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	 Určite	 ste	 si	 všetci	 všimli,	 ako	 sa 
v	 ostatných	 rokoch	 všemožne	 boju-
je	 proti	 fajčeniu.	 Začalo	 to	 už	 dávno	
neustálym	 zdražovaním	 cigariet,	 rôz-
nymi	 zákazmi	 fajčenia	 v	 kaviarňach	
a	 v	 reštauráciách,	 potom	 nasledovali	
špeciálne	 fajčiarske	 a	 nefajčiarske	
miestnosti	 a	 prístrešky	 pred	 budo-
vami	 a	 určite	 to	 nekončí	 povestnými	
„škaredými“	obrázkami	na	škatuľkách	
cigariet.	 Samozrejme,	 všetky	 tieto	 na- 
riadenia	 proti	 fajčeniu	 a	 fajčiarom	
robia	 kompetentní	 v	 záujme	 nášho	
zdravia	a	zdravia	všetkých	našich	spo-
luobčanov	(aspoň	tak	to	navonok	pre-
zentujú).	S	tým	sa	dá	len	súhlasiť...	
	 Zaujímavé	 je	však	to,	prečo	v	rámci	
nášho	 zdravia	 tak	 systematicky	nepo-
stupujú	aj	pri	alkohole.	Všetky	štatisti-
ky	hovoria,	že	alkohol	je	jedným	z	hlav-
ných	 podnecovateľov	 násilnej	 trestnej	
činnosti,	je	metlou	ľudstva,	má	na	sve-
domí	rozvrátené	rodiny,	nepríjemnosti	
na	 pracovisku	 a	 v	 neposlednom	 rade	
tiež	 fatálne	 ohrozuje	 to	 najcennejšie	
–	 zdravie	a	 ľudské	životy.	K	 tragickým	
následkom	a	hmotným	škodám	spôso-
beným	pod	 vplyvom	alkoholu	na	 ces-
tách	môžeme	 pripočítať	 okrem	 iného 
aj	veľa	pracovných	úrazov	a	ťažko	vy- 
čísliteľný	počet	hodín,	ktoré	jeho	milov-
níci	 trávia	 v	 bufetoch	 a	 iných	 zaria-
deniach	 s	 pohármi	 v	 ruke	 namiesto	
toho,	 aby	 sa	 venovali	 rodinám.	 Alko-
hol	 je	 jedným	 zo	 spúšťačov	 rakoviny,	
spôsobuje	 cirhózu	 pečene	 a	 zlyhanie	
iných	 orgánov	 a	 nesmieme	 zabudnúť	
aj	 na	 to,	 že	 alkoholici	 svojím	 chova-
ním	 obťažujú	 všetkých	 naokolo	 bez	
ohľadu	na	to,	či	ich	poznajú	alebo	nie.	
Aj	 na	 Slovensku	 ročne	 spôsobí	 alko-
hol	 niekoľko	 tisíc	 dopravných	 nehôd,	
množstvo	 zranení	 vodičov,	 chodcov,	
detí	 a	nehovoriac	 o	 smrteľných	havá- 
riách.	 Nepočul	 som,	 že	 by	 haváriu	
niekedy	spôsobil	fajčiar...
	 Postoj	verejnosti	k	alkoholickým	ná- 
pojom	je	veľmi	zaujímavý.	Pitie	alkoho-
lu	 je	 dlhodobo	 prehliadané,	 tolerova-
né	a	podceňované.	 A	práve	preto	má 
v	našej	spoločnosti	takú	silnú	a	doslo-
va	 neotrasiteľnú	 pozíciu.	 A	 tak	 nám	
logicky	vyvstáva	otázka:	Prečo	s	takou	
odhodlanosťou	a	dôslednosťou,	s	akou	
bojujeme	 proti	 fajčeniu,	 nebojujeme 
aj	 proti	 alkoholu?	 Na	 túto	 otázku	 si	
skúste	nájsť	odpoveď	sami...

Viktor Kubal
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 Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné 
osoby (SZČO) nemajú dôvod urgovať Sociálnu poisťov-
ňu za nedoručenie informácie o vzniku povinnosti 
platiť poistné a o výške poistného od 1. júla 2017. 
Sociálna poisťovňa má termín na oznámenie týchto 
informácií až v termíne do 21. júla 2017. Finančné ria-
diteľstvo Slovenskej republiky je totiž povinné oznámiť 
Sociálnej poisťovni údaje potrebné pre výpočet poist-
ného SZČO najneskôr v termíne do 31. mája 2017 (prí-
padne do 5. októbra 2017, ak mala SZČO predĺženú 
lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016) 
a až na základe toho potom Sociálna poisťovňa oznámi 
samostatne zárobkovo činným osobám tieto údaje:
• vznik povinného nemocenského a povinného dô- 
 chodkového poistenia,
• vymeriavací základ na platenie poistného,
• výšku poistného na jednotlivé druhy poistení,
• dátum splatnosti a

• údaje týkajúce sa úhrady poistného a príspevkov 
 na starobné dôchodkové sporenie.

