
1

Už ôsmy rok oboznamujú členov 
s dianím v komore Živnostenské 
noviny. Ako, to najlepšie posúdia 
čitatelia. Na druhej strane v súčas-
nosti využívame výdobytky techni-
ky, z ktorej jednou je internet a tak 
sa nielen čitatelia novín, ale najmä 
tí, ktorí chceli (a potrebovali) po-
znať prezentáciu komory, dožado-
vali zverejnenia novín na internete. 
Predstavenstvo SŽK niekoľkokrát 
poverilo funkcionárov, aby sa prob-
lematikou zviditeľnenia komory na 
internete zaoberali. Vždy sa našli 
objektívne aj „objektívne“ príčiny, 
ako to nejde. Snažili sme sa nájsť 
človeka, ktorý by sa o webovú stra-
nu staral a, žiaľ, vždy sme natrafi-

li na takého, ktorý si stanovil pod-
mienky,  avšak k skutkom nedošlo. 

Rozhodli sme sa konať  na vlas-
tnú päsť - s krajskou zložkou v Tr-
nave vytvoriť stránky krajských zlo-
žiek a oživovať aj stránku komory 
ako celku, aj stránku novín. 

Nepíšem tieto riadky preto, že 
sa chcem (e) chváliť. Chcem zdô-
razniť, že sme potrebovali umožniť 
prístup k informáciám každej agen-
túre a potenciálnemu partnerovi, 
ktorý sa chce zviditeľniť na strán-
kach novín. V prípade objednávky 
reklamy je to samozrejmosť, kto-
rú sme nemohli poskytnúť. Neraz 
sprostredkovatelia inzercie s nami 
viac nechceli ani hovoriť. (Pred-
nosť dali iným periodikám.) Bolo 
to dosť nepríjemné, naša prezen-
tácia bola slabá a pripadali sme si 
neohrabaní, že si so zriadením we-
bovej strany nevieme poradiť. Keď 
sme sa spojili, v priebehu mesia-
ca sa všetko zmenilo – stránky na 
internete sa (konečne) narodili. Sú 
to stránky krajských zložiek Trna-
va, Bratislava, Nitra, Trenčín, Žili-
na, stránka SŽK a zvlášť stránka ŽN. 
Členovia predstavenstiev si budú 
môcť prečítať zápisnice, nájdu tu 
informácie o zámeroch, činnosti 
a rokovaniach zástupcov krajských 
zložiek a úradu komory, samozrej-
me  aj s fotodokumentáciou. 

Verím, že internet bude prínosom 
v činnosti komory a že sa nájdu či-
tatelia, ktorí nás budú sledovať pra-
videlne a ktorí nám budú klásť otáz-
ky, na ktoré budeme odpovedať. 

Vladimír Mička

Stredné odborné učilište na 
Komenského ulici 27 v Pezin-
ku usporiadalo 26. apríla Deň 
otvoreného regiónu, ako prvú 
výstupnú, pilotne overovanú 
aktivitu  projektu Otvorený 
región. Bola zameraná na prak-
tický nácvik modelovej situácie 
- fungovanie rekreačného za-
riadenia s ubytovacími a stra-
vovacími službami. Na podu-
jatí sa zúčastnili predstavitelia 
Bratislavského samosprávneho 
kraja, Slovenskej živnostenskej 
komory, miest Pezinok a Mod-
ra, Malokarpatského osvetové-
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Človek má tri cesty ako múdro konať. Najskôr premýšľaním: To je tá najušľachtilejšia. Druhá napodobovaním: 
To je tá najľahšia. Tretia skúsenosťou: To je tá najtvrdšia. (Konfucius)  

ho strediska v Modre, Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodi-
ny,  zariadení cestovného ruchu 
v regióne a družobnej školy zo 
slovinskej Izoly. Účastníci mali 
možnosť oboznámiť sa s pro-
jektom Európskeho sociálne-
ho fondu, ktorý podalo učilište  
v roku 2004 a po jeho schválení 
začalo s príslušnými vzdeláva-
cími aktivitami. V priestoroch  
Strednej vinársko - ovocinár-
skej školy v Modre (partnera 
SOU v projekte) domáci pred-

