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	 Tento	 skvostný	 výrok	 zaznel	
kedysi na zjazde ČSSD z úst dnes 
už bývalého ministra priemyslu 
a obchodu Českej republiky Jana 
Mládka. Aby sme boli konkrétnej-
ší, Mládek v prejave na ostrav-	
skom zjazde najsilnejšej ľavico-
vej strany povedal, že živnostní-	
ci platia oveľa nižšie odvody do 
systému sociálneho poistenia a 
parazitujú tak na všetkých ostat-
ných zamestnancoch. Predseda 
vlády a zároveň predseda samot-
nej ČSSD Bohuslav Sobotka sa síce 
od týchto jeho slov jednoznačne 
dištancoval, no nezabudol dodať, 
že Mládek podľa neho chcel po-	
ukázať na problém, kedy veľká 
väčšina českých živnostníkov sku-
točne platí nižšie odvody do so-	
ciálneho poistenia a potom vďaka 
tomu majú v starobe aj žobrácke 
dôchodky! 
 Našťastie, u nás sa považujú 
živnostníci za akúsi chrbtovú kosť 
„malej“ ekonomiky a človeka, kto-
rý má podobné názory na živnost-
níkov ako mal pán Mládek, zatiaľ 
u nás nemáme. No s tými žobrác-
kymi dôchodkami, to žiaľ, platí aj 
na Slovensku. V súvislosti s tým-
to spomínaným výrokom pána 
Mládka nemenovaný český den-
ník urobil medzi občanmi anketu 
s	otázkou	„koho oni považujú za 
parazita“. A kto sa jednoznačne 
umiestnil na prvom mieste? Nebu-
dete mi veriť, ale v podstate všetci 
politici!
 Ktovie, ako by takýto mediálny 
prieskum dopadol u nás... Ale 
veľmi sa obávam (aj vďaka  tomu, 
že my máme pre zmenu na našej 
politickej scéne momentálne je-	
den škandál za druhým), že by sa 
výsledok toho prieskumu veľmi 
neodlišoval od toho českého...

Viktor Kubal

	 Kachliari	a	krbári
	 snemovali...
 (str. 3)

	 Strechár	–	remeslo	medzi	
	 nebom	a	zemou
 (str. 4 – 5)
	 Živnostenská	poradňa

 (str. 6)

 Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a os- 
tatné zárobkovo činné osoby (SZČO), že ak sa roz- 
hodnú zamestnávať ľudí (napr. na pracovný 
pomer), stanú sa zamestnávateľmi. Z toho im vy- 
plynú aj nové povinnosti voči Sociálnej poisťovni. 
Ako zamestnávateľ sa musia prihlásiť v pobočke 
Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta za- 
mestnávania do ôsmich dní odo dňa, v ktorom 
začali zamestnávať prvého zamestnanca. Nesmú za- 
nedbať ani povinnosť prihlásiť zamestnanca do 
registra poistencov ešte pred začatím výkonu čin-
nosti zamestnanca. Taktiež po tom, ako zamestná-
vať prestanú, majú povinnosť odhlásiť zamestnan- 
ca zo sociálnych poistení najneskôr v deň nasledu- 
júci po zániku pracovného pomeru. Ak už nebudú 

zamestnávať ani jedného zamestnanca, musia sa 
súčasne odhlásiť aj z registra zamestnávateľov.
 Od momentu, kedy začnú živnostníci zamest-
návať, musia počas celého tohto obdobia plniť 
všetky povinnosti zamestnávateľa, povinnosti za 
zamestnanca a naďalej aj svoje ako SZČO. Podrob-
né informácie o povinnostiach zamestnávate- 
ľa sú zverejnené na webe Sociálnej poisťovne 
v časti Zamestnávateľ - Povinnosti. Živnostníkom, 
ktorí plánujú zamestnať fyzickú osobu, Sociálna 
poisťovňa odporúča, aby sa vopred informovali 
o podrobnom postupe a následných povinnostiach 
v ktorejkoľvek pobočke osobne alebo telefonicky na 
číslach 0906 171 989, 02 3247 1989.

Zdroj:	Sociálna poisťovňa

 V dňoch 1. a 2. marca 2017 
sa v bratislavskom výstavnom 
areáli INCHEBA uskutočnil už 
8. ročník najväčšieho veľtrhu prá-
ce na Slovensku Profesia	 days, 
najnavštevovanejšieho kariérne- 
ho podujatia na Slovensku, kde 
sa každoročne zíde viac ako 
20 000 záujemcov o nové pracov-
né príležitosti. Stretnutie kandi- 
dátov a zamestnávateľov na jed-
nom mieste prináša obom stra-
nám atraktívnu možnosť prezen-
tovať sa, získať okamžitú spätnú 
väzbu a dozvedieť sa viac o fir-
me aj o samotnom uchádzačovi. 
Podujatie organizuje spoločnosť 
Profesia, prevádzkovateľ najväč- 
šieho slovenského jobportálu 
Profesia.sk.
 Tento rok sa na veľtrhu pred-
stavil rekordný počet 170 vystavo-
vateľov, ktorí sa prostredníctvom 
pestrého programu workshopov 
a prednášok snažili zaujať nielen 
ľudí hľadajúcich prácu, ale aj tých, 
ktorí by ju chceli zmeniť. Počas 

dvoch dní podujatia odzneli via- 
ceré prednášky ľudí, ktorí si vy- 
budovali významné postavenie 
v rámci svojho odboru. Záujemco-
via o prácu, prípadne štúdium sa 
mohli poradiť s odborníkmi ako 
sa napríklad pripraviť na pracov-
ný pohovor, alebo aké vzdelanie 
je pre nich vhodné.
 Novinkou na veľtrhu bola sa- 
mostatná prednášková miestnosť 
v zóne Bez hraníc. Vystúpili v nej 
odborníci z neziskového sektora, 
ktorí sa venovali témam uplatne- 
nia zdravotne znevýhodnených 
na trhu práce. V zóne návštevníci 
mohli využiť poradenstvo, dia-
gnostiku pracovného potenciá- 
lu aj rady, ako založiť franšízu 
či chránenú dielňu. Organizácie 
a hostia tiež odpovedali na otázky 
ako získať kompenzačné pomôc-
ky, preukaz ŤZP, príspevok na 
osobnú asistenciu alebo úpravu 
osobného auta.
 Záujemcovia o prácu sa najviac 
pristavovali v stánkoch automobi-