 Termín na takéto oznámenie má Sociálna poisťov-
ňa do 20 dní od vzniku povinného poistenia, teda 
do 21. júla 2017. Urgovať nedoručenie informácie 
o vzniku poistenia preto Sociálna poisťovňa odporúča 
až po tomto termíne. V týchto dňoch spracúva údaje 
z daňových priznaní za rok 2016 z Finančného riadi-
teľstva SR.
 napriek tomu, že to zákon Sociálnej poisťovni ne- 
ukladá, zašle Sociálna poisťovňa aj tento rok oznáme-
nia aj tým samostatne zárobkovo činným osobám, 
ktorým povinné poistenie zanikne 30. júna 2017. 
Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré povin-
ne poistené neboli a ktorým povinné poistenie ani 
nevznikne, žiadne oznámenia nedostanú.

Zdroj:	SP

 Objednávate si tovar z Ázie či zo 
Severnej Ameriky? Od mája 2017 
musia súkromné osoby a aj firmy 
absolvovať pri jeho prevzatí elek-
tronické colné konanie. Zmeny si 
vyžadujú európske pravidlá, kon-
krétne Colný kódex Eú platný od 
minulého roku.
 Povinnosť absolvovať elektro-
nické colné konanie vzniká pre 
občanov v prípade, že zásielka 
prichádza z tretích krajín, je 
v hodnote nad hranicou 22 eur 
a doručuje ju súkromná kuriér-
ska spoločnosť. Toto konanie bu- 
de teda v elektronickej podobe 
povinné v prípade, že ho nedoru-
čuje Slovenská pošta. Občan mô- 
že na colné konanie splnomocniť 
prepravcu, mal by však počítať 
s tým, že takáto služba môže byť za 
poplatok. Povinnosť vybaviť dovoz 
elektronicky majú aj firmy, opäť to 
neplatí v prípade doručenia pros- 
tredníctvom Slovenskej pošty.
 Pred začiatkom samotného col-
ného konania je potrebné absol- 
vovať nevyhnutné formality. Pr- 
vým predpokladom je kvalifikova-
ný elektronický podpis (KEP). Ten 
je zadarmo napríklad súčasťou 
nového elektronického občianske-
ho preukazu. KEP je potrebné si 
aktivovať na stránke slovensko.sk.
 následne je dôležité zaregis- 
trovať sa v Centrálnom elektro-
nickom priečinku (CEP) a taktiež 
podať žiadosť o zápis do Centrál-
neho registra finančnej správy. 
Obchodníci, ktorí už využívajú 
elektronické colné konanie vo vý- 
voze, tranzite a pri predkladaní 
predbežných colných vyhlásení, 

nemusia prechádzať opätovnou 
registráciou.
 Podmienkou využívania elektro-
nických služieb finančnej správy 
je podpísanie dohody o používaní 
zaručeného elektronického pod- 
pisu pri využívaní vybraných elek-
tronických služieb finančnej sprá-
vy medzi používateľom elektro- 
nických služieb a finančnou sprá-
vou. Informácie o podmienkach 
elektronickej komunikácie nájdu 
podnikateľské subjekty na	portáli	
Finančnej	správy.
 Elektronická prevádzka systému 
eDovoz začala v prípade štandard-
ných postupov už vlani 11. júla. 
Práve 1. mája uplynul čas na to, 
aby sa spoločnosti prispôsobili 
elektronickému systému. Od mája 
prijme colný úrad dovozné colné 
vyhlásenie v listinnej podobe len 
v prípade uplatnenia takzvaného 
„havarijného postupu“.
 na elektronickú komunikáciu sa 
musia pripraviť aj držitelia povole-
ní, ktorí vykonávajú colné konanie 
v takzvanom zjednodušenom po- 
stupe, pri ktorom tovar nie je fyzic-

ky prepravovaný na colný úrad, 
ale colné konanie prebieha priamo 
v priestoroch hospodárskeho sub-
jektu.
 Od 1. februára sa začala pre-
vádzka systému eDovoz v zjed-
nodušenom postupe zápisu do 
evidencie deklaranta podaním 
štandardného elektronického col-
ného vyhlásenia (druh „A“) a do- 
datočného colného vyhlásenia 
(druh „Z“). Pre držiteľov povole-
ní, ktorí podávajú uvedené druhy 
colných vyhlásení, sa začalo pre-
chodné obdobie, v rámci ktorého 
musia svoje deklaračné systémy 
prispôsobiť danej zmene. To skon-
čí 1. júla.
 Ďalším dôležitým termínom je 
1. september, dokedy všetci držite-
lia povolenia (druh „C“ – zápis do 
evidencie deklaranta zaslaním 
„Oznámenia o predložení tovaru“ 
podaním zjednodušeného elek-
tronického colného vyhlásenia) 
musia mať deklaračné systémy 
prispôsobené tak, aby mohli vyhlá-
senia posielať elektronicky.

VKV
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5. 7. 2017
ĽUbOVnIAnSKE múZEUm
Stará Ľubovňa
Cyrilometodské	slávnosti
Pozývame vás do areálu skan-
zenu pod hradom na grécko-
katolícku liturgiu v staroslo- 
vienčine a folklórny program. 

6. 7. – 9. 7. 2017
bRATISlAVA
Slovakia	Folk	
Súťažné aj nesúťažné vystúpe-
nia počas troch dní od 6. do 
9. júna na rôznych miestach 
bratislavského Starého mesta. 
Festival je určený pre detské, 
mládežnícke a dospelé folklór-
ne súbory a spevácke zbory a 
tiež pre všetkých divákov, ktorí 
majú záľubu v tradičnom ľudo-
vom umení. Festival sa koná v 
rámci bratislavského Kultúrne-
ho leta a hradných slávností.

