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 V prvej verzii návrhu novely 
pritom návrh na úpravu pau-
šálnych výdavkov vôbec nefi-
guroval, čo sa stalo aj terčom 
kritiky. Úpravu paušálnych 

výdavkov živnostníkov si totiž 
nová koalícia napísala do pro-
gramového vyhlásenia vlády. 
Ak návrh novely zákona o dani 
z príjmov v tomto znení kon- 
com tohto roka schváli parla-
ment, tak živnostníci v daňo-
vom priznaní za rok 2017 už 
budú môcť využiť podstat-

Každý podnikateľ potrebuje reklamu alebo 
nejakú formu inzercie na propagovanie 
svojich výrobkov, prípadne svojej činnosti. 
Bez toho sa podnikať nedá. A to sa, samo-
zrejme, týka aj živnostníkov. Možností na 
propagáciu a  „zviditeľňovanie “ je veľa, len 
je dôležité zvážiť si nielen správnu formu 
reklamy, ale aj jej množstvo a načasova-
nie. Ak je reklamy málo, zväčša nezaberie 
a ak je jej priveľa, môže mať zasa opačný 
účinok. Ale to, čo sa v ostatných rokoch 
deje na všetkých slovenských súkromných 
televíznych kanáloch, nemá podľa mňa 
obdobu. Reklamné bloky sú doslova nastr-
kané všade. Kedysi sme ich vídavali medzi 
filmami a programami. Dnes sa však obja-
vujú nečakane viackrát počas filmov, a to 
zásadne v tých najvypätejších momen-
toch, kedy diváka vonkoncom nezaujíma, 
v akom pracom prášku najlepšie vyperie 
špinavú bielizeň. A tak v zlosti okamžite 
prepne inde. Tzv. „televízni špecialisti“ na 
reklamu hustia do klientov čísla o úžasnej 
sledovanosti programu a silnom dopade 
reklamy na diváka. Vrcholom všetkého 
sú reklamné bloky v hlavných večerných 
správach. Viem a chápem, že všetko je 
podriadené peniazom, ale čo je veľa, to 
je veľa... No a v tejto súvislosti by som chcel 
odkázať všetkým klientom, ktorí si kupujú 
reklamný čas na televíznych obrazovkách 
za veľké peniaze, čo ukázal prieskum! Zis-
tilo sa, že až 74 percent divákov okamžite 
prepne na iný kanál, kde momentálne 
nebeží reklama. Pýtam sa: Aký to má 
pre vás efekt? Ak sa televízni pracovníci 
oháňajú štatistikami o sledovanosti prog- 
ramu, kde je vaša reklama vysielaná, verte 
mi, sú to zavádzajúce a nepravdivé tvrde-
nia. A teraz odkaz súkromným televíznym 
staniciam. Po prvé, takýmto drastickým 
zaraďovaním reklamy ste v prvom rade 
dehonestovali diváka, na ktorom vám 
aj tak veľmi málo záleží, či ho program 
zaujal, alebo nie. A po druhé, ničíte dob-
ré filmy či iný televízne programy. Ak je 
štyrikrát za večer prerušený reklamou 
a upútavkami, diváka to prestane baviť 
a radšej pozerá program na inom kanáli, 
ktorý možno nie je taký úžasný, ale je as-
poň bez reklám. Ešte raz podotýkam, toto 
hovorí prieskum!  Na podobné praktiky sa 
teraz často používa výraz: Čo sa dá robiť, 
žijeme v inej dobe! Áno, žijeme, ale to 
neznamená, že doba, kde sú peniaze alfou 
a omegou života, je to najlepšie, k čomu 
ľudstvo počas svojho vývoja dospelo... 

Viktor Kubal

	 Zvýšia	sa	maximálne	odvody?	
 (str. 4)

	 Máme	27	nových	kominárov!
 (str. 5)
	 Živnostenská	poradňa

 (str. 6)
ne vyššie paušálne výdavky, 
namiesto 40 percent si z prí-
jmov odčítajú 60 percent a 
paušál sa nebude rozpočíta- 
vať na mesiace. okrem toho 

stúpne aj maximálna suma 
paušálnych výdavkov z 5 040 
eur na 20 000 eur ročne, čo 
pomôže	 takmer	 všetkým	
samostatne	 zárobkovo	 čin-
ným	 osobám	 (SZČO),	 ktoré	
v	 súčasnosti	 tento	 daňový	
nástroj	 využívajú.	 Profitovať	
z	 toho	 nebudú	 len	 tie	 SZČO,	

ktoré	už	dnes	neplatia	žiadnu	
daň	 z	 príjmov	 a	 platia	 mini-
málne	 sociálne	 a	 zdravotné	
odvody.	SZČo vyššie paušálne 
výdavky prvýkrát využijú v roku 
2018 pri podaní daňového 
priznania za rok 2017.
 „Došli sme k významnej doho-
de, ktorá zásadne mení pod- 
mienky daňovej legislatívy, ktorá 
sa týka živnostníkov,“ komento-
val uvedenú zmenu minister 
financií Peter kažimír. Nové 
pravidlá sa podľa neho majú 
týkať bez rozdielu všetkých živ-
nostníkov. Suma maximálnych 
paušálnych výdavkov 20 000 
eur bola podľa neho výsled-
kom dohody v rámci koalície. 
„Bude to skoro štyrikrát viac ako 
doteraz, a to naozaj nie je málo,“ 
povedal P. kažimír s tým, že 
dopad zmien v paušálnych vý- 
davkoch na verejné financie by 
mal byť do 40 mil. eur.