lových firiem. Generálny partner 
podujatia Volkswagen Slovakia 
ponúkal desiatky rôznych pracov-
ných pozícií naprieč celou firmou, 
od výrobných pozícií ako pracov-
níci v karosárni a montáži, auto-
elektrikári či zvárači, až po nevý-
robné pozície napríklad v oblasti 
informačných technológií, údrž- 
by, kvality či logistiky.
 Hlavný partner Profesia Day,  
britsko-indická automobilka Ja- 
guar Land Rover Slovakia, v tejto 
fáze náboru obsadzovala približ-
ne 80 pozícií vo výrobe. Na veľtr-
hu ponúkala napríklad pozície 
manažérov montáže, kontroly 
či údržby, procesných inžinierov 
a ďalšie pozície. Hlavná fáza ná-
boru by sa mala podľa prítom-
ných predstaviteľov automobilky 
uskutočniť na jeseň a v zime toh-
to roka. Zmluvy zatiaľ podpísalo 
približne 120 z 2800 ľudí, ktorých 
chce nová automobilka na Slo-
vensku zamestnať. 

VKV
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 Živnostníkom a ostatným samo-
statne zárobkovo činným osobám 
(SZČO), ktorí zaplatili v Sociálnej 
poisťovni dlžné poistné, sa tým 
podlžnosti voči nej nekončia, okrem 
doplatenia poistného musia ná- 
sledne uhradiť aj penále, ktoré im 
Sociálna poisťovňa písomne pred-
píše v rozhodnutí. Výška penále 
predstavuje 0,05 % z dlžnej su- 
my za každý deň omeškania odo 
dňa splatnosti poistného (v riad-
nej výške a v termíne) do dňa, 
keď bola dlžná suma uhradená na 
účet Sociálnej poisťovne, zapla- 
tená v hotovosti v príslušnej po- 
bočke alebo do dňa začatia kon- 
troly. Odďaľovaním zaplatenia dlhu 
výška penále narastá. Sociálna 
poisťovňa penále nepredpíše, ak za 

kontrolované obdobie nie je vyššie 
ako 3,32 eura.
 Ak pohľadávka ešte nie je postú-
pená na vymáhanie, SZČO môže 
požiadať príslušnú pobočku Sociál-
nej poisťovne o splátkový kalendár 
najviac na 18 mesiacov. Musí však 
pritom splniť podmienku, že platí 
aktuálne poistné. Bližšie informá-
cie o tom, ako postupovať v prípa-
de dlhu na poistnom i penále, sú 
zverejnené aj na webe Sociálnej 
poisťovne v časti Som dlžník – čo 
robiť?. 
 Ak už živnostníci a samostat-
ne zárobkovo činné osoby (SZČO) 
dostali rozhodnutie o zaplatení 
predpísaného penále, mali by byť 
pri jeho úhrade pozorní a uviedli 
pri jeho platbe správne identifikač-

né údaje. Pri platení predpísaného 
penále je potrebné ako špecifický 
symbol uviesť číslo rozhodnutia, 
ktoré je uvedené v písomnej zásiel-
ke o jeho predpísaní. Variabilný 
symbol, ktorý živnostníkovi prideli- 
la Sociálna poisťovňa, je rovnaký 
ako pri všetkých ostatných plat-
bách. Ak poistenec zistí, že uviedol 
nesprávny variabilný alebo špeci-
fický symbol, mal by bezodkladne 
kontaktovať príslušnú pobočku 
Sociálnej poisťovne.
 Konštantný symbol síce nie je 
povinný údaj, je však dobré uviesť 
aj ten. Konštantný symbol je 3118 
pri bankovom prevode, 3119 pri 
platení poštovou poukážkou, 3114 
pri platení poistného na základe 
rozhodnutia, 1118 platba pokuty 
alebo penále zaplatené bezhoto-
vostným prevodom, 1119 platba 
pokuty alebo penále zaplatené 
hotovostným stykom.

Zdroj:	Sociálna poisťovňa

28. 3. – 1. 4. 2017
AGROKOMPLEX NITRA 
AGROSALÓN	2017
6. medzinárodný
poľnohospodársky veľtrh

4. – 2. 4. 2017
INCHEBA BRATISLAVA
DANUBE	duo	CACIB	2017	
Dve medzinárodné výstavy
psov všetkých plemien

5. 4. – 9. 4. 2017
EXPO CENTER TRENČÍN
ZÁHRADKÁR	2017	
23. ročník veľtrhu
potrieb pre záhradkárov
VČELÁR	2017
21. ročník výstavy včelárskych 
potrieb a včelích produktov
POĽOVNÍCTVO	2017			              
10. ročník výstavy
poľovníckych potrieb
ZDRAVÝ	ŽIVOTNÝ	ŠTÝL	2017   
19. ročník výstavy zameranej 
na zdravie a relax       

15. 4. 2017
EXPO CENTER TRENČÍN
BURZA	STAROŽITNOSTÍ
A	GAZDOVSKÉ	TRHY	2017
Burza starožitností,
zberateľských predmetov
a zaujímavostí
a Gazdovské trhy

20. 4. – 23. 4. 2017
AGROKOMPLEX NITRA
GARDENIA	2017		
21. ročník
medzinárodnej predajnej
záhradníckej výstavy
DOMEXPO	2017			
12. ročník komplexnej
stavebnej výstavy a výstavy
pre solárnu techniku

23. 4. 2017
EXPO CENTER TRENČÍN
AKVATERA	2017
Medzinárodná výstava zvierat

25. 4. – 30. 4. 2017
INCHEBA BRATISLAVA
AUTOSALÓN			
27. ročník medzinárodného
salónu automobilov
AUTOSALÓN a 7. ročník
výstavy luxusných tovarov
a služieb EXCLUSIVE SALON
EXCLUSIVE	SALON					
7. výstava luxusných tovarov
a služieb

26. 4. – 28. 4. 2017
AGROKOMPLEX NITRA
MLADÝ	TVORCA	2017  
Výstava na podporu
stredoškolského odborného 
vzdelávania a duálneho
vzdelávania

27. 4. – 28. 4. 2017
AGROKOMPLEX NITRA
JOB	EXPO	2017	a
EUROPEAN	JOB	DAYA	2017  
Veľtrh práce

