Preto musím teraz naháňať obchody, 
aby som bol, tak povediac, zabezpečený 
pre budúcnosť. Ozaj, nechceš predať ten-
to byt? Vybavím ti super úver...“ S vďakou 
som ponuku odmietol. Dnes nie je nič 
jednoduchšie, ako sa výhodne zadlžiť. 
Len keby to tak bolo aj so splácaním... 

Viktor Kubal

 SŽK garantom súťaží
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 Vrchol leta už 43 rokov
	 (str.	4)

 Pozastavenie živnosti
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DMT Potravinovej banke Slovenska 
je pre obchod ekonomicky výhodnej-
šie, ako potraviny po uplynutí doby 
trvanlivosti likvidovať. Pozitívom exis- 
tujúcej legislatívy je, že darované 
potraviny sa k ľuďom v zlej sociálnej 
situácii dostanú ešte pred uplynutím 
DMT. Vtedy má spotrebiteľ viac času 
na to, aby potravinu skonzumoval 
ešte vtedy, kedy je zachovaná chuť, 
vôňa, farba, textúra potraviny a jej 
výživové parametre. Krajiny, ako napr. 
Česko, kde je povolené darovanie 
a predaj potravín po DMT, potraviny 
predávajú aj niekoľko rokov po dátu-
me trvanlivosti a skúsenosti nie sú len 
pozitívne.
  Podľa údajov Slovenskej aliancie 
moderného obchodu darovali naj-
väčšie obchodné reťazce pôsobiace 
na Slovensku v roku 2013 na charitu 
potraviny v hodnote približne 425 tisíc 

eur a v roku 2014 to už bolo približ-
ne 905 tisíc eur. Prečo reťazce naplno 
nevyužili možnosť darovania potra-
vín a súčasne v rovnakom období 
spoločne zlikvidovali tony potravín 
na druhý deň po uplynutí DMT? Iba 
v roku 2014 to bolo vo viac ako päťná-
sobnej hodnote – 5,062 mil. eur a vždy 
išlo o trvanlivé potraviny ako múka, 
cestoviny, strukoviny, cukrovinky, čo- 
koládové výrobky, oleje, konzervy 
a iné. Odhadujeme, že ročne musia 
byť na Slovensku zlikvidované potravi-
ny v hodnote 20 až 30 miliónov eur.
 Slovenská poľnohospodárska a 
potravinárska komora sa preto pýta, 
či bude prínosom pre občanov Slo-
venska povolenie darovania potra-
vín po DMT, alebo sa staneme sme-
tiskom Európy pre predaj starých 
„bezpečných“ potravín. 

Jana HolécioVá, hovorkyňa SPPK 

Život na úver

 Dňa 11. júna 2016 sa v obci Dra-
hovce pri Piešťanoch uskutočnil 
už VIII. ročník ŠPORTOVÝCH HIER 
pekárov a cukrárov Slovenska. 

Hlavní organizátori tohto podu-
jatia, Ing. Milan Čulen z pekárne 
Drahovce, ktorý je zároveň aj pred-
sedom predstavenstva Slovenské-

ho zväzu pekárov, cukrárov a ces-
tovinárov , Ing. Vojtech Gottschall, 
predseda predstavenstva Cechu 

(pokračovanie na strane 2)
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pekárov a cukrárov regiónu západ-
ného Slovenska a zároveň 1. pod-
predseda Slovenskej živnostenskej 
komory, vedenie obce Drahovce 
a miestne spoločenské organizá-
cie usporiadali naozaj vydarené 
podujatie. Zúčastnilo sa na ňom 
spolu až 24 družstiev pekár- 
ní, cukrární, dodávateľov surovín 
a zástupcovia Komory kominárov 
Slovenska, ktorí si prišli zmerať sily 
s pekármi v tradičnom čierno-bie-
lom futbalovom zápase. Pozvanie 
do Drahoviec prijala aj ministerka 
pôdohospodárstva a rozvoja vi- 
dieka SR Gabriela Matečná. 
 Súťažilo sa v rybolove, v streľbe 
z luku, v preťahovaní lanom a vo 
varení gulášu, do ktorej sa prihlá-
silo až 19 amatérskych kuchár-
skych tímov. Preteky vo varení si 
nenechala ujsť ani pani ministerka, 
ktorá už počas prípravy tejto tradič- 
nej kotlíkovej pochúťky skúseným 

dôležité, podstatné bolo, že všetci 
pekári, ktorí spolu s rodinami prišli 
stráviť voľnú sobotu do Drahoviec 
so svojimi kolegami z rozličných 
regiónov Slovenska, sa výborne 
zabávali. Prezradím vám iba to, 
že vo futbalovom stretnutí KOMI-
NÁRI – PEKÁRI vyhrali tento raz 
kominári. Mnohí to zdôvodňovali 
tým, že kominári, keďže behajú 
po strechách, majú lepšiu kondí-
ciu. Ktovie... Ale inak vyhrali všetci 
tí, ktorí sa na podujatí zúčastnili, 
oddýchli si od každodennej „každo-
nočnej“ práce a využili pekný deň 
na priateľské rozhovory a nadvä-
zovanie nových kamarátstiev. 
 Keďže tieto tradičné športové 
hry sa konajú raz za dva roky, už 
teraz sa tešíme na tie v roku 2018, 
ktoré sa budú konať v Senici pod 
garanciou Senických a skalických 
pekární, a. s.