 „Nie je to len o tom, že živ-
nostníci budú platiť menej, ale 
aj o tom, že budú mať možnosť 
využiť paušálne výdavky,“ pove-
dal minister financií. Paušál 
využívajú samozamestnávate-

 Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov 
a iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČo), 
že po ukončení činnosti nemajú automaticky ná- 
rok na dávku v nezamestnanosti. tú môžu dostať 
len v prípade, že popri podnikaní boli buď zamest-
naní, alebo si platili dobrovoľné poistenie v neza-
mestnanosti. Podmienkou na priznanie dávky 
živnostníkovi je totiž najmenej 730 dní poistenia 
v nezamestnanosti v posledných troch rokoch 
pred zaradením do evidencie uchádzačov o zame- 
stnanie na príslušnom úrade práce a dobrovoľné 
poistenie zaplatené v stanovenej lehote a sume. 
 Na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti sa 
môže prihlásiť SZČo, ktorá je povinne nemocensky 
a povinne dôchodkovo poistená, prostredníctvom 
Registračného listu FO. SZČo, ktorá nie je povinne 

poistená na tieto druhy poistenia, sa Registračným 
listom FO môže prihlásiť len spolu s dobrovoľ- 
ným dôchodkovým a dobrovoľným nemocenským 
poistením. Spolu s prihláškou doručí pobočke 
Sociálnej poisťovne v mieste bydliska aj vyplnené 
Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby. Dobrovoľné 
poistenie vzniká najskôr dňom podania prihlášky 
a zaniká dňom odhlásenia z dobrovoľného pois-
tenia podaním odhlášky. Na toto poistenie nie je 
možné sa prihlásiť, ani odhlásiť spätne.
 Podrobnosti o podmienkach a výške dávky v ne- 
zamestnanosti nájdete na webe Sociálnej poisťov-
ne v časti Poistenie v nezamestnanosti, informácie 
o dobrovoľnom poistení sa dozviete v časti Dobro-
voľne poistení. 

Zdroj: SP

Ministerstvo	 financií	 SR	 po	 koaličných	 rokovaniach	 do	 novely	
zákona	o	dani	z	príjmov,	ktorú	21.	8.	2016	schválila	vláda,	zara-
dilo	aj	zvýšenie	paušálnych	výdavkov	pre	živnostníkov.

(pokračovanie na strane 3)
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1. 11. – 30. 11. 2016 / Noc	
lampášov	 v	 Bunkri	 B-S	 4	
-	 Bratislava – Počas celého 
novembra, každý piatok, Vás 
pozývame na večerné	exkur-
zie	 pri	 svetle	 petrolejových	
lampášov v Múzeu petržal-
ského opevnenia v objekte 
b-S 4 „Lány“.
1. 11. – 30.11.2016 / Mesiac	
fotografie	v	Bratislave	–	Celý 
november bude v bratislave 
patriť fotografii! Prostredníc-
tvom množstva kolektívnych 
a individuálnych výstav z celé-
ho sveta a celého radu sprie-
vodných podujatí môžete 
obdivovať svety cez objektív 
profesionálov.
5. 11. 2016 / EXPO	 CENTER	
TRENČÍN	–	burza starožitnos-
tí, zberateľských predmetov 
a zaujímavostí a Gazdovské 
trhy.
7. 11. – 13. 11. 2016 / Medzi-	
národný	 festival	 outdoo-
rových	 filmov	 – 14. ročník 
Medzinárodného festivalu 
outdoorových filmov sa bude 
po prvýkrát konať v Myjave.
10. 11. – 13. 11. 2016 / BIB-
LIOTÉKA	– 24. medzinárodný 
knižný veľtrh, Incheba brati-
slava.
10. 11. – 13. 11. 2016 / PEDA-
GOGIKA	– 21. výstava vzdelá-
vania a didaktickej techniky, 
Incheba bratislava.
10. 11. – 13. 11. 2016 / HODI-
NY	A	KLENOTY	– 20. medzi- 
národná výstava hodín a 
šperkov, Incheba, bratislava.
10. 11. – 13. 11. 2016 / 
MINERÁLY	 BRATISLAVA	 – 
5. výstava minerálov a dra-
hých kameňov, Incheba bra-
tislava.
11. 11. – 12. 11. 2016 / 
Klobfest	 v	 Nových	 Zám-
koch	 – 12. ročník klobfestu 
v Nových Zámkoch vypukne 
v piatok 11. novembra 2016, 
aby mohol plynule pokračo-
vať v sobotu, 12. novembra.
11. 11. – 12. 11. 2016 / 
Ondrejský	 jarmok	v	Komár-
ne	 – Rezervujte si čas na 
návštevu tradičného ondrej-
ského jarmoku v komárne.
11. 11. – 12. 11. 2016 / Auto	
Show	 Slovakia	 Ring	 2016	
– okres Dunajská Streda, 
orechová Potôň. Diváci budú 
mať jedinečnú možnosť zažiť 
spojenie okruhových prete-
kov a rally show na špeciál-
ne vytvorených rýchlostných 
skúškach.

november 2016• Dňa 14. 10. 2016 sa v krásnom pro-
stredí hotela Plejsy pri krompachoch, 
konalo zasadnutie Predstavenstva 
Slovenskej živnostenskej komory. ot- 
vorila ho predsedníčka SŽk Mgr. 
Daniela Jaslovská a so schváleným 
programom (kontrola plnenia uzne-
sení, Aktuálna situácia v SŽk, Vzdelá-
vanie, Zhodnotenie Živnostenských 
trhov 2016, Rôzne a Záver) zasad-
nutie aj pokračovalo. Všetci prítomní 
členovia predstavenstva sa počas 
celého rokovania aktívne zapájali 
do riešení nastolených problémov 
s konštruktívnymi návrhmi.

• • • 
• Po skončení zasadnutia predsta-
venstva SŽk sa v hoteli Plejsy usku-
točnilo plánované školenie predse-
dov skúšobných komisií. Hneď na 
úvod školenia prítomných privítala 
predsedníčka SŽk Mgr. Daniela 
Jaslovská a za ich doterajšiu aktívnu 
a veľmi prínosnú činnosť im odovzda-
la ďakovné listy. týkalo sa to tých-
to predsedov skúšobných komisií: 
Jozef bitala, Ing. Danica Daubnerová, 
Ing. emanuel Noga, Iveta kurtová, 
Mgr. Ildikó Drgoňová, Dana Hrbáč-
ková, Doc. Ing. Helena Frančáková, 
ervín boháčik, Ing. Vladimír Holečko, 
bc. Anna Macáková, RNDr. Viktória 
Mezencevová, Ján Martiniak, Anna 
Nágelová, Ing. Robert Schmidt, Hele-
na Schmidtová, Ing. Vladimír Fedor. 
Samotné školenie potom viedol Ing. 
Vladimír Fedor z krajskej zložky SŽk 
Prešov. Cieľom školenia bolo zjed-
notiť hodnotenia a postupy pri skúš-
kach, čo splnilo svoj účel. Na školení 
bol prítomný ako pozorovateľ aj zá- 
stupca Ministerstva školstva SR. 

