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 to, že slovensko má poľno-
hospodársky charakter, pod- 
čiarkol 18. 9. 2016 pri otváraní 
jej 43. ročníka v svojom prí-
hovore aj prezident sR Andrej 
Kiska: „Na vidieku u nás žije viac 
ako 50 percent obyvateľstva. 
Spolu s Írskom je to najväčšie 
percento v celej Európskej únii, 
ale zamestnanosť v poľnohos-
podárstve je len niečo cez dve 

 So záujmom som sa pozeral na video, 
v ktorom v Austrálii zaháňa kravy na- 
miesto pastiera robot. Plechová škatuľa 
na pavúčích nožičkách na kolesách sa 
bez problémov štverá kopcovitým teré-
nom, zvládne aj plytší potok. Kravy idú 
poslušne tam, kam ich ženie. Bodaj by 
nie, veď z takého monštra môžu prísť 
aj o mlieko. Toto všesmerové samostat-
né pozemné vozidlo sa volá SwagBot 
a farmári ho môžu využiť ako dozor nad 
zvieratami, ale tiež „zapriahnuť“ a nechať 
napríklad ťahať vozík. Ovláda sa zatiaľ 
na diaľku, ale do budúcnosti sa počí-
ta s tým, že by mohol operovať celkom 
samostatne. Dúfam, že na liptovských 
holiach ešte nejaký ten piatok nebudú 
namiesto chlpatých psích pomocníkov 
zavracať ovečky inteligentné mašiny, 
ale aj u nás ich máme neúrekom. Len 
v bratislavskom Volkswagene v karosárni 
pripadá na tisíc pracovných miest tisíc 
robotov. Pomaly sa nám vkrádajú aj do 
bežného života. V obchode na platenie 
nepotrebujeme pokladníčku, na letisku 
sa prihlasujeme cez dotykovú obrazovku, 
nakupujeme na internete a v skúšobnej 
prevádzke je doručovanie tovaru dronmi. 
Mnoho pracovných pozícií sa nenápadne 
vytráca. Po júlovej medzinárodnej kon-
ferencii minister práce, sociálnych vecí 
a rodiny Ján Richter vyhlásil, že robotizá-
cia ohrozuje 12 % pracovných miest v EÚ. 
U nás to zatiaľ nie je tragické, ale treba 
s tým pre budúcnosť počítať. Roboty sú 
produktívnejšie, presnejšie, nechodia na 
péenku, na materskú a ani neštrajkujú. 
Jediné šťastie je, že k svojej činnosti ešte 
stále potrebujú ľudí. Báť sa o svoje mies-
ta nebudú musieť teda tí, ktorí majú nad 
robotmi navrch, vedia ich počítačové sys-
témy programovať a obsluhovať,  potom 
tí, ktorí sa dokážu prispôsobiť meniacim 
sa požiadavkám na zamestnanca, no a 
ešte živnostníci. Lebo aby mohli vôbec 
podnikať, museli sa naučiť pohybovať sa 
v nevyspytateľných vodách živnostenské-
ho podnikania na Slovensku, prelúskať 
toľko všelijakých predpisov, zákonov 
a nariadení, čo by v zdraví nedokázal 
prežiť ani ten najvýkonnejší robot. 

Viktor Kubal
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 (str. 6)percentá, pričom v EÚ dosahuje 
takmer päť percent.“ Ako ďalej 
dodal, podiel slovenských pro-
duktov v našich obchodoch je 
len niečo vyše 40 percent, pri-
čom v susednom Rakúsku je to 
napríklad až 85 percent.

 Krátkym, ale výstižným pre- 
javom sa pred prítomnými 
prezentoval aj premiér Robert 

Fico. Najprv spomenul končia-
cu sa tohtoročnú žatvu, ktorá sa 
už v polovici augusta ukazova-
la ako rekordná za posledných 
10 rokov, čo sa neskôr ukáza-
lo ako správny predpoklad. 
potom však zároveň podotkol, 
že v prípade zlej úrody stále 
počúva, že niektoré potraviny 
musia zdražiť. Keď je však úro-
da rekordná, neodráža sa to na 
znížení cien potravín. premiér 
tiež upriamil pozornosť na sep-
tembrový summit premiérov 
a prezidentov na slovensku 
a pokračoval: „Pravdepo-
dobne padnú aj tvrdé slová 

 Cieľom novej mobilnej apliká-
cie, ktorú pre zamestnávateľov 
pripravila sociálna poisťovňa 
(a už je verejne a bezplatne 
dostupná), je uľahčiť registráciu 
zamestnancov. Aplikácia zrýchli 
a sprehľadní predbežné prihlá-
senie zamestnancov a umožní 
kontrolu pri ich prihlasovaní do 
registra sociálnej poisťovne. Je 
to nová alternatíva pre predbež-
né prihlásenie alebo odhlásenie 
zamestnanca na sociálne pois-
tenie. Oproti faxu alebo mailu 
výhodou tejto mobilnej aplikácie 
je rýchla dostupnosť prostred-
níctvom mobilných telefónov 

s internetom a operatívna kont-
rola v registrácii zamestnancov.
 Aplikácia je dostupná pre naj-
používanejšie operačné systémy 
mobilných zariadení Android 
a iOs. Každý zamestnávateľ 
alebo ním poverená osoba si 
môže aplikáciu bezplatne stiah-
nuť z obchodu aplikácií Google 
play a App store a štandard-
ným spôsobom nainštalovať 
vo svojom smartfóne. mobilná 
aplikácia je intuitívna, jasne 
naviguje používateľa ako postu-
povať v jednotlivých krokoch pri 
predbežnej registrácii zamest-
nancov.

 Pozor: Zamestnávateľ, ktorý 
cez aplikáciu predbežne regis-
truje zamestnanca, musí úkon 
potvrdiť zaslaním riadneho re- 
gistračného listu fyzickej osoby 
(RLFO) cez systém elektronic-
kých služieb sociálnej poisťov-
ne (ses sp) najneskôr do 3 dní. 
Ak by to neurobil, ses sp ho na 
to upozorní. bez zaslania riad-
neho RLFO je predbežná regis-
trácia neplatná.