 Slovenská živnostenská komora 
je aktívne zapojená do implemen-
tácie prvkov duálneho vzdeláva- 
nia stredného odborného škol- 
stva v Slovenskej republike. Dňa 
1. 4. 2017 bude už druhý rok 
účinný zákon č. 61/2015 Z. z. 
o odbornom vzdelávaní a prípra- 
ve a o zmene a doplnení niekto- 
rých zákonov, ktorý obsahuje le- 
gislatívu duálneho vzdelávania. 
Prax ukázala, že dnešné nastave-
nie systému výučby praktickej čas-
ti štúdia u zamestnávateľa nie je 
žiaduce až v takej očakávanej miere 
u živnostníkov, menších podnikov 

a malých a stredných podnikateľov. 
 V tejto súvislosti usporiadala 
Regionálna rozvojová agentúra 
Senec-Pezinok prieskum, ktorého 
vyhodnotenie sa konalo 14. 3. 2017 
v Bratislave. Zúčastnili na ňom 
zástupcovia agentúry, predsedníč-
ka Slovenskej živnostenskej komo-
ry Mgr. Daniela Jaslovská, predseda 
Krajskej zložky komory SŽK Bra-
tislava Vladimír Mička a niekoľko 
členov predstavenstva spomínanej 
Krajskej zložky.
 Ale ešte vari zopár slov o Regio-
nálnej rozvojovej agentúre Senec-
Pezinok. Je to záujmové združenie 

právnických osôb pôsobiace v ob- 
lasti regionálneho rozvoja od ro- 
ku 2002 v regiónoch Podunajsko 
a Malokarpatsko. Regionálna roz-
vojová agentúra Senec-Pezinok 
(RRA SP) je členom Integrovanej 
siete regionálnych rozvojových 
agentúr zriadenej Ministerstvom 
výstavby a regionálneho rozvo-
ja Slovenskej republiky. Hlavným 
poslaním agentúry je poskytovať 
odbornú pomoc pri tvorbe regio-
nálnych plánov, stratégií, projektov 
a programov.
 Ako v úvode povedala riaditeľka 
agentúry Ľuba Pavlovová, základ-
ným cieľom prieskumu bolo zistiť 
situáciu a informovanosť a podpo-
riť živnostníkov a malých a stred-
ných podnikateľov, aby sa zapojili 
do systému duálneho vzdelávania. 
Súhrn výsledkov prieskumu názo-
rov podnikateľov predniesla Eva 
Balážová. Jeho cieľovou skupinou 
boli hlavne malé a stredné podni-
ky. Prieskum obsahoval 10 otázok, 
za zmienku stojí spomenúť na- 
príklad otázku č. 3: 
 Čo podľa vás najviac odrádza 
malé a stredné podniky od zapoje-
nia do schémy učňovskej prípravy 
(resp. duálneho vzdelávania): 
Odpovede: a/ Administratívna a fi-	
nančná náročnosť • b/ Neistota, či 
žiak – učeň u mňa zostane • c/ Budo-
vanie si možnej konkurencie • d/ 
Nenapĺňanie tried v požadovanom 
odbore • e/ Neochota zo strany škôl.
 Celkové zhrnutie výstupov  
prieskumu ukazuje názorne náš 
graf. Nielen na základe odpovedí 
respondentov prieskumu, ale aj 
z následnej diskusie po skončení 
vyhodnotenia vyplýva, že v sta-
rostlivosti o učňovské školstvo, aj 
v súvislosti s duálnym vzdeláva- 
ním, máme ešte veľké rezervy 
a možno by bolo vhodné niektoré 
ustanovenia a predpisy s tým spo-
jené prinajmenšom prehodnotiť, 
alebo aj zmeniť.

Viktor Kubal



3

motvornej činnosti pre oblasť 
kachliarstva a kominárstva. Na 
základe poznatkov aplikačnej 
praxe snem prijal výzvu adre-
sovanú Úradu pre normalizá-
ciu, metrológiu a skúšobníctvo 
Slovenskej republiky za úče-
lom konania ohľadom normy 
STN EN 15544. Členovia cechu 
majú dostatok poznatkov, že 
úrad nie vždy obhajuje záujmy 
všetkých kachliarov. K normo-
tvornej činnosti a skúsenosťou 
s tvorbou noriem na ÚNMS SR 
a ich aplikácii v praxi vystúpil 
Ing. František Gilian, zásadné 
nedostatky a nepoužiteľnosť 
normy EN 15444 vo výpočte 
prezentoval Prof. Ing. Franti-
šek Jirouš, DrSc. z ČVUT Praha. 
Aktivity cechu pri tvorbe normy 
EN 15544 odprezentoval PhDr. 
Ing. Gašpar Baroš, o vecných 
a terminologických nedostat-
koch EN 15544 z pohľadu pra-
xe a s návrhom postupu pre 
revíziu EN 15544 vystúpil pred-
seda cechu Jozef Bitala. 
 Predseda cechu ocenil veľmi 
dobrú spoluprácu so Sloven-
skou živnostenskou komorou 
a Slovenským živnostenským 
zväzom, ktorých zástupcovia 
sa zúčastnili na sneme a pros- 

 Koncom minulého mesiaca 
sa konal v poradí už XIV.	snem	
CECHU	KACHLIAROV	A	KRBÁ-
ROV	SLOVENSKEJ	 REPUBLIKY.	
Kachliari, krbári a ich sympati-
zanti, združení v tomto spolo-
čenstve, cestou svojich členov 
– delegátov, opäť hodnotili 
činnosť za uplynulých dvanásť 
mesiacov a prijali úlohy, kto-
ré treba plniť v nasledujúcom 
období.
 Účasť delegátov na sneme 
bola opäť veľmi vysoká a hovo-
rilo sa o mnohých oblastiach 
činnosti cechu aj o mnohých 
problémoch nielen kachliarov 
a krbárov, ale aj kominárov. 
Predseda cechu v správe o čin- 
nosti predložil delegátom od- 
počet plnenia úloh. Hovoril 
najmä o tom, ako sa vedenie 
cechu popasovalo s riešením 
úloh, závislých od ústretovosti 
mnohých ústredných orgánov 
štátnej správy. Osobitne sa ve- 
noval vzdelávacím aktivitám ce- 
chu, hlavne odbornému vzde-
lávaniu pre remeslo kominár, 
ktoré veľmi súvisí s kachliar-
skym remeslom.
 Veľkú časť snem Cechu 
kachliarov a krbárov Sloven-
skej republiky venoval aj nor-