15. 7. 2017
bRATISlAVA
Ríbezľový	Devín	
Degustácie vín z červených aj 
čiernych ríbezlí, džemy, siru-
py, bublanina a ďalšie výrobky 
z ríbezlí budú súčasťou tohto 
sobotného podujatia.
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 Od 1. júla 2017 budú firmám 
so sídlom v SR zapísaným v ob- 
chodnom registri zasielané úrad- 
né rozhodnutia či oznámenia 
výhradne prostredníctvom elek-
tronickej schránky, do ktorej je 
možné prihlásiť sa cez portál 
slovensko.sk. Ak ste si ju dote- 
raz nevybavili, zostáva vám na 
to skutočne len zopár posledných 
dní. K 5. júnu 2017 malo vybave- 
ný elektronický občiansky preu- 
kaz s čipom s bezpečnostným 
osobným kódom (bOK) 123 316 
štatutárov, ďalších 28 567 štatu-
tárov malo občiansky preukaz 
s čipom, no nemalo k nemu bez-
pečnostný osobný kód (bOK). 
Ak aj vy patríte medzi nich, mali 
by ste sa čo najskôr zastaviť na 
oddelení dokladov, pretože do 
e-schránky nie je možné prihlásiť 
sa bez bOK.

 O vydanie občianskeho preu-
kazu s čipom či aktiváciu bezpeč-
nostného osobného kódu môžete 
požiadať na ktoromkoľvek zo 76 
oddelení dokladov na celom Slo-
vensku. Aktuálne je priemerná 
čakacia doba na podanie žiadosti 
o vydanie dokladov 55 minút.
 O prácu so svojou štátnou 
e-schránkou sa zaujíma stále 
viac ľudí. Do kontaktného centra 
národnej agentúry pre sieťové 
a elektronické služby (nASES) 
volá či píše denne takmer tristo 
občanov, čo je o tretinu viac ako 
na začiatku roka a štyrikrát viac 
ako v rovnakom období minulého 
roka. Pre zvýšený záujem obča-
nov o poradenstvo k e-schránkam 
agentúra pristúpila k predĺženiu 
času pre verejnosť. Cez pracovné 
dni sa občania operátorom dovo-
lajú do 18:00, v stredu až do 21:00. 

„Chceli	 sme	 vyjsť	 v	 ústrety	 aj	 viac	
zaneprázdneným	občanom,	ktorým	
je	 pohodlnejšie	 vybaviť	 si	 podobné	
záležitosti	 vo	 večerných	 hodinách,“ 
povedal generálny riaditeľ nASES 
norbert molnár.
 Čo	 poskytuje	 kontaktné	 cen-
trum	 NASES:	 informácie o zria-
dení schránky, vysvetlenie ako 
vstúpiť do schránky, informácie 
o funkcionalite schránok, notifiká-
cii, oprávnení, pomoc a inštaláciu 
aplikácií potrebných na prihláse-
nie a podpísanie, riešenie technic-
kých problémov – podpisovanie, 
inštalácia, prihlasovanie, pomoc 
ako nájsť službu – ako úrad kon-
taktovať, ktorú službu využiť, 
pomoc pri vypĺňaní formulára, 
pomoc pri otváraní elektronicky 
podpísaných príloh, zmenu PIn-u 
(bOK, ZEP, PIn) – čo robiť, ak sa 
zablokuje, riešenie problémov pri 
párovaní a prihlasovaní štatutárov 
do firemných schránok

Zdroj:	NaSES

Mgr.	Denisa	Kičová	
Odborné	vzdelávanie	a	príprava
v	SŽK	
narodená 7. mája 1987
Názov získanej kvalifikácie:
Humánna geografia a demografia
v štátnej správe a samospráve
Profesijné zručnosti:
samostatné odborné, analytické
a riadiace pozície v inštitúciách štátnej  
správy a samosprávy všetkých úrovní, 
v privátnom podnikateľskom sektore
i v medzinárodných inštitúciách.
Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu:
Univerzita Komenského v bratislave
Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Jazykové znalosti: anglický jazyk

 na Strojárskom veľtrhu v nitre 
v dňoch 23. – 26. 5. 2017 pokra-
čovala súťaž v zručnosti vedenia 
vysokozdvižných motorových vo- 
zíkov. Z predchádzajúcich z troch 
kvalifikácii postúpilo na maj- 
strovstvá Slovenska 30 súťažia-
cich, ktorí si zmerajú svoje sily na 
3. majstrovstvách Slovenska, kto-

ré sa uskutočnia dňa 19. 8. 2017 
na výstave Agrokomplex v nitre.
 Tieto súťaže už 6 rokov orga-
nizuje Slovenská spoločnosť pre 
manipuláciu s materiálom – logis-
tika. Hlavným sponzorom je firma 
marián Ivanov – ROUZZ Piešťany 
– školiace stredisko, pričom pán 
Ivanov je aj riaditeľom súťaže. 
Druhým hlavným sponzorom 
je firma Hyster Slovakia, s. r. o., 
ktorá na súťaž poskytuje vozíky. 
Ďalšími sponzormi sú SlOVEnSKÁ 
ŽIVnOSTEnSKÁ KOmORA, firma 

mcROY jobliner, s. r. o., magazín 
Stroje a mechanizácia.  
 Po každý rok sledovalo súťaž 
na výstavisku veľké množstvo 
návštevníkov, ktorým sa na prvý 
pohľad zdala súťažná dráha jed-
noduchá. názor zmenili až vtedy, 
keď videli súťažiacich pri jazde. 
bolo vidieť, že jazdci len veľmi 