 Zamestnávatelia i naďalej mô- 
žu pre predbežné registrácie 
využiť aj fax alebo e-mail. 

Zdroj: SP

Na	medzinárodnej	výstave	Agrokomplex	2016,	ktorá	sa	konala	
v	dňoch	18.	9.	–	21.	9.	2016,	sa	na	ploche	viac	ako	30-tisíc	met-
rov	štvorcových	predstavilo	tohto	roku	vyše	500	vystavovateľov	
zo	 Slovenska,	 z	 Českej	 republiky,	 Maďarska,	 Poľska,	 Srbska,	
Holandska,	Slovinska	a	Bulharska.

(pokračovanie na strane 5)
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INCHEBA	BRATISLAVA
12. 9. 2016 – 10. 1. 2017 / 
COSMOS	 DISCOVERY – sve-
tová výstava o kozmonautike
6. – 8. 10. 2016 / SLOVMEDI-
CA	 –	 18. výstava zdravot-
níctva / NON-HANDICAP 
– 14. výstava pre zdravotne 
postihnutých ľudí / INTER-
BEAUTY	 JESEŇ – 31. medzi-
národný veľtrh kozmetiky / 
ESOTERIKA – 9. vzdelávací 
a zábavný veľtrh / BIOSTYL 
– 9. veľtrh zdravej výživy, 
ekológie a zdravého životné-
ho štýlu
6. – 7. 10. 2016 / SLOVENSKÉ	
DENTÁLNE	 DNI	 –	 17. špe- 
cializovaná výstava stomato-
logických a zubotechnických 
prístrojov, nástrojov a mate-
riálov
12. – 16. 10. 2016 / MODDOM	
– 21. medzinárodný veľtrh 
nábytku, bytových doplnkov 
a interiérového designu / ART	
– 15. medzinárodná výstava 
výtvarného umenia

AGROKOMPLEX	NITRA
4. – 5. 10. 2016 / GAUDEA-
MUS	 SLOVAKIA	 – 4. ročník 
európskeho veľtrhu pomatu-
ritného a celoživotného vzde-
lávania
13. – 16. 10. 2016 / AUTOSA-
LÓN	 –	 AUTOSHOW	 NITRA	
2016
22. – 23. 10. 2016 / NOVÁ	
VETERINÁRIA	2016

EXPO	CENTRE	TRENČÍN
1. 10. 2016 / BURZA	 STA-
ROŽITNOSTÍ	 A	 GAZDOVSKÉ	
TRHY	 – burza starožitností, 
zberateľských predmetov a 
zaujímavostí a Gazdovské 
trhy
11. – 13. 10. 2016 / ELO	SYS	
2016 – 22. ročník medziná-
rodného veľtrhu elektrotech-
niky, energetiky, elektroniky, 
automatizácie, osvetlenia a 
telekomunikácií
21. – 22. 10. 2016 / JAHRADA	
2016	– 7. ročník výstavy ovo-
cia, potrieb pre záhradkárov 
a včelárov a farmárskych pro-
duktov /	SENIOR	EXPO	2016 
– 5. ročník výstavy potrieb 
pre seniorov	 /	 ZDRAVIE	 A	
HARMÓNIA	2016	– 3. ročník 
výstavy zameranej na zdravý 
a harmonický spôsob života

október 2016

sku a určiť ďalšie smerovanie transformácie odborné-
ho vzdelávania a prípravy do roku 2020. Zúčastnili sa 
na ňom zástupcovia Rady zamestnávateľov pre systém 
duálneho vzdelávania, predstavitelia rezortu školstva, 
vedy, výchovy a športu, rezortu práce, sociálnych vecí 
a rodiny, zamestnávatelia a zástupcovia škôl. Dôležitú 
pozíciu z hľadiska koordinácie a dohľadu nad transfor-
máciou odborného vzdelávania a prípravy mali sociál-
ni partneri, ktorí sa zúčastnili diskusných workshopov, 
kde sa hodnotili dosiahnuté výsledky. Delegáciu slo-
venskej živnostenskej komory viedla jej predsedníčka 
mgr. Daniela Jaslovská.
 Nosnou témou konferencie bola implementácia 
a prvé úspechy systému duálneho systému vzdeláva-
nia na slovensku. Heslo „...aby každý absolvent mal 
uplatnenie...“ vystihuje intenzívne naštartovanie refor-
my a najmä spolupráce všetkých zúčastnených strán 
zastupujúcich dopyt a ponuku na trhu práce. Duálne 
vzdelávanie je založené na filozofii prevahy praktic-
kej prípravy na povolanie žiakov a študentov priamo 
u zamestnávateľa v prevádzke a má podporiť najmä 
rozvoj praktických zručností, ktoré determinujú kvali-
tu absolventa a jeho následnú uplatniteľnosť na trhu 
práce. Štátny tajomník mŠVVŠ sR peter Krajňák dekla-
roval prioritu rezortu v rámci skvalitňovania odbornej 
prípravy pre trh práce. Ocenil spoluprácu so zamest-
návateľmi, lebo práve táto spolupráca uviedla systém 
duálneho systému vzdelávania do praxe. 

 podľa prieskumu Združenia mla- 
dých podnikateľov slovenska, naj-
väčšou bariérou pre podnikanie 
na slovensku sú daňové a odvo-
dové zaťaženia, druhým obmedze-
ním sú registračné, nahlasovacie 
a administratívne povinnosti a tre-
tím nestálosť legislatívy a frekven-
cia zmien. Zákony, ktoré ovplyv-
ňujú podnikateľské prostredie, sa 
v uplynulých rokoch menili v prie-
mere každé dva týždne. V roku 
2015 sa počet noviel v porovna-
ní s rokom 2013 zvýšil o viac ako 
56 %. Niektorý z desiatich zákonov 
zásadne ovplyvňujúcich podni-
kanie sa teda v roku 2015 menil 
v priemere každého 9,36 dňa!!!
 „Podnikateľské prostredie na Slo- 
vensku je známe veľmi častými zme- 
nami zákonov a legislatívnou neisto-
tou. Podnikatelia musia veľmi pozor-
ne sledovať, ktoré zmeny sa ich dotý-
kajú a čo budú pre nich znamenať. 
Dôsledkom toho je, že sa nemôžu 
naplno venovať svojmu podnikaniu 
a musia sa zaoberať napĺňaním by- 