• • • 
• Na výške minimálnej mzdy sa 
ani v tomto roku sociálni partneri 
nedohodli, preto sumu opäť navrhlo 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR a rozhodla o nej vláda. 
Minimálna mzda sa tak od januára 
zvýši zo súčasných 405 na 435 eur. 
Najnižšia mzda vzrastie o 30 eur 
mesačne, čo predstavuje v čistom 
prevedení nárast o 19,10 eura, teda 
na 374,11 eura. Hodinová minimálna 
mzda sa zvýši z 2,328 na 2,50 eura. 
Rezort ďalej uviedol, že návrh na jej 
zvýšenie predložil po posúdení cel-
kovej sociálnej situácie v Slovenskej 
republike za predchádzajúci kalen-
dárny rok. taktiež očakáva pozitívny 
vývoj ekonomiky v budúcom roku. 
Zvýšenie sumy minimálnej mzdy 
v tzv. hrubom vyjadrení o 30 eur 
mesačne predstavuje podľa minis-
terstva práce medziročný nárast 
o 7,4 %. Pre rok 2015 bola suma mini-
málnej mzdy stanovená na 405 eur, 
stúpla o 25 eur z 380 eur. Zamest-
návatelia vyjadrili ľútosť nad tým, 
že sa so svojimi sociálnymi partnermi 
nedokázali dohodnúť na výške mini-
málnej mzdy. Premiér Robert Fico 
však prisľúbil ďalšie zvyšovanie mini-
málnej mzdy, v	roku	2019	–	2020	by	
mala	jej	úroveň	dosiahnuť	500	eur.

Zasadnutie Predstavenstva SŽK

Odovzdávanie ďakovných listov na školení predsedov skúšobných 
komisií

Spoločná fotografia členov Predstavenstva SŽK. Zľava: Oldřich Holiš, 
KZ Trnava, Ing. Pavol Višňovský KZ Žilina, Iveta Kurtová, KZ Bratislava, 
Juraj Drál, KZ Prešov, Dušan Masák, KZ Žilina, Ing. Ladislav Luchava, KZ 
Košice, Anna Sklenárová a Mgr. Daniela Jaslovská, predsedníčka SŽK 
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• Daňová nerovnosť medzi firma-
mi. Na Slovensku prekvitá daňová 
nerovnosť. Vlani približne 200 fi- 
riem zaplatilo daň z príjmu viac ako 
milión eur, na druhej strane bolo 
100-tisíc spoločností s daňovou 
povinnosťou na úrovni od nula do 
tisíc eur. Daňové licencie zavedené 
minulou vládou spôsobili, že tisíce 
firiem základ dane optimalizo-
vali tak, aby platili daň na úrovni 
licencie, a to vo výške od 480 eur 
za mesiac. Licencie však súčasná 
koalícia ide zrušiť. Išlo o podmien-
ku, ktorú stanovili strany Most-Híd 
a SNS pri vstupe do vlády so Sme-
rom. Zrušenie licencií spôsobí ročný 
výpadok na daniach v rozmedzí od 
72 miliónov do 112 miliónov eur. 

• Chystá sa Spotrebiteľský zá- 
konník. Legislatívny zámer na jeho 
vypracovanie predložilo Minister- 
stvo hospodárstva SR do pripo- 
mienkového konania. „Spotrebiteľ- 
ský zákonník bude mať charakter 
moderného právneho predpisu, 
ktorý jasnou, zrozumiteľnou a trans- 
parentnou úpravou práv a povinností 
spotrebiteľov, obchodníkov a ďalších 
hospodárskych subjektov prispeje 
k zvýšeniu ich právnej istoty a k jed-
notnej aplikácii právnych noriem,“ 
uviedlo ministerstvo. Podľa rezortu 
má ísť o vyváženú právnu úpravu, 
ktorá na jednej strane zaistí vysokú 
mieru ochrany spotrebiteľov, nebu-
de však nadmerným regulačným 
zaťažením vytvárať prekážky pre 
rozvoj podnikateľského prostredia 
a inovácie. Jeho súčasťou budú 
základné zásady, na ktoré nadviažu 
všeobecné ustanovenia upravujúce 
práva a povinnosti verejnopráv- 
neho charakteru. Nasledovať bu- 
de právna úprava spotrebiteľských 
zmlúv vrátane zodpovednosti za 
chyby a reklamačného konania.

• Oddlženie bude dostupnejšie. 
Poslanci NR SR posunuli do druhé-
ho čítania novelu zákona o konkur- 
ze a reštrukturalizácii, ktorá má 
zlepšiť dostupnosť možnosti od- 
dlženia pre tých, ktorí sa z vlast-
nej viny alebo iných dôvodov ocitli 
v dlhovej pasci a nevedia sa z nej 
dostať. Dlhov sa bude môcť po 
novom dlžník zbaviť pomocou jed-
nej z dvoch alternatív – konkurzom, 
alebo cez splátkový kalendár. Pri 
konkurze odovzdá na speňaženie 
majetok a súd následne rozhodne 
o oddlžení. V prípade splátkového 
kalendára si dlžník ponechá časť 
majetku, ale v stanovenom obdo-
bí vypláca sumu, ktorú určí súd. 
Zostatok dlhu bude nevymáhateľ-
ný. osobný bankrot však má byť 
dostupnejší aj vďaka zníženiu nákla-
dov potrebných na začatie konania 
o oddlžení. Ministerstvo znižuje 
preddavok na odmenu správcu zo 
súčasných 650 na 500 eur. Nemá 
sa tiež viac vyžadovať žiaden mini-
málny majetok na pokrytie nákla-
dov konkurzného konania, ktorý 
v súčasnosti musí byť v hodnote 
minimálne 1650 eur.

lia, ktorí si nemajú čo dať do 
nákladov, nepoužívajú pracov-
né náradie, necestujú. 
 Zástupcovia podnikateľov a 
živnostníkov nový návrh priví-
tali, o zmenu paušálu usilovali 
roky. „Znamená to, že sa zvý-
šila aj hranica pre uplatnenie 
paušálnych výdavkov do obratu 
33 333 eur ročne (60 % zo sumy 
33 333,33 eura je 20-tisíc eur, 
čo predstavuje limit paušálnych 
výdavkov). Paušál bude môcť 
využiť oveľa viac živnostníkov,“ 
povedal Vladimír Sirotka, pre-
zident Slovenskej asociácie 
malých a stredných podnikov 
a živnostníkov. „Hlavnou úlo-
hou živnostníkov je uživiť seba 
a svoju rodinu, nie napĺňať štát-
ny rozpočet. Tešíme sa, že vláda 
sa stotožnila s týmto pohľadom,“ 
reagoval na návrh výkonný 
riaditeľ Podnikateľskej aliancie 
Slovenska Peter kremský.