ťažko prechádzajú vyhradenými 
priestormi, pretože dráha je po- 
stavená tak, že ju dokáže prejsť 
len súťažiaci s dlhou praxou. 
O jej náročnosti svedčí aj fakt, 
že sa ju nikomu nepodarilo zdolať 
bez trestných bodov. 
 na tohtoročnom poslednom 
kvalifikačnom kole sa zúčastnilo 
21 súťažiacich z celého Slovenska 
a postúpilo 10 najlepších. najviac 
sa darilo účastníkom zo Záhoria, 
pričom najlepší súťažiaci juraj 
Hajdin dostal 45 trestných bodov, 

druhý najlepší marek blecha 50 
trestných bodov (obaja zo Závo-
du pri malackách). Tretie miesto 
patrilo Petrovi múkovi z Klenovca 
pri Kokave nad Rimavicou. Týmto 
zároveň pozývame pracovníkov, 
ktorí majú preukaz na triedu II W1 
alebo II W2, aby sa v budúcom roku 
na strojárskom veľtrhu zúčastnili 
I. kvalifikačných pretekov pre ďal- 
šie majstrovstvá Slovenska. Súťa- 
žiaci v kvalifikáciách sú odmene-
ní diplomami, na majstrovstvách 
Slovenska dostanú vecné ceny, 
diplomy a propagačné materiály 
firmy Hyster Slovakia, s. r. o. Prví 
traja dostanú i trofejné poháre.
 Obsluha motorových vozíkov je 
u nás značne podceňovaná. Keď 
sme sa zúčastnili na majstrov- 
stvách v Dánsku, tak nás informo-
vali, že obsluha mV je lepšie hod-
notená ako kamionisti. je to tým, 
že obsluha mV musí naraz sledo-
vať bremeno, priestor za sebou, 
v zúžených priestoroch ísť veľmi 
opatrne a musí byť veľmi presná 
pri zakladaní do regálov a stohov.
  Celá súťaž je vlastne nielen o od- 
bornosti, ale aj o zábave. Kto nech-
ce súťažiť, môže si dráhu vyskúšať 
aj mimo súťaž. najväčšiu radosť 
na dráhe majú malé deti, ktoré si 
túžia sadnúť do vozíka a hrať sa 
na vodičov. môžu si s rodičmi uro-
biť pekné fotografie. myslíme si, 
že je to zaujímavá atrakcia, a preto 
všetkých pozývame, aby sa prišli 
pozrieť, zabaviť sa a zasúťažiť si.

Marián Ivanov 
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Prezentácia tradičných
ľudových remesiel

 Dnešná doba je pre mladých 
ľudí akousi bránou do sveta 
plného možností a nespútanej 
predstavivosti, čo všetko môžu 
dokázať. Informačné techno-
lógie sa stali neoddeliteľnou 
súčasťou nášho života tak ako 
samozrejmosť, že sa rodíme 
s dvoma rukami. malé deti, žia-
ci, študenti či absolventi vidia 
svoju budúcnosť vo sfére tech-
nológií a hľadajú cestu, čo všet-
ko by sa ešte v dnešnej dobe 
dalo spojiť s využitím aplikácií. 
je to akoby súťaž, kto vymyslí 
lepšiu aplikáciu alebo vymyslí 
niečo, čo tu ešte nebolo. 
 lenže svet nie je len o tech-
nológiách. Obzrime sa na chvíľ- 
ku späť. Dnes zabúdame na 
väčšinu toho, čo tu existuje od 
nepamäti, stále je súčasťou 
nášho života a mnohí to berie-
me ako samozrejmosť, až takú, 
že jej venujeme čoraz menšiu 
pozornosť. Áno, reč je o mat-
ke prírode, o koreňoch, z kto-
rých pochádzame a tradíciách, 
ktoré sme odsunuli na okraj. 
naši predkovia pracovali s dre- 
vom, hlinou, kameňmi, nerast-
mi a mnohými inými prírod-
nými materiálmi, ktoré sú pre 
nás dnes v podstate vzdialené. 
Zhotovovali z nich predmety 
dennej potreby, ktorým záro-
veň vdýchli krásu umeleckých 
artefaktov. Reč je o tradičných 
umeleckých remeslách.
 V najbližších číslach Živnos-
tenských novín vám predstavím 

jednotlivé umelecké remeslá 
a skúsim tak vzbudiť záujem 
mladých ľudí o pokračovanie 
v tejto tradícii.

