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	 O	 povinnom	 čipovaní	 niektorých	
druhov	 zvierat	 sa	 u	 nás	 hovorilo	 už 
v	roku	2013.	Povinnosť	mala	platiť	pre	
majiteľov	psov,	mačiek	a	fretiek.	Spus-
tila	sa	však	veľká	vlna	nevôle	zo	strany	
ich	majiteľov	 hlavne	 preto,	 lebo	 vete-
rinári	 si	 za	 tento	 úkon	pýtali	 prehna-
né	 sumy	 a	 bolo	 to	 opäť	 len	 ťahanie	
peňazí	z	vreciek	ľudí.	Poslanci	napokon	
povinné	čipovanie	zo	zákona	vypustili, 
v	súčasnosti	musia	mať	čip	len	zviera-
tá,	ktoré	putujú	za	hranice.	Veľa	maji-
teľov	si	však	stihlo	dať	svojich	miláčikov	
začipovať	 ešte	 pred	 zmenou	 zákona 
a	 vznikli	 im	 tak	 zbytočné	náklady!	 Po	
štyroch	 rokoch	 je	 povinné	 čipovanie	
opäť	na	stole,	týkať	sa	však	bude	zatiaľ	
iba	psov.	Novelu	zákona	o	veterinárnej	
starostlivosti	 predstavila	 ministerka	
pôdohospodárstva	 Gabriela	 Matečná	
(SNS)	 a	 platiť	 by	mala	 od	 1.	 januára	
2018.	 Vraj	 novinka	 prinesie	 viacero	
zmien	–	zviera prestane byť vecou!
	 Ja	by	som	si	dovolil	k	tomuto	„oprá-
šenému“	 opatreniu	 povedať	 zopár	
slov.	 Tak po prvé	 –	 zviera	 a	 hlavne	
psík,	 ktorých	99	percent	 ich	majiteľov	
zbožňuje,	 nikdy	 nebol	 vecou!	Po dru-
hé	–	je	to	zasa	ťahanie	peňazí	od	ľudí,	
lebo	 veterinári	 si	 za	 čipovanie	 pýtajú	
od	 majiteľov	 psov	 od	 10	 do	 15	 EUR	
a	 návrh	 novely	 nemá	 tento	 problém	
vôbec	 vyriešený.	 Po tretie	 –	 vyhrážať	
sa	ľuďom	pokutami	–	za	neevidovanie	
psa	v	registri	sa	môže	vyšplhať	do	výš-
ky	800	EUR,	pre	právnické	osoby	až	na	
3	500	EUR,	na	to	nikdy	nezabudneme!	
Už	teraz	však	ľutujem	všetkých	dedkov	
a	babky,	hlavne	na	dedinách,	kde	má	
prakticky	 každý	 pri	 dome	 psíka.	 To	
bude	 po	 dvoroch	 niekto	 chodiť,	 kon- 
trolovať	ich	začipovanie	a	rozdávať	im	
s	chuťou	mastné	pokuty?	
	 Prosím	 vás!	 Rozumiem	 a	 chápem, 
o	čo	ide.	Ale...	Nešite	túto	novelu	horú-
cou	 ihlou	 len	 preto,	 lebo	 napríklad 
v	Rakúsku	 to	 funguje.	Verte	mi,	poža- 
dovaný	efekt	u	nás	sa	nedostaví,	zákon	
bude	 deravý	 ako	 ementál,	 ale	 hlavne	
neúčinný	 a	 opäť,	 ako	 v	 roku	 2013, 
si	 proti	 sebe	 poštvete	 veľké	množstvo	
ľudí....

Viktor Kubal
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 Dňa 29. 6. 2017 sa na úra-
de vlády SR konalo rokovanie 
Rady solidarity a rozvoja SR 
pod vedením predsedu vlády 
Roberta Fica, na ktorom sa na 
pozvanie úradu vlády SR zú- 
častnila aj predsedníčka Slo- 
venskej živnostenskej komory 
Mgr. Daniela jaslovská.

	 „Dovoz	 pracovníkov	 zo	 zahra- 
ničia	 na	 Slovensko	 je	 pre	 vládu	
krajným	 riešením,	 ktoré	 sa	 má	
použiť	až	vtedy,	keď	zlyhajú	všet-
ky	 ostatné	 opatrenia	 na	 mobili-
záciu	 nezamestnaných“, uviedol 
na rokovaní premiér Robert 
Fico. Medzi opatrenia, ktoré 
vláda plánuje prijať na podpo-
ru zamestnávania vlastných 
občanov, zaradil plánovanú 
exekučnú amnestiu. „Amnestiu	
považujem	 za	 akútne,	 okamžité	
opatrenie,	 ktoré	 by	 mohlo	 uvoľ-
niť	časť	nezamestnaných,	hovorí-
me	asi	o	40-tisíc	 ľuďoch,	ktorí	 sa	
nechcú	 zamestnať	 preto,	 že	 sa	
obávajú	tlaku	exekútorov	na	svo- 
je	mzdy,“ skonštatoval premiér.
 Vláda tiež plánuje podporiť 
mobilitu pracovnej sily zvýše-
ním príspevku na presťahova-
nie za prácou či vyššou podpo-
rou pri cestovaní za zárobkom. 
Dôležitá je podľa Fica aj bytová 
politika. „Budeme	 musieť	 túto	
pomoc	 sústrediť	 predovšetkým	
do	 regiónov,	 kde	 sa	 nám	 ku- 
mulujú	 investori	 a	 kde	 potre-
bujeme	 dostatok	 kvalifikovanej	
pracovnej	sily,“ uviedol premiér. 
Vyzval zamestnávateľov, aby 
predložili vlastné návrhy v ob- 
lasti podpory výstavby nájom-
ných bytov.

