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MAKROEKONOMICKÉ UKAZOVATELE 

 

 

ŠŠTTAATTIISSTTIIKKYY  SSÚÚVVIISSIIAACCEE  SS  DDOOPPRRAAVVOOUU  AA  SSKKLLAADDOOVVAANNÍÍMM          

                

       Poznámka: indexy rovnaké obdobie minulého roka=100 

 
                                                                                                                                                                 Posledná aktualizácia 11. februára 2014 

                                                                                                                                                                             Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

 

ŠŠTTAATTIISSTTIIKKYY  SSÚÚVVIISSIIAACCEE  SS  IINNFFLLÁÁCCIIOOUU  

  

Jadrová a čistá inflácia v roku 2014 zmena oproti rovnakému obdobiu minulého roku v % 

 

Ukazovateľ 
2014 

    JAN      FEB      MAR     APR     MÁJ    JÚN      JÚL     AUG     SEP     OKT    NOV     DEC 

Spotrebiteľské ceny (úhrn)    0,0            

Regulované ceny   -1,3            

Core inflation    0,4            

Z  toho ceny potravín    1,1            

     Čistá inflácia (bez zmien nepriamych daní)    0,2            

             
  

                                                                                                                                                              Posledná aktualizácia: 13. februára 2014 
                                                                                                                                                           Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

 

 

 

 

Štatistická 
odvetvová 
klasifikácia 
ekonom. 
činností 

2013 - Index 

JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC Rok 

DOPRAVA, 
SKLADOVA

NIE 
 114,1 107,5 110,2 109,6 110,7 109,4 109,6 106,1 111,2 110,0 110,0 112,6 110,2 

železničná 
a iná 

pozemná 
doprava 

113,5 104,5 112,2 108,5 110,3 113,1 109,6 111,4 115,9 111,8 111,9 115,8 112,2 

Letecká 
doprava 

118,9 82,9 84,6 102,2 107,1 100,9 95,4 77,5 107,2 94,1 93,4 90,9 93,3 
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ŠŠTTAATTIISSTTIIKKYY  SSÚÚVVIISSIIAACCEE  SSOO  ZZAAMMEESSTTNNAANNOOSSŤŤOOUU 

Indexy zamestnanosti vo vybraných odvetviach podľa mesiacov v roku 2013 
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     JAN 98,1 97,0 97,9 97,1 94,7 99,7 99,4 99,8 100,6 105,4 99,3 103,3 

     FEB 98,4 97,0 98,1 97,0 95,6 99,5 99,6 101,1 101,3 104,5 99,8 100,7 

      MAR 98,3 95,4 98,1 96,7 94,7 99,4 99,6 100,6 101,4 104,3 100,8 104,6 

    APR 98,4 97,5 98,2 96,1 94,8 99,6 99,7 100,6 101,4 102,1 100,8 98,7 

    MÁJ 98,3 97,0 98,1 96,3 95,3 99,6 99,8 100,4 101,4 104,1 101,4 102,0 

    JÚN 98,9 97,2 98,7 96,9 94,8 99,7 99,8 103,4 101,2 104,4 101,5 100,6 

    JÚL         98,7 95,2 98,6 95,3 95,2 99,7 99,9 102,6 101,6 103,3 100,8 96,3 

    AUG 99,2 95,5 99,2 95,2 95,8 99,8 100,0 102,2 101,4 102,7 101,2 96,9 

   SEP 99,6 95,7 99,6 95,4 96,3 99,6 99,9         102,0 101,5 102,6 101,9 95,9 

    OKT 99,9 95,7 100,0 95,8 96,9 99,6 100,1 102,2 101,5 102,0 101,5 95,9 

    NOV 100,7 95,7 100,9 95,7 98,2 99,7 100,3 102,2 101,4 102,5 101,2 97,6 

   DEC 101,9 96,7 102,1 95,6 99,4 99,8 100,4 102,2 101,0 102,0 101,5 97,5 

                           
priemer 

99,2 96,3 99,1 96,1 96,0 99,7       99,9 101,6 101,3 103,3 101,0 99,1 

 
Rovnaké obdobie predchádzajúceho roku = 100 

Poznámka: zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia (bez vypomáhajúcich osôb v domácnosti) 

 

                                                                                                                                                            Posledná aktualizácia: 11. februára 2014 
                                                                                                                                                            Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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ŠŠTTAATTIISSTTIIKKYY  SSÚÚVVIISSIIAACCEE  SS  NNEEZZAAMMEESSTTNNAANNOOSSŤŤOOUU 

Evidovaná nezamestnanosť 
 

UKAZOVATEĽ 

2013 

1. štvrťrok 2. štvrťrok 3. štvrťrok 4. štvrťrok 
Rok 

 

POČET 
NEZAMESTNANÝCH 
SPOLU (v tis. osôb) 

395,5 380,0 382,0   

INDEX (rovnaké 
obdobie minulého 

roka) 
104,0 103,3 102,9   

MIERA 
NEZAMESTNANOSTI 

(v %) 
14,5 14,0 14,1   

Posledná aktualizácia: 04. decembra 2013 
                                                                                                                                                            Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

ŠŠTTAATTIISSTTIIKKYY  SSÚÚVVIISSIIAACCEE  SSOO  MMZZDDAAMMII 

Priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach podľa mesiacov v roku 2013 
(v prepočte na fyzické osoby v €) 
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     JAN 843 911 823 1302 581 747 561 577 370 728 611 1645 