	 Umelecký	rezbár
 V prvej časti nášho seriálu sa 
pozrieme na prácu s drevom, 
ktoré je základným materiálom 
pre niekoľko umeleckých reme-
siel. Pán marián Detko z ob- 
ce Krakovany sa venuje ume-
leckému rezbárstvu. K tomu-
to remeslu ho priviedla práve 
jeho vášeň pre prácu s drevom. 
Ako malý vypaľoval obrázky do 
dreva spájkovačkou, neskôr vy- 
skúšal rôzne iné techniky a od 
veku 25 rokov začal pokračovať 
v tradícii rezbárstvo. Význam-
nú úlohu pri jeho rozhodnutí 
zohrali aj obaja jeho starí otco-
via, ktorí boli hudobne a ume-
leckí nadaní. Pán Detko spolu-
pracuje s materskou škôlkou 

a snaží sa pomáhať deťom tvo- 
riť a rozvíjať ich kreatívne nada-
nie a tiež podporuje toto zaria- 
denie pre jeho charitatívnu čin-
nosť. Záujemcovia, návštevníci 
či len obyčajní pozorovatelia 
môžu jeho výrobky zazrieť na 
rôznych výstavách tradičných 
umeleckých remesiel v Piešťa-
noch, Trenčíne či v Skalici. Inšpi-
ráciu pre toto remeslo hľadá 
v prírode, kde všetko začalo. 
 Veľa mladých ľudí pri rozho-
dovaní sa ako ďalej a najmä 
akým smerom sa chcú uberať 
často zabúdajú na tradičné 
remeslá. Pri predstave štu-
dovania umeleckého remesla 
nevidia všetok možný poten-
ciál pre ich budúce povolanie. 
Aj remeslo umelecký	 rezbár sa 
muselo prispôsobiť tejto dobe 
a už dnes vieme z dreva okrem 
tradičných výrobkov využiť i 
moderné technológie. Umenie 
a design nespočíva len v ručnej 
práci, ale v nápade každej doby 
ako daný produkt vylepšiť, 
aby bol čo najpríťažlivejší pre 
potenciálnych kupujúcich. Ako 
príklad môžem uviesť prácu 
s 3D tlačiarňou či spojenie prá-

ce s grafickým priemyslom a ich 
kreatívnym myslením. Chcem 
poďakovať umeleckému rezbá-
rovi mariánovi Detkovi za to, 
že si našiel čas porozprávať 
o tomto krásnom remesle 
našim čitateľom.
	 Podporte	nás,	čo	tvoríme	rozu-
mom,	srdcom	a	rukami...

Mgr. Denisa Kičová 
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 Príprave a výchove žiakov 
na stredných odborných ško-
lách sa hlavne teraz venuje 
mimoriadna pozornosť. na 
trhu práce je nedostatok kva-
lifikovaných odborníkov, čo 
mnohé firmy riešia zamestná-
vaním nekvalifikovaných pra-
covníkov aj zo zahraničia. 
 Termín od 16. 6. je legislatí-
vou určený na uskutočnenie 
záverečných skúšok žiakov 
SOŠ učebných odborov. Žia-
ci počas záverečných skúšok 
(z písomnej, praktickej a ústnej 
časti) preukazujú svoje odbor-

né vedomosti a zručnosti, kto-
ré nadobudli v školách a na 
zmluvných pracoviskách. Hod-
notiaca komisia je na závereč-
ných skúškach zložená z pred-
sedu, podpredsedu, triedneho 
učiteľa, skúšajúceho učiteľa 
a majstra odbornej výchovy. 
Riadnym členom komisie je aj 
delegovaný zástupca zamest-
návateľov. 
 na SOŠ gastronómie a ho- 
telových služieb Farského 9 
v bratislave v dňoch 16. – 22. 6. 
2016 končilo štúdium zame-
rané na potravinárstvo celko-
vo 16 žiakov, z toho v odbo-
re cukrár 13 žiakov a mäsiar 
lahôdkar 3 žiaci. V zameraní 
gastronómia – v odbore čaš-
ník, servírka 12 žiakov a v od- 
bore kuchár 7 žiakov. Dohľad 
nad priebehom skúšok mali 
aj delegovaní zástupcovia za- 
mestnávateľov. Za Slovenskú 
poľnohospodársku a potra-
vinársku komoru to bol čest-
ný cechmajster Ing. Vojtech 
Szemes, za SŽK predseda KZ 
bratislava Vladimír mička a 
pozvaní odborníci z praxe zo 
zmluvných pracovísk – za naj-
väčšieho zmluvného partnera 
zo spoločnosti medusa Group 
Valéria mlynarovičová a juraj 

Chromiak a za hotel Carlton 
pani janka masárová. 
 Žiaci po absolvovaní písom-
ného testu absolvovali prak- 
tickú časť. Cukrári počas dvoch 
dní pripravovali dva druhy 
výrobkov a tiež dekoráciu na 
tortu z modelovacej hmoty. 
Žiaci učebného odboru mä- 
siar, lahôdkar zasa vyrábali 
mäsové výrobky ako špekáči-
ky, syrové klobásky, jaternice, 
domáce údené klobásky.
 Žiaci, ktorí končia štúdium 
zamerané na gastronómiu, 
v rámci záhradnej slávnosti, 