stavili svoje mesto a školu - je-
dinú svojho druhu a významu 
na Slovensku. Súčasťou bola aj 
degustácia vín z malokarpat-
skej oblasti. Učilište pripravi-
lo prezentáciu školy a regionál-
nych gastronomických špecialít 
- fazuľovej polievka s rezanca-
mi („slížami“), slepačieho vý-
varu, pečenej kačice s dusenou 
kapustou a žemľovými knedľa-
mi („knoflami“) a lokší plne-
ných  lekvárom a posypaných 
makom. Všetko mohli hostia 
ochutnať. O každom servírova-
nom jedle rozprával šéfkuchár 
študentského pracovného tímu 
- študent nadstavbového štúdia 
spoločné stravovanie. Študen-
ti, ktorí mali na starosti obslu-
hu, po ukončení servírovania 

(Pokračovanie na str. 2)

Keď sa chce, Keď sa chce, 
ide toide to

(Dokončenie na str. 2)
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Podnikanie, vedomosti, skúškyPodnikanie, vedomosti, skúšky
Dobré všeobecné či odbor-

né vedomosti sú prínosom pre 
každú činnosť. Najčastejšie ich 
získavame v škole. Tá by mala 
mať (a vo väčšine prípadov má) 
vytvorené všetky predpoklady, 
aby jej absolventi získali ucele-
né základné znalosti vo vybra-
ných oblastiach. 

V mesiacoch máj a jún sa 
konajú záverečné hodnote-
nia získaných vedomostí na 
stredných školách a učilištiach 
formou maturít a záverečných 
skúšok. Úspešné preverova-

nia vedomostí sa stávajú odra-
zovým mostíkom na vykroče-
nie do sveta dospelých, či už 
formou pokračovania v štú-
diu na vysokej škole alebo vy-
užitím znalostí v novom zames-
tnaní a podnikaní. Práve pod-
nikanie je jednou z tých ťažších 
ciest, ktorá však môže naplniť 
plány mladých absolventov. 

Na zabezpečenie lepšej ús-
pešnosti v podnikateľskej pra-
xi sa začali v našom školstve vy-
tvárať nové podmienky, na-
príklad tým, že mnohé zo štu-

odborníkov z praxe na závereč-
ných skúškach, najmä pri reme-
selných odboroch a v službách. 
Napriek čiastočným legislatív-
nym predpokladom sa obja-
vujú prvé dobré výsledky spo-
lupráce, napríklad priebežná 
odborná prax počas štúdia v sú-
kromných firmách. (Škoda, že 
nie je dotiahnutá aj finančná 
náhrada za účasť podnikateľov 
v skúšobných komisiách.) Na-
priek nedostatkom, ktoré musí 
doriešiť štát, niektorí do komi-
sií delegovaní členovia Sloven-
skej živnostenskej komory vy-
užívajú možnosť nielen zistiť 
všeobecnú úroveň skúšaných, 
ale v niektorých odboroch pria-
mo vyhľadávať medzi úspešný-
mi absolventmi nových spolu-
pracovníkov.

Úspešná spolupráca medzi 
podnikateľmi - členmi SŽK 
sa rozvíja aj v Trnavskom kra-
ji. V spolupráci so zástupcami 
súkromného Stredného odbor-
ného učilišťa Gos-Sk v Trnave 
boli pripravované materiály na 

Zo záverov zhromaždenia delegátov
K priebehu rokovania a k záverom zhromaždenia delegátov 

SŽK, ktoré sa konalo 4. mája v Trebišove, sa vraciame slovom aj 
fotografiami na 3. a 7. strane.                                                           (Red.)

 

dijných a učeb-
ných odborov boli 
po pripomien-
kach podnika-
teľskej verejnos-
ti, teda aj členov 
Slovenskej živ-
nostenskej ko-
mory, upravené 
na reálnejšie ob-
sahové zamera-
nie. Čiastočne sa 
podarilo aj to, čo 
je bežné v iných 
krajinách – účasť Nástup pred záverečnými skúškami   (Foto