     FEB 801 818 787 1 186 559 738 553 566 367 689 591 1676 

      MAR 869 895 849 1390 592 772 567 579 370 743 613 1791 

    APR 857 907 830 1416 613 771 556 583 368 746 649 1793 

    MÁJ 952 961 920 1835 594 764 573 579 370 749 637 1705 

    JÚN 891 889 873 1452 588 773         562 587 368 783 628 1728 

    JÚL      900 1001 866 1701 633 781 565        588 373 768 678 1745 

    AUG 857 951 839 1307 602 765 567 594 368 748 635 1763 

   SEP 856 924 835 1423 609 768 565         594 366 763 652 1760 

    OKT 877 960 852 1487 631 770 565 584 365 765 694 1768 

    NOV 1021 1032  998   1572 636 843 615 603 367 842 757 1848 

   DEC 934   976   913   1518 639   896   591   603  367  830 684 1917 

                           
priemer 

888 935 866 1465 607 782 570 587 368  763   652 1762 

 
                                                                                                                                                            Posledná aktualizácia: 11. februára 2014 

                                                                                                                                                            Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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LEGISLATÍVNE OKIENKO   

 

 

DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2013 

 

Podávanie daňových priznaní za vlaňajšok sa v niekoľkých oblastiach líši od priznávania daní 

spred roka. Dôleţité zmeny pre priznanie 2013 priniesli ale aj zmeny v dani z príjmov účinné od 

začiatku roka.  

Termínom pre odovzdanie a uhradenie dane je 31. marec 2014. Tento rok sa zjednodušila 

moţnosť si ho predĺţiť.  Stačí do konca marca písomne príslušnému daňovému úradu oznámiť, ţe 

si daňovník termín pre podanie priznania odkladá o tri mesiace. Ak dosiahol vlani príjmy v 

zahraničí, môţe si lehotu predĺţiť aţ o pol roka a uvedie to v oznámení.  

Všetci platcovia DPH musia od tohto roka 

komunikovať s daňovými a colnými úradmi uţ 

výlučne online. Ostatní môţu priznanie stále 

doručovať aj osobne či poštou.  

Sadzba dane pre fyzické osoby je 19 %, sadzba 

je zvýšená na 25 %, ak majú fyzické osoby 

základ dane 2 866 eur mesačne. Sadza dane 

pre právnické osoby je 23 %. Na priznanie 

dane z príjmov dosiahnutých v roku 2013 sa 

pouţijú nové tlačivá, ktoré majú vľavo dole 

uvedený rok 2013 (MF/XXXXX/2013-XXX). 

Uvádzame niekoľko súvisiacich číselných  údajov:  

Minimálna daň – ak výška dane nepresiahne 16,60 eura, tak sa daň nevyrubí a neplatí (s 

výnimkou, ak si daňovník uplatňoval daňový bonus) 

Minimálna mzda k 1. 1. 2013 predstavuje 337,70 eura / mesačne. 

Ţivotné minimum k 1. 1. 2013 predstavuje 194,58 eura platné. 

 

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=3194&pr=0.1&w_id=3715&tstamp=1392055654&pid=817&cd=f191a8e5991080fe319c2fcce51971f5&f=1
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Dôležité údaje k vyplneniu daňového priznania za rok 2013: 

 daňové priznanie si nemusí podať zamestnanec, ktorý do 17. februára poţiada svojho 

zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov, ani daňovník, ak mal vlani zdaniteľné 

príjmy len zo Slovenska, 

ktoré neprekročili 1 867,97 

eura a neuplatňuje si 

daňový bonus na dieťa ani 

nevykázal daňovú stratu,  

 zdaniteľným príjmom nie je 

príjem od dane oslobodený 

(napr. dôchodky, materské a 

rodičovský príspevok), 

zahraničné príjmy sa 

uvádzajú do slovenského  v 

prípade daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňovník má trvalý pobyt v SR 

alebo sa na území SR zdrţiaval vlani viac ako 183 dní). 

V nasledujúcich častiach Vám bliţšie priblíţime, čo je a čo nie je predmetom daňového priznania a 

v akej miere: 

1. Niektoré príjmy, ktoré nie sú predmetom daňového priznania 

Vybrané príjmy, ktoré nie sú predmetom dane 

 príjem nadobudnutý darovaním 

 príjem nadobudnutý dedením (okrem príjmu z neho plynúceho) 

 úver a pôţička 

 podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo druţstva 

určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom 

štatutárneho a dozorného orgánu tejto spoločnosti 

 podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi 

 prijatá náhrada podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona o súdnej rehabilitácii, 

zákona o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd, zákona o mimosúdnych 

rehabilitáciách, atď.) 

 



 

EDAS NEWS FEBRUÁR 2014   7 
 

 

Vybrané príjmy oslobodené od dane 

 príjem z predaja nehnuteľnosti po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia, ak 

predávajúci nemal predmetnú nehnuteľnosť zahrnutú v obchodnom majetku  

 príjem z prenájmu nehnuteľností a príjem z príleţitostných činností, ak úhrn týchto 

príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur 

 príjem z predaja hnuteľnej veci, ak ju predávajúci nemal zahrnutú v obchodnom majetku 

 príjem prijatý v rámci plnenia vyţivovacej povinnosti podľa osobitného predpisu a obdobné 

plnenie poskytované zo zahraničia 

 dávky a podpory z verejného zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, nemocenského 

poistenia a úrazového poistenia, dávky garančného poistenia, štátne dávky, štátne 

sociálne dávky, dávky v hmotnej núdzi, peňaţné príspevky na kompenzáciu sociálnych 

dôsledkov ťaţkého zdravotného postihnutia a pod. 

 plnenia z poistenia 

osôb okrem plnenia z 

poistenia pre prípad 

doţitia určitého veku, 

alebo doplnkového 

dôchodkového 

sporenia podľa 

osobitného predpisu 

 štipendiá poskytované 

zo štátneho rozpočtu 

alebo vysokými 

školami, podľa 

osobitného predpisu 

 výhry v lotériách a iných hrách prevádzkovaných podľa osobitných predpisov a obdobné 

výhry zo zahraničia  

 výhry z reklamnej súťaţe alebo zo ţrebovania neprevyšujúce 350 eur. 
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2. Nezdaniteľné sumy 

I. Nezdaniteľná suma na daňovníka  

Na nezdaniteľnú sumu 3 735,94 eura majú nárok len daňovníci, ktorí poberali vlani takzvané 

aktívne príjmy - podľa § 5 (zamestnanci) a § 6 odsek 1 (príjmy z podnikania) a 2 (príjmy SZČO, 

vrátane autorských príjmov, ak si nezvolia zdanenie zráţkou), s výnimkou tých, ktorí uţ k 1. 1. 