ktorá sa niesla v znamení témy 
„Svet kávy“, pripravovali jedlá, 
dezerty a nápoje s použitím 
kávy. Čašníci a servírky pri-
pravili a vyzdobili vonkajšie 
priestory školskej záhrady 
a predvádzali odbornej komi- 
sii a hosťom svoje odborné 
zručnosti pri príprave kávy, 
čaju, miešaných nápojov, po- 
dávaní vína, flambovaní a pri 
príprave slávnostnej tabule. 
 na záhradnej slávnosti sa 
zúčastnili mnohí pozvaní hos-
tia. Za zriaďovateľa školy z bSK 
riaditeľ odboru školstva Ing. 
Roman Csabay a vicežupan 
Ing. Igor bendík, za Štátny 
inštitút odborného vzdelá-
vania Ing. Viera Žatkovičová 
a PhDr. Silvia bielková, za Slo-

venskú živnostenskú komoru 
predsedníčka mgr. Daniela ja- 
slovská a predseda KZ SŽK 
bratislava Vladimír mička a 
Ing. ján Dutko riaditeľ odboru 
živnostenského podnikania 
mV SK.
 Pri tejto príležitosti pred- 
sedníčka SŽK mgr. Daniela 
jaslovská poďakovala riadi- 
teľovi školy PaedDr. joze-
fovi Horákovi za dlhoročnú 
a príkladnú spoluprácu so SŽK 
pri výchove a vzdelávaní mla-
dých ľudí a študentov. 
 nechýbali ani zástupcovia 
zmluvných pracovísk, rodi-
čia a príbuzní žiakov. Žiaci 
počas slávnosti charakterizo-
vali jednotlivé jedlá a nápoje. 
účastníci záhradnej slávnosti 

mali vydarený gastro zážitok 
v príjemnej atmosfére živej 
hudby. 
 Po úspešných praktických 
skúškach boli žiaci pripuste-
ní na ústnu časť záverečnej 
skúšky. Žrebovali si otázky 
a následne preukazovali zís-
kané teoretické vedomosti, 
ktoré nadobudli počas troj-
ročného štúdia na odbornej 
škole. Všetci žiaci záverečné 
skúšky úspešne zvládli. niek-
torí budú pokračovať v dvoj-
ročnom nadstavbovom štúdiu 
k získaniu maturity a niektorí 
už majú zabezpečené pracov-
né miesto.

Danica Daubnerová
Viktor Kubal
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po predchádzajúcom uznaní do- 
kladu o vzdelaní ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu 
SR. ministerstvo vnútra SR v rám-
ci konania o uznaní odbornej kva-
lifikácie posúdi i prax dotknutej 
osoby v odbore „nástrojárstvo“ 
a rozhodne v súlade s § 66m ods. 
5 živnostenského zákona.
 Pri živnosti „opravy, úpravy, ni- 
čenie, znehodnocovanie alebo vý- 
roba rezu zbraní“ orgánom op- 
rávneným rozhodnúť o uznaní do- 
kladu o vzdelaní je ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu 
SR, ktoré však nie je oprávnené 
rozhodnúť o doklade požadova-
nej dĺžky odbornej praxe viažu- 
cej sa k príslušnému vzdelaniu, 
v nadväznosti na § 31 zákona 
č. 422/2015 Z. z. O uznaní odbor-
nej kvalifikácie nie je oprávnené 
rozhodnúť ani ministerstvo vnút-
ra SR, nakoľko uvedená viazaná 
živnosť nie je zaradená do zozna-
mu I, II, prípadne III.

• Je možné si založiť živnosť ako 
terapeut čínskej medicíny na 
základe diplomu po absolvovaní 
4-ročného štúdia v Brne?
 Vykonávanie činnosti terapeu-
ta nie je živnosťou. Ide o činnosť, 
ktorá je vyhradená zdravotníc- 
kym pracovníkom pri výkone ich 
povolania ako forma poskytova- 
nia zdravotnej starostlivosti v 
právnom rámci zákona č. 578/ 
2004 Z. z. o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, zdravot- 
níckych pracovníkoch, stavov-
ských organizáciách v zdravotníc-
tve a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

• Aké živnostenské oprávnenie 
musí mať podnikateľský subjekt, 
aby mohol vybudovať fotovoltaic-
kú elektráreň do 1 Mgw ako gene-
rálny dodávateľ na kľúč?
 Podľa § 43a ods. 3 písm. f) záko-
na č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskor-

• Na aký orgán štátnej sprá-
vy je potrebné postúpiť doklad 
o posúdení právnického vzdela-
nia získaného v Českej republike 
na účely jeho uznania na preuká-
zanie odbornej spôsobilosti pre 
výkon živnosti „sprostredkovanie 
predaja, prenájmu a kúpy nehnu-
teľnosti (realitná činnosť)“? 
 Predmetná viazaná živnosť 
nepatrí do zoznamu regulova-
ných povolaní v zmysle zákona    
č. 422/2015 Z. z. (pozn.: regulova-
nými povolaniami nie sú tie povo-
lania alebo skupina povolaní, kde 
nie je stanovený presne vyme- 
dzený kvalifikačný predpoklad 
s obsahom požadovaného vzde-
lania, ale len stupeň vzdelania, 
napr. v odbore právo, ekonomika 
a sociálne vedy). V prípade dokla-
dov z Českej republiky platí Zmlu-
va medzi SR a ČR o vzájomnom 
uznávaní rovnocennosti dokla-
dov, na základe ktorej je doklad 
z Českej republiky automaticky 
platný, bez potreby uznania vzde-
lania. Predmetná zmluva neplatí, 
samozrejme, v prípade regulova-
ných povolaní (bližšie informácie 
o zmluve nájdete na internetovej 
stránke: http://www.minedu.sk/
zmluva-s-cr/).