	 VzdELáVAniE
 Ďalšou témou bola aj oblasť 
vzdelávania. Stredné školy pod- 
ľa premiéra často ponúkajú 
vzdelanie v odboroch, ktoré 
Slovensko nepotrebuje a absol-
venti týchto škôl sa potom 
musia rekvalifikovať. „Štát	musí	
podstatne	 aktívnejšie	 vstúpiť	 do	
plánovania,	pokiaľ	ide	o	odborné	
školstvo	a	štát	musí	ísť	cez	finan- 
čné	 nástroje	 aj	 do	 vysokých	 škôl	
z	hľadiska	organizovania	 života,“ 
uviedol.

 Viceprezident Asociácie za- 
mestnávateľských zväzov a zdru- 
žení SR Rastislav Machunka 
ocenil vyjadrenia premiéra Ro- 
berta Fica na rokovaní Rady so- 
lidarity.	 „Nebude	 klásť	 zásadné	
administratívne	prekážky	pri	 pri-
jímaní	 zahraničných	pracovníkov	
na	 slovenský	 trh,	 pokiaľ	 to	 bude	
vnímané	zo	strany	firiem	ako	krí-
zové	 riešenie,	 ktoré	 má	 vyriešiť	
okamžitú	situáciu	a	riešiť	potrebu	
nedostatku	kvalifikovanej	pracov-

nej	sily,“ povedal. Zamestnávate-
lia by podľa neho privítali, keby 
sa v tejto oblasti znížila adminis-
tratívna záťaž.

	 SPOLuPRácA
	 V	EuROzónE
 Prezident Konfederácie odbo-
rových zväzov SR jozef Kollár 
zasa upozornil, že je ťažké kon-
trolovať kvalitu dovážanej pra-
covnej sily zo zahraničia. Medzi 
nezamestnanými sa totiž podľa 
šéfa odborov stále nájdu aj takí, 

ktorí by si pri vhodnej rekvalifi-
kácii našli zamestnanie.
 Rada solidarity rokovala aj 
o hlbšej spolupráci krajín Euro-
zóny v sociálnej oblasti. Na 
jeseň sa bude podľa premiéra 
v Európskej únii rokovať o pilieri 
sociálnych práv. Slovenská vlá-
da nechce byť len prijímateľom 
rozhodnutí v tejto oblasti, ale 
chce sa podieľať na formovaní 
rozhodnutí v rámci piliera so- 
ciálnych práv.                        VMK



SPRiEVOdnÝ	PROGRAM	
AGROTRADE	GROUP	–	vpE
CEsTičky	výsTAvnOU	
PLOchOu

• Technológia a príbeh pesto-	
 vania hustosiatych plodín
• Technológia a príbeh pestova-	
 nia plodín siatych na presno
• Technológia zberu krmovín
• Chované zvieratá (oviec, kráv, 	
 magaduriek, kačíc, kurčiat)
• Stroje potrebné pre chovanie 	
	 zvierat
• Doprava a manipulácia v poľ-	
 nohospodárstve
• Farmárska výroba potravín

KuLtúRnO-OdbORnÝ
PROGRAM
Každý deň medzi kultúrnym 
programom budú prebiehať od- 
borné diskusie na témy:
1.)	 Perspektívy	slovenskej	živočíš- 
	 nej	 výroby	 po	plošnom	 zave- 
	 dení	kŕmenia	zvierat	bez	GMO	 
	 krmivami.
2.)	 Poctivá	 výroba	 potravín	 bez 
	 aditív	 a	 konzervantov	 verzus 
	 bežne	 dostupné	 potraviny 
	 v	obchodných	reťazcoch.
3.)	 Možnosti	 zvyšovania	 efektivi- 
	 ty	 prác	 v	 poľnohospodárstve 
	 vďaka	zvyšovaniu	rýchlosti	vy- 
	 konávania	jednotlivých	prác.
4.)	 Znižovanie	 spotreby	 umelých 
	 hnojív	 a	 pesticídov	 v	 poľno- 
	 hospodárstve	 bez	 znižovania	 
	 úrody.
5.)	 Špecifiká	zamestnávania	pra- 
	 covníkov	 v	 poľnohospodár- 
	 stve	verzus	zákonník	práce.
6.)	 Malí	 farmári	 kontra	 veľké 
	 podniky	 –	 diskusia	 o	 oblas- 
	 tiach,	v	ktorých	sú	názory	od- 
	 lišné
7.)	 Nákup	slovenskej	pôdy	a	poľ- 
	 nohospodárskych	firiem	

diSKuSnÉ
OkRÚHLE	sTOLy

Organizátori:
• Zastúpenie Európskej komisie	
 na Slovensku
• Agroinštitút Nitra, štátny	
 podnik
• Slovenská poľnohospodárska	
 a potravinárska komora