 Dňa 7. 9. 2016 slovenská komora certifikovaných 
účtovníkov zastúpená jej prezidentkou Ing. petrou 
Kriškovou, phD., a slovenská živnostenská komora 
zastúpená jej predsedníčkou mgr. Danielou Jaslov-
skou podpísali v sídle sŽK v bratislave memorandum 
o spolupráci. Obidve zúčastnené strany v ňom preja-
vili vôľu spolupracovať v oblasti podpory a presadenia 
regulácie účtovnej profesie na slovensku a zaviazali 
sa, že budú podporovať kroky smerujúce k naplne-
niu cieľa memoranda, zúčastňovať sa na stretnutiach, 
ktorých obsahom bude splnenie cieľa memoranda 
a vystupovať ako partneri v presadzovaní legislatívne-
ho ukotvenia účtovnej profesie v rámci živnostenské-
ho zákona. 

rokratických požiadaviek, právnic-
kým a účtovníckym problémom a po- 
dobne. Predražuje to ich podnikanie, 
zhoršuje to ich schopnosť konkuro-
vať svojim kolegom z okolitých krajín 
a hlavne ich to demotivuje rozširovať 
svoje podnikanie, zlepšovať služby 
a zavádzať inovácie,“ povedal 
výkonný riaditeľ podnikateľskej ali-
ancie slovenska peter Kremský. 
 Zástupcovia podnikateľov okrem 
iného kritizujú aj systém posu- 
dzovania vplyvov na podnikateľské 
prostredie, ktoré je od 1. októbra 
minulého roku záväzné pre minis-
terstvá aj štátne inštitúcie. Uvede-
ná metodika je podľa nich nedo-
statočná. 
 „Príprava legislatívnych zmien je 
na Slovensku uponáhľaná, nesyste-
matická a neberie ohľad na vplyvy 
na spoločnosť a najmä na podni-
kateľské prostredie. Aj po pripo- 
mienkovom konaní sa v parlamen-
te navyše zákony narýchlo menia 
cez poslanecké návrhy na poslednú 
chvíľu či prílepky. To všetko prispie-

va k neprehľadnému prúdu noviel, 
v ktorých sa najmä malí a strední 
podnikatelia nemajú šancu vyznať,” 
uviedli zástupcovia podnikateľ- 
ských združení. trojica podnika-
teľských združení, Zpms, pAs a 
Zps preto pripravili balík návrhov, 
ktoré by zjednodušili podnika-
nie na slovensku. Navrhujú, aby 
ekonomické zákony vstúpili do 
platnosti vždy 1. januára a 1. júla. 
Druhým návrhom je princíp „one 
in, one out” , ktorý by zabezpečil, 
že pri tvorbe nového zákona by sa 
nahradil iný, už existujúci zákon. 
podnikatelia požadujú aj zlepšenie 
legislatívneho procesu a zmien v 
zákonoch vytvorením špeciálneho 
portálu, kde by sa verejnosť mohla 
jednoducho zoznámiť s pripravo-
vanými zmenami, ako aj s výsled-
ným znením zákona. Okrem toho 
zástupcovia navrhujú zriadiť Radu 
pre regulačnú politiku, ktorá by 
analyzovala legislatívu a jej dopa-
dy na podnikateľské prostredie. 

Zdroj: podnikam.sk

 V dňoch 12. a 13. septembra 2016 sa pod záštitou 
predsedu vlády sR Roberta Fica uskutočnila v Častej 
– papierničke IV. konferencia k transformácii odborné-
ho vzdelávania, ktorej cieľom bolo vyhodnotiť prvý rok 
budovania systému duálneho vzdelávania na sloven-
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• Sľubný rozbeh duálneho vzde-
lávania. Dňa 14. 9. 2016 na tla-
čovej konferencii predseda Rady 
zamestnávateľov pre systém du- 
álneho vzdelávania Jaroslav Ho- 
leček informoval, že počet za- 
mestnávateľov, škôl i žiakov 
vstupujúcich do systému duál-
neho vzdelávania sa v školskom 
roku 2016/2017 oproti vlaňaj- 
šiemu nultému ročníku zdvojná-
sobil. Od septembra je súčasťou 
systému 57 škôl, počet študijných 
a učebných odborov vzrástol 
na 48. Uzatvorených bolo 1121 
učebných zmlúv a celkovo je do 
systému zapojených 1543 žia-
kov a 142 zamestnávateľov, ktorí 
vytvorili 172 prevádzok praktické-
ho vyučovania. Celková priprave-
nosť firiem je ešte vyššia, po cer-
tifikácii majú k dispozícii kapacity 
pre 6145 žiakov.

• Živnostníci uhradili za júl dlž-
né poistné. sociálna poisťovňa 
aj v auguste upozorňovala živ-
nostníkov a ostatné samostatne 
zárobkovo činné osoby na aktu-
álny nedoplatok na poistnom 
za mesiac júl 2016. Formou sms 
správ a e-mailov odoslala 20 780 
a doručila 18 191 sms správ 
a e-mailov, ktoré im pripomí-
nali dlžné poistné vo výške 
2 641 564,83 eur. Na základe 
týchto správ dlžníci uhradili 
549 095,04 eur, pričom vo vzťahu 
k tejto čiastke ide o 20,79 % úspeš-
nosť tejto formy upozorňovania 
na nedoplatky. počet všetkých 
odoslaných sms správ a e-mailov 
za obdobie január až júl 2016 bol 
132 552, z toho ich bolo doruče-
ných 117 266, pričom upozor-
ňovali na dlžné poistné vo výške 
16 628 414,83 eur. Následné 
úhrady nedoplatkov za obdo-
bie január až júl 2016 vo výške 
2 442 950,31 eur predstavujú 
voči dlžnému poistnému 14,69 % 
úspešnosť.