Viktor Kubal

okom odhadovala, ktorý guláš bu- 
de chutiť najlepšie. Na svoje si 
prišlo aj 7 futbalových družstiev, 
ktoré hrali medzi sebou systémom 
každý s každým. Vyvrcholením 
samotného futbalového turnaja 
bol však už IV. ročník tradičného 
futbalového stretnutia KOMINÁ-
RI – PEKÁRI. Nezabudlo sa ani na 
deti, ktoré súťažili až v 14 disciplí-
nach a vďaka viacerým sponzorom 
si všetci najmladší účastníci špor-
tových hier odniesli domov mnoho 
cien a rozprávkovú knižku, ktorú 
im venoval Slovenský plynárenský 
priemysel. K dobrej nálade prispel 
aj známy imitátor, spevák a zabá-
vač Robo Kaizer so svojimi veselý-
mi príhodami a pesničkami. Bolo 
toho naozaj dosť, na čo sa dalo 
pozerať a čo sa dalo zažiť. 
 Zaujímalo by vás, kto v jednot-
livých športových disciplínach 
vyhral? To však vôbec nebolo 

1. 7. 2016 – 2. 7. 2016 / Nest-	
ville Open Day / Prešovský 
kraj, okres Stará Ľubovňa, 
Hniezdne. Deň otvorených 
dverí v Nestville Parku s bo- 
hatým celodenným progra-
mom pre všetky vekové kate-
górie.

1. 7. 2016 – 3. 7. 2016 / Hip 
Hop Žije 2016 / Bratislavský 
kraj, Bratislava. Na štvrtom 
ročníku festivalu Hip Hop Žije 
sa vám opäť predstaví špička 
slovenského a českého hip 
hopu.

1. 7. 2016 – 3. 7. 2016 / Stret-
nutie priaznivcov značky Cit-
roën / Trnavský kraj, Piešťa-
ny. Fanúšikovia francúzskej 
značky Citroën sa stretnú 
v campingu Pullmann pri 
Piešťanoch.

2. 7. 2016 – 3. 7. 2016 / Fes-
tival zabudnutých remesiel / 
Bratislavský kraj, okres Pezi-
nok,  Častá. Príďte na hrad 
Červený Kameň v dňoch 
2. – 3. júla 2016 a zažite jedi-
nečný festival na vlastnej 
koži!

2. 7. 2016 – 3. 7. 2016 / Nit-
riansky jarmok 2016 / Nit- 
riansky kraj, okres Nitra.  
Majstri a osobnosti jednot-
livých remesiel predvedú 
obyvateľom a návštevníkom 
mesta pod Zoborom remeslá 
v tradičných podobách.

2. 7. 2016 – 13. 8. 2016 / 
Kremnický hradný organ / 
Banskobystrický kraj, okres 
Žiar nad Hronom, Kremnica.  
20. ročník medzinárodného 
organového festivalu, v kto-
rom sa predstavia najvýzna-
mnejšie osobnosti organovej 
interpretácie.

7. 7. 2016 – 9. 7. 2016 / Poho-
da / Trenčiansky kraj, okres 
Trenčín. Kto by nepoznal naj-
väčší letný multižánrový festi-
val, konajúci sa už po 20-krát 
na letisku v Trenčíne.

7. 7. 2016 – 10. 7. 2016 / 
European Open Junior 2016 
/ Trnavský kraj, okres Dunaj-
ská Streda, Šamorín. Otvore-
né majstrovstvá Európy detí 
a mládeže v agility - European 
Open Junior 2016.

7. 7. 2016 – 10. 7. 2016 / Slo-
vakia Folk / Bratislavský kraj, 
Bratislava. Medzinárodný fol- 
klórny festival SLOVAKIA 
FOLK 2016.

júl 2016

 Sociálna poisťovňa upozorňu-
je zamestnancov a samostatne 
zárobkovo činné osoby (SZČO) 
s povinným sociálnym poistením, 
že nemajú povinnosť odhlásiť sa 
zo Sociálnej poisťovne pred odcho-
dom za prácou do zahraničia, ak 
tam boli vyslaní svojím zamestná-
vateľom.
 Pri tomto spôsobe práce mimo 
Slovenska – t. j. prostredníctvom 
uplatnenia tzv. inštitútu vyslania 
– zostáva občan v oblasti sociál-
neho zabezpečenia poistený na 

o vystavenie prenosného dokumen-	
tu A1 z dôvodu vyslania. Vzor 
žiadosti je dostupný na interne- 
tovej stránke Sociálnej poisťovne 
v časti Vzory tlačív k formuláru 
PD A1 a v každej pobočke. Za 
zamestnancov a dohodárov po- 
dáva túto žiadosť zamestnávateľ.
 Podrobnejšie informácie ku 
konkrétnej životnej situácii pos- 
kytujú pobočky Sociálnej pois- 
ťovne.