2013 poberali starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, penziu zo starobného 

dôchodkového sporenia, dôchodok zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu ako v 

SR alebo výsluhový dôchodok. 

Nezdaniteľnú poloţku v plnej výške si môţe uplatniť daňovník, ktorého základ dane je rovný alebo 

niţší ako 19 458 eur (100–násobok ţivotného minima). Ak je základ dane vyšší, začína sa 

uplatňovať takzvaná milionárska daň. Pre daňovníka to znamená, ţe nárok na odpočítateľnú 

poloţku sa kráti podľa nasledujúceho vzorca = 8 600,436  – (základ dane : 4). Ak je výsledná 

suma niţšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane 0.  

Kto má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka: 

 takmer kaţdý daňovník (s výnimkou daňovníkov so základom dane 34 401,75 eura a 

vyšším a väčšiny celoročných 

dôchodcov). 

 aj osoby ktoré nemajú trvalý pobyt na 

Slovensku, cudzinci 

 aj nezaopatrené deti, študenti, 

dobrovoľne nezamestnaní, ţeny na 

rodičovskej dovolenke 

 na celú výšku nezdaniteľnej časti má 

nárok aj daňovník, ktorý pracoval len 

časť roka. 

 

II. Nezdaniteľná suma na manželku/manžela  

Naďalej je moţné si pri „aktívnych“ príjmoch odrátať nezdaniteľnú sumu na nepracujúcu 

manţelku či manţela, ktorí ţijú s daňovníkom v domácnosti. No sprísnil sa okruh manţelov, na  
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ktorých si za rok 2013 moţno odrátať najviac 3 

735,94 eura. Túto nezdaniteľnú časť základu 

dane moţno uplatniť na manţelku, ak sa stará 

o dieťa do dovŕšenia 3, respektíve 6 rokov 

ţivota dieťaťa alebo poberá príspevok na 

opatrovanie alebo je evidovaná na úrade práce, 

alebo je povaţovaná za občana so zdravotným 

postihnutím. Dôleţitá je tieţ výška základu 

dane daňovníka a príjem manţelky - 

nezdaniteľná suma na manţela, manţelku sa 

zniţuje o jeho vlastné príjmy z vlaňajška. 

III. Nezdaniteľná suma na dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie  

Od vlaňajška pribudla nová nezdaniteľná suma. Všetci daňovníci, ktorí si dobrovoľne prispievajú 

na starobné dôchodkové sporenie v tzv. II. pilieri, si môţu zdaniteľné príjmy zníţiť o časť týchto 

príspevkov. Nezdaniteľná suma je ohraničená 2 % zo základu dane, respektíve sumou 943,20 

eura (2 % zo 60-násobku priemernej mzdy v SR za rok 2011).  

Novú nezdaniteľnú sumu si moţno uplatniť cez ročné zúčtovanie preddavkov (platí u 

zamestnancov) alebo cez daňové priznanie.  

3. Daňový bonus 

Daňový bonus zniţuje vypočítanú daň fyzickej osobe, prípadne v priebehu roka jej mesačný 

preddavok na daň, spolu za celý rok 2013 si moţno na jedno dieťa odrátať z dane 254,64 

eura (1-6/2013 v sume 21,03 eura mesačne, 7-12/2013 21,41 eura mesačne). 

Uplatniť si ho môţe len daňovník, ktorý vyţivuje dieťa, ktoré s ním ţije v domácnosti (dočasný 

prechodný pobyt nárok na bonus nenarúša). Tento druh príjmu je oslobodený od dane a môţe si 

ho uplatniť iba jeden rodič na kaţdé dieťa. 

Nárok vzniká pri minimálnom zdaniteľnom príjme 1 963,20 eura (6-násobok minimálnej mzdy), 

pričom musí ísť o príjem zo závislej činnosti alebo príjem z podnikania alebo z inej samostatnej 

činnosti. 

 

 

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=3310&pr=0.1&w_id=494&tstamp=1392055654&pid=817&cd=8a9eb4541e34e1072ed0deba578e2f8e&f=1
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4. Zamestnanecká prémia  

Medzi príjmy oslobodené od dane sa ráta aj tzv. zamestnanecká prémia. Ide o príjem, ktorý môţe 

byť priznaný iba zamestnancovi s príjmami zo závislej činnosti a príjmami, z ktorých sa daň 

vybrala zráţkou. Práca bola vykonaná na Slovensku.  

Výška týchto príjmov musela vlani dosiahnuť aspoň 6-násobok minimálnej mzdy, t. j. 2 026,20 

eura za rok 2013 a poberať ich musel najmenej 6 mesiacov. Na vyplatenie prémie treba splniť 

viacero podmienok (§ 32a), nesplnenie čo i len jednej podmienky ruší nárok na prémiu.  

Maximálna výška prémie za rok pre rok 2013 je 42,98 eura, vlani to bolo 46,40 eura.  

Nárok na zamestnaneckú prémiu si uplatňuje zamestnanec kaţdoročne na konci roka, napríklad 

pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň alebo pri podaní daňového priznania (typ A). 

Zamestnaneckú prémiu vypláca správca dane. Prémia sa ráta podľa príjmu zamestnanca.  

5. Paušálne výdavky  

Daňovník, ktorý nebol vlani platiteľom DPH alebo bol platiteľom len časť roka, môţe sa ešte pred 

vyplnením daňového priznania rozhodnúť, ako bude uvádzať daňovo uznateľné výdavky. Môţe si 

vybrať, či bude vykazovať skutočné výdavky alebo paušálne. Druhý typ príjmov sa od vlaňajška 

okresal.  