• Ktorý orgán štátnej správy je 
oprávnený uznať doklad o vzde-
laní – výučný list vydaný v Českej 
republike, (Střední škola – Cen- 
trum odborné přípravy technic-
ké Uherský Brod, odbor Puškař) 
a doklad o preukázaní 2-ročnej 
praxe v odbore „nástrojárstvo 
na účely preukázania odbornej 
spôsobilosti pre výkon živnos-
ti „vývoj a výroba zbraní alebo 
streliva“ a „opravy, úpravy, niče-
nie, znehodnocovanie alebo výro-
ba rezu zbraní“?
 Príslušným orgánom na uzna-
nie dokladu o odbornej kvalifiká- 
cii pre živnosť „vývoj a výroba 
zbraní alebo streliva“ je minister-
stvo vnútra SR (ide o viazanú živ-
nosť, zároveň regulovanú odbor-
nú činnosť zaradenú do zoznamu I) 

ších predpisov je výstavba foto-
voltaickej elektrárne zaradená 
medzi stavby energetických za- 
riadení a tie patria medzi inži- 
nierske stavby. Uvedená činnosť 
je v plnom rozsahu súčasťou 
rozsahu živnostenského opráv-
nenia na voľnú živnosť „usku-
točňovanie stavieb a ich zmien“. 
Živnostenské oprávnenie však 
zahŕňa výlučne dodávku stavieb, 
t. j. dodávku stavebného diela 
špecifikovaného v stavebnom 
povolení, na ktoré bolo vydané 
stavebné povolenie.

• Môže byť činnosť „permanent-
ný make up“ vykonávaná v roz-
sahu živnostenského oprávnenia 
„služby súvisiace so skrášľova- 
ním tela“? 
 nemôže. Permanentný make-
up (mikro-pigmentová implan-
tácia) má charakter odborného 
kozmetického úkonu, ktorý je 
súčasťou rozsahu činností posky-
tovaných v rámci živnostenského 
oprávnenia remeselnej živnos-
ti „Kozmetické služby“. Podľa 
štátneho vzdelávacieho progra-
mu pre odborné vzdelávanie 
a prípravu Skupina študijných 
odborov 62 ekonomické vedy, 
63, 64 ekonomika a organizá-
cia, obchod a služby I, II , ktoré 
schválilo ministerstvo školstva, 
vedy výskumu a športu SR pod 
č. 2013-762/1889:23-925 s účin-
nosťou od 1. septembra 2013, 
v rámci praktickej prípravy ab- 
solventov študijného učebné-
ho odboru nepatrí táto činnosť 
medzi štandardné základné tech-
nologické postupy pri poskyto-
vaní kozmetických služieb. má 
charakter nepovinného techno-
logického postupu, s ktorým sa 
budúci kozmetik oboznamuje 
ako s novou metódou trvácnejšej 
estetickej úpravy farbenia obočia, 
pier, resp. liniek mihalníc, ktorej 
cieľom je dosiahnuť estetickú 
korekciu, zlepšenie a zvýraznenie 
vybraných častí tváre. Podľa nor-
matívu materiálno technického 
a priestorového zabezpečenia 
pre študijný odbor 6446 K kozme-
tik, ktoré schválilo ministerstvo 
školstva, vedy výskumu a športu 
SR pod č. 2013-701/5436:77-925 
s platnosťou od 1. septembra 
2013 je v bode 5.2 uvedený ako 
odporúčaný učebný priestor 
– „pracovisko pre permanent-
ný make – up“, ktoré môže byť 
súčasťou pracoviska pre kozme-
tiku. V bode 6.1.5 sú uvedené 
požiadavky na konkrétne vybave-
nie takéhoto pracoviska. 
 
• Je možné zapísať potápačské 
práce ako živnosť, keď predme-
tom zákazky je realizácia staveb-
ných prác pod vodou a vizuálne 
kontroly pod vodou? 
 Potápačské práce nie sú živ-
nosťou. je to len spôsob, akým 
sa budú určité činnosti spĺňajú-
ce znaky živnosti vykonávať. Pre 
živnostensko-právne účely je pot- 
rebné jasne zadefinovať pred-

mety podnikania, ktoré majú byť 
vykonávané pod vodou, z hľadi- 
ska posúdenia obsahu činnos-
ti, ktorá môže generovať aj inú 
druhovú kvalifikáciu živnosti. 
Ide napr. o činnosti: montáž a 
demontáž technologických za- 
riadení a stavebných konštruk-
cií (pod vodou), ukladanie prie-
myselných rozvodov a inžinier-
skych sietí (pod vodou), vŕtanie, 
rezanie, odpaľovanie, zváranie 
železných konštrukcií, odsávanie 
sedimentov (pod vodou), čistiace 
služby (pod vodou), spevňovanie 
mostových konštrukcií, oprava 
krytia plynových potrubí, infor-
matívne testovanie, meranie, 
analýzy, kontroly (pod vodou), 
fotodokumentácia, natáčanie vi- 
deozáznamov (pod vodou)... 
Predmetom zákazky stavebných 
prác môže byť napr. vykonávanie 
hydroizolácií nádrží, potrubí, čo 
je už remeselná živnosť, na výkon 
ktorej sa vyžaduje preukázanie 
odbornej spôsobilosti. 
 Výkon vyššie uvedených prác 
pod vodou si vyžaduje splnenie 
špecifickej podmienky, ktorá síce 
nemá vplyv na vydanie živnosten-
ského oprávnenia, ale pri výkone 
činnosti je neopomenuteľná a 
to, že tieto práce môžu vykoná-
vať len certifikovaní potápači, 
ktorí absolvovali kurz potápania 
v akreditovanej vzdelávacej usta-
novizni.