Zdroj: SP

území Slovenskej republiky nap-
riek tomu, že vykonáva činnosť 
na území štátu EÚ vrátane Švaj- 
čiarska, Nórska, Lichtenštajnska 
a Islandu. Tento inštitút môžu vy- 
užiť SZČO a zamestnávatelia 
(vysielajúci zamestnancov, resp. 
dohodárov), ak očakávané trva-
nie práce v zahraničí nepresahuje 
24 mesiacov. Zároveň musí za- 
mestnávateľ, resp. SZČO, spĺňať aj 
ďalšie podmienky na uplatnenie 
vyslania a v pobočke Sociálnej 
poisťovne musí podať žiadosť	

 Povinné poistenie SZČO vzniká 
od 1. októbra 2016 tým fyzickým 
osobám, ktoré majú predĺženú 
lehotu na podanie daňového 
priznania za rok 2015 a v kalen-
dárnom roku 2015 dosiahli príjem 
z podnikania a inej samostatnej 
zárobkovej činnosti v sume vyššej 
ako 5 148,00 eur, t. j. sumu rov-
nú alebo vyššiu ako 5 148,01 eur 
a zároveň majú k 1. októbru 2016 
platné oprávnenie na vykonávanie 
činnosti podľa osobitného predpi-
su. Ak FO činnosť nevykonáva na 
základe oprávnenia, povinné pois-
tenie SZČO jej vzniká na základe 
dosiahnutej hranice príjmu. Sumu, 
podľa ktorej sa posudzuje vznik 
povinného poistenia SZČO tvoria 
dosiahnuté príjmy z podnikania 
alebo výnos súvisiaci s podnika-
ním a s inou samostatnou zárob-
kovou činnosťou za rok 2015 bez 
odpočítania výdavkov.

 V období kalendárneho roka 
2016 platí pre povinne poistenú 
SZČO: 
• minimálny mesačný vymeriava- 
 cí základ v sume 429,00 eur, 
 z toho vyplývajúce poistné je 
 mesačne v sume 142,20 eur,
• maximálny mesačný vymeria- 
 vací základ v sume 4 290,00  
 eur, z toho vyplývajúce poistné 
 je mesačne v sume 1 422,13 eur. 
 SZČO, ktorá má za rok 2015 pre-
dĺženú lehotu na podanie daňo-
vého priznania a dosiahla hranicu 
príjmu pre vznik povinného pois-
tenia, má za obdobie od októbra 
2016 nový vymeriavací základ na 
platenie poistného a s tým súvi- 
siacu novú mesačnú sumu poist-
ného. Novú sumu poistného 
uhradí prvýkrát so splatnosťou do 
8. novembra 2016.

Zdroj: SP

 Ak je SZČO povinne poistená 
k 30. septembru 2016 (SZČO, ktorá 
má predĺženú lehotu na podanie 
daňového priznania za rok 2015) 
a za rok 2015 dosiahla príjem 
z podnikania vyšší ako 5 148,00 
eur,povinné poistenie jej trvá aj 
naďalej.
 Povinné poistenie SZČO zaniká 
30. septembra 2016 tým fyzickým 
osobám, ktoré mali predĺženú 
lehotu na podanie daňového 
priznania za rok 2015 a ktoré za 
kalendárny rok 2015 dosiahli prí-
jem rovnajúci sa alebo nižší ako 
5 148,00 eur.
 Ak má povinne poistená SZČO 
predĺženú lehotu na podanie 
daňového priznania za rok 2015, 
tak za obdobie od 1. júla 2016 
do 30. septembra 2016 platí poist-
né z vymeriavacieho základu, 
z ktorého platila aj pred 1. júlom 
2016. 
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• Ekonomický optimizmus na 
trhu práce stále trvá. Podľa 
pravidelného prieskumu, ktorý 
zrealizovala spoločnosť Man-
power na vzorke 753 zamest-
návateľov na Slovensku, nárast 
počtu zamestnancov v júli až 
septembri tohto roka očakáva 
17 % opýtaných zamestnávate- 
ľov, 4 % oslovených firiem ich 
pokles. V porovnaní s druhým 
štvrťrokom tohto roka sa tak 
čistý index trhu práce na Sloven-
sku zlepšil o päť percentuálnych 
bodov, medziročne stúpol o jeden 
percentuálny bod. Žiadne zmeny 
v počte pracovných síl v treťom 
štvrťroku tohto roka nepredpo-
kladá 77 % zamestnávateľov, 2 % 
zamestnávateľov sa k náborovým 
plánom nevedeli vyjadriť.