	 Koľko	živnostníci	ušetria
 Daňový poradca Martin tu- 
žinský vypočítal, ako sa zmena 
dotkne podnikateľov podľa ich 
hrubých príjmov.
 „Ak živnostník zarobí roč-
ne 10 384,08 eura (v priemere 
865,34 eura mesačne) a uplat-
nil si nezdaniteľnú časť základu 
dane na daňovníka, neplatil daň 
z príjmov v roku 2016 a nebude 

(pokračovanie zo strany 1) ju platiť ani v roku 2017,“ hovorí 
M. tužinský.
 Upozorňuje ale na to, že 
vzhľadom na zvýšenie minimál-
neho vymeriavacieho základu 
pre poistné zaplatí na odvo-
doch do Sociálnej poisťovne 
a zdravotnej poisťovne o 70,80 
eura viac. to znamená, že ten-
to podnikateľ novelu zákona 
o dani z príjmov nepocíti, nao-
pak, zaplatí štátu o 70,80 eura 
ročne viac na zvýšených odvo-
doch.
 Šetriť bude už ten živnost-
ník, ktorý má ročné príjmy 
12 689,88 eura (v prieme-
re 1 057,49 eura mesačne). 
Na dani ušetrí 269,69 eura. 
Na odvodoch zaplatí o 70,80 
eura viac a jeho čistá úspora je 
teda 198,89 eura.
 Živnostník, ktorý si ročne fak-
turuje 15 753,12 eura (v prie-
mere 1 312,76 eura mesačne) 
ušetrí na dani 667,07 eura a na 
odvodoch do SP a ZP zaplatí 
v roku 2017 o 75,08 eura 
menej. bude platiť minimálne 
odvody. Na zmene paušálnych 
výdavkov teda ušetrí 1 568,03 
eura.
 „Podnikateľ, ktorý má hrubý 
príjem za rok 19 682,07 eura 
(v priemere 1 640,17 eur) ušetrí 
najmä z dôvodu, že uplatnením 
paušálnych výdavkov jeho vyme-
riavací základ na účely výpočtu 

SP a ZP klesne z 821,11 eura na 
441,50 eura, čo bude v konečnom 
dôsledku predstavovať úsporu 
3 025,64 eura v porovnaní s ro-
kom 2016. Z uvedeného vyplýva, 
že každý podnikateľ, ktorého 
výška ročného príjmu sa bude 
v roku 2017 pohybovať od 12 
689,88 eura do 19 682,07 eura, 
bude platiť na rozdiel od roku 
2016 minimálnu výšku odvodov 
do SP a ZP. Táto úspora sa ale 
prvýkrát prejaví až pri platbe 
poistného do SP za júl 2018,“ 
vysvetľuje M. tužinský.
 Najviac z novely vyťažia 
podľa M. tužinského autori 
a umelci, ktorých príjmy sa 
skladajú z aktívnych príjmov 
(honorár za vytvorenie diela) 
a pasívnych príjmov (honorár 
za poskytnutie licencie).
 „Môžu si totiž uplatniť 60 % 
paušálne výdavky z každého 
druhu príjmu osobitne. Ich pau-
šálne výdavky môžu byť v úhrne 
až 40-tisíc eur (60 % z príjmu 
66 666,66 eur) namiesto 10 080 
eur (2 x 5 040 eur) v roku 2016. 
Pri optimálnej kombinácii ak- 
tívnych a pasívnych príjmov si 
autor či umelec môže uplatniť 
60 % zo sumy 38 631,33 eur 
(23 178,80 eur) bez toho, aby 
mu vzniklo povinné sociálne 
poistenie.“

Zdroj: podnikam.sk a trend.sk

	 Viete	 efektívne	 rokovať?	
Rokovať tak, aby bol jeho 
výsledok pre vás minimálne 
výhodný? Dobrú rokovaciu 
pozíciu si musíte začať budo-
vať dávno pred tým, ako 
k nemu príde. Dobrý obchod-
ný vyjednávač si o druhej 
strane včas zistí potrebné 
informácie. Zaujíma sa o jej 
názory, postoje, potreby a ak- 
tuálnu finančnú situáciu. Pred 
začiatkom rokovaní sa pokúsi 
odhadnúť, ktorá položka by 
mohla mať pre protistranu 
veľký význam a ktorá by pre 
ňu mohla byť postrádateľ-
nou, ujasní si možné ústupky, 
na ktoré by bol sám ochot-
ný pristúpiť v prípade, ak to 
povedie k úspešnému uzatvo-
reniu obchodu.
 Ak však počas rokovania 
skutočne prídu na program 
dňa ústupky, necúvajte naraz, 
ale ustupujte krôčik po krô-

čiku, protistrane tým dodáte 
pocit, že si od vás ústupky 
sama vybojovala.
 Počas samotného rokova-
nia venujte náležitú pozor- 
nosť všetkému, čo vaša proti-
strana hovorí a dajte najavo, 
že počúvate veľmi pozorne 
a všetkému rozumiete. Po- 
kiaľ sa vám nedarí protistranu 
presvedčiť vlastnými argu-
mentmi, pozvite si na roko-
vanie experta, ktorému dôve-
rujete a ktorého rešpektuje 
aj protistrana. Dodáte tým 
svojim argumentom na váž-
nosti a zdôrazníte váš záujem 
o nestrannú objektivitu.
 keď príde na body, na kto-
rých sa za žiadnych okolností 
nedohodnete, poznamenajte 
si ich a odložte ich preroko-
vanie na ďalšie stretnutie. 
Všetky svoje drobné ústupky 
si starostlivo zaznamenávajte 
a keď ich budete mať poko-

pe viac, môžete ich použiť na 
dosiahnutie ústupku od proti-
strany.
 Počas rokovania sa usiluj-
te nepodliehať emóciám, ale 
snažte sa odhadnúť, či prí-
padné emócie, ktoré prejavila 
strana protivníka, sú len di- 
vadlom určeným na zastra-
šenie, citovým vydieraním, 
alebo či môžu byť skutočne 
nebezpečné.
 Ak sa rokovanie dostane 
do mŕtveho bodu, vyplatí sa 
vám vymeniť osoby povere-
né rokovaním. Rovnako platí, 
že pokiaľ sa nedarí uzatvoriť 
dohodu na pôde protistrany, 
je na čase ju pozvať do vašich 
priestorov.
 Počas svojej podnikateľskej 
kariéry iste sami najlepšie zis-
títe, ktorá rokovacia stratégia 
sa vám najlepšie osvedčí, ale 
občas je vhodné si z času na 
čas pripomenúť niektoré vše-
obecne platné zásady úspeš-
ného rokovania.