ŠtVRtOK	– 17. 8. 2017
14:00 – Slovensko a nová SPP po 
roku 2020

PiAtOK – 18. 8. 2017
10:00 – Slovenské zeleninárstvo 
vstáva z popola. Môže byť príkla-
dom pre iné odvetvia?
12:00 – Národný potravinový ka-	
talóg 
14:00 – Eliminácia rizík v poľno-
hospodárskej prvovýrobe

SObOtA – 19. 8. 2017
10:00 – Získavajú si slovenské 
mliečne výrobky srdcia spotrebi-
teľa? (spolu s ochutnávkou) 
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 Pripravte sa na novinku, ktorá platí od júla 2017! 
Banka po novom už prezradí všetko o vašom účte 
nielen exekútorovi, ale už aj úradníkom! Stačí dlh 
štyri eurá a môžete byť po uši v nepríjemnostiach! 
Ak ste živnostník a čo i len raz nezaplatíte odvo-
dy do Sociálnej poisťovne načas, riskujete veľké 
problémy. Od júla vám môžu jej úradníci siahnuť 
na peniaze v banke, na materskú alebo na nemo-
censké dávky. A to všetko aj bez rozhodnutia súdu 
a exekútora. 

 Zmena zákona umožňuje Sociálnej poisťovni od 
1. júla vymáhať peniaze od dlžníkov priamo. „Tento 
zákon umožnil Sociálnej poisťovni žiadať informácie 
od bánk o čísle účtov a zostatkoch na nich,“ uviedla 
Anna Šurinová, riaditeľa odboru pohľadávok So- 
ciálnej poisťovne. Takže táto štátna inštitúcia, kto-
rá vie všetko o vašich oficiálnych príjmoch vrátane 
materskej, nemocenskej dávky alebo dôchodku, 
sa dostane k informáciám aj o vašom bankovom 
účte. Dlžníkovi môže stiahnuť peniaze z účtu alebo 
zrážať mu dlžnú čiastku zo mzdy alebo dávok. 

 „Pre dlžníkov to bude znamenať, že nebudú za-	
ťažení exekučnými trovami, ktoré predstavovali	
20 percent odmeny z vymoženej pohľadávky a trovy 
exekučného konania,“ vysvetľuje zmeny Šurinová. 
Sociálna poisťovňa vymáha nezaplatené poistné 
už od sumy 3,32 eura. A tak dlžník zaplatí svoj dlh 
a penále. Nejde pritom spolu o malé sumy... 
 „Dlžníci by sa mali zaujímať o svoje záväzky, pre-
tože z poistného, ktoré nie je zaplatené v lehote, 
narastajú denno-denne penále, ktoré sú vo výške 
0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo 
dňa splatnosti,“ upozorňuje Šurinová s tým, že pe- 
nále nie je možné odpustiť.

 Takže čo robiť, keď dlhujete napríklad Sociálnej 
poisťovni? Ponúkame vám v tomto smere zopár 
dobrých a užitočných rád: 
• komunikovať so Sociálnou poisťovňou 
• oznamovať Sociálnej poisťovni skutočnosti, kto- 
 ré majú vplyv na výplatu dávky
• preberať zásielky na pošte
• v prípade vzniku záväzku voči Sociálnej poisťov- 
 ni okamžite kontaktovať príslušnú organizačnú 
 zložku za účelom vysporiadania záväzku
• môžete žiadať o splátkový kalendár – uľahčí to  
 splácanie dlhu
• informovať sa na dopad neuhradenia záväzkov
• neplatenie poistného SZČO má vplyv na budúce  
 nároky na dávky zo sociálneho poistenia
• z oneskorenej úhrady poistného narastá penále 
  vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň 
 omeškania odo dňa splatnosti do dňa úhrady 
 poistného