tredníctvom ktorých sa pred-
kladajú návrhy na zmeny v le- 
gislatíve. 
 V správe o činnosti, ale aj 
v diskusii na sneme sa hovo-
rilo o aktivite členov cechu. 
Pre cech je veľmi povzbudivé, 
že o členstvo v cechu preja-
vujú záujem ďalší remeselníci 
kachliari a kominári. Viacerí 
z nich boli v minulosti členmi 
iných cechov. Snem prijal aj 
hlavné zameranie činnosti na 
ďalšie obdobie, nových členov, 
hlavne z radov absolventov 
vzdelávacej aktivity kominár 
a kachliar, ktorí majú splnenú 
odbornú spôsobilosť a sú vlast-
níci živnostenského oprávne-

nia. Významným bodom bolo 
aj odsúhlasenie zmeny názvu 
cechu na CECH	KACHLIAROV,	
KRBÁROV	A	KOMINÁROV	SLO-	
VENSKEJ	REPUBLIKY. Nový ná- 
zov si delegáti snemu vybra-
li na základe anonymného 
prieskumu. Delegáti schválili 
zriadenie sekcii podľa jednotli-
vých odbornosti vrátane zme-
ny stanov. 
 Počas snemu sa uskutočnil 
krst novej prenosnej kachľovej 
pece, ktorej autorom je Prof. 
Ing. František Jirouš, DrSc.

VM

 Účastníci XIV. snemu Cechu kachliarov a krbárov Slovenskej repub-
liky vyzývajú Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR	
k bezodkladnému prehodnoteniu uplatňovania slovenskej normy 
STN EN 15544 v aplikačnej praxi na základe vecných, technických	
a obsahových nedostatkov uvedenej normy, zaslaných v predchádza-
júcej korešpondencii za obdobie od augusta 2016 do januára 2017	
a publikovaných informácii v renomovanej odbornej tlači.
 Účastníci XIV. snemu Cechu kachliarov a krbárov Slovenskej repub-
liky vyjadrujú vážne znepokojenie nad transparentnosťou pri kreova-
ní technickej komisie TK 97, jej činnosťou a personálnym zložením.
 Účastníci XIV. snemu Cechu kachliarov a krbárov Slovenskej repub-
liky vyzývajú Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
zverejniť personálne zastúpenie Slovenskej republiky (členov) v CEN 
vrátane ich stanovísk k EN 15544 v rámci verejnej rozpravy a verejné-
ho hlasovania v roku 2015.
 Účastníci XIV. snemu Cechu kachliarov a krbárov Slovenskej repub-
liky vyzývajú Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR	

dôsledne zastupovať a hájiť záujmy celej podnikateľskej obce v ka-	
chliarskom remesle. Je neprijateľné v prípade poukázania na prob-	
lematické ustanovenia, aby Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skú-	
šobníctvo SR odporúčal kontaktovať sa na súkromné zahraničné 
inštitúcie za účelom objasnenia nejasností s cieľom zbavenia sa zod-
povednosti za vznikajúce aplikačné problémy.
 Účastníci XIV. snemu Cechu kachliarov a krbárov Slovenskej repub-
liky so znepokojením prijali povinnosti, ktoré im vyplývajú z STN 06 
1219 – Individuálne zhotovené krby na tuhé palivo s účinnosťou od 
1. 1. 2017. Táto norma bezdôvodne určuje povinnosti v rámci pre-
beracieho protokolu, čo považujeme za zvyšovanie administratívnej 
náročnosti.

         Veľké Rovné, 4. marca 2017

                            Účastníci XIV snemu Cechu kachliarov a krbárov SR
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ky kvality/ loga CSS je zárukou 
odbornosti a kvality vykona-
ných prác na streche. Zásadou 
členov CSS je slušné a čestné 
správanie v podnikaní, profe-
sijná zdatnosť a zásada etiky. 
CSS má celoslovenskú pôsob-
nosť s regionálnou štruktúrou. 
Združuje takmer 170 členských 
a partnerských firiem v rámci 
Slovenskej a Českej republiky.

	 21.	snem	Cechu
	 strechárov	Slovenska
 Dňa 17. februára 2017 sa 
v hoteli LUX v Banskej Bystri-
ci uskutočnil 21. snem Cechu 
strechárov Slovenska. Otvo-
renie sa začalo výnimočnou 
udalosťou, pretože sa uskutoč-
nilo predstavenie a slávnostné 
vztýčenie zástavy CSS. Predse-
dajúci snemu Ing. Ivan Kolárik, 
predseda dozornej rady cechu, 
privítal členov CSS a pozvaných 
hostí. Hneď na úvod zasadnu-
tia predniesol predseda cechu 
Ing. Eduard Jamrich Správu 
o činnosti CSS za rok 2016, 
v ktorej chronologicky zhod-
notil činnosť Kancelárie CSS, 
Predstavenstva CSS, Krajských 
rád CSS a podrobne rozobral 
činnosť CSS vo všetkých oblas-
tiach. Odovzdal „Pamätné listi-
ny“ členom cechu prijatým do 
cechu v roku 2016. 
 So správou o čerpaní roz-
počtu CSS za rok 2016, Návr-
hom rozpočtu CSS na rok 2017 
a Správou Dozornej rady CSS za 
rok 2016 vystúpil predseda DR 
CSS Ing. Ivan Kolárik. Po ňom 
prítomných oboznámil s Plá-
nom hlavných úloh CSS na rok 
2017. Plán snem jednohlasne 
prijal.

	 Cech	 strechárov	 Slovenska	
(CSS)	 vznikol v roku 1997 ako 
dobrovoľné profesijné zdru- 
ženie živnostníkov a podni-
kateľov, medzi ktorých patria 
realizátori striech v profesiách 
klampiar, strechár/pokrývač, te- 
sár a izolatér, poprední výrob-
covia a dodávatelia materiálov 
pre strechy, poprední odborní-
ci a organizácie zaoberajúce sa 
vzdelávaním v oblasti striech 
a odborníci zaoberajúci sa pro-
blematikou strechy ako cel-
ku a jednej z najnáročnejších 
konštrukcií pozemného stavi-
teľstva. 

 Jeho cieľom je poskytovať 
laickej a odbornej verejnosti 
služby najlepších realizátorov, 
predajcov združených v profe-
sijnom združení. CSS sa aktívne 
stará o rozvoj strechárskych 
remesiel na Slovensku, podpo-
ruje odborný rast členov CSS 
a obhajuje ich záujmy. Povin-
nosťou CSS je informovať kon-
cového zákazníka o kvalite prác 
svojho člena a zvýšiť informo-
vanosť o aktivitách cechu a jeho 
členoch v povedomí verejnosti. 
Ambíciou CSS je presadiť v rám-
ci dialógu so štátnymi inštitú-
ciami udeľovanie strechárskych 
licencií kvalitným montážnym 
firmám združeným v CSS, usilo-
vať o to, aby bol CSS rovnocen-
ným partnerom verejnej sprá-
vy pri vyčísľovaní škôd, ktoré 
vznikli neodbornou montážou 
a v konečnom dôsledku byť 
i partnerom pri náhrade škôd 
pri rekonštrukciách.