Zákonom stanoveným percentom si 

moţno aj za rok 2013 zníţiť výdavky o 

40 percent (pri príjmoch z príleţitostnej 

poľnohospodárskej výroby, lesného a 

vodného hospodárstva je to 25 %), no 

novinkou je ohraničenie paušálnych 

výdavkov na sumu 5 040 eur. Kto začal 

alebo skončil podnikanie počas roka 

2013, má nárok na primeranú časť 

paušálu vo výške 420 eur mesačne, a to vrátane mesiaca, v ktorom podnikať začal alebo prestal.  

Zdroj: etrend.sk 
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ODVODOVÉ ÚĽAVY NA PODPORU ZAMESTNÁVANIA  

DLHODOBO NEZAMESTNANÝCH 

 

Dňa 16.10.2013 NR SR schválila novelu zákona o sociálnom poistení (zákon 338/2013 Z. 

z.), na základe ktorej platí s účinnosťou od 1. novembra 2013 tzv. odvodová úľava, ktorá sa 

vzťahuje prípady 

zamestnania dlhodobo 

nezamestnaného uchádzača 

o zamestnanie. 

Odvodová úľava je 

zameraná na dlhodobo 

nezamestnané 

nízkopríjmové fyzické osoby, 

ktoré sú evidované v 

evidencii uchádzačov o 

zamestnanie najmenej 12 

mesiacov. Takíto zamestnanci budú vylúčení z povinného nemocenského poistenia, 

dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti počas prvých 12 kalendárnych 

mesiacov od vzniku pracovného pomeru. 

Podmienky: 

 Zamestnanec bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po 

sebe nasledujúcich mesiacov pred vznikom pracovného pomeru a bol vyradený 

z evidencie UoZ. 

 Príjem zamestnanca počas prvých 12 mesiacov nesmie prekročiť 67% priemernej 

mesačnej mzdy (ďalej len „PMM“) v hospodárstve SR za rok, ktorý 2 roky 

predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer (to jest sumu 

526,26 €, ak uzatvoril pracovný pomer v roku 2013 a sumu 539,35 € ak uzatvoril 

pracovný pomer v roku 2014). 

 Pokiaľ prekročí hrubý príjem zamestnanca 67 % PMM počas prvých 12 mesiacov, 

nemôţe byť u poistenca uplatnená odvodová úľava.  
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 Sociálna poisťovňa neeviduje voči zamestnávateľovi ku dňu vzniku pracovného 

pomeru pohľadávku na poistnom na sociálne poistenie a príspevkoch na starobné 

dôchodkové sporenie v sume 3,32 eur a viac. 

 Zamestnávateľ z dôvodu zamestnania dlhodobo nezamestnaného UoZ nezníţil počet 

svojich zamestnancov. 

Ak sú naplnené všetky uvedené predpoklady, zamestnanec v takomto pracovnom vzťahu 

nie je povinne nemocensky poistený, dôchodkovo poistený a poistený v nezamestnanosti počas 

prvých 12 kalendárnych mesiacov od vzniku pracovného pomeru. Poistné neplatí zamestnávateľ 

ani zamestnanec. Zamestnávateľ z príjmu 

zamestnanca platí iba poistné na úrazové 

poistenie (0,8 %) a garančné poistenie (0,25 

%). Na účely zdravotného poistenia sa 

takýto zamestnanec povaţuje za poistenca 

štátu. 

Poskytovanie príspevkov 

zamestnávateľom v rámci AOTP (aktívne 

opatrenia trhu práce) pri súčasnom 

uplatnení odvodovej úľavy je moţné. 

Odvodová úľava má však vplyv na nástroje v 

ktorých je výška príspevku viazaná na celkovú cenu práce (príspevky podľa § 50, § 50j a § 60 

zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti). Celková cena práce bude v tomto prípade 

tvorená hrubou mzdou + odvodmi vo výške 1,05% (garančné a úrazové poistenie). 

 

Zdroj: www.upsvr.sk, zákon 5/2004 Zb.z. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.upsvr.sk/


 

EDAS NEWS FEBRUÁR 2014   13 
 

 

 

PRÍSPEVOK NA PODPORU ZAMESTNÁVANIA ZNEVÝHODNENÉHO 

UCHÁDZAČA O ZAMESTNANIE  (§ 50) 

 

Úrad môţe poskytnúť príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača 

o zamestnanie  zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného 

pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov 

o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu 

polovice ustanoveného týţdenného pracovného času a ak zamestnávateľ o príspevok písomne 

poţiada. Tento príspevok sa poskytuje na úhradu časti celkovej ceny práce (ďalej len „CCP“) 

zamestnanca na základe preukázaných účtovných dokladov. Príspevok sa neposkytuje v prípade, 

ţe bol v tom istom období na tohto znevýhodneného uchádzača o zamestnanie poskytnutý 

príspevok podľa § 50j, § 56a a 60. 

Mesačná výška príspevku je  

a) v bratislavskom kraji 25 % z CCP zamestnanca, najviac 25 % z CCP vypočítanej 

z priemernej mzdy 

zamestnanca 

v hospodárstve 

Slovenskej republiky za 

prvý aţ tretí štvrťrok 

kalendárneho roka, ktorý 

predchádza 

kalendárnemu roku, 

v ktorom sa príspevok 

poskytuje, 

b) v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo 

rovnakou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza 

kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, 30 % z CCP zamestnanca, 

najviac 30 % z CCP vypočítanej z priemernej mzdy, 

c) v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je 

celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, 

v ktorom sa príspevok poskytuje, 40 % z CCP zamestnanca, najviac 40 % z CCP 

vypočítanej z priemernej mzdy. 
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Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej 

medzi úradom a zamestnávateľom najdlhšie počas 12 kalendárnych mesiacov, alebo 24 

kalendárnych mesiacov, ak bol znevýhodnený uchádzač o zamestnanie vedeného v evidencii 

uchádzačov o zamestnanie najmenej 24 mesiacov. Výška príspevku sa v prípade pracovného 

času, kratšieho ako je ustanovený týţdenný pracovný čas, pomerne kráti.  

Zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené pracovné miesto, na ktoré mu bol 

poskytnutý príspevok, najmenej v rozsahu 

zodpovedajúcom polovici dohodnutého 

obdobia poskytovania príspevku. V opačnom 

prípade musí vrátiť úradu pomernú časť 

poskytnutého príspevku zodpovedajúcu 

obdobiu, počas ktorého nezachoval vytvorené 

pracovné miesto. Zamestnávateľ nemôţe 

zamestnanca, na ktorého zamestnávanie sa 

mu poskytuje príspevok, dočasne prideliť na výkon práce k uţívateľskému zamestnávateľovi. 

Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa povaţuje celkový nárast počtu jeho 

zamestnancov v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim 

obdobím. V opačnom prípade je zamestnávateľ povinný preukázať, ţe k tomuto zvýšeniu nedošlo 

v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti.  

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie 

Znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie na účely tohto zákona je: 

 absolvent školy mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil prípravu na povolanie pred 

menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie 

nemal pravidelne platené zamestnanie (najmenej šesť po sebe nasledujúcich 

mesiacov), 

 občan starší ako 50 rokov veku,  

 občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe 

nasledujúcich mesiacov, 

 občan, ktorý dosiahol vzdelanie niţšie ako stredné odborné vzdelanie,  

 občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred 

zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené 

zamestnanie,  
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 štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému bola 

poskytnutá doplnková ochrana,  

 občan, ktorý ţije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo s viacerými osobami 

odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred 

skončením povinnej školskej dochádzky,  

 občan so zdravotným postihnutím.  

Dohoda o poskytnutí príspevku musí obsahovať: 

 identifikačné údaje účastníkov dohody, 

 charakteristiku pracovného miesta alebo pracovných miest, 

 počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru zamestnanca alebo zamestnancov 

prijatých na pracovné miesta a rozsah dohodnutého pracovného času, 

 dátum obsadenia pracovného miesta alebo pracovných miest, 

 výšku príspevku, jeho špecifikáciu a spôsob úhrady, 

 podmienky poskytovania príspevku, 

 spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok, 

 podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku, 

 povinnosť a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia 

dohodnutých podmienok alebo závaţného porušenia dohody, 

 záväzok zamestnávateľa, ţe do 

určeného termínu predloţí 

pracovnú zmluvu zamestnanca 

alebo pracovné zmluvy 

zamestnancov a najneskôr do 

desiatich kalendárnych dní oznámi 

úradu kaţdé skončenie pracovného 

pomeru, 

 záväzok zamestnávateľa zachovať 

podporované pracovné miesto 

alebo pracovné miesta na obdobie 

stanovené zákonom, 

 záväzok zamestnávateľa, ţe oznámi úradu kaţdú zmenu dohodnutých podmienok 

najneskôr do 30 kalendárnych dní, 

 ďalšie dohodnuté náleţitosti. 

Zdroj: www.upsvr.sk, zákon 5/2004 Zb.z 

http://www.upsvr.sk/
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SPRÁVY ZO SLOVENSKA 

 

 

Nulová inflácia – januárový index spotrebných cien na Slovensku zostal 

rovnaký 

 

Mesačná miera inflácie na Slovensku po prvý krát dosiahla nulovú hodnotu. Podľa údajov 

Štatistického úradu SR zostali v januári 2014 spotrebné ceny oproti rovnakému mesiacu roku 

2013 nezmenené, čo predstavuje rekord, aký Slovensko od roku 1989 nezaţilo. V decembri 

cezročné miera inflácie dosiahla 0,4% a v novembri to bolo 0,5%. 

Na mesačnej báze spotrebné ceny v januári síce narástli, ale len 0,2% po poklese o 0,1% 

z decembra. 

V januári klesli o 0,9% na ročnej báze ceny bývania, vody, plynu a iných palív, ktoré majú 

najväčšiu váhu spomedzi 

spotrebných cien. Naopak o rovnaké 

percento (0,9%) vzrástli ceny 

potravín a alkoholických nápojov 

(tieto stúpli na mesačnej báze o 

2,8% oproti decembru). 

Posledná prognóza Národnej 

banky Slovenska (NBS) hovorí o 

inflácií vo výške 0,5% počas celého 

roka 2014 (v roku 2013 to bolo 

0,4%), konkrétne kvôli nízkym 

cenám potravín a domáceho dopytu. 

Podľa niektorých analytikov povianočné zľavy výrazne ovplyvnili spomalenie inflácie.   

Zdroj: Buongiorno Slovacchia 
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Dohoda medzi vodičmi kamiónov a Ministerstvom dopravy 

 

Vodiči ťaţkých vozidiel, ktoré preváţajú obchodný tovar, nebudú musieť platiť mýtne 

poplatky na cestách v obci, s výnimkou 20 –kilometrového obchvatu okolo Bratislavy. Určilo to 

Ministerstvo dopravy na stretnutí s dvoma zdruţeniami autodopravcov. K dohode, ktorá však aj 

tak obsahuje monitorovanie na týchto cestách na získanie informácií o číslach, týkajúcich sa 

ťaţkej dopravy, došlo pod hrozbou štrajku pracovníkov tohto odvetvia na znak protestu proti 

zmenám v systéme cestných poplatkov, ktoré sa stali účinnými začiatkom tohto roku. 

Rozšírením spoplatnenej cestnej siete sa zavádza platenie za prejazd na 980 km diaľnic a 

ciest v obci, pričom sa tento počet zvýšil o 40%, 

ako to uvádza Zdruţenie cestných dopravcov SR 

(ČESMAD). Dotýka sa to predovšetkým 

regionálnych dopravcov, ktorým sa náklady 

zvýšili, ako sami tvrdia, o 60-80%. 