• Je možné zaradiť medzi počíta-
čové služby(NACE kód 62020.011) 
aj počítačové programovanie 
(tvorba počítačových hier)? 
 Táto činnosť spadá pod § 3 
ods. 1 písm. b) živnostenské-
ho zákona. Z pohľadu zákona 
č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 
v znení neskorších predpisov je 
táto činnosť predmetom autor-
ského práva, ktoré je jedinečným 
výsledkom tvorivej duševnej čin-
nosti autora.

• Môže byť vydané živnostenské 
oprávnenie na predmet podnika-
nia „výkon činnosti energetického 
audítora“ aj právnickej osobe, 
keď energetickým audítorom je 
fyzická osoba zapísaná v zozname 
energetických audítorov na zákla-
de osvedčenia o odbornej spôso-
bilosti energetického audítora 
vydaného Slovenskou inovačnou 
a energetickou agentúrou? 
 Áno. Uvedený predmet pod-
nikania je možné vykonávať aj 
v právnom postavení právnickej 
osoby. Podľa § 13 ods. 1 zákona 
č. 321/2014 Z. z. o energetickej 
efektívnosti a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov ener-
getický audit vykonáva energe- 
tický audítor ako podnikanie 
podľa osobitného predpisu alebo 
ako zamestnanec fyzickej osoby 
– podnikateľa alebo právnickej 
osoby, ktorá vykonáva energe-
tický audit ako podnikanie podľa 
osobitného predpisu (s odkazom 
na živnostenský zákon).

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	nove-
lizujú	 a	 jednoducho	nie	 je	 v	 silách	 jednotlivca	 všetky	 zmeny	
permanentne	sledovať.	Keďže	neznalosť	zákona	neospravedl-
ňuje,	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
Vladimír mička

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. Robert 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

	 1.	Odháňač	holubov
 V indickom Džajpure je päť- 
hviezdičkový hotel Rambagh 
Palace. na jeho nádvorí je fon-
tána a pri nej stoja dvaja pestro 
oblečení muži s vlajkami, na kto-
rých je nakreslený prečiarknutý 
vták. Sú to odháňači holubov. 
Keby tu neboli, kŕdle vtákov by 
na fontánu okamžite zaútočili 
a znečistili ju.

	 2.	Leštič	mincí
 niektoré americké banky po- 
núkajú svojim klientom aj v do- 
be kreditných kariet exkluzívnu 
službu. Ich drobné do niekoľ- 
kých hodín vyleštia, ako keby 
práve vyšli z mincovne. Samo- 
statný pracovník ich denne 
namáča v špeciálnom roztoku, 
ručne leští a suší, aby sa všetky 
tie centy ligotali. milionári si vraj 
na to potrpia...

	 3.	Ochutnávač	potravy
	 pre	zvieratá
 Aj zvieratá sa chcú stravovať 
ako ľudia. Funkcia ochutnáva-
ča potravy pre mačky a psov je 
celkom jednoduchá. nesmiete 
mať alergiu na žiadnu zo zložiek 

krmiva, ktoré je pre bežného 
človeka celkom neškodné, ale 
hlavne o ňom musíte dokázať 
napísať podrobnú správu. 

	 4.	Rybia	kalkulačka	
 V obrovských  akváriách je 
potrebné čas od času ryby 
prepočítať, aby ich náhodou 
nepribúdalo (to je ten lepší va- 
riant), alebo aby sa návštevníci 

zbytočne nepozerali na tlejú-
ce mŕtvolky. Pri kŕdli malých 
rybičiek je to celkom namáha-
vé, pretože chvíľku nepostoja 
a všetky vyzerajú rovnako. Za tri 
minúty vraj priemerný počítač 
zvládne spočítať až 450 drob-
ných rybiek. 

	 5.	Natierač	Golden	Gate	Bridge		
 jeden z najslávnejších mostov 
na svete nemá svoju charak-
teristickou oranžovú farbu len 
tak. neustále ju obnovuje tím 
tridsiatich natieračov, pretože 
farbu neustále ničí morská soľ, 
časté hmly a ďalšie nepriaznivé 
vplyvy počasia. natierači musia 
mať pre túto prácu horolezecké 
skúšky a dobrý žalúdok.

Nezvyčajné povolania

	 „Ten	dělá	to	a	ten	zas	tohle...	a	všichni	dohromady	udělají	moc,“	spie-
val Jan	Werich	 v	pesničke	 z	 filmu	Cisárov	pekár	 a	pekárov	 cisár. 
legendárny český herec tým chcel povedať, že všetky povolania sú 
rovnako potrebné a znamenajú pre spoločnosť rovnaký prínos, len 
neviem, či mal na mysli aj nasledujúce:
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