 Strechárska firma s vlastníc-
tvom Certifikátu CSS a znám-

 20.	výročie	založenia
	 Cechu	strechárov	Slovenska
 Nasledovala slávnostná časť 
snemu – pripomenutie si 
20.	 výročia	 založenia Cechu 
strechárov Slovenska. S poz- 
dravnými príhovormi pozdravili 
prítomných strechárov Ing.	Ján	
Dutko, riaditeľ odboru živnos-
tenského podnikania MV SR, 
Mgr.	 Daniela	 Jaslovská, pred-
sedníčka Slovenskej živnos-
tenskej komory a ďalší hostia. 
So slávnostným príhovorom 
vystúpil Ing.	 Eduard	 Jamrich, 
predseda Cechu strechárov 
Slovenska, po ňom sa ujali slo-
va ďalší účastníci snemu. Pod-
predseda Cechu strechárov 
Slovenska Stanislav	 Čižmárik 
sa vo svojom vystúpení venoval 
histórii vzniku cechu a prvým 
rokom jeho existencie, Bohu-
mil	 Pokštefl	 ml. hovoril o tej 
novšej súčasnosti a zaslúžilý 
člen cechu Alojz	Kvaššay odo-
vzdal vo svojom príhovore 
prítomným svoje dlhoročné 
poznatky z praxe i nadobudnu-
té životné skúsenosti. 

	 Ocenenia	najlepším
 V rámci osláv 20. výročia 
založenia CSS boli odovzdané 
trofeje a pamätné diplomy pre 
víťazov súťaže STRECHA ROKA 
2016 a absolútnym víťazom 
súťaže STRECHA ROKA 2002 – 
2016, vyhlásenej pri príležitos-
ti osláv 20-ročnice cechu. Na 
záver slávnosti boli odovzdané 
pamätné plakety a kytice jed-
notlivcom a firmám, ktorí sa 
najviac zaslúžili o vznik a čin-
nosť cechu. 

	 Príhovor	Ing.	Eduarda
	 Jamricha,	predsedu	Cechu
	 strechárov	Slovenska
 (krátené): 
 „Niekto si položí otázku, či 
je rok 1997 rokom založenia, 
alebo rokom obnovenia cechu? 
Nemôžeme predsa zakladať nie-
čo, čo tu už dávno bolo. Cech	
a iné stavovské organizácie vtedy 
existovali, boli to ale len spolky 	
a združenia, ktorých činnosť ne-	
presahovala hranice mesta, okre-
su alebo kraja. Osobne si pre-
to myslím, že teraz máme cech 
nový, iný a môžeme oslavovať	
20. výročie jeho založenia. 
 O CSS môžeme konštatovať,	
že sa nám podarilo prekročiť nie-
len hranice kraja, ale i hranice 
Slovenska. Za 20 rokov existen-
cie sme sa dostali do povedomia 
širokej odbornej a laickej verej-
nosti. A do povedomia nielen na 
Slovensku. 
 Veľakrát ma napadne myšlien-
ka: „Ako by tu bolo bez cechu?“ 
Stretávali by sme sa možno na 
súťažiach, v tendroch, na stav-
bách alebo školeniach a odbor-
ných seminároch. Žili by sme si 
svojím každodenným životom, 
zaujímali sa len o svoju prácu, 
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poďakovanie všetkým, ktorí sú 
cechu naklonení, ktorí mu pomá-
hajú či už celých 20 rokov, alebo 
len rok, všetkým, ktorým záleží 
na našej práci a cez našu a svo-
ju poctivú prácu vytvárajú lepšiu 
prítomnosť i budúcnosť pre všet-
kých.
 Na záver by som použil citát 
neznámeho autora: „Nie je 
dôležité stretnúť vo svojom živo-
te veľa ľudí. Dôležité je stretnúť 
tých pravých“. Myslím si, že nám 
sa to v cechu podarilo. 

	 Ako	vznikal	Cech	strechárov
	 Slovenska
 Okolnostiam vzniku cechu sa 
v príspevku venoval podpred-
seda Cechu strechárov Sloven-
ska Stanislav	Čižmárik. Prítom-
ným priblížil obdobie polovice 
deväťdesiatych rokov, kedy sa 
u nás vytváralo nové podnika-
teľské prostredie, nastal prílev 
nových technológií a firmy sa 
snažili o nich získavať čo najviac 
vedomostí. Odborné prednáš-
ky o strechách uskutočňovali 
domy odborov či kultúrne domy 
a ich kvalita bola adekvátna 
prednášajúcim, ktorých výber 
nikto odborne neriadil. Vtedy 
pán Čižmárik oslovil pána pro-
fesora Jozefa Oláha zo Staveb-
nej fakulty STU v Bratislave, aby 
sa ako naslovovzatý odborník 
na strechy stal garantom nové-
ho sympózia a zárukou jeho 
vysokej odbornej kvality. Tak 
vlastne pred 24 rokmi vzniklo 
odborné sympózium, dnes zná-
me pod názvom Bratislavské 
sympózium STRECHY. 
 Čoskoro sa vynorila otázka 
založenia strechárskeho ce- 
chu. Problematiku cechovníc-
tva pán Čižmárik konzultoval 
s pánom Koželuhom, pracov-
níkom výskumného ústavu 
v Zlíne, ktorý bol erudovaným 
strechárskym prednášateľom. 
Od začiatku pomáhal pánovi 

firmu, najbližšie okolie. Nevedeli 
by sme, čo sa deje vo vedľajšom 
meste a nezaujímalo by nás, ako 
sa žije na opačnom konci republi-
ky. Práve cech nám dal možnosť, 
aby sme prekročili tieto hranice. 
Dokázali sme spoločne prekonať 
a zvládnuť aj ťažšie okamihy, 
ktoré sa počas našej 20-ročnej 
existencie vyskytli. Postupne sme 
do tohto diania zapájali rodiny, 
priateľov a známych. Veľakrát by 
sme to bez ich podpory, pomoci, 
porozumeniu a hlavne trpezlivos-
ti nedokázali zvládnuť. Dokázali 
sme vytvoriť jednu veľkú rodi-
nu, ktorej členovia sa navzájom 
rešpektujú, sú ochotní si pomôcť 
a hľadať spoločné riešenie.	
Je to pre nás motivácia, aby sme	
pokračovali v začatej práci v ce-	
chu a snažili sa o stále nové myš-
lienky, aktivity a nápady. 
 Cech nám dáva mnoho privi-
légií: máme možnosť sa vyjadro-
vať k odborným a spoločenským 
veciam. Prostredníctvom cechu	
a spriaznených organizácií sa po-	
kúšame ovplyvniť postavenie fi-	
riem a živnostníkov. Bojujeme	
o to, aby remeslo malo aj u nás to 
povestné zlaté dno. 
 Preto dnes vyslovujem veľké 