• Pokuty za eznámky až na 
jeseň. Nižšie pokuty za jazdu po 
diaľnici bez platnej elektronickej 
diaľničnej známky a doručovanie 
prvých pokút sa odkladá. Účin-
nosť novely zákona o diaľničnej 
známke je naplánovaná až na 
október tohto roka. Dovtedy maji-
teľom áut, ktorých vozidlá jazdili 
po diaľniciach od februára tohto 
roka bez úhrady, pokuta nepríde. 
Štát im však sankciu neodpustí, 
zaplatia ju však po novom. Všetci, 
ktorí vošli na diaľnicu bez plat-
nej známky pred navrhovanou 
účinnosťou novely, dostanú jed-
norazovú pokutu 150 eur, ktorú 
ak zaplatia do 15 dní, tak sa zníži 
na 100 eur. Po účinnosti zákona 
bude pokuta vystavovaná raz za 
mesiac. Ak napríklad niekto jazdil 
bez známky denne celý február, 
marec a apríl, dostane v októbri 
tri pokuty po 150 eur, teda spolu 
450 eur, a ak zaplatí do 15 dní, tak 
spolu 300 eur. Podľa starej meto-
diky by dostal pokutu 300 eur za 
každý deň, teda za 91 dní spolu 
27 300 eur.

• Individuálna spotreba na 
Slovensku sa vlani rovnala 
77 % priemeru EÚ. Vyplýva to 
z predbežného odhadu, kto-
rý zverejnil štatistický úrad EÚ 
Eurostat. Individuálna spotreba 
je meradlom materiálneho blaha 
domácností a vyjadruje skutočne 
skonzumované tovary a služby 
bez ohľadu na to, či za nich platia 
domácnosti, vláda alebo nezisko-
vé organizácie. Desať členských 
krajín EÚ zaznamenalo v roku 
2015 skutočnú individuálnu spo-
trebu vyššiu ako priemer EÚ. Naj-
vyššiu evidovalo Luxembursko, 
kde bola o 37 % vyššia, nasledo-
vali Nemecko (o takmer 25 %), 
Rakúsko, Veľká Británia, Dánsko, 
Fínsko, Belgicko, Francúzsko, 
Holandsko a Švédsko s individu- 
álnou spotrebou v rozmedzí 10 % 
až 20 % nad priemerom  EÚ. 
Najslabšia skutočná individuálna 
spotreba bola v Bulharsku, a to 
na úrovni 51 % priemeru EÚ.

 SOŠ gastronómie a hotelových služieb na Farské-
ho ulici 9 v Bratislave vychováva a vzdeláva žiakov 
pre potravinárstvo, gastronómiu a hotelové služby. 
O učebné odbory cukrár, pekár a mäsiar je malý záu-
jem napriek tomu, že na trhu práce sú tieto profesie 
nedostatkové. Škola úzko spolupracuje s profesijný-
mi organizáciami a zväzmi a realizuje množstvo akti-
vít na propagáciu remesla. 
 Jednou z akcií školy na ich podporu je aj súťaž 
odbornej zručnosti žiakov zamerania pekár, cukrár 
a žiakov zamerania mäsiar, lahôdkar a kuchár, kto-

rá sa uskutočnila v dňoch 7. – 8. 6. 2016. Súťažilo sa 
o „Najlepší Bratislavský rožok a o „ Najlepšiu tlačen-
ku“, ktoré pod odborným vedením svojich pedagó-
gov pripravili budúci majstri svojho remesla. Aj tento 
rok bola spoluorganizátorom súťaže Slovenská živ-
nostenská komora, Krajská zložka Bratislava. 
 Vlani, keď sa súťaž uskutočnila po prvý raz, riadi-
teľ SOŠ v Bratislave PaeDr. Jozef Horák mal ambíciu, 
aby nebola určená iba pre domácich, ale aby sa na 
nej zúčastnili aj žiaci z partnerských škôl. Stalo sa! 
Do školy na Farského si prišli zmerať svoje zručnosti 
žiaci zo SOŠ pod Bánošom z Banskej Bystrice, SOŠ 
z Kežmarku a zo SOŠ v Pezinku. Na súťaži sa zúčast-
nili aj pozvaní hostia – zástupca BSK z odboru škol-