SCK

 Poistenci Sociálnej poisťovne 
majú možnosť odosielať Sociál- 
nej poisťovni podania elektro-
nicky prostredníctvom svojich 
elektronických schránok. Elektro-
nické podania zasielajú Sociálnej 
poisťovni nasledovným spôso-
bom:
 Na portáli www.slovensko.sk 
sa prihlásia prostredníctvom svoj-
ho elektronického občianskeho 
preukazu. V pravej časti obrazovky 
kliknú na ikonu „Všeobecná	 agen-
da“, kde si v kolónke „Zvoľte	posky-
tovateľa	služby“ vyhľadajú Sociálnu 
poisťovňu. Po vyhľadaní kliknú na 
tlačidlo „Prejsť	na	službu“.
 Následne bude poistenec pre- 
smerovaný priamo do svojej elek-
tronickej schránky, kde sa mu 

zobrazí služba zaslania všeobecnej 
agendy do Sociálnej poisťovne.
 Odosielateľ vyplní všetky pot- 
rebné náležitosti (predmet, text 
správy atď.) a priloží všetky prílo-
hy, ktoré potrebuje k podaniu pri-
ložiť. POZOR, v prípade dokumen-
tov, ktoré sa v súčasnosti zasielajú 
prostredníctvom elektronických	
služieb	 sociálnej	 poisťovne, sa 
postup nijako nemení.
 Každú nahratú prílohu a sprá-
vu podpíše svojim ZEPom (zaru-
čeným elektronickým podpisom) 
kliknutím na ikonu „ZEP“ a odošle. 
Správa bude doručená do elek- 
tronickej schránky Sociálnej pois- 
ťovne.
 Upozorňujeme, že na komuni- 
káciu so Sociálnou poisťovňou ne- 

slúži kontaktný formulár dostup-
ný na portáli www.slovensko.sk. 
Prostredníctvom tohto kontakt-
ného formuláru občania komuni-
kujú so správcom tohto portálu, 
a nie so Sociálnou poisťovňou 
(v prípade otázok týkajúcich sa 
elektronických služieb portálu 
www.slovensko.sk, služieb elek-
tronickej schránky alebo infor-
mačného obsahu portálu).

 Názorný postup pri zasielaní 
správ a dokumentov do Sociál-
nej poisťovne cez elektronickú 
schránku si môžu pozrieť na adre-
se Elektronická	schránka	–	vstup	
cez	portál	slovensko.sk.

Zdroj:	SP
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 Konečne	 prázdniny!	 Povedia 
si žiaci, študenti, učitelia. Ko- 
nečne	 teplo! Povedia si všetci, 
pre ktorých bola dlhá zima. 
Konečne	 čas	 dovoleniek! To si 
povieme všetci pracujúci. Ale 
leto, to sú aj výlety, festivaly, 
slávnosti, podujatia a hľada- 
nia zábavy pre naše ratolesti. 
A práve dve zaujímavé udalos-
ti sa udiali začiatkom leta. Kon-
krétnejšie v Skalici a na hrade 
Červený Kameň, nachádzajúci 
sa na juhovýchodnom svahu 
Malých Karpát neďaleko Mod-
ry nad obcou Častá. 
 Prvý júlový víkend patril 
práve festivalu zabudnutých 
remesiel na hrade Červený Ka- 
meň. V ozvenách bolo počuť 
cinkať kladivo o nákovu, zvuk 
opravujúceho sa dreva, cítiť 
vôňu včelieho vosku a široko 
ďaleko sa rozliehala aróma 
čerstvo upečených palaciniek. 
Festival bol venovaný spoz- 
naniu života stredovekého 
človeka-remeselníka. Predsta- 
vil široké spektrum stredo-
vekých remesiel. Veľkou zau-
jímavosťou bolo i zistenie, že 
remeselníci zhotovovali svoje 
výrobky podľa originálnych 
stredovekých výrobných pos- 
tupov a techník spracovania 
materiálu. Rušné stredoveké 
trhovisko zaplavili remeselníci 
ako sviečkar, minciar, tokár, 
hrnčiar, obuvník a brašnár, 
krajčír, výrobca lán a mnoho 

ďalších. I keď počasie bolo 
všelijaké a tvárilo sa zábavne, 
účasť bolo veľká. Najmä deti 
a mládež si mohli naživo skú- 
siť dobové atrakcie ako pre-
meniť sa na lukostrelca, vrha-
ča sekeriek a oštepu alebo sa 
nachvíľu stať pravým doby-
vateľom slameného hradu. 
Tohtoročný festival zabudnu-
tých remesiel sa pýšil i novin-
kou – atrakciou šermiarskych, 
tanečných, hudobných či kau-
kliarskych workshopov, ktoré 
sa konali v určených hodinách 
počas celého dňa. Spomenúť 
môžem lukostreleckú verbo-
vačku, odievanie v stredoveku, 
výrobu stredovekých hračiek, 
tkanie na kartičkách, stredo-
veké vojenstvo či stredovekú 
kuchyňu. Organizátorom toh-
to festivalu, ktorý ponúkal 
autentické zážitky, bolo Ob- 
čianske združenie Schatman-
sdorf Častá.
 Ďalším kultúrnym zážitkom 
bolo stretnutie stredovekých 
remeselníkov v piatok 7. júla 

2017 na 5. ročníku prezentácií 
ľudových umeleckých remesiel 
na Námestí slobody v Skalici. 
I tu sa počasie zrána s organi-
zátormi zahrávalo, ale nako-
niec sa umúdrilo a podujatie 
sa mohlo rozbehnúť v plnom 
prúde. Na skalickom námestí 

sa to začalo hemžiť remesel-
níkmi nielen zo Slovenska, ale 
i zo zahraničia. Toto medziná- 
rodne stretnutie ľudových re- 
meselníkov s názvom Tradič-
né umelecké remeslá je pu- 
tovným veľtrhom, ktorý sa ten-
to rok už konal v Piešťanoch 
a v Trenčíne, ale môžete ho 
ešte navštíviť v dňoch 12. – 13. 
júla 2017 v Senci, 22. – 23. jú- 
la 2017 na Štrbskom Plese 
či 25. – 26. júla 2017 v Žiline. 
 Tohtoročné leto sa rozbeh- 
lo v duchu tradícií našich re- 
meselníkov a krásou ich vý- 
tvorov, tak sa nechajme pre- 
kvapiť ďalšími skvelými podu-
jatiami. 