• Slovensko si v ekonomickej 
slobode polepšilo. Vyplýva to 
z rebríčka Indexu ekonomickej 
slobody zostavovaného takmer 
stovkou mimovládnych organi-
zácii z celého sveta pod vede-
ním kanadského Fraser Institu-
te. Umiestnilo sa na 39. mieste 
spomedzi 159 porovnávaných 
krajín, čím si oproti vlaňajšiemu 
hodnoteniu polepšilo o sedem 
priečok a jeho ekonomická slobo-
da je tak porovnateľná napríklad 
s panamou, ktorá sa umiestnila 
na 37. priečke, alebo Švédskom, 
ktoré bolo na 38. mieste. Rating 
ekonomickej slobody slovenska 
dosiahol 7,45 bodu, čo znamena-
lo oproti vlaňajšiemu hodnoteniu 
zlepšenie o 0,15 bodu. ekono-
micky najslobodnejšia krajina je 
Hongkong, dosiahla 9,03 bodu. 
Naopak, na konci rebríčka boli 
s najnižšou ekonomickou slobo-
dou Líbya a Venezuela.

... lákali koncom leta bratislavča-
nov plagáty na 26. ročník mest-
ského festivalu Dni majstrov 
ÚĽUV, ktorý tradične organizuje 
Ústredie ľudovej umeleckej výro-
by. Aj tento rok sa mu podarilo 
v prvý septembrový víkend pri-
tiahnuť na pešiu zónu starého 
mesta množstvo návštevníkov. 
Okolité zahraničné cestovné 
kancelárie majú podujatie zara-
dené vo svojich ponukových 
kalendároch, a tak sa ulica-
mi prepletali početné skupiny 
turistov. Určite sa im páčilo, veď 
v nezvyčajne preplnenom histo-
rickom centre mesta sa z každej 
strany ozývali ľudovky, výskot 
tanečníkov, vyzváňanie spiežov-
cov a nezameniteľný hlas fujary. 
slovenčinu skoro počuť nebolo, 
každý návštevník pred sebou 
držal mobil, aby si urobil selfie 
s hrnčiarom, kováčom, čipkár-
kou alebo vysmiatou dievčinou 
v ľudovom kroji. Kto prišiel, mohol 
na jednom mieste vidieť rozma-
nitosť a kultúrnu pestrosť našej 
krajiny, jej nárečových prejavov 
a zvykov, krásu ľudového odevu 
a temperamentného tanca. Naj- 
mä turisti s úžasom sledovali 
ukážky výrobných postupov re- 
mesiel, ktoré doteraz nevideli. 
tento rok bol festival zameraný 
na modrotlač, drotárstvo a čipkár- 
stvo. Na Nádvorí sv. Juraja v pri-
maciálnom paláci, kde bola Škola 
remesiel ÚĽUV-u, mladá čipkárka 
po anglicky vysvetľovala okolo- 
stojacim, ako sa narába s palič-

kami, aby vznikla nádherná čip-
ka. Kúsok ďalej si natešené deti 
točili na hrnčiarskom kruhu svo-
je prvé mištičky alebo sa snažili 
skrotiť člnok tkáčskych krosien. 
Škola remesiel zohráva pri ucho- 
vávaní tradičných techník a vý- 
robných postupov dôležitú úlohu 
a za to ju spolu s výchovou no- 
vých remeselníkov minulý rok 
zapísali do Zoznamu najlepších 
spôsobov ochrany nehmotného 
kultúrneho dedičstva slovenska. 
 Na Hviezdoslavovom námestí 
viac ako 100 ľudových umelec-
kých výrobcov z celého sloven-
ska predstavilo v stánkoch súčas-
nú podobu tradičných remesiel 

a výrob. Naživo predvádzali ako 
sa vyrábajú črpák, valaška či klo- 
búk, ako sa odlieva zvonec, čo 
možno upliesť z drôtu či prútia… 
Hrnčiari, drevorezbári, tkáčky, 
čipkárky, výrobcovia modrotlače, 
kováči, čižmári, drotári, výrobco-
via hudobných nástrojov a ďalší 
remeselníci ukázali zvedavcom 
svoje majstrovstvo. Okolosto- 
jaci boli z ich šikovných rúk nad- 
šení. „Ľudové remeslo dnes zažíva 
boom, ľudia začali znova objavo-
vať jeho krásu. Najlepší ľudo-
voumeleckí výrobcovia a mladí 
dizajnéri hľadajú inšpiráciu v sta-
rých technikách, čím udržiavajú 
kultúrne dedičstvo a vytvárajú 
vlastné umelecké diela,“ povedal 
michal Dudáš z Ústredia ľudovej 
umeleckej výroby. 

je IN, ktorá zobrazovala prvky 
kultúrneho dedičstva slovenska. 
 Koncom leta bolo v bratislave 
remeslo naozaj v kurze, na Dňoch 
majstrov to platilo stopercentne. 
Škoda len, že po skončení festi-
valu sa opäť stane zaznávanou 
popoluškou, o ktorú nikto nejaví 
záujem a ožije až zase o rok