stva Mgr. Tibor Varga a riaditeľ odboru živnostenské-
ho podnikania MV SR Ing. Ján Dutko. Pozvanie prijal 
aj predseda dozornej rady SŽK Ing. Tibor Iró. 
 Prvý deň súťaže sa piekli Bratislavské rožky. Dielňa 
disponuje kompletným technickým vybavením, pre-
to bolo len na šikovnosti súťažiacich, či sa im makové 
a orechové rožky vydaria tak, aby zodpovedali kri-
tériám, aké musí spĺňať táto zaručená tradičná špe- 
cialita. Zatiaľ čo budúci pekári vaľkali cesto a miešali 
plnky, ani v bratislavskej časti Rača, kde sa nachádza 
externé pracovisko školy na praktickú prípravu žia-
kov v odboroch mäsiar – údenár a mäsiar – lahôdkar, 
nazaháľali mladí ľudia oblečení v typických kockova-
ných kabátikoch. Príprava tlačenky je na čas nároč-
nejšia, z technologického dôvodu trvala dva dni. Prvý 

deň ju vyrobili, na druhý deň absolvovali vedomost-
ný test a pripravili svoje výrobky na hodnotenie.
 Odborná komisia hodnotila kvalitu výrobkov sen- 
zoricky. Medzi najdôležitejšie kritériá patrili ich 
vzhľad, vôňa a chuť. Celkovo sa do súťaže o „Najlep-
ší  Bratislavský rožok“ zapojilo 11 žiakov, v kategórii 
o „Najlepšiu tlačenku“ súťažilo 13 žiakov. 
 Štvorčlenná odborná komisia, ktorej predsedom 
bol pán Vladimír Mička, predseda KZ SŽK Bratisla-
va, dozerala na priebeh a dodržiavanie podmienok 

súťaže. Pri konečnom rozhodovaní o víťazoch to 
veru nemala jednoduché. Nakoniec v súťaži o „Naj-
lepší Bratislavský rožok“ vyhrala 1. miesto žiačka 
Veronika Ďurišková, druhý bol Marek Štadáni a tretia 
Karolína Jurányiová. V súťaži o „Najlepšiu tlačenku“ 
získali prvé miesto Dominik Šimek a Richard Dobro- 
vodszký, druhé miesto obsadil Patrik Štruckmuller 
a tretie miesto António Haring. 

 Podujatie sa podarilo a zanechalo veľmi dobré 
dojmy nielen u žiakov SOŠ, ktorí boli spokojní s tým, 
čo dokázali, ale aj u ich pedagógov, že to, čo svo-
jich zverencov naučili, vedia v praxi zúročiť. Opäť sa 
potvrdilo, že „remeslo má zlaté dno“ a kto ho vie, 
v praxi sa určite nestratí. Už teraz sa tešíme na ďalší 
ročník súťaže.

Danica DaubneroVá 
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 Najznámejšia výstava na 
Slovensku zavŕši letnú sezó-
nu na výstavisku Agrokom-
plex v Nitre v dňoch od 18. do 
21. augusta 2016. 

 Aktuálne výstava Agrokom-
plex oslávi už svoje štyridsia-
te tretie narodeniny. Minulý 
rok ju tradične sprevádzali 
výstavy, ktoré svojimi expozí-
ciami prezentujú všetky sféry 
odvetví poľnohospodárstva 
a potravinárstva. Prehliadky 
toho najlepšieho z celého Slo-
venska si prišli pozrieť masy 
návštevníkov a opäť ich počet 
presiahol hodnotu 100 000. 

 Vyhliadky na najbližší roč- 
ník sú už teraz veľmi dob-
ré, pretože sa darí zapĺňať 
výstavné plochy najlepší-
mi vystavovateľmi z oblasti 

potravinárstva a poľnohos-
podárstva. Združenie Agrion, 
ktoré je zároveň aj spoluor-
ganizátorom výstavy, už te- 
raz obsadilo plochu viac 
ako 5500 metrov štvorco-
vých. Organizátori očakávajú 
nárast v počte vystavovateľov 
a tiež v návštevnosti. 
 Naposledy dala medziná-
rodná výstava Agrokomplex, 

Národná výstava hospo- 
dárskych zvierat a ďalšie 
sprievodné výstavy pries-
tor celkovo 562 vystavujú- 
cim firmám z celého Sloven-
ska a tiež z Českej republiky, 
Maďarska, Poľska, Srbska, 
Holandska, Slovinska a Bul-
harska, aby mohli úspeš- 
ne prezentovať svoje pro- 
dukty.

 Agrokomplex priniesol aj 
minulý rok hodnotný sprie-
vodný program pre odbornú 
verejnosť. Rôzne konferencie, 
prezentácie či diskusné ok- 
rúhle stoly priviedli na výsta- 
visko pod Zoborom odbor-
níkov, ktorí dokázali adreso-
vať aktuálne témy z odvetvia  
a spoločnou diskusiou posu- 
núť sféru poľnohospodárstva 
i potravinárstva o ďalší krok 
vpred k vyššej efektivite, pro-
dukcii a celkovej kvalite výroby. 