Dopravcovia a funkcionári ministerstva v 

spolupráci s predstaviteľmi krajov podpísali aj 

memorandum o nezavedení cestných poplatkov na 

cesty druhej a tretej triedy, spravované krajmi, v 

mesiaci apríl. 

 

Zdroj: Buongiorno Slovacchia 

 

Pôžička Slovensku vo výške 120 miliónov od EIB na rozvoj vidieka 

 

Slovensko by malo získať od Európskej investičnej banky (EIB) niekoľko projektov v rámci 

Programu na rozvoj vidieka vo výške 120 miliónov euro na obdobie 2007-2013. Táto informácia 

sa uvádza v dohode o pôţičke medzi bankou a slovenským štátom, ktorú nedávno schválila vláda. 

Tento hraničný úver je určený na kofinancovanie prioritných projektov a opatrení v rámci 

programu, ktorý podporuje Európsky poľnohospodársky fond na rozvoj vidieka na Slovensku.  
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Cieľom je prispieť k zlepšeniu 

konkurencieschopnosti 

poľnohospodárskeho, potravinárskeho 

a lesníckeho odvetvia a tieto finančné 

prostriedky by mali byť pouţité na 

zalesňovanie, správu lesnej ochrany, 

a v menšej časti aj na 

poľnohospodársku a vidiecku 

infraštruktúru. Odhadované celkové 

náklady programu sú vyše 2 miliárd 

euro, z ktorých polovica by mala byť 

poskytnutá z dotácií EÚ a 217 miliónov z rozpočtu SR. 

Zdroj: TASR 

 

Slováci pracujú tvrdo. Predbehli aj Japoncov 

 

Podľa štatistík  projektu HumanProgress za rok 2011, Slováci 

odpracujú ročne 1 749 hodín, čo je viac hodín ako Japonci, ktorí sú 

povestní svojou pracovitosťou (1 726 hodín). V prepočte to znamená, 

akoby všetci pracujúci Slováci prišli do práce kaţdý jeden pracovný deň 

v roku a odpracovali sedem hodín. V tomto prepočte sú započítané aj 

dovolenky, práceneschopnosť, ošetrovanie členov rodiny a iné beţné 

udalosti, ktoré zniţujú počet odpracovaných dní.  

 

Napriek tomu Slováci skončili „len“ na 30. mieste celosvetového rebríčka. Na čele rebríčka 

sa umiestňuje pravidelne Hongkong, Juţná Kórea a Singapur. V Európe sú najväčšími „pracantmi“ 

Poliaci, ktorí skončili v celosvetovom rebríčku na siedmom mieste, a hneď za nimi sú paradoxne 

Gréci, Taliansko predbehlo Slovensko s 1 770 hodinami. 

Zdroj: hnonline 

 

javascript://
javascript://
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SPRÁVY Z TALIANSKA 

 

 

V Taliansku pozastavili 20%-nú zrážku z bankových prevodov zo 
zahraničia. 

S účinnosťou od začiatku februára bol v Taliansku naliehavým opatrením daňového úradu 

pozastavený právny predpis, ktorý ukladá talianskym úverovým ústavom povinnosť  zráţať 20%-

ný podiel z bankových prevodov, pochádzajúcich zo zahraničia a smerujúcich fyzickým osobám v 

Taliansku. Bola to veľmi zlá správa pre tých, 

ktorí pracujú so zahraničnými spoločnosťami 

alebo z nejakého dôvodu dostávajú peniaze zo 

zahraničia. Napriek tomu, ţe sa predpis stal 

účinným od 1. februára tohto roka, táto správa 

zostávala v tichosti aţ do nedávneho dňa, zdá 

sa, ţe v Taliansku vo všeobecnosti nikto o tom 

nevie, ani samotní pracovníci bánk. Denník 

Sole 24 Ore, bol prvým z mainstreamových 

médií  a uviedol, ţe išlo o článok 4, odsek 2 

Nariadenia vlády č. 167/90 pozmeneného zákonom 97/2013, ktorý sa jednoducho stal účinným 

tak, ako to bolo naplánované. 

Automatická zráţka vo výške 20% predstavovala preddavok a bolo moţné ju vrátiť v 

prípade, ţe sa odôvodnil pôvod peňazí. V prípade zahraničného bankového prevodu súkromnej 

osobe občan musel dokázať pôvod prijatých peňazí. Keďţe išlo o príjem určitého druhu, tých 20% 

bolo povaţovaných za preddavok na daň, ktorú by bolo potrebné odviesť v nasledujúcom roku. Ak 

boli peniaze iného pôvodu (peniaze od príbuzných, vrátenie zaplatenej zálohy alebo pôţičky a 

pod.), daňovník mal čas  1 rok na zdokladovanie peňazí, ktoré nemajú príjmový charakter, a 

poţiadať o ich vrátenie. Pričom však bolo moţné konať aj pred samotnou zráţkou, podaním 

čestného prehlásenia sa zrazenie 20% dalo zablokovať. 

Vyhláškou riaditeľa daňového úradu č. 2013/151663 zo dňa 18/12/2013 sa kaţdý bankový 

prevod zo zahraničia automaticky povaţoval za zdaniteľný príjem, pokým nebol dokázaný opak, 

čo bolo úlohou daňovníka. Takýto postup je prinajmenšom zaráţajúci. Fyzické osoby, ktoré 

vykonávajú podnikateľskú činnosť alebo majú ţivnosť, však neboli dotknuté touto zráţkou, keďţe 

sa predpokladá, ţe bankové prevody zo zahraničia sa týkajú ich činnosti a sprostredkovateľ mal 

iba ohlásiť operáciu daňovému úradu. 

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2014/02/ProvvedimentoEntrate.pdf
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Prehlásenie, vykonané vopred alebo následne, bolo potrebné odovzdať bankovému 

pracovníkovi, ktorý mal práve sluţbu, avšak ten akoby spadol z oblakov, o ničom nevedel. 