Viktor Kubal

 bohatá bola aj ponuka sprie-
vodných programov. V Altánku 
na Hviezdoslavovom námestí sa 
striedali folklórne vystúpenia, 
ľudový rozprávač a remeselníci. 
Rodičia s deťmi si mohli vyskúšať 
pílenie dreva v súťaži píľ, bru-
chačka, píľ!, fujarovanie v súťaži v 
hre na fujaru, zatancovať si spolu 
ľudové tance alebo sa zapojiť do 
zábavno-súťažného kvízu Van-
drujeme za remeslom. Najmladší 
tanečníci z detských folklórnych 
súborov Lúčka, trávniček, Klnka, 
Gerulata a borievka pripravili pre 
svojich rovesníkov školičky tanca, 
menších potešili drevený kolo-
toč na ručný pohon, hojdačka, 
chodúle, perníková chalúpka či 
zapletanie vrkočov. Na Hviezdo-
slavovom námestí bola nainšta-
lovaná fotografická výstava pod 
holým nebom nazvaná Remeslo 
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chlebov, ktoré od poroty dosta-
li najviac pridelených bodov, 
získalo ocenenie „VYNIKAJÚCI 
CHLIeb 2016“. Najatraktívnej-
šou časťou súťaže bolo získanie 
titulu „NAJCHUtNeJŠÍ CHLIeb 
2016“, pretože o víťazovi roz-
hodovali samotní návštevníci 
podujatia. tí si mohli jednot-
livé vzorky chlebov ohmatať, 
ovoňať a samozrejme, aj ochut-
nať,  svojmu favoritovi prideliť 
to číslo, ktorým bola konkrétna 
vzorka označená a lístok vhodiť 
do urny. V obidvoch súťažiach 
mali návštevníci o hodnotenie 
chlebov veľký záujem. V Kočí-
ne zaregistrovali v urne 300 
a v pezinku dokonca vyše 500 
platných hlasovacích lístkov. 
 Ako to, napokon, všetko teda 
dopadlo? V Kočíne získal titul 
„NAJLEPŠÍ	 CHLIEB	 2016“ za 
chlieb pšeničný, 1000 g, Jozef 
Oremus, pekáreň bánov. 
 titulom „VYNIKAJÚCI	CHLIEB	
2016“ sa môžu rok chváliť: Koč-
kovská pekáreň KOpeK, Ing. 
Vojtech Gottschall, bAGetA 
pezinok, pekáreň DRAHOVCe 

 V	dňoch	14.	9.	a	17.	9.	2016	
sa	už	tradične	uskutočnili	dve	
obľúbené	 pekárske	 súťaže,	
ktoré	 už	 dnes	 poznajú	 skoro	
všetci	slovenskí	pekári.	Okrem	
toho,	že	sa	na	nich	môžu	pre-
zentovať	 svojimi	 výrobkami,	
mnohí	 získajú	 aj	 ocenenia,	
diplomy,	marketingové	nálep-
ky	na	propagáciu	a	v	neposled-
nom	 rade	 aj	 finančné	 odme-
ny.	 Hlavnými	 organizátormi	
obidvoch	 súťaží	 o	 „NAJLEPŠÍ	
A	 VYNIKAJÚCI	 CHLIEB	 2016“	
boli	Cech	pekárov	a	 cukrárov	
regiónu	západného	Slovenska	
a	Slovenský	zväz	pekárov,	cuk-
rárov	a	cestovinárov.	

	 KOČÍN	14.	9.	2016
 prvá spomínaná súťaž s mot-
tom „mlieko a chlieb“ sa konala 
na farme pVOD  Kočín pri prí-
ležitosti VI. chovateľského dňa 
hovädzieho dobytka. Do pekár-
skej súťaže sa tu prihlásilo 17 
pekární s 29 vzorkami chleba. 
Vybraná trojčlenná odborná 
porota (predseda poroty Ing. 
sabo, Csc., Ing. Jobeková a Ing. 
Ugorčák) posudzovala kvali-
tu súťažných chlebov podľa 
vopred určených kritérií ako 
boli napríklad vzhľad, vôňa či 
chuť anonymne a potom jed-
notlivým vzorkám prideľova-
la body. Ktorý výrobok získal 
najvyšší celkový počet bodov, 
jeho výrobca stal sa držiteľom 
titulu „NAJLepŠÍ CHLIeb 2016“ 
a dostal od hlavných organi-
zátorov diplom a spomínané 
nálepky na propagáciu, ktoré 
majú platnosť jeden rok od 
udelenia. Ďalších 9 vzoriek 

s. r. o., Horváth – pekáreň –pot- 
raviny, s. r. o., Jozef Oremus, 
pekáreň bánov za inú vzorku 
chleba a myjavská pekáreň, 
s. r. o., myjava a Čachtická 
pekáreň GeVIs, s. r. o., hneď za 
dve vzorky chlebov. Ocenenie 
„NAJCHUTNEJŠÍ	CHLIEB	2016“, 
o ktorom, ako sme už spomína-
li, rozhodli návštevníci poduja-
tia, získal sladovnícky bochník 
z pekárne stanislav a syn, spol. 
s. r. o.

	 PEZINOK	17.	9.	2016
 Druhá, svojím princípom rov-
naká súťaž, sa konala o 3 dni 
neskôr v pezinku počas obľúbe-
ného VINObRANIA 2016 s prí- 
značným mottom „Víno a 
chlieb“. porota bola tentoraz 
štvorčlenná (predseda poro-
ty Dr. maggioni brázová, Ing. 
Jobeková, Ing. Ugorčák a Ing. 
sabo, Csc.) a celé toto „pekár-
ske“ podujatie odštartoval 
svojím príhovorom primátor 
pezinka mgr. Oliver solga. 
samotný proces rozhodovania 
celej súťaže bol totožný s tým 

ako v Kočíne, rozdiel bol iba 
vo výsledkoch jednotlivých 
ocenení. 
 titul „NAJLEPŠÍ	CHLIEB	2016“ 
získal v pezinku chlieb čachtický 
kváskový z Čachtickej pekárne 
GeVIs, s. r. o. 
 tituly „VYNIKAJÚCI	 CHLIEB	
2016“	 odborná porota pride-
lila týmto pekárňam: Renáta 
tokovicsová, peKARIs mostová, 
pekáreň Dunajská Lužná, s. r. o., 
Ing. Vojtech Gottschall bAGetA 
pezinok, pekáreň DRAHOVCe, 
s. r. o., pekáreň Jozef Oremus 
bánov, pekáreň Školuda trstín, 
spoločnosť bACKALDRIN, peká-
reň Kopčany a eNtA, s. r. o., 
Horná pôtoň. Očakávané oce-
nenie výrobku „NAJCHUTNEJŠÍ	
CHLIEB	2016“, vyhodnoteného 
laickou verejnosťou, zostalo 
tentoraz doma, pretože ho 
získal chlieb orechový Ing. Voj-
techa Gottschalla z pekárne 
bAGetA pezinok.
 príjemným obohatením sú- 
ťaže v pezinku bola príprava 
a pečenie známych bratislav-
ských rožkov priamo pred oča-
mi návštevníkov, pod vedením 
vedúceho pekárne bAGetA, 
mariána Košíka. 