www.napadynapodnikani.cz
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v budúcom roku by sa táto hra-
nica mala zvýšiť na 6 181 eur 
(7-násobok priemernej mzdy za 
rok 2015 vo výške 883 eur).
 Ide pritom o maximálny vy- 
meriavací základ, ktorý sa vzťa- 
huje na zamestnancov, na sa- 
mostatne zárobkovo činné oso-
by, aj na tých, ktorí majú súbež-
ný príjem ako zamestnanci a sa- 
mostatne zárobkovo činné oso-
by. Fakt je ten, že maximálny 
mesačný vymeriavací základ na 
platenie odvodov rastie každý 
rok podľa toho, ako stúpa prie-
merná mzda na Slovensku.
 Ak by poslanec za Smer 
návrh nepodal, tak by sa strop 
na platenie sociálnych odvo-
dov od začiatku budúceho roka 
zvýšil na 4 415 eur (5-násobok 
priemernej mzdy na Slovensku 
za rok 2015 vo výške 883 eur).
 Nárast stropu na platenie 
sociálnych odvodov navrhol po- 
slanec Vážny kompenzovať 
vyššími dávkami nemocenské-
ho poistenia pre tých, ktorí v 
súčasnosti zarábajú v hrubom 

 Asi 15-tisíc zamestnancov a 
živnostníkov na Slovensku zará- 
ba tak veľa, že musia platiť ma- 
ximálne odvody. Ak v tomto ro- 
ku zarobia v hrubom viac ako 
4 290 eur mesačne, majú mať od 
začiatku budúceho roka vyššie 
sociálne a zdravotné odvody.
 Poslanec za Smer-SD a súčas-
ne generálny riaditeľ Sociálnej 
poisťovne Ľubomír Vážny totiž 
v parlamente navrhol, aby sa 
hranica príjmu, do ktorej sa 
z príjmu platia sociálne odvody, 
zdvihla z terajšieho 5-násobku 
priemernej mzdy spred dvoch 
rokov na 7-násobok priemer-
nej mzdy spred dvoch rokov. 
Parlamentný sociálny výbor 
jeho návrh podporil, a preto sa 
dá očakávať, že získa podporu 
prítomnej väčšiny poslancov 
Národnej rady SR.
 kým v tomto roku sa sociálne 
odvody (s výnimkou úrazového 
poistenia, kde strop neexistuje) 
platia najviac zo sumy 4 290 eur 
(5-násobok priemernej mzdy 
za rok 2014 vo výške 858 eur), 

od 1 324,50 eura do 1 766 eur. 
Vymeriavací základ na výpočet 
nemocenských dávok, ktoré 
vypláca Sociálna poisťovňa, sa 
má totiž zvýšiť zo súčasného 
1,5-násobku priemernej mzdy 
na Slovensku spred dvoch 
rokov na 2-násobok priemer-
nej mzdy na Slovensku spred 
dvoch rokov.
 Ak by v budúcom roku platil 
súčasný stav, tak by sa dávky 
nemocenského poistenia počí-

tali najviac zo sumy 1 324,50 
eura, podľa návrhu poslanca 
Vážneho to v budúcom roku 
bude z maximálnej sumy 1 766 
eur.
 Minister zdravotníctva tomáš 
Drucker chce pri zdravotnom 
poistení súčasný mesačný strop 
na platenie zdravotných odvo-
dov v sume 4 290 eur dokonca 
úplne zrušiť. Aj v tomto prípade 
platí, že ak by minister Drucker 
svoj návrh nepresadil, tak by 
sa hranica na platenie zdra-
votných odvodov od januára 
budúceho roka automaticky 
zvýšila na 4 415 eur.

Zdroj: www.podnikam.sk

vládnuť veľká konkurencia. Ich 
majitelia sa preto nielen snažia 
o získanie nových klientov, ale 
aj o ich opakovaný návrat.
 Starostlivosť o raz už získané-
ho klienta sa vždy vyplatí. Nap-
riek tomu, že na nákupy využí-
vajú najmodernejšie metódy, 
väčšina spotrebiteľov je totiž 
v podstate veľmi konzervatívna 
a zákazník dá radšej prednosť 
vyskúšanému obchodu, pokiaľ 
má, samozrejme, s jeho služba-
mi z minulosti dobrú skúsenosť, 
než aby sa púšťal do neznáma. 
k návratu mu ale obchodník 

 trendom posledných rokov 
je nepochybne rýchly rozvoj in- 
ternetových obchodov a ich 
stúpajúca obľuba medzi zákaz-
níkmi. Nakupovanie cez inter-
net prináša predovšetkým ús- 
poru času, preto niet divu, že 
sa v poslednom čase rozširuje 
dokonca i nákup bežných potra-
vín cez e-shopy, ktoré poskytujú 
dopravu až do domu.
 Z pohľadu majiteľov e-sho-
pov je samozrejme najpodstat-
nejšie vedieť, ktorými právnymi 
predpismi je internetový predaj 
regulovaný, aké dokumenty sú 
potrebné pre spustenie a ná- 
slednú prevádzku e-shopu. Pri 
predaji cez internet uzatvára 
obchodník s klientom kúpnu 
zmluvu dištančným spôsobom, 
prostredníctvom prostriedkov 
umožňujúcich komunikáciu na 
diaľku. Prevádzkovateľ e-shopu 
má zákonom predpísanú infor-
mačnú povinnosť, čo v praxi 
znamená predovšetkým zve-
rejniť na stránkach obchodné 
podmienky a reklamačný poria- 
dok. 
 V podstate založiť si e-shop 
nie je komplikované, horšie je 
to už so získavaním a následne 
s udržaním si zákazníkov. Aj na 
Slovensku je už teraz dostatok 
e-shopov a začína medzi nimi 