Najznepokojivejším faktom ale je, ţe sa nezdá, ţe by tento predpis prechádzalo jasné 

naplánovanie postupu a aj banky, účtovníci a dokonca aj samotné pobočky daňového úradu boli 

zneistené a nevedeli jednoznačne ako správne postupovať. Denník Sole 24 Ore zverejnil zoznam 

dokumentov, potrebných na zabránenie zráţky.  

Prvú úhradu mali banky vykonať do nastávajúceho 16. júla s tým, ţe by spojili v jednej 

sume všetky zráţky z prijatých prevodov v období od 1. februára – 30. júna 2014. Ďalej by od 

tohto termínu boli úhrady vykonávané mesačne. Banky mali mať tieţ povinnosť ohlásiť daňovému 

úradu zoznam všetkých príjemcov bankových prevodov zo zahraničia, či uţ zráţka uhradená bola 

alebo nebola. 

Táto skutočnosť vyvolala početné a 

okamţité reakcie zdruţení spotrebiteľov ako aj  

politického prostredia, vrátane poslancov, 

zvolených v zahraničí. Brusel v tom chcela mať 

jasno a zistiť, či sa touto povinnosť porušila 

zásada slobody pohybu osôb. Komisia mala 

prehodnotiť, či išlo o “primerané” opatrenie, 

keďţe by sa tým poskytol dôvod na rozdielne 

zaobchádzanie s talianskymi občanmi a s občanmi iných krajín. 

Ale potom nastal nečakaný zvrat: zráţka bola pozastavená a prípadné zráţky, ktoré banky 

uţ vykonali, majú byť vrátené. “Oficiálne” dôvody tohto pozastavenia predpisu, ktoré poskytla 

Štátna pokladnica a daňový úrad, ako to uvádza denník Il Fatto Quotidiano, sa však rozchádzajú. 

Nariadenie daňového úradu hovorí o “ťaţkostiach v zavádzaní, s ktorými sa stretli 

sprostredkovatelia a daňovníci v súvislosti so spomínanými povinnosťami a s potrebnými 

implementáciami postupov“. Ministerstvo financií zase uvádza ako dôvod “vývoj medzinárodných 

okolností v danom kontexte”, pričom tým naráţa na vývoj “v otázke boja proti cezhraničným 

daňovým únikom, ktorý nabral značné obrátky prostredníctvom vytvorenia modelovej 

medzivládnej zmluvy (Iga) na výmenu informácií medzi Spojenými štátmi americkými a 

ostatnými krajinami, vďaka ktorej sa povaţuje za prekonané ustanovenie, ktorým sa spomínaná 

zráţka dane zaviedla“. Podľa daňového úradu by mohla nová vláda toto opatrenie od 1. júla 

opätovne zaviesť. 

Zdroj: Buongiorno Slovacchia, Il Sole 24 ore, rôzne 

http://www.ilsole24ore.com/art/2014/2014-02-17/ritenuta-20percento-bonifici-estero-documentazione-necessaria-113935.shtml?uuid=ABIEy6w
http://www.ilsole24ore.com/art/2014/2014-02-17/ritenuta-20percento-bonifici-estero-documentazione-necessaria-113935.shtml?uuid=ABIEy6w


 

EDAS NEWS FEBRUÁR 2014   21 
 

 

 

Dielňa apúlskeho umu 

 

Bývalý vinársky závod “Dentice di Frasso“ je symbolom významnej priemyselnej minulosti. 

Avšak po tom, čo sa jeho vlastníkom stal Krajský úrad Apúlia, sa bývala výrobňa uţ nevyuţívala a 

zostala úplne opustená aţ do roku 2011, kedy 

skupinka mladých ľudí, odborníkov a miestnych 

podnikateľov pod vedením Roberta 

Covolo dostala “bláznivý” nápad: premeniť 

opustený výrobňu na verejne miesto, ktoré by 

slúţilo na stretávanie, kreativitu a spoločenskú 

inováciu, rekvalifikovať priestory s nulovými 

nákladmi prostredníctvom samostavby a 

zainteresovať dané územie do témy miestneho 

rozvoja a podpory kultúry. 

Roberto je jedným z protagonistov tohto 

znovuzrodenia e tejto myšlienke veril hneď od 

začiatku, dokonca zanechal trvalé pracovné 

miesto na Krajskom úrade Apúlie, aby sa tomuto projektu mohol venovať na plný úväzok. Od 

roku 2012 koordinuje všetky činnosti a “XXL nápady”, ktoré sa rodia v tejto “dielni umu”, s cieľom 

vytvoriť z nej “najkrajší kultúrny a spoločenský priestor v Apúlii”. 

“Pri prestavbe sa inšpiroval postupmi opätovného vyuţitia materiálov, experimentovania 

architektúry s prírodnými materiálmi a rekvalifikácie. Priestory sú určené na kancelárie, dielne, 

učebne, skúšobné priestory, výstavné galérie, priestory na predstavenia. Je to tvarovateľný 

priestor, je tak prispôsobivý, ţe môţe zároveň slúţiť na koncerty aj na telocvičňu, na výskumné 

laboratórium a zároveň na umeleckú galériu”. Ale to nie je všetko: dôleţitým znakom tohto 

projektu je aj zainteresovanie spoločnosti. Koncom februára sa v tzv. “Princových maštaliach” 

otvorí “XFood”, “sociálna reštaurácia,” ktorá poskytne prácu ľuďom s handicapom a budú sa tam 

podávať jedlá, vyrobené z miestnych surovín.  

Zdroj: buonenotizie.it 

 

 

https://www.facebook.com/exfadda
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/452529/Apre-il-ristorante-XFood-prodotti-a-km-zero-e-chef-disabili
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Bar, ktorý sa stal revolučným 

Bar Sant’Erminio v Perugi na ulici Eugubina bol len jedným z mnohých barov: tri hracie 

automaty a zákazníci, ktorí si ničia ţivot, starí ľudia, ktorí tam minuli celý dôchodok a tieţ nejaká 

tá malá krádeţ, ktorá sa týkala hracích automatov. Prišiel 

čas to zmeniť. A to okamţite a radikálne. 