 Všetkým oceneným srdečne 
blahoželá aj redakcia nášho 
časopisu. Avšak osobitná vďa- 
ka však patrí Ing. Vojtechovi 
Gottschallovi, okrem iného aj 
podpredsedovi slovenskej živ-
nostenskej komory, ktorý bol 
nielen krstným otcom oboch 
súťaží, ale zároveň aj ich mode-
rátorom. 

Mgr. Viktor Kubal  
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na adresu poľnohospodárskej politiky. 
Preto vítam, že slovenské predsedníctvo v EÚ 
si nastavilo tri veľmi jasné priority,“ uviedol. 
prvou prioritou je postavenie farmára 
v potravinovom reťazci a boj proti nekalým 
praktikám, ďalšou je znižovanie adminis-
tratívnej záťaže pre farmárov najmä v sú-
vislosti s európskou poľnohospodárskou 
politikou. treťou prioritou je otázka ochra-
ny lesov a dôrazné postavenie sa európ-
skej únie k lesnej politike.
 podobne ako aj v minulom roku, v pavi-
lóne m1 okrem menších a väčších stánkov 
a výstavných produktov poľnohospodár-
skeho charakteru bola najväčšia plocha 
venovaná ministerstvu pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka sR a sppK (slovenskej poľ-
nohospodárskej a potravinárskej komore), 
ktorá vo svojich vitrínach propagovala 
aj mnohé pekárske a poľnohospodárske 
produkty.
 tak ako sme už spomínali v minulom 
čísle, slovenská živnostenská komora tu 
mala tiež svoje veľmi dôstojné miesto. Jej 

stánok počas trvania celej výstavy navštívi-
lo množstvo významných ľudí a osobností 
politického, spoločenského a kultúrne-
ho života. medzi inými aj viacerí poslanci 
Národnej rady sR, napríklad Zsolt simon, 
Anton Hrnko či Jaroslav paška, ktorí okrem 
iného živo diskutovali aj s predsedníčkou 
sŽK mgr. Danielou Jaslovskou o problé-
moch a trápeniach našich živnostníkov. 
Významné boli aj rady Ing. Jána Dutka, ria-
diteľa odboru živnostenského podnikania 
ministerstva vnútra sR, ktoré sú a vždy aj 
v minulosti boli prínosom pre celú sloven-
skú živnostenskú komoru. Nezanedba-
teľné boli aj stretnutia podpredsedu sŽK 
V. Gottschalla s milanom Čulenom, pred-
sedom predstavenstva Zväzu pekárov, 
cukrárov a cestovinárov a s JUDr. máriom 
Dingom, novým generálnym riaditeľom 
Agrokoplexu Nitra. Veľmi významné bolo 
aj stretnutie našej predsedníčky s minis-
terkou pôdohospodárstva a rozvoja vi- 
dieka sR Gabrielou matečnou.
 sŽK sa prezentovala návštevníkom aj via-
cerými remeslami (napríklad hrnčiarstvom 
či tvarovaním a pečením medovníkov), kto-
ré veľmi lákali všetkých okoloidúcich. stra-
tegický partner sŽK, ktorým je Všeobecná 
úverová banka, tu mal tiež svoje miesto 
a poskytoval záujemcom mnohé cenné 
informácie a rady týkajúce sa bankovníc-
tva.  
 podľa pR manažéra Agrokomplexu 
2016 martina Lužbeťáka výstava za 4 dni 
podľa očakávania pritiahla okolo 100 000 
návštevníkov. súčasťou Agrokomplexu 
bola aj Národná výstava hospodárskych 
zvierat, ktorá ponúkla návštevníkom aj 
predvádzanie hospodárskych zvierat, pre-
zentáciu drobnochovu, súťaže i odborné 
poradenstvo.

Sprievodné	programy
V rámci sprievodného programu pred-
viedol Národný žrebčín topoľčianky so 
svojimi koňmi voltíž aj štvorylku. súčasťou 
Agrokomplexu bol aj sprievodný program 
pre odbornú verejnosť. Rôzne konferen-
cie, prezentácie či diskusné okrúhle stoly 
umožnili nielen odborníkom, ale aj laikom 
dozvedieť sa množstvo noviniek z oblasti 
poľnohospodárstva.

Vďaka programu rozvoja vidieka sR 2014-
2020 mohli v pavilóne F zažiť návštevníci 
slovenský vidiek interaktívnou zážitko-
vou formou. podujatie Chuť tradícií a 
krásy vidieka prinieslo okrem esteticky 
naaranžovanej cesty zrnka k výslednému 
produktu aj novinku – spievajúce rastliny. 
Ukážky chovu mláďat pre tých najmenších 
poskytol zasa Gazdovský dvor. Aj sloven-
ské poľnohospodárske múzeum v areáli 
Agrokomplexu zaujalo svojou expozíciou, 
ktorá návštevníkom priblížila dejiny poľno-
hospodárstva na našom území. 

VK

(pokračovanie zo strany 1)
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• Dokumentácia rozsahu poško- 
 denia pri škodových udalos- 
 tiach
• Výpočet výšky škody pri ško- 
 dových udalostiach
• Poradenstvo a asistencia súvi- 
 siaca s odstránením vzniknutej 
 škody a s preukazovaním náro- 
 kov pri škodových udalostiach 
zaradiť pod administratívne 
služby?