Mgr. Denisa Kičová

• Najlepšie na svete sa pod-
niká v Singapure. Tesne za 
ním nasledujú Hongkong, Nový 
Zéland a najlepšie európske 
krajiny Švajčiarsko a Švédsko. 
Slovensko sa umiestnilo na 
38. mieste. Vyplýva to z priesku-
mu Superindex Podnikateľskej 
aliancie Slovenska, ktorá od 
roku 2010 zostavuje rebríček 
100 krajín sveta, kde porovná- 
va vývoj podnikateľského pros- 
tredia. Slovensku sa stále neda- 
rí dobiehať podnikateľsky najat- 
raktívnejšie krajiny sveta a výraz-
ne za nimi zaostáva. Tento rok 
sa jeho index opäť jemne zvýšil, 
a to o 0,12 na 78,4 bodu, prispeli 
k tomu najmä lepšie hodnotenia 
v rebríčkoch Svetového ekono-
mického fóra a Svetovej banky 
či v Indexe pociťovania korupcie 
od Transparency International.

• Novú výšku poistného So- 
ciálna poisťovňa oznámi lis-
tom. K 1. júlu sa prehodnocu- 
je vznik a zánik povinného 
poistenia, vymeriavací základ 
a výška poistného, ktorú treba 
v nasledujúcich mesiacoch pla- 
tiť. Výšku poistného sa živnost-
níci dozvedia z oznámenia So- 
ciálnej poisťovne do 21. júla 
2017 a zaplatia	ho	prvýkrát	do	
8.	augusta	2017 (za júl). Sociál-
na poisťovňa upozorňuje SZČO, 
ktoré mali odložené daňové 
priznanie, že ak im vznikne po- 
vinnosť platiť poistné, zaplatia 
ho prvýkrát do 8. novembra 
2017. Povinné poistenie SZČO 
vzniká od 1. júla 2017 tým fyzic-
kým osobám, ktoré na základe 
daňového priznania podaného 
v riadnom termíne za kalen-
dárny rok 2016 dosiahli vyšší 
príjem z podnikania ako 5 298 
eur a k 1. júlu 2017 činnosť 
vykonávajú. 

• Firmy by prijali aj 100-tisíc 
cudzincov. Slovenský trh práce 
je pre cudzincov stále obmedze-
ný a vláda sa snaží zmobilizovať 
asi 200-tisíc nezamestnaných. 
Firmy však tvrdia, že iné rieše-
nie ako zamestnať cudzincov 
nevidia. Na Slovensku aktuál- 
ne pracuje približne 40-tisíc 
cudzincov a v prípade otvorenia 
pracovného trhu vedia perso-
nálne agentúry zvýšiť toto číslo 
až na 140-tisíc. Obsadzovanie 
voľných pracovných pozícií do- 
mácimi pracovníkmi je podľa 
firiem čoraz ťažšie. Dlhodobo 
nezamestnaní majú vraj po ná- 
stupe do práce problém s dis-
ciplínou či pracovným tempom. 
„Záujem	 a	 ochota	 pracovať	 u	
uchádzačov	 z	 úradov	 práce	 sú	
v	 súčasnosti	 naozaj	 veľmi	 nízke.	
Zamestnancom,	 ktorí	 boli	 dlho-
dobo	 nezamestnaní,	 potrebuje-
me	venovať	podstatne	viac	času,	
sily,	 priestoru	 a	 financií	 na	 ich	
zaškolenie,“ uviedol jozef Bačé, 
hovorca Kia Motors Slovakia. 
Automobilka preto začala tes-
tovať ako zamestnancov robot-
níkov z Bulharska.