musí dať dôvod. Samozrej-
mosťou je, že musí obchodovať 
poctivo, ponúkaný tovar dodá-
vať v deklarovanej kvalite a v do- 
hodnutom termíne, poctivo vy- 
bavovať všetky prípadné rekla-
mácie. okrem kvalitného tova-
ru a služieb je však potrebné 
ponúknuť aj niečo naviac. 
V kamennom obchode je to 
jednoduchšie, cez internet 
sotva pridáte úsmev. Preto sa 
prevádzkovatelia internetových 
obchodov musia snažiť iným 
spôsobom. Je ale potrebné 
starostlivo zvoliť hranicu me- 

dzi užitočným pripomínaním sa 
a dotieravosťou.
 Zasielanie newsletterov a ob- 
chodných oznámení e-mailom 
radšej nepreháňajte, umož-
nite zákazníkom na svojich 
stránkach ich dobrovoľné od- 
hlásenie. Aby ich ale neodhla-
sovali všetky, roztrieďte si jed-
notlivé oznamy do kategórií, 
napr. podľa druhu tovaru ale-
bo služby, aby si mohol každý 
klient vybrať len to, čo ho 
naozaj zaujíma.
 A ešte niečo. Nezabúdajte, 
že veľká väčšina najmä mla-
dých zákazníkov trávi veľa času 
na sociálnych sieťach, buďte 
tam preto tiež.
 Informujte svojich klientov 
nielen o svojich produktoch, 
ale aj o ohlasoch na ne, zve-
rejňujte recenzie, spestrite 
web informáciami o akciách, 
ktoré s vašimi produktmi ale-
bo službami súvisia. Nebojte 
sa prostredníctvom fotografií 
zoznámiť svojich zákazníkov 
s personálom e-shopu, s tými, 
ktorí sa o klientov na diaľku 
starajú. Dáte tak klientom pocit 
väčšej dôvernosti. Nakoniec 
– úsmev sa dá vlastne pridať 
i cez internet :-)

Zdroj: napadynapodnikani.cz
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 Aj keby sa možno na prvý pohľad zdalo, 
že o kominárske remeslo nie je záujem, opak 
je pravdou. Dokumentuje to aj fakt, že sa 
v dňoch 10. a 11. októbra tohto roku vo Veľkom 
Rovnom neďaleko Žiliny konali skúšky odbor-
nej spôsobilosti na kvalifikáciu koMINÁR (kód 
kvalifikácie 7133002) podľa § 18 zákona č. 
568/2009 Z. Z. o celoživotnom vzdelávaní. 
Zúčastnilo sa na nich celkove 27 uchádzačov, 
všetci na skúškach obstáli a slávnostne im boli 
odovzdané oSVeDČeNIA o úplnej kvalifikácii. 
 Asi by bolo vhodné pozastaviť sa pri konšta-
tovaní, prečo sa záujem o toto remeslo zvyšuje 
(na rozdiel napríklad záujmu o remeslo pekár). 
komínov totiž neubúda, ba práve naopak. každý z nich každoroč-
ne potrebuje nielen vyčistiť a ošetriť, ale aj skontrolovať činnosť, 
aby majiteľ či správca komína dostal potvrdenie o jeho správnej 
funkčnosti. Čo sa týka bezpečnosti a prípadných havárií a požia-
rov spôsobených komínom, málokto totiž vie, že aj keď máte uza-
tvorenú havarijnú poistku na byt či dom, nemusí vám poisťovňa 
vyplatiť ani jedno euro, ak sa nepreukážete týmto dôležitým dokla-
dom. V prípade škodovej udalosti všetkých zástupcov poisťovne 
ako prvé zaujíma, či má správca domu alebo jeho majiteľ naj-
staršie ročné potvrdenie od kominára, že komín bol skontrolo-

vaný a je bez chýb. Môže totiž nastať situácia, 
že kominár síce komín skontroloval, ale s pri-
pomienkami, ktoré sú v potvrdení uvedené. 
A ak neboli do termínu určenom kominárom 
odstránené a opäť skontrolované, zasa je tu 
problém. Žiadna poisťovňa vám na 99 percent 
poistku nepreplatí. 
 Ale vráťme sa k samotným skúškam. Pre 
záujemcov ich organizovala SLoVeNSkÁ ŽIV-
NoSteNSkÁ koMoRA v zastúpení jej predsed-
níčky, Mgr. Daniely Jaslovskej a neboli žiadnou 
formalitou, práve naopak. Skladali sa z dvoch 
častí – z teoretickej a praktickej a tá teoretická 
sa ešte delila na písomnú a ústnu časť. Nad 

celým priebehom skúšok bdela štvorčlenná skúšobná komisia 
v zložení Vladimír Mička, Mjr. Pavol Jantoš, Jozef bitala a PaeDr. 
Róbert Finta. Ako som sa sám mohol presvedčiť, nikomu nič len 
tak nedarovali. 
 A čo dodať na záver? Vari len zablahoželať novým kominárom, 
aby im remeslo išlo „od ruky“, aby sa im vyhýbali nepríjemnosti 
a hlavne havárie, ktorých, žiaľ, v poslednom období pribúda. 
Samotný priebeh skúšok sa vám pokúsime priblížiť na niekoľkých 
fotografiách...

Viktor KuBAL  

Jozef Bitala, predseda skúšobnej 
komisie

Budúci kominári v očakávaní...

Začali sa písomné testy...

Praktická časť skúšok

Slávnostné odovzdávanie osvedčení...
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skeho parlamentu a Rady 
(eS) č.1223/2009, prílohy č. 3 
položky 12) je možné uvedenú 
činnosť vykonávať v právnom 
rámci živnostenského zákona 
ako voľnú ohlasovaciu živnosť 
(nie na základe živnostenského 
oprávnenia na remeselnú živ-
nosť „kozmetické služby), v prí-
pade využitia technologického 
postupu aplikovania výrobkov 
obsahujúcich peroxid vodíka do 
0,1 % koncentrácie alebo iných 
kozmetických výrobkov, kto-
rých používanie nie je regulova- 
né z hľadiska ochrany, zdravia 
a bezpečnosti. Špecifikácia zne-
nia predmetu podnikania závisí 
od spôsobu aplikácie kozmetic-
kých výrobkov a ich druhu.