 Otázka 1: 
 Akou živnosťou je predmet 
činnosti „montáž jednoduché- 
ho vzduchotechnického systé- 
mu s rekuperáciou“?
	 Odpoveď:	
 V prípade, ak pri montáži 
pôjde len o osadenie mecha-
nických častí vzduchotechnic-
kého zariadenia a rekuperačnej 
jednotky bez zásahu do elek-
trickej časti, ide o voľnú živnosť 
„Osadzovanie mechanických 
častí vzduchotechnických a kli- 
matizačných zariadení bez zá- 
sahu do elektrických častí“. 
elektrické zapojenie jednotky 
vzduchotechnického zariade-
nia už spadá pod regulovanú 
živnosť remeselnú „montáž, 
rekonštrukcia a údržba vyhra-
dených technických zariadení 
elektrických“.

 Otázka 2:
 Akou živnosťou je vykonáva-
nie masáže pre psov a vykoná-
vanie školení pre poskytovanie 
masáže pre psov? 
	 Odpoveď:	
 Vykonávanie rekondičnej, re- 
laxačnej masáže pre psov nein-
váznou technikou je živnosťou 
voľnou, ktorú je možné vyko-
návať v rozsahu voľnej živnosti 
„poskytovanie služieb súvisia-
cich so starostlivosťou o zvie-
ratá“, prípadne ako samostat-
nú živnosť „masáže pre psov“. 
Vykonávanie školení pre posky-
tovanie masáže pre psov je 
voľnou živnosťou vo formulácii 
napr. „organizovanie školení, 
kurzov pre masáž psov“.

 Otázka 3: 
 Je možné formuláciu ohláse-
ných predmetov činnosti:

napr. zákona č. 8/2008 Z. z. 
o poisťovníctve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
V súvislosti s obstarávaním 
služby, ktorá spočíva v uplat-
ňovaní nárokov poškodené-
ho v dôsledku vzniku poistnej 
udalosti ide v podmienkach 
živnostenského podnikania 
o činnosť, ktorá spĺňa znaky 
voľnej živnosti s odporúčaním 
formulácie napr. „uplatňova-
nie nárokov poškodených pri 
plnení poistných udalostí“, 
prípadne „pomoc pri vymáha-
ní náhrady škody“. Následné 
navrhované znenie predmetu 
podnikania zo strany spoloč-
nosti vo formulácii „asistenčné 
služby súvisiace s odstránením 
vzniknutej škody a s preukazo-
vaním nárokov uplatňovaných 
zo strany poškodených osôb“ je 
možné akceptovať taktiež ako 
voľnú živnosť zodpovedajúcu 
obsahu vyššie uvedeného.

 Otázka 4: 
 Je potrebné na chov oviec, slie- 
pok, moriek, včiel a predaj pro-

 Otázka 5: 
 Za akých okolností je možné 
prihlásiť sídlo spoločnosti (s.r.o.) 
v bytovom dome. Je možné, aby 
na poštovej schránke vlastníka 
bytu bolo uvedené sídlo (miesto 
podnikania) naraz až 6 podni-
kateľských subjektov?
	 Odpoveď:	
 V právnom rámci ustano-
venia § 46 ods. 2 písm. b) živ-
nostenského zákona platí pre 
právnickú osobu povinnosť 
preukázať oprávnenie užívať 
nehnuteľnosť (doklad o vlast- 
níctve priestorov alebo ná- 
jomnú zmluvu a pod.), ktorú 
uviedla ako sídlo, okrem práv-
nickej osoby, ktorá sa zapisuje 
do obchodného registra. práv-
nická osoba, ktorá sa zapisuje 
do obchodného registra, pre- 
ukazuje právny titul k užívaniu 
sídla v konaní pred obchodným 
registrom (zápis má konštitu-
tívny účinok). V prípade zmeny 
zapísaných údajov o spoloč-
nosti sa s účinnosťou od 1. 12. 
2011 vylúčilo duplicitné plnenie 
oznamovacej povinnosti o zme-
ne údajov, ktoré sa zapisujú do 
obchodného registra i do živ-
nostenského registra.

 Otázka 6: 
 Aké podmienky je potrebné 
splniť vo veci registrácie názvu 
domény na webe ako značky 
právnickej osoby?
	 Odpoveď:	
 Internetová doména (meno 
domény alebo názov domény) je 
základom identity na internete, 
je to virtuálna adresa a online 
značka, ktorá má len jedného 
vlastníka. Z technickej stránky 
je internetová doména adresný 
pojem, ktorý určuje počítač – ser-
ver, na ktorom sa nachádza web 
stránka, e-maily a ďalšie údaje 
spojené s doménou. K získaniu 
statusu vlastníka sk domény je 
potrebné mať uzavretú rámco-
vú zmluvu s sK-NIC- centrálnym 
registrátorom sk domén a získať 
od neho vlastný identifikátor 
potrebný k registrácii domén. 
podmienky registrácie ochran-
nej známky upravuje zákon 
č. 55/1997 Z. z. o ochranných 
známkach. podnikateľovi v sú-
vislosti so zriadením webového 
sídla vyplýva povinnosť uvádzať 
zákonom určené údaje podľa 
§ 3a zákona č. 513/1991 Obchod-
ný zákonník v znení neskorších 
predpisov aj na svojej interneto-
vej stránke, ak ju má zriadenú.

	 Živnostníci	sa	často	sťažujú,	že	množstvo	cenného	času	a	ener-
gie	musia	vynaložiť	na	rozličné	„papierovanie“,	vypĺňanie	tlačív	
a	behanie	po	úradoch.	Zákony	a	predpisy	týkajúce	sa	podnika-
nia,	 odvodov	 alebo	 povinného	 poistenia	 sa	 každú	 chvíľu	 buď	
v	 celom	 znení,	 prípadne	 iba	 v	 niektorej	 časti	 novelizujú	 a	 jed-
noducho	nie	je	v	silách	jednotlivca	všetky	zmeny	permanentne	
sledovať.	Keďže	neznalosť	zákona	neospravedlňuje,	už	v	druhej	
časti	rubriky	Živnostenská	poradňa	vám	aspoň	na	niektoré	z	čas-
tých	otázok	budeme	postupne	odpovedať.	