5

	 najznámejšia	 výstava	 na	
slovensku	 zavŕši	 letnú	 sezó-
nu	na	národnom	výstavisku	
Agrokomplex	v	nitre	v	dňoch	
od	17.	do	20.	augusta	2017.	
 V roku 2017 prichádzame 
nielen so zmenou názvu pod-
niku, ale i s novou koncepciou 
organizovania výstavy. Pre- 
hliadku noviniek v poľno- 
hospodárstve a potravinár- 
stve doplní aj bohatý odbor- 
ný sprievodný program, v kto-
rom Agrokomplex NÁRODNÉ 
VÝSTAVISKO, štátny podnik, 
odštartuje novú koncepciu or- 
ganizovania poľnohospodár-
sko-potravinárskych výstav. 
Pôjde o spojenie „biznisu	
–	 potešenia	 –	 zábavy“ na 
jednom mieste a v rovnakom 
čase. 
 Tradičným lákadlom a nie-
len pre tých najmenších, bude 
„NÁRODNÁ VÝSTAVA HOSPO-
DÁRSKYCH ZVIERAT“. Ukážky 
chovu mláďat, farmárčenia 
a drobnochovu poskytne „Gaz- 
dovský dvor“, pestovanie tra-
dičných plodín budú návštev-
níci môcť vidieť na „Dňoch 
poľa“, strihanie stromkov a 
najkrajšie kolekcie plodín na 
sprievodnej výstave pod ná- 
zvom „Ovocie a zelenina 
roka“.

 Cestujeme	 slovenským	 vi-	
diekom je názov interak- 
tívnych expozícií, ktoré zaberú 
celú plochu pavilónu F. Reali-
zovaný bude vďaka Programu 
rozvoja vidieka SR 2014-2020. 
Všetky vekové kategórie sa 
môžu dozvedieť, aký je život 
na vidieku a zároveň sa nau-
čia vnímať jeho nesmierny 
význam pre celú spoločnosť. 
Názorné ukážky, prezentácie, 
hry a hlavne hodnotné vedo-
mosti spestria deň každému, 
kto pavilón F počas výstavy 
navštívi. Čaro projektu ale 
spočíva hlavne v tom, že nád-
herné zážitky zostanú v pamä-
ti už navždy. 
 Slovenské poľnohospodár- 
ske múzeum opäť láka jedi- 

nečnou expozíciou zachytáva- 
júcou dejiny poľnohospodár-
stva na našom území – Nit- 
rianska poľná železnica s par-
ným vláčikom, Traktorparáda 
historických traktorov, seno-
branie, kosenie lúk, mlátenie 
obilia parnou lokomobilou, 
ručná manufaktúra lisovania 
oleja a mnoho iného.
 Prezentácia členských druž- 
stiev združenia COOP PRO-
DUKT SLOVENSKO bude patriť 
bezpochyby k veľmi zaujíma-
vým a pútavým, pretože ide 
o kvalitné a pekné výrobky 
tradičných slovenských výrob-
cov. Aj tento ročník výstavy 
„COOPEXPO“ bude oboha-
tený o sprievodný program, 
v ktorom predvedú Súkromné 

stredné odborné školy Poprad 
a Bardejov ukážky činnosti 
a práce svojich žiakov (kader-
ník, vizážista, rezbár, čašník, 
kuchár, animátor, cukrár a fo- 
tograf). V jednotlivých vstu-
poch sa predstavia aj členské 
družstvá združenia COOP 
PRODUKT SLOVENSKO v krát-
kych prezentáciách. Počas 
výstavy sa budú udeľovať aj 
ocenenia Družstevnej únie za 
najlepšiu expozíciu, cena CPS 
za najlepšiu samostatnú expo-
zíciu, najzaujímavejšiu pre- 
zentáciu v spoločnej expozícií 
a top výrobok roku 2017.
 Aktuálne výstava Agrokom-
plex oslávi už svoje štyrid- 
siate štvrté narodeniny. Každý 
rok ju tradične sprevádzajú 
výstavy, ktoré svojimi expozí-
ciami prezentujú všetky sfé- 
ry odvetví poľnohospodárstva 
a potravinárstva. Prehliadky 
toho najlepšieho z celého Slo-
venska si každoročne prídu 
pozrieť masy návštevníkov. 
Veríme, že počet návštevní-
kov aj tento rok stúpne nad 
100 000 a medzinárodná vý- 
stava Agrokomplex tak po- 
tvrdí svoj jedinečný význam 
a obľubu u širokej verejnosti. 

Tešíme sa na Vás! 
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jom YAG LASER Mediswis ERIS“?
 Prístroj YAG LASER Mediswiss 
ERIS nie je zdravotníckou po- 
môckou, nakoľko nie je evido-
vaný v Štátnom ústave pre kon- 
trolu liečiv, ani v databáze zdra-
votníckych pomôcok Európskej 
únie. Preto nemôže byť tento 
prístroj používaný zdravotníc-
kym pracovníkom pri výkone 
povolania a teda pri výkone 
odstraňovania tetovania uvede-
ným prístrojom nejde o derma-
tologický zákrok, spadajúci do 
estetickej medicíny. Ide o čisto 
kozmetický zákrok v rozsahu 
remeselnej živnosti „kozmetic-
ké služby“.