Čižmárikovi pri jeho úsilí ako 
nájsť cestu k založeniu cechu 
na Slovensku jeho bývalý kole-
ga pán Bohuš Pokštefl, ktorý 
mal so svojou firmou úzke vzťa-
hy s vtedajším riaditeľom Bra-
macu Ing. Petrom Kubičkom. 
Na jeseň 1996 sa Čižmárik, 
Pokštefl a Ing. Kubička stretli 
a načrtli spolu schodnú cestu 
k založeniu cechu. Firma Bra-
mac pomohla i finančne a pos- 
kytla prostriedky na počiatočné 
výdaje a ustanovujúci snem.
 Dňa 27. 2. 1997 bol založený 
prípravný výbor Cechu stre-
chárov Slovenska. Dohodli sa 
na predbežnom znení stanov 
cechu a že cech bude zastre-
šujúcou organizáciou s celoslo-
venskou pôsobnosťou a ďalej 
bude spravovanie rozdelené 
po krajoch. Prípravný výbor sa 
zišiel celkovo na ôsmich zasad-
nutiach. Postupne sa rozširoval 
o ďalších členov, ktorí sa zapá-
jali do jeho činnosti.
 Ustanovujúce zhromaždenie 
cechu bolo v Banskej Bystrici 
24. júna 1997. Zúčastnilo sa na 
ňom 121 zakladajúcich členov 
a 18 hostí, zástupcovia minister-
stiev výstavby a školstva, Zvä- 
zu stavebných podnikateľov 
Slovenska a Slovenského živ-
nostenského zväzu. Za Cech 
klampiarov, pokrývačov a tesá-
rov z Českej republiky prišli 
Zdeněk Švarc a pán Dvořák, za 
Cech pokrývačov Rakúska páni 
Oskar Schopf a pán Matzner. Za 
firmu Bramac prijali pozvanie 
Ing. Ingo Vedam a Ing. Pazour. 
 Na zhromaždení odzneli refe-
ráty zakladajúcich členov a čest-
ných hostí. Vrchný cechmajster 
Stanislav Čižmárik v svojom prí-
hovore hovoril o príčine vzniku 
Cechu strechárov Slovenska, 
o jeho cieľoch a nastávajúcich 
plánoch. Zdôraznil, že sa tu 
stretávajú predovšetkým ako 
priatelia, ktorých spája spoloč-

ná vec a tou je realizácia kvalit-
ných striech, potreba vymieňať 
si skúsenosti a spoločne sa 
vzdelávať na rôznych poduja-
tiach. Počas ďalšieho priebehu 
snemu boli schválené stanovy 
cechu a dozornej rady.
 Tak sa činnosť Cechu stre-
chárov Slovenska mohla napl-
no rozbehnúť. Hneď v nasle-
dujúcom roku sa uskutočnil 
seminár v Mošovciach s odbor-
ným školením, na ktorom sa 
zúčastnilo viac ako 250 stre- 
chárov. Sympózium Strechy be- 
žalo v plnom prúde, cech vy- 
dal Katalóg cechu strechárov 
v knižnej podobe, kde boli 
uvedení všetci členovia cechu 
aj s kontaktnými údajmi a čin-
nosťou, ktorou sa ich firmy 
zaoberajú. Bol to príspevok 
k riadnemu propagovaniu čle-
nov CSS pre širokú verejnosť. 
 Na záver svojho vystúpenia 
podpredseda cechu zdôraznil, 
že poslanie Cechu strechárov 
Slovenska zostáva stále rov-
naké. Byť jeho členom je pri-
vilégiom kvalitnej strechárskej 
firmy. Kto pochybuje, či sa mu 
v ňom oplatí byť, nech radšej 
z neho vystúpi. Cech je len pre 
nadšencov, ktorí chcú robiť 
a reprezentovať svoju kvalitnú 
prácu a neustále sa vzdelávať, 
je miestom, kde si možno s ko- 
legami vymieňať skúsenosti, 
prediskutovať svoje ťažkosti, 
ale i úspechy. 

 Spracoval Viktor Kubal
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 Je správne vyznačiť zánik 
živnostenského oprávnenia v 
predmete podnikania „Výkon 
špecializovaných činností v ob- 
lasti telesnej kultúry okrem 
horskej vodcovskej činnosti – 
tréner dostihových koní“ podľa 
osobitného predpisu na zákla-
de osvedčenia „tréner dostiho-
vých koní“, alebo ide o voľnú 
živnosť?
 Konské dostihy, na ktorých 
sa môžu zúčastňovať len dosti-
hové kone, ktoré boli v trénin-
gu trénera dostihových koní, 
sa nepovažovali za uznaný 
šport ani podľa predchádza-
júcej právnej úpravy, (zákona 
č. 288/1997 Z. z.) a nepovažujú 
sa za šport ani podľa súčasne 
platného zákona č. 440/2015 Z. 
z. o športe a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov.
 Tréner dostihových koní nie 
je športovým odborníkom aj 
z dôvodu, že pri dostihoch je 
posudzovaný a hodnotený vý- 
kon zvieraťa a nie človeka, 
športovca.
 O športovom odborníkovi 
v športe môžeme hovoriť len 
v prípade, kde je výkon športov-
ca, aj za prípadnej účasti zvie-
raťa, ale	hodnotený	je	človek,	
nie	zviera (napr. psie záprahy 
– tu sa posudzuje a hodnotí 
výkon jazdca, nie psov.)
 V kontexte vyššie uvede-
ného, bol a naďalej zostáva 
tréner	 dostihových	 koní	 živ-
nosťou	 voľnou, ktorú je mož-
né zaradiť pod kmeňové zne-
nie odporúčaného označenia 
voľnej živnosti „poskytovanie 
služieb súvisiacich so starost-
livosťou o zvieratá“ (SK NACE 
01620.010), prípadne ako jej 
čiastkovú živnosť s označením 

 Pod akým názvom si mám 
zapísať živnosť osobného tré-
nera, ktorá spadá pod „Vý- 
kon špecializovaných činností 
v oblasti telesnej kultúry 
okrem horskej vodcovskej čin-
nosti“? 
 Zákonom č. 440/2015 Z. z. 
o športe a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov s účin-
nosťou od 1. januára 2016 čin-
nosť športovca a športového 
odborníka, ako i prevádzkova-
nie vzdelávacích zariadení na 
prípravu a overenie odbornej 
spôsobilosti športových odbor-
níkov sú vylúčené z pôsobnosti 
živnostenského zákona (§ 3 
ods. 1 písm. e) a f)). 