 Osobitý úspech zazname-
nala expozícia Čaro vidieka 
– čaro domova v paviló-
ne F, z ktorej boli nadšené 
celé rodiny. Poučnú zábavu 
počas celej výstavy vrátane 
posledného dňa si návštev-
níci vychutnávali až do úpl-
ného konca výstavných ho-	
dín. Národná výstava hos-
podárskych zvierat, Farmár-
ske trhy či Coopexpo boli 
tiež veľkými lákadlami. Svoj 
význam i obľubu potvrdili aj 
Nitrianska poľná železnica 
spolu so Slovenským poľno-
hospodárskym múzeom a je-	
ho jedinečnou expozíciou 
zachytávajúcou dejiny poľ-
nohospodárstva na našom 
území.

 Nenechajte si preto ujsť 
tohtoročný Agrokomplex 
2016, ktorý môže vyčariť 
úsmev na tvárach návštevní-
kov všetkých vekových kate-
górií a zároveň bude najväč-
šou akciou leta na výstavisku 
pod Zoborom. 
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 Ukončenie a pozastavenie
 živnosti nie je to isté
 Prerušenie živnosti alebo 
pozastavenie živnosti znamená 
zánik živnostenského opráv-
nenia len na určité vymedze-
né obdobie. Po uplynutí doby, 
počas ktorej bola živnosť poza-
stavená, podnikateľ dostáva 
späť svoje pôvodné IČO a DIČ 
a ďalej, bez problémov, pokra-
čuje vo svojej predchádzajúcej 
činnosti. Účinky pozastavenia 
živnosti nastávajú dňom doru-
čenia oznámenia o pozasta-
vení prevádzkovania živnosti 
príslušnému živnostenskému 
úradu alebo dňom, ktorý je 
uvedený v tomto oznámení, ak 
je tento deň neskorší ako deň 
doručenia tohto oznámenia.
 Živnostenský úrad vydá o po- 
zastavení prevádzkovania živ-
nosti potvrdenie na počkanie, 
pokiaľ ste podali riadne žiadosť 

o pozastavenie živnosti. Tá sa 
dá podať aj elektronicky a onli-
ne cez špeciálny formulár, ale 
aj cez bežné tlačivo. Ak ste sa 
rozhodli pozastaviť prevádzko-
vanie len určitých predmetov 
podnikania, vystaví vám živ-
nostenský úrad úradný záznam 
o tejto skutočnosti. Pozastave-
nie prevádzkovania živnosti sa 
zapisuje aj do verejne prístup-
ného živnostenského registra 
www.zrsr.sk. 
 Pri pozastavení živnosť pos- 
tupujte nasledovne:
 1.Vyplňte formulár Oznáme-
nie o pozastavení prevádzko-

 Prevádzkujete na niektorom 
kúpalisku stánok s rýchlym 
občerstvením, už dva týždne 
prší a vy rozmýšľate, že podni-
kanie na nejaký čas zavesíte na 
klinec? Alebo na ulici, kde máte 
obchod, opravujú cestu a podľa 
informácií to môže trvať aj pol-
rok a k vám nezájde ani noha? 
Prípadne ste dlhodobo práce-
neschopný, či chcete vyskúšať 
podnikanie v zahraničí? Každý 
živnostník alebo podnikateľ by 
mal byť pripravený na rozličné 
alternatívy a vedieť sa podľa 
toho rozhodnúť, čo je pre neho 
výhodnejšie: ponechať si živ-
nostenské oprávnenie v plat-
nosti, pozastaviť živnosť, či ju 
zrušiť? 

	 Ponechanie živnosti
 v platnosti
 To, že prestanete úplne pod-
nikať neznamená, že musíte 

pozastaviť alebo zrušiť živnosť. 
Ak však živnostenské opráv-
nenie ponecháte v platnosti, 
budete si musieť plniť povin-
nosti voči sociálnej poisťovni, 
zdravotnej poisťovni (pozor 
na odvody), daňovému úra-
du (nezabudnite na daňové 
priznanie alebo DPH) aj napriek 
tomu, že nebudete podnikať. 
Okrem toho k vám môže kedy-
koľvek prísť na kontrolu akýkoľ-
vek príslušný úrad, keďže nebu-
de mať informáciu o tom, že 
ste prestali podnikať. Z týchto 
dôvodov je lepšie živnosť poza-
staviť alebo zrušiť.