 4. Akou živnosťou je príprava 
a predaj palaciniek s konzumá-
ciou na mieste v zriadenej pre-
vádzkarni (palacinkárni)?
 Prevádzkovanie palacinkárne 
má charakter voľnej živnosti, 
ktorú je možné vykonávať na 
základe živnostenského opráv-
nenia „Poskytovanie služieb 
rýchleho občerstvenia v spojení 
s predajom na priamu konzu-
máciu“, s ohľadom na negatívne 
vymedzenie pohostinskej čin-
nosti vyjadrené v úprave § 38 
ods. 2 písm. c) živnostenského 
zákona, podľa ktorej príprava 
a predaj na priamu konzumáciu 
na mieste tepelne rýchlo upra-
vovaných bezmäsitých jedál nie 
je pohostinskou činnosťou.

 5. Činnosť „skladovanie, pora-
denstvo a obchodovanie s veľmi 
toxickými látkami a zmesami 
a s toxickými látkami a zmesa-
mi“ je živnosťou voľnou, alebo 
je vylúčená zo živnosti v zmysle 
§ 3 ods. 2 písm. j), prípadne písm. 
t) živnostenského zákona? Ide 
o toxické látky: amoniak, chlór, 
fluór, fluórová zmes, etylénoxid, 
hexafluorid síry, oxid siričitý 
a oxid dusný.

 1. V akom rozsahu môže vyko-
návať podnikateľskú činnosť ob- 
čianske združenie?
 Možnosť vykonávania podni-
kateľskej činnosti občianskeho 
združenia je limitovaná mierou, 
ktorá má voči plneniu (sku-
točnej realizácii) poslania, za 
ktorým účelom bolo združenie 
založené doplnkový význam a 
v medziach predmetov činnos-
ti (vecného zamerania), kto- 
ré zodpovedajú nadobudnutej 
(priestorovej, technickej alebo 
technologickej, personálnej, t. j. 
odbornej) základni príslušného 
občianskeho združenia v súvis-
losti s realizáciou jeho poslania 
neziskovým spôsobom. 

 2. Akou živnosťou je „posky-
tovanie podpornej energetickej 
služby“?
 Živnosťou voľnou. Podnikateľ 
následne po vydaní živnosten-
ského oprávnenia má povinnosť 
oznámiť MH SR do 30 dní za- 
čiatok, zmenu alebo ukončenie 
poskytovania služby, na zákla-
de čoho mu ministerstvo vydá 
do 30 dní potvrdenie a zapíše 
ho do zoznamu poskytovateľov 
podpornej energetickej služby.

 3. Je živnosťou „kozmetické bie- 
lenie zubov“ a „regenerácia pier“? 
 Pre posúdenie charakteru 
činnosti bielenia zubov kozme-
tickými výrobkami pre živnos-
tensko-právne účely (ohlásenie 
živnosti) sú rozhodnými a urču- 
júcimi atribútmi technologický 
postup pri aplikácii procedúry 
bielenia zubov a intenzita účin-
kov aplikovaných kozmetických 
výrobkov. Za terajšieho plat-
ného právneho rámca úpravy 
legislatívy – zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnika-
ní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov, sekun-
dárnej legislatívy eÚ upravujú- 
cej bezpečnosť kozmetických 
výrobkov, (Nariadenie európ-

 Podľa zákona č. 67/2010 Z. 
z. o podmienkach uvedenia 
chemických látok a chemických 
zmesí na trh a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov (che-
mický zákon) v znení neskorších 
predpisov je živnosťou voľnou. 
odkladacou podmienkou spoje-
nou s výkonom predmetnej živ-
nosti je nadobudnutie odbornej 
spôsobilosti na prácu s veľmi 
toxickými látkami a zmesami 
a toxickými látkami a zmesa-
mi v zmysle § 16 ods. 2 zákona  
č. 355/2007 Z. z. V danom prípa- 
de nejde o omamné a psycho- 
tropné látky, ani o vysoko riziko- 
vé chemické látky, ktoré sú vylú- 
čené zo živnostenského zákona. 

 6. Je činnosť pod označením 
„Kúpa a predaj zmeniek“, resp. 
„Obchodovanie so zmenkami“ 
alebo „Nakladanie so zmenka-
mi“ živnosťou? 
 Medzi druhy cenných papie- 
rov, ktoré tvoria sústavu cen-
ných papierov podľa § 2 záko-
na č. 566/2001 Z. z. o cenných 
papieroch a investičných služ-
bách a o zmene a doplnení nie- 
ktorých zákonov patria aj zmen-
ky. Výkon činnosti s cennými pa- 
piermi prináleží obchodníkom 
s cennými papiermi, ktorým po- 
volenie na túto činnosť udeľu-
je Národná banka Slovenska 
a ktorých činnosť je vylúčená 
v zmysle § 3 ods. 2 písm. a) zo 
živnostenského zákona. V tom-
to význame preto predmet čin-
nosti „kúpa a predaj zmeniek“ s 
prípadnými navrhovanými do- 
datkami nie je živnosťou, na- 
koľko je regulovaný osobitným 
predpisom.

 7. Je činnosť pod označením 
„poradenské a konzultačné služ-
by v oblasti manažmentu dlhov“ 
živnosťou? Obsahom poraden-
stva formou osobných a písom-
ných konzultácií s klientom je 
napr. vypracovanie písomnej 
finančnej analýzy zadlženosti 
klienta, písomný návrh riešenia 
ako nepreplácať dlhy, poraden-
stvo ako s veriteľom komuniko-
vať o rozložení dlhu a novom 
splátkovom kalendári, zabezpe-
čenie, nie poskytovanie právnych 
služieb formou spolupracujúcich 
advokátskych kancelárií ohľa-
dom ochrany práv dlžníka.
 Podľa § 3 ods. 1 písm. d) bod 
6 živnostenského zákona živ-
nosťou nie je činnosť pri výkone 
povolaní burzových dohodcov, 
samostatných finančných agen-
tov a finančných poradcov a 
iných fyzických osôb oprávnených 
vykonávať finančné sprostred-
kovanie a finančné poradenstvo 
podľa osobitného predpisu. Za 
daný osobitný predpis treba 
považovať zákon č. 186/2009 
Z. z. o finančnom sprostredko-