 Je postačujúce živnostenské 
oprávnenie v predmete „orga-
nizátor športového podujatia“ 
na výučbu jazdy na koni? 
 Od 1. januára 2016, kedy 
nadobudol účinnosť zákon 
č. 440/2015 Z. z. výuku jazdy 
na koni je možné vykonávať 
len ako činnosť športového 
odborníka v zmysle § 6 cit. 
zákona, ktorého oprávnenie 
na výkon činnosti vzniká dňom 
zápisu športového odborní-
ka do registra fyzických osôb 
v športe, ktorého správcom 
a prevádzkovateľom je Minis-
terstvo školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR. Organizova- 
nie športových podujatí je 
upravené zákonom č. 1/2014 
Z. z. – pri splnení podmienok 
§ 2 živnostenského zákona ide 
o voľnú živnosť, ktorá opráv- 
ňuje podnikateľský subjekt len 
na organizovanie športových 
akcií a podujatí, nie na vý- 
kon jednotlivých športových 
činností.

„výcvik (tréner) dostihových 
koní“.
 Nakoľko od samého začiat-
ku išlo o voľnú neregulovanú 
živnosť, z hľadiska verejného 
záujmu a zachovania práv 
podnikateľského subjektu vám 
v danom prípade odporúčame 
špecifikáciu predmetu podni-
kania upresniť na zodpoveda-
júcu formuláciu voľnej živnosti 
s vydaním úradného záznamu 
o tejto skutočnosti, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou vy- 
daného živnostenského op- 
rávnenia, s príslušným odô- 
vodnením zmeny obsahu živ-
nostenského oprávnenia.

 Je živnosťou „meranie, popi-
sovanie a značenie cykloturis-
tických trás a peších turistic- 
kých trás“ a „meranie, popiso-
vanie a značenie jazdeckých 
(konských) trás a okruhov 
a lyžiarskych turistických trás v 
teréne“, alebo je to činnosť, kto-
rá spadá pod zákon č. 440/2015 
Z. z. o športe a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov? 
 Turistika je športom v zmys-
le definície v Európskej špor-
tovej charte. Značenie, mera-
nie a popisovanie turistických 
trás (peších, cykloturistických, 
jazdeckých (konských), lyžiar-
skych turistických v teréne) je 
športovou činnosťou v zmysle 
§ 3 písm. a) zákona o športe, 
resp. činnosťou športového 
odborníka, a to buď podľa § 6 
ods. 1 písm. c) zákona o športe, 
ak predpisy Klubu slovenských 
turistov odbornú spôsobilosť 
vyžadujú, alebo podľa § 6 ods. 
1 písm. d) zákona o športe, ak 
predpisy Klubu slovenských 
turistov odbornú spôsobilosť 
nevyžadujú.

 Je možné považovať v rámci 
kontroly podnikateľských sub-
jektov osvedčenie, ktoré vydala 
akreditovaná vzdelávacia usta-
novizeň 18. 03. 2006 v súlade 
so zákonom č. 288/1997 Z. z. 
na základe akreditácie z 13. 
3. 2001 za platný doklad, pre- 
ukazujúci plnenie podmienok 
odbornej spôsobilosti na pre-
vádzkovanie viazanej živnosti 
č. 53 „masérske služby“ u pod-
nikateľov, ktorým bolo v obdo-
bí do 31. 08. 2013 na základe 
takéhoto predloženia takéhoto 
osvedčenia o odbornej spôso-
bilosti vydané živnostenské 
oprávnenie?
 Nakoľko prechodné ustano-
venia zákona č. 300/2008 Z. z. 
o organizácii a podpore športu 

a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov, ktorým bol nove-
lizovaný zákon č. 288/1997 Z. z. 
(ďalej len „zákon č. 300/2008 
Z. z.“) nerieši osoby, ktoré získa-
li živnostenské oprávnenie na 
základe preukázania odbornej 
spôsobilosti podľa predpisov 
platných do účinnosti zákona, 
platí, že podnikateľom, ktorí 
získali živnostenské opráv-
nenie do 1. 9. 2008 a najne-
skôr do 31. 8. 2013 na živnosť 
č. 53 „masérske služby“ zostá-
vajú živnostenské oprávnenia 
nedotknuté a môžu kontinuál-
ne pokračovať v podnikaní za 
podmienok a v rozsahu urče-
nom podľa dovtedy platné-
ho právneho stavu bez toho, 
aby potrebovali nadobudnúť 
osobitné živnostenské opráv-
nenie, prípadne novo deklaro-
vať odbornú spôsobilosť. 

 Je možné vyššie uvedený do- 
klad o odbornej spôsobilosti 
v súčasnej dobe pri kontrolnej 
činnosti akceptovať pri vy- 
konávaní masérskych služieb 
u osoby, ktorá je zamestnancom 
(je v pracovnoprávnom vzťahu) 
vo väzbe na prílohu č. 4 časť B 
živnostenského zákona s oso-
bou, ktorá získala živnostenské 
oprávnenie? 
 Podľa živnostenského záko-
na (§ 30 ods. 4) platí, že osoba 
so živnostenským oprávnením 
v postavení zamestnávateľa je 
povinná zabezpečiť, aby všet-
ci jej zamestnanci, ktorí majú 
poskytovanie masérskych slu- 
žieb v náplni práce splnili niek-
torú z alternatívnych podmie- 
nok odbornej spôsobilosti 
uvedenej v prílohe č. 2 pod 
por. č. 53.
 Od 1.	9.	2013 osoby v posta-
vení zamestnancov už nemôžu 
preukázať odbornú spôsobi- 
losť na vykonávanie masér-
skych služieb v rámci pracov-
noprávneho vzťahu pre účely 
posúdenia splnenia podmie-
nok osobitnej odbornej spôso-
bilosti vo vzťahu k živnosti 
uvedenej v prílohe č. 4 živnos-
tenského zákona na základe 
osvedčenia vydaného v čase 
do 1. 9. 2008. I na tieto osoby 
sa od uvedeného termínu pri 
vykonávaní činnosti masér-
skych služieb v rámci pracov-
noprávneho vzťahu s podni-
kateľským subjektom vzťahuje 
povinnosť preukázať odbornú 
spôsobilosť len vzdelaním uve-
deným v živnostenskom záko-
ne pod por. č. 53.