A stalo sa: hracie automaty boli odstránené, zaviedlo 

sa pripojenie wi-fi, knihy, kinofórum, mimoškolské aktivity, 

tvorivé dielne a multietnická kuchyňa. 

Dnes otvára o siedmej ráno a o polnoci je ešte stále 

otvorený. Ráno je bar plný študentov, ktorých tam láka wi-fi 

pripojenie, ako aj ľudí s handicapom z neďalekého denného 

centra  “San Giuseppe”. Poobede a večer to tam ešte viac 

oţije: deti sa hrnú v hordách za mimoškolskými aktivitami, 

študenti si čítajú a diskutujú a matky (z Umbrie, z Afriky a z 

Latinskej Ameriky) sa pretekajú v kulinárskych súťaţiach, či 

uţ ide o cous-cous alebo strufoli z Perugie (niečo ako drobné šišky s medom). 

Zdroj: buonenotizie.it 

 

Kritická situácia v zamestnanosti  

Nová vláda bude musieť riešiť ako hlavnú prioritu kritickú situáciu práce, aby tak zníţila 

mieru nezamestnanosti, ktorá sa usídlila na úrovni 13%, a v prípade mladých ľudí dosahuje aţ  

41,6%. 

Hlavnými výzvami sú: zníţenie daňovej a 

odvodovej záťaţe, týkajúcej sa ceny práce (tá v 

Taliansku presahuje 53%), odstránenie regionálnej 

dane z výrobných činností (irap) a zníţenie dane z 

príjmu fyzických osôb (irpef), zjednodušenie zmlúv 

a zavedenie európskeho programu Záruka pre 

mladých ľudí (ten prináša 1,5 miliárd, ktoré je moţné vynaloţiť tento a budúci rok). 

Zdroj: il Sole 24 ore 
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Taliansko je domovinou “samostatne pracujúcich” ľudí  

 

Taliansko drţí spomedzi väčších európskych krajín rekord v počte samostatne pracujúcich, 

bez ţiadnych zamestnancov. Ide predovšetkým o mladých ľudí. 

V roku 2013 bolo1,3 miliónov tých, ktorí majú menej ako 40 rokov. 

Bude to asi tým, ţe mnohé výrobné závody zatvárajú, alebo tým, ţe zamestnanecká 

pozícia sa stáva čoraz viac iba fatamorgánou, avšak faktom je, ţe mnohí sa rozhodnú si sami 

zaobstarať prácu, 

napriek tomu, ţe sú to 

práve oni, na ktorých 

kríza najviac dolieha. 

Kto pracuje 

sám, plne zodpovedá 

za seba a za svoju 

prácu, a tým pádom aj 

za zásluhy a 

neúspechy. 

To isté 

nemoţno povedať o 

mladých ľuďoch, ktorí 

pracujú v podnikoch s početnejším zloţením, jasne o tom hovoria aj samotné čísla. V roku 2013 

len 5% mladých ľudí zastávalo podnikateľskú funkciu a od roku 2008 aţ dodnes prišlo Taliansko o 

94 tisíc podnikateľov mladších ako 30 rokov. 

Zdroj: il Sole 24 ore 
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PREČÍTALI SME PRE VÁS... 
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KRÁTKY OBSAH 

Prešlo uţ takmer sedem rokov od kedy Diega Sapienzu, pochmúrneho ale ambiciózneho vedúceho 

kádrového pracovníka jednej významnej spoločnosti, ktorá pôsobí po celom svete, zasiahla 

“blízkostná porucha”, vzácne depresívne ochorenie, ktorého jediná liečba bola úspešne odskúšaná 

a spočíva v násilnom oddelení pacienta od vlastnej rodiny a v jeho vzdialení aspoň 500 km od 

vlastného mesta… 
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NAŠA RECENZIA 

Andrea Venuti nám svojou prvotinou ponúka jednoznačne veľmi farbistý román, ako je 

mimochodom farbistý aj samotný ţivot. 

Vyuţíva pri tom vymyslený prvok – blízkostnú poruchu, veľmi vzácnu chorobu s depresívnymi 

príznakmi. Venuti nás vezme za ruku a posadí nás priamo do auta, po svojom boku. 

Zavedie nás smerom Terst-Bratislava a naspäť po poloprázdnej diaľnici, ktorá je však plná 

príbehov, ktoré sa odvíjajú v samotnom aute alebo za pultom autogrilu. 

Hneď zistíme, ţe cestovanie nie je iba zabitý čas, jeden kilometer za druhým, ktoré sa len tak 

mihajú pred očami, rutina a aţ takmer mechanické pohyby (predbiehanie, spomalenie, 

tankovanie) únava a svalové bolesti; nie, cestovanie je aj príleţitosť rásť, zamyslieť sa nad 

mnohými témami, ktoré človeka vţdy fascinovali a ktoré z nás robia to, čím sme: nedokonalé 

bytosti, ktoré hľadajú dokonalosť (alebo niečo podobné) a šťastie. 

Diego Sapienza je obyčajný človek (so svojimi temnými stránkami), ktorý urobil jedno 

rozhodnutie. Rozhodol sa odísť z domu a ţiť prevaţnú časť týţdňa v cudzom meste (v nedeľu 

večer sa vydáva smerom Terst-Bratislava, piatok poobede Bratislava-Terst). Kariéra, sloboda, 

väčšie ekonomické príleţitosti, ale aj nemalý účet, ktorý treba za to zaplatiť: samota a neustály 

pocit previnilosti. 

Cestovanie s druhom Jackom (niečo ako druhé ja, len trochu neokrôchané) predstavuje aj spôsob 

ako o sebe porozprávať a predstaviť sa. Je to čoraz intenzívnejšie zbliţovanie sa s čitateľom, od 

lásky aţ po školu, od vzťahu k Bohu aţ po neveru, od choroby aţ po mladosť. 

Recenzia: Caterina Bovoli 

 

 