• Vykonávanie gélových nechtov 
na nohách patrí do rozsahu živ-
nostenského oprávnenia pred-
metu podnikania manikúra, na 
ktorú bola odborná spôsobilosť 
preukázaná osvedčením vyda-
ným podľa § 19 ods. 1 zákona	
č. 568/2009 Z. z. oprávnenou 
vzdelávacou inštitúciou v akre-
ditovanom vzdelávacom progra-
me manikér?
 Nepatrí. Uvedená činnosť má 
charakter remeselnej živnosti 
„pedikúra“ i napriek tomu, že 
prebieha podobne ako mode-
lovanie gélových nechtov na 
rukách. Pedikúra má vlastné 
špecifiká, pretože koža na nohe 
a anatómia nechtu má iné vlast-
nosti, nechty rastú veľmi poma-
ly a majú hrubšiu štruktúru ako 
nechty na rukách. Nechty na 
nohách na modelovanie musia 
byť vopred pripravené suchou 
pedikúrou (mokrá pedikúra 
musí byť vykonaná minimálne 
deň vopred).

• Je možné na činnosť poskyto-
vanie služieb virtuálneho sídla 
vydať živnostenské oprávnenie? 
 Zo znenia takto formulova-
ného predmetu činnosti nie 
je možné posúdiť jeho obsah 
a tým aj možný rozsah živnos-
tenského oprávnenia a prípad-
ne aj požiadavky na možnú 
odbornú spôsobilosť dotknutej 
osoby na získanie živnosten- 
ského oprávnenia. V podmien-
kach živnostenského podnika-
nia je potrebné uvádzanie adre-
sy sídla spoločnosti posudzovať 
v právnom rámci Obchodného 
zákonníka (§ 2 ods. 3), v zmys-
le ktorého za sídlo spoločnosti 
sa považuje registrované sídlo 
spoločnosti, t. j. adresa, ktorá 
je ako sídlo zapísaná v obchod- 
nom registri, v živnostenskom 
registri alebo v inej evidencii 
ustanovenej osobitným záko-
nom. V tomto zmysle sídlo 
spoločnosti nemá význam ani 
miesta skutočného výkonu pod-
nikateľskej činnosti, ani mies-
ta, odkiaľ sa riadi a organizuje 
podnikateľská činnosť (miesto 
tzv. faktického riadenia), ale ide 
iba o kontaktné miesto (tzv. for-
málneho riadenia). Pokiaľ vlast-
ník nehnuteľnosti má záujem 
poskytovať pre iný subjekt služ-
by „virtuálneho sídla“ podnika-
teľským spôsobom (splnenie 
podmienok § 2 živnostenského 
zákona), musí mať vydané živ-
nostenské oprávnenie na kon-
krétny druh poskytovanej služby 
(napr. administratívne služby).

• Aký charakter má činnosť	
„odstraňovanie tetovania po-	
mocou pulzného svetla prístro-	

• Môže slovenská obchodná 
spoločnosť v rozsahu zapísané-	
ho predmetu podnikania „čin-
nosť podnikateľských, organi-
začných a ekonomických porad-
cov“ poskytovať poradenstvo 
a pomoc vo veci vybavovania 
(získania) pobytu, povolenia na 
zamestnanie alebo na podni-
kanie na území SR pre cudzích 
štátnych občanov a za akých 
podmienok?
 Rozhodujúce je posúdiť ob- 
sah aktivít (možný rozsah živno- 
stenského oprávnenia), ktoré 
sú obsiahnuté v takto špecifiko-
vanom predmete podnikania. 
Pokiaľ spoločnosť hodlá vyko-
návať predmetnú činnosť za 
podmienok a v rozsahu zákona 
č. 586/2003 Z. z. o advokácii 
(zastupovanie klientov v konaní 
pred súdmi, orgánmi verejnej 
moci a inými právnymi subjekt-
mi, obhajoba v trestnom kona-
ní, poskytovanie právnych rád, 
spisovanie listín o právnych 
úkonoch, spracúvanie právnych 
rozborov, správa majetku 
klientov a ďalšie formy právneho 
poradenstva a právnej pomoci, 
ak sa vykonávajú sústavne a za 
odmenu), nemôže byť táto čin-
nosť obsahom živnostenského 
oprávnenia. Pre podnikateľské 
poradenstvo tak zostáva bližšie 
nedefinovaná množina činností, 
spočívajúca v neprávnych roz- 
boroch a radách.

• Má charakter prevádzkarne, 
alebo priestoru súvisiaceho s vy-	
konávaním živnosti priestor ga-	
ráže (nachádza sa v bydlisku 
osoby a zároveň v mieste pod-
nikania FO), v ktorej sa bude 
vykonávať činnosť v predmete 
voľnej živnosti „ručné umývanie 
a čistenie interiéru motorových 
vozidiel“?
 Vo vzťahu k povahe a charak-
teru vykonávanej činnosti ide 
o prevádzkareň – priestor ur- 
čený na dočasné odstavenie 
cudzích motorových vozidiel, 
v ktorom bude reálne dochá- 
dzať k výkonu živnosti – poskyt-
nutiu služby. 
	