Redakcia

	 Živnostníci	 sa	 často	 sťažujú,	 že	 množstvo	 cenného	 času	
a	energie	musia	vynaložiť	na	rozličné	„papierovanie“,	vypĺňa-
nie	tlačív	a	behanie	po	úradoch.	Zákony	a	predpisy,	týkajúce	
sa	podnikania,	odvodov	alebo	povinného	poistenia	sa	každú	
chvíľu	buď	v	celom	znení,	prípadne	iba	v	niektorej	časti	noveli-
zujú	a	jednoducho	nie	je	v	silách	jednotlivca	všetky	zmeny	per-
manentne	sledovať.	Keďže	neznalosť	zákona	neospravedlňuje,	
v	rubrike	Živnostenská	poradňa	vám	aspoň	na	niektoré	z	čas-
tých	otázok	budeme	postupne	odpovedať.	Tentoraz	sa	bude-
me	venovať	podnikaniu	v	oblasti	športu	a	masérstva.
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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: kzktrnava@szk.sk
KZK	Žilina	
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina 
Ing. Pavol Višňovský, PhD., predseda
Tel./fax: 041/7645195 • e-mail: uradkomory@szk.sk

Scott	Boilen	–	Snuggie	deka
Predstavte si, že vonku je poriad-
na zima a vy sa chcete zabaliť do 
deky tak, aby ste mohli používať 
ruky. Scottovi Boilenovi napadlo, 
že tento problém by vyriešila 
tzv. snuggie deka s rukávmi. 
Aj keď tento nápad spočiatku 
vyzeral hlúpo, jeho vynález si 
zamilovalo množstvo ľudí a stal 
sa hitom. Vďaka partnerstvu 
s poprednými spoločnosťami 
sa z tohto produktu stala milió- 
nová značka, ktorá mu vyniesla 
200 miliónov dolárov.

Richard	 T.	 James	 –	 Slinky	 pru-	
žina	
Tento vynález siaha až do 
obdobia 40. rokov a prišiel s ním 
inžinier Richard. T. James. James 
bol námorným dôstojníkom 
a k vynálezu prišiel náhodou, 
keď mu omylom vypadla pruži-
na a on spozoroval, že sa hýbe 
aj po dopade na zem. Hračku 
pomenoval „Slinky“, požičal si 
500 dolárov na nákup materiálu 
a rozbehol jej výrobu – z vyná-
lezu sa predalo 250 miliónov 
kusov a Richard James zarobil 
50 miliónov dolárov.

Jennifer	Telfer	–	Pillow	Pets
Keď si Jennifer Telfer všimla, ako 
jej malý syn rýchlo zaspal na 

plyšových zvieratkách, napadlo 
ju, prečo nevytvoriť akési zvie-
racie vankúše? Výsledkom sú 
jej vankúšiky s názvom „Pillow 
Pets“, ktoré majú suchý zips a po 
rozopnutí sa premenia na zvie-
ratko. Na svojom nápade Jenni-
fer Telfer zarobila 100 miliónov 
dolárov.

Sara	Blakley	–	Spanx
Pri Sare Blakley nehovoríme 
len o miliónoch, ale miliardách. 
Atraktívna americká podnika-
teľka priniesla na svet tzv. tvaro-
vaciu sťahovaciu bielizeň Spanx, 
ktorá z nej spravila boháčku 
s majetkom v hodnote 1,04 mili-
ardy dolárov. K nápadu prišla 
cez vlastnú nespokojnosť – hľa-
dala totiž výrobok, ktorý by jej 
stiahol a vyformoval postavu, no 
pančuchy boli nepriedušné a tak 
strihala ich spodok až kým nedo-
siahla tvar, ktorý jej vyhovoval.

Gary	Dahl	–	Pet	Rock
Tento doslova absurdný nápad 
sa zrodil v roku 1975, keď sa 
partia priateľov sťažovala, koľko 
starostí má so svojimi domáci-
mi miláčikmi. Vtedy Gary Dahl 
zavtipkoval, že by bolo jedno-
duchšie, ak by boli domáce zvie-
ratá kameňmi. A tak to začalo. 
Gary začal kamene baliť do pre-
nosných škatúľ a pribalil zaují-
mavý návod, ako sa o kamene 
starať či ako ich cvičiť. Vznikol 
produkt Pet Rock a napodiv sa 
tešil veľkému záujmu. Bola z to- 
ho šialená kamienková mánia, 
ktorá trvala len rok a pol, no už 
za dva mesiace dosiahli tržby 
z predaja Pet Rocks až 2 milióny 
dolárov.

Ľuďom,	o	ktorých	píšeme	v	tomto	príspevku	sa	podarilo	to,	
o	čom	sníva	väčšina	z	nás	–	vymyslieť	niečo,	na	čom	zarobili	
milióny!!!



NECHAJTE SVOJE

PODNIKANIE RÁSŤ

www.vub.sk     0850 123 000,  *0200

VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ

PROFIHYPO ÚVER S 50 % ZĽAVOU ZA POSKYTNUTIE
Potrebujete fi nančné prostriedky na nehnuteľnosť určenú na vaše podnikanie, jej kúpu, 
rekonštrukciu, výstavbu alebo na splatenie existujúcich úverov jedným úverom? 
Využite ponuku Profi hypo úveru s 50 % zľavou z poplatku za poskytnutie.*

Čo potrebujete:

• mať k dispozícii nehnuteľnosť na ručenie

Čo dostanete:

• úver až do výšky 500 000 eur so splatnosťou do 15 rokov

• úrokovú sadzbu od 3,30 % ročne s fi xáciou na 1, 3, 5 alebo 10 rokov

• až 30 % z výšky úveru bezúčelových – môžete ich použiť na čokoľvek bez dokladovania účelu

Čím ručíte:

• blankozmenkou

• nehnuteľnosťou

* Ponuka platí v termíne od 15. 3. 2017 do 31. 5. 2017.
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