vania živnosti. Nájdete ho na 
Podnikam.sk alebo na inter-
netovej stránke www.minv.sk. 
Vyplnený ho musíte doručiť 
príslušnému živnostenskému 
úradu. Musíte v ňom uviesť, či 
chcete pozastaviť všetky živ-
nosti alebo iba niektoré a dobu, 
na ktorú ich chcete pozastaviť. 
Nesmie to byť menej ako šesť 
mesiacov a viac ako tri roky. 
Ak by ste chceli počas pozasta-
venia živnosti zmeniť dĺžku jej 
pozastavenia, uskutočňuje sa 
to pomocou toho istého for-
mulára. Za podanie oznámenia 
o pozastavení živnosti, ako aj 
za zmenu dĺžky pozastavenia 
živnosti bez ohľadu na to, koľko 
živností pozastavujete, sa platí 
správny poplatok (v minulosti 
kolok) vo výške 4 eur. Oznáme-
nie je možné podať aj elektro-
nicky s elektronickým podpi-
som, pričom výška poplatku je 
v takom prípade 2 eur.
 2. Oznámte príslušnej zdra-
votnej poisťovni, že ste svoju 
živnosť k určitému dňu poza-
stavili, pričom sa preukážte 
potvrdením, ktoré vám vydal 
živnostenský úrad (ak uvedie-
te názov zdravotnej poisťovne 
v oznámení o pozastavení pre-
vádzkovania živnosti, urobí to 
za vás živnostenský úrad).
 3. Oznámte do 8 dní osob-
ne príslušnej zdravotnej po-	
isťovni, kto za vás bude od- 
vádzať odvody do zdravotnej 
poisťovne po pozastavení živ-
nosti (môžete to byť vy ako 
samoplatca, váš zamestnáva-
teľ alebo štát po zaregistrovaní 
sa do evidencie uchádzačov o 
zamestnanie na Úrade práce 
sociálnych vecí a rodiny).
 4. Odhláste sa do 8 dní zo 
Sociálnej poisťovne prostred-
níctvom registračného listu, 
ktorý sa nachádza na jej inter-
netovej stránke. Aj v tomto prí-
pade musíte priložiť potvrdenie 
o pozastavení živnosti, ktoré 
vám vydal živnostenský úrad. 
Odo dňa pozastavenia živnosti 
nemáte povinnosť platiť poist-
né do Sociálnej poisťovne.
 5. Oznámte pozastavenie 
živnosti daňovému úradu a do 
15 dní od pozastavenia živnosti 
vráťte osvedčenie o registrácii. 
V prípade fyzickej osoby zmenu 

oznamuje živnostenský úrad. 
U právnickej osoby existuje 
možnosť, aby to za ňu oznámil 
daňovému úradu živnostenský 
úrad, ak v oznámení o pozasta-
vení prevádzkovania živnosti 
označí, že má o to záujem.
 6. Ak ide o právnickú osobu, 
tá by mala podať návrh na zápis 
zmeny, ktorého predmetom 
bude výmaz pozastavených živ-
nosti z príslušného obchodné-
ho registra. Poplatok za takýto 
návrh je 66 eur. V prípade elek-
tronického podania takéhoto 
návrhu, ktorý musí byť opatre-
ný elektronickým podpisom, sa 
poplatok znižuje o 50 %, teda 
na 33 eur.

 Živnosť sa po uplynutí doby 
jej pozastavenia uvedenej v oz- 
námení obnoví automaticky 
bez toho, aby ste museli túto 
skutočnosť oznamovať prísluš-
nému živnostenskému úradu. 
Nemáte povinnosť oznamovať 
uplynutie pozastavenia živnosti 
ani daňovému úradu a zdravot-
nej poisťovni, nakoľko aj voči 
týmto úradom sa živnosť obno-
vuje automaticky po uplynutí 
lehoty jej pozastavenia, ktorá 
im bola pri pozastavení živ-
nosti oznámená. Daňový úrad 
vám vystaví nové osvedčenie 
o registrácii s pôvodným DIČ.

 Sociálnej poisťovni oznamu-
jete ukončenie doby, na ktorú 
ste mali pozastavenú živnosť, 
tiež prostredníctvom registrač-
ného listu. V prípade, že počas 
pozastavenia živnosti požiada-
te o zmenu doby pozastavenia 
živnosti, tak sa živnosť obnoví 
uplynutím dňa, ktorý uvediete 
v tomto novom oznámení. Živ-
nosť môžete počas doby poza-
stavenia živnosti kedykoľvek 
zrušiť. 

Zdroj: podnikam.sk
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Predsedníčka SŽK:
Mgr. Daniela JASLOVSKÁ
e-mail: predsednicka@szk.sk

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 Košice 
Kukučínova 23, 040 01 Košice 
Ervín Boháčik, predseda
Tel./fax: 055/6941736 • e-mail: bohacik@szk.sk 
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 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