	 Odpoveď:	
 Za predpokladu, že obsahom 
zamýšľanej činnosti majú byť 
činnosti vykonávané v súvislosti 
s uplatňovaním nároku poško-
deného na poistné plnenie od 
poisťovne plynúce z poistnej 
zmluvy, kde poškodený nie je 
zmluvnou stranou tejto poist-
nej zmluvy, teda ide najmä 
o pomoc poškodenému pri vzni-
ku poistnej udalosti (poistený 
a poistník nie je tou istou oso-
bou), nie sú činnosťou regu-
lovanou v zmysle zákona č. 
186/2009 Z. z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a do- 
plnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, 
ani v zmysle iných osobit- 
ných zákonov finančného trhu, 

duktov z tejto živočíšnej výroby 
(vajcia, mäso, med a výrobky 
z vosku a propolisu) živnosten-
ské oprávnenie?
	 Odpoveď:	
 Na úseku živočíšnej výroby 
je z pôsobnosti živnostenského 
zákona vylúčený aj chov hydi-
ny (sliepok, moriek, kureniec, 
chov oviec, včiel...) a následne 
ich predaj a predaj produktov 
z tejto živočíšnej výroby.
 Uvedené činnosti sú upra-
vené zákonom č. 105/1990 Zb. 
o súkromnom podnikaní obča-
nov v znení neskorších predpi-
sov (§ 12a a nasl.), podľa kto-
rého súkromne hospodáriaci 
roľníci (fyzické osoby) získavajú 
status podnikateľa zápisom do 
evidencie príslušného orgánu, 
ktorým je obec.
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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: uradkomory@szk.sk

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

	 Bez	práce	nie	sú	koláče,	preto	
väčšina	z	nás	hľadá	spôsob,	ako	
si	zarobiť	na	živobytie	nejakú	tú	
korunu.	 Niektorí	 ľudia	 si	 však	
našli	skutočne	kuriózne	zamest-
nania...	

	 Hľadač	golfových	loptičiek
 medzi veľmi zvláštne zamest-
nanie patrí aj výlov golfových lop-
tičiek z rybníčkov a iných vodných 
plôch na golfových ihriskách. Ako 
sa do vody dostali? Jednoducho 
– poslali ich tam hráči pri nešikov-
nom golfovom odpale. ponárajú 
sa pre ne profesionálni potápači 
a niekedy je to celkom špinavá 
robota, ale zase má svoje výhody. 
muži pracujú len štyri dni v týžd-
ni a zarobia až 100 000 dolárov 
ročne. Každý deň vraj vylovia ne- 
uveriteľných 4000 loptičiek.

	 Strúhač	ceruziek
 Na prvý pohľad to nie je žiad-
na veda – stačí vložiť ceruzku do 
strúhadla, párkrát s ňou otočiť 
a špicatý hrot je na svete. Verili by 
ste, že taká banálna činnosť, akou 
je strúhanie ceruziek, môže byť 
aj špecializovaným zamestna-
ním? David Rees zo spoločnosti 
Artisanal Pencil Sharpening je v tej-
to činnosti majstrom. Jeho servis 
je určený predovšetkým pre tých, 
ktorí potrebujú ceruzku ostrejšiu 
ako britva – napríklad umelci, spi-
sovatelia a študenti. Kvalita ceru-
ziek je rôzna, niektoré sú mäkké, 
iné tvrdšie, profesionálny strúhač 

však dokáže spracovať všetky 
typy písacích potrieb do doko-
nalej ostrosti. Okrem brúsneho 
papiera na to používa aj špeciálny 
stroj, ktorý ho stál 450 dolárov. 
Keď tovar posiela majiteľom, dáva 
na hrot ceruzky špeciálny kryt 
z umelej hmoty, aby sa nielen 
neznehodnotila jeho práca, ale 
aby ostrá ceruzka nikoho nezra-
nila. A koľko si David účtuje za 
túto precíznu robotu? Za jeden 
kus minimálne 15 dolárov, v cene 
je zahrnutá aj preprava ceruzky 
a certifikát pravosti.

	 Výrobca	snehu
 Angličan ben elliott si pred 
štyrmi rokmi v horúcom Dubaji, 
kde teploty neklesajú pod 24 °C, 
založil firmu na výrobu umelého 
snehu. A vraj sa mu podnikanie 
darí, veď väčšina 2,4 milióna oby-
vateľov mesta ešte nikdy nezažila 
sneženie. benova firma Desert 
Snow dokáže za jediný deň vypro-
dukovať približne tisíc kubíkov 
umelého snehu. V kurze sú skupi-
nové snehové párty s guľovačkou, 
svojim bohatým klientom ale ben 
dodáva sneh i priamo do domu. 
Vytvorenie snehovej miestnosti 
trvá asi 90 minút a jej životnosť 
je približne týždeň. potom firma 
príde a všetko uvedie do pôvod-
ného stavu. Celý tento špás vyjde 
záujemcu na 180 000 libier. 

	 Ochutnávač
	 prezidentových	pokrmov
 A nejde o kontrolu, či je jedlo 
„hlavy štátu“ dostatočne chutné. 
Vráťme sa o pár tisíc rokov naspäť 
k starým egypťanom a Rimanom. 
U nich bolo celkom bežné, že prví 
jedlo faraónov či cisárov ochutná-
vali otroci, aby vylúčili možnosť 
otravy. Rovnaký model sa používa 
i v ruskom prezidentskom paláci. 
Vladimír putin dáva všetky svoje 
pokrmy otestovať najprv profe- 
sionálnemu ochutnávačovi. po- 
dobný strach o svoj život mal 
i bývalý americký prezident Geor-
ge bush, ktorý pri pracovnej ceste 
v Londýne využíval hneď dvoch 
bývalých agentov FbI ako svojich 
dvorných ochutnávačov.
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