• Aký charakter živnosti má 
predmet podnikania „montáž, 
oprava, servis a kontrola proti-	
požiarnych výplní a uzáverov 
stavebných otvorov?
	 Ide o voľnú živnosť, zaradenú 
pod NACE kód 8401 „Činnos-
ti na úseku požiarnej ochrany 
v rozsahu....“

• Je možné vydať živnostenské 
oprávnenie na činnosť označenú 
ako „Podpora sociálnej integrá-
cie v rozsahu voľnej živnosti?“ 
Ide o telefonickú službu for-	
mou priateľského a empatic-	
kého rozhovoru iniciovaného 
žiadateľkou, ktorej cieľom je 
poskytnúť seniorom, dôchodcom 
a ostatným, ktorí sa cítia osa-
melo, emocionálnu podporu	
s aktívnym počúvaním.
 Uvedená činnosť nie je živ-
nosťou podľa § 3 ods. 1 písm. 
d) bod 1 živnostenského záko-
na, ale je činnosťou pri výkone 
povolania psychológa (psycho-
logické poradenstvo).

• Je vysokoškolský diplom z Fa-	
kulty prírodných vied Univerzi-
ty Konštantína Filozofa v Nitre, 
v študijnom odbore učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích pred-	
metov: geografia – telesná vý-	
chova, prípadne diplom z Peda-
gogickej fakulty Univerzity Kon-	
štantína Filozofa v Nitre, v 
študijnom odbore učiteľstvo	
všeobecnovzdelávacích pred-	
metov v špecializácii telesná 
výchova dokladom na preu-
kázanie odbornej spôsobilosti 
pre viazanú živnosť „masérske	
služby?“
 Nie je relevantným dokla- 
dom, nakoľko je vzdelaním v pr- 
vom prípade prírodovedného 
smeru a v druhom prípade 
pedagogického smeru a nie 
telovýchovného smeru.

• Postačuje na preukáza-
nie odbornej spôsobilosti pre 
viazanú živnosť „masérske	
služby“ ukončené dvojročné 
večerné štúdium na Strednej 
zdravotníckej škole v odbore 
masér, ktorý je ukončený ma-	
turitným vysvedčením a dodat-
kom k maturitnému vysved-	
čeniu?
 Áno. Večerné pomaturitné 
2-ročné kvalifikačné štúdium je 
určené pre absolventov stred-
nej školy (akejkoľvek) a končí 
úplným stredným odborným 
vzdelaním. Ukončuje sa od- 
bornou zložkou maturitnej 
skúšky, ktorá nebola súčasťou 
predtým vykonanej maturitnej 
skúšky. Dokladom o získanom 
vzdelaní a zároveň dokladom 
o získanej kvalifikácii je v po- 
maturitných formách štúdia 
vysvedčenie o záverečnej po- 
maturitnej skúške.

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

 Aj tento rok v júni si britská 
kráľovná Alžbeta II. nechala 
spočítať, koľko je na rieke Temži 
labutí, pretože podľa starodáv-
neho zvyku patria anglickému 
panovníkovi všetky neoznačko-
vané labute vo voľnej prírode. 
Alžbeta II. ale svoj nárok uplatňu-
je len na tie, ktoré žijú na úseku 
rieky Temže v blízkosti Windsor-
ského zámku a na priľahlých prí-
tokoch. Sčítanie vykonáva úrad- 
ník Buckinghamského paláca Da-	
vid	Barber, ktorý má funkciu na- 
zvanú Krúžkovač labutí v sprie-
vode kráľovského Strážcu labutí, 
profesora Christophera Perrinsa 
z Oxfordskej univerzity a ďal- 
ších pomocníkov. Ide o zvyk s dl- 
hou tradíciou, populácia labutí 
na Temži sa takto sčítavala už 
v 12. storočí. V stredoveku slúžil 
zvyk sčítať labute aj k ich odchy-
tu, patrili totiž medzi vyhľadá- 
vané pochúťky na slávnostiach 
a hostinách, to už dnes týmto 
nádherným vtákom nehrozí.
 Tradičné člny s počítačmi v 
červeno-bielych uniformách vy- 
rážajú každý rok na vodu v mes- 
te Sunbury-on-Thames západ-
ne od britskej metropoly a svo- 
ju misiu skončia o päť dní v 
Abingdone neďaleko Oxfordu. 
Okrem zisťovania počtu labu-
tí a ich mláďat vtáky aj merajú, 
vážia a kontrolujú ich zdravotný 
stav. Najsmutnejšou správou vo 

vzťahu k labutiam na Temži je, 
že pribúdajú prípady, kedy niek-
to na labute a ich mláďatá strie- 
ľa vzduchovkami, uviedol David 
Barber. „Toto	nezmyselné	 strieľa-
nie	im	spôsobuje	vážne	poranenia	
a	často	aj	smrť,	niekedy	to	trvá	dni	
či	 dokonca	 týždne,	 pokým	 zrane-
né	 labute	 zahynú,“ dodal. Zrane-
né labute putujú do špeciálnej 
nemocnice v Sheppertone na 
brehu Temže. jej zakladateľka 
Dorothy Beesonová tu pomá-
ha labutiam už skoro 40 rokov, 
za ten čas vyliečila a poslala na- 
späť do prírody niekoľko desia-
tok týchto majestátnych vtákov.

Sčítavanie labutí
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