 Vzduch v čínskych mestách je 
natoľko znečistený, že sa obja-
vujú podnikavci, ktorí do tejto 
krajiny neobmedzených mož-
ností dodávajú poháre čerstvé-
ho ovzdušia z vidieka. Za jedno 
takéto nadýchnutie sú čínski 
biznismeni ochotní zaplatiť v pre-
počte asi sto eur – pohár vzduchu 
s objemom 580 ml predáva dvad-
saťsedemročný Leo De Watts, 
ktorý si založil živnosť na nepo-
škvrnenosti britského vidieka, 
za 80 libier. Jeho spoločnosť sa 
nazýva Aethaer (z gréckeho éter, 
vzduch). Podnikavý Leo pochá-
dza z Gillinghamu v Dorsete, ale 
posledných pár rokov žije v Hon-
kongu, kde prevádzkuje agentúru 

na usporadúvanie firemných akcií. 
Pri častých návštevách v Číne videl 
v obchodoch predávať konzervo-
vaný horský vzduch, ktorý na trh 
dodáva kanadská firma. Najprv sa 
mu to zdalo ako bláznivý nápad, 
ale potom si povedal, že keď 
môžu ľudia kupovať balenú vodu 
vo fľašiach, prečo by nemohli aj 
vzduch? A anglický vzduch je urči-
te čerstvejší ako ten kanadský. 
 V rodnom Dorsete dal dohro- 
mady tím ľudí a vyzbrojil ich špe-
ciálne upravenými rybárskymi 
sieťami a hor´ sa na lov vzdu-
chu. Prebieha tak, že sa rozbe-
hnú so sieťami na zelené kopce 
a polia a „uloveným“ čerstvým 
vzduchom z Dorsetu, Somerse-
tu, Walesu, Wiltshiru a Yorkshiru 
plnia vzduchotesné nádoby. Tie 
potom putujú k boháčom najmä 
v smogom sužovanom Pekingu 
a Šanghaji. Nezvyčajný podnikateľ 
sa o svojom produkte vyjadruje 
veľmi poeticky: „Povedal by som, 
že v dorsetskom vzduchu sa mieša 
vôňa oceánu, ktorý ako vánok prúdi 
hore pobrežím až na svieže pa-	
sienky s omamnou vôňou horských 
lúk a úrodných polí...“ Iba počas 

niekoľkých týždňov po začatí pre-
daja sa predalo 180 pollitrových 
nádob, čo Lea utvrdilo, že jeho 
podnikateľský zámer je života-
schopný.
 A kto sú jeho zákazníci? Bohatí 
podnikatelia, ktorí britský vzduch 
kupujú ako neobyčajný darček pre 
svojich obchodných partnerov, 
alebo aby sa občas nadýchli čisté-
ho vzduchu.
 Čína dlhodobo trpí extrémnym 
smogom. Prudké zhoršenie kvali-
ty čínskeho ovzdušia prišlo s agre-
sívnym rozvojom priemyslu v 80. 
rokoch minulého storočia. „Ľudia 
vtedy ešte neriešili problémy, ktoré 
by mohol rozvoj priemyslu spôso-
biť. Opatrenia pamätajúce na kva-
litu ovzdušia sa preto do legislatívy 
dostávali len veľmi ťažko,“ vysvetľuje 
bývalý čínsky zákonodarca Chung-
ťün Čan. Situácia sa postupne 
zhoršila natoľko, že keď sa mali 
v Pekingu v roku 2008 konať let-
né olympijské hry, museli sa pred 
ich otvorením uplatniť intenzívne 
opatrenia. Čína nielenže stiahla 
z ciest mesta polovicu áut, ale 
zároveň pozastavila činnosť všet-
kých okolitých tovární. Snaha sa 
nakoniec vyplatila – koncentrá-
cia škodlivých častíc klesla oproti 
roku 2007 o 20 – 40 %. Napriek 
tomu mnohých športovcov hus-
tý a jedovatý opar zaskočil a boli 
šokovaní, že po celý deň nezazrú 
slnko. Po olympijskom zlepšení 
však nasledoval návrat do starých 
koľají. V súčasnosti si už i čínska 
vláda uvedomuje vážnosť situácie, 
reguluje dopravu i priemysel, ale 
hlavne investuje do vývoja alter-
natívnych zdrojov energie. Čisto-
ta ovzdušia sa vyjadruje číslami, 
ktoré zohľadňujú koncentráciu 
škodlivín: Zjednodušene poveda-
né, pokiaľ daný index presiahne 
hodnotu 100, je okolitý vzduch 
nezdravý. Pri úrovni 300 by zne-
čistenie malo vyvolať poplach 
a hromadné opatrenia. V Pekingu 
sa tento index vlani v novembri 
zastavil na hodnote 611.
 Nie je teda div, že si mnohí 
bohatí ľudia z miest doprajú dú-
šok britského vidieckeho ovzdušia 
a za jedno nadýchnutie sú ochotní 
zaplatiť horibilnú sumu. Otázkou 
zostáva, či by pre nich nebolo lep-
šie Britániu radšej navštíviť osob-
ne a užiť si čerstvého vzduchu do 
sýtosti. 



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

NECHAJTE SVOJE

PODNIKANIE RÁSŤ

www.vub.sk     0850 123 000,  *0200

VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ
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