vaní a finančnom poradenstve 
a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 186/2009 Z. z.“). 
 Podľa § 3 ods. 2 písm. a) živ-
nostenského zákona živnosťou 
nie je o. i. aj činnosť iných práv-
nických osôb oprávnených posky-
tovať finančné sprostredkovanie 
a finančné poradenstvo podľa 
osobitného predpisu (zákon č. 
186/2009 Z. z.). Výkon týchto 
činností podlieha osobitnému 
povoľovaciemu režimu na ús- 
tredných orgánoch štátnej sprá-
vy a je podnikaním podľa § 2 ods. 
2 písm. c) zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. 
 Finančným poradenstvom mož- 
no rozumieť poskytovanie od- 
bornej pomoci, informácií, sta-
novísk, odporúčaní a osobných 
finančných plánov klientovi v sú- 
vislosti s jednou finančnou 
službou alebo viacerými finan- 
čnými službami vychádzajúcimi 
z nestrannej analýzy dostatoč-
ného počtu dostupných finan- 
čných služieb vrátane násled-
ného uzavierania alebo zmeny 
zmluvy o poskytnutí finančnej 
služby na žiadosť klienta, v jeho 
mene a na jeho účet (§ 3 zákon 
č. 186/2009 Z. z.). V uvedenej 
súvislosti poukazujeme na to, 
že osobou v postavení poskyto-
vateľa uvedených služieb môže 
byť za uvedených okolností 
podľa tohto zákona iba okruh 
subjektov oprávnených na ich 
poskytovanie podľa osobitného 
povolenia Národnej banky SR. 
 Z uvedených informácií je 
možné vyvodiť záver, že s ohľa-
dom na konkrétny výkon podni-
kateľskej činnosti (spôsob pora-
denskej činnosti vo finančnej 
oblasti), ktorý vo všeobecnej 
rovine uvádzate v liste, môžete 
posúdiť, či vo vašom prípade 
nejde v spojitosti s uvedenou 
reguláciou podľa zákona o fi- 
nančnom sprostredkovaní a fi- 
nančnom poradenstve o čin-
nosť, ktorá je vylúčená z pôsob-
nosti živnostenského zákona. 
 V opačnom prípade ide o 
činnosti, ktoré je možno vyko-
návať na základe živnostenské-
ho oprávnenia na vykonávanie 
voľnej (neregulovanej) živnosti 
za predpokladu, že skutoč-
ná podstata výkonu činnosti 
nebude zachádzať do činností 
upravených osobitnými práv-
nymi predpismi finančného 
trhu, to znamená, že v danom 
prípade nebude vykonávaná 
činnosť spĺňať definíciu ani účel 
finančného poradenstva tak, 
ako ho ustanovuje § 3 zákona 
č. 186/2009 Z. z., ktorého výkon 
je pod dohľadom Národnej ban-
ky Slovenska.

Redakcia

	 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	 podni-
kania,	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,	 v	 rubrike	
Živnostenská	poradňa	vám	aspoň	na	niektoré	z	častých	otázok	
budeme	postupne	odpovedať.
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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

 každý rok 31. októbra večer sa 
americké ulice rozžiaria svietiaci-
mi tekvicami, medzi ktorými po- 
behujú deti v strašidelných mas-
kách, búchajú na dvere a pýtajú 
si sladkosti. Je sviatok Halloween, 
ktorého názov vznikol skráte- 
ním slovného spojenia „All-hal-
low-even“, čo v preklade zname-
ná predvečer všetkých svätých. 
Jeho história siaha až k slávnos-
tiam Samhain, kedy škótski kel-
ti slávili koniec žatvy a príchod 
zimy, temnejšej časti roku, osla-
vovali zapaľovaním vatier. Verili, 

že vtedy sa duše mŕtvych vracajú 
na zem a snažia sa ovládnuť všet-
ko živé. ochranou proti nim bolo 
svetlo najskôr v podobe ohni- 
vých uhlíkov, neskôr vydlabanej 
tekvice s otvormi v podobe tvá-
re a zvnútra osvetlenej sviečkou 
alebo  kahancom. 
 Američania vyrezávané tekvi- 
ce milujú a počas Hallowee-
nu, nesmú chýbať pred žiad-
nym domom. Volajú ich „Jack-
o´lantern“, Jackov lampáš, podľa 
írskej povesti o lišiackom sed- 
liakovi, pre ktorého keď si prišiel 
diabol, prekabátil ho použitím 
kríža. Pustil ho iba vtedy, keď 
mu diabol sľúbil, že sa jeho duša 
nikdy nedostane do pekla. keď 
Jack zomrel, do neba ho nevzali 
a do pekla tiež, tak blúdi s lam-
pášom svetom a hľadá miesto na 
spočinutie 
  V posledných rokoch sú okrem 
svetlonosov absolútnym hitom 

strašidelné tekvice, ktoré vyze-
rajú ako hlava Frankensteina. 
Na trh ich dodáva farmár tony 
Digher z Fillmore v kalifornii a má 
na ne objednávky napríklad až 
z Japonska, hoci sa ich cena po- 
hybuje okolo 100 – 125 dolárov 
za kus. tony si však tento zárobok 
právom zaslúži, pretože kým do- 
cielil, že tekvice vyzerajú presne 
ako hlava herca borisa karloffa 
z hororovej klasiky o Frankenstei-
novi z roku 1931, preinvestoval 
viac ako 500 000 dolárov a trva-
lo mu to 4 roky. Najťažšie bolo 

zhotoviť správnu formu na pes-
tovanie, ktorá musela prepúšťať 
dostatok svetla a vzduchu, aby 
mali tekvice nielen požadovaný 
tvar, ale aby aj dozreli. 
 A ako vôbec prišiel na ten 
nápad? V roku 2010 v televízii vi- 
del vodové melóny v tvare kocky, 
ktoré ako raritu vypestovali Japon-
ci a ktoré boli nejedlé. tony sa 
rozhodol, že na svojej 40-akrovej 
farme nielenže vypestuje kockaté 
melóny, ale budú aj mimoriadne 
chutné. Po dlhom experimento-
vaní s rozličnými druhmi osiva 
sa mu to podarilo a o nejaký čas 
sa mohol pochváliť aj melónmi 
v tvare srdca. Po tomto úspechu 
sa pustil do tvarovania tekvíc. Po 
dlhej ceste pokusov a omylov sa 
mu podarilo vypestovať ozajstné 
monštrá. Na odbyt idú výborne, 
pred dvomi ich rokmi predal 5000 
kusov, tento rok ponúkol na trh 
až 30 000 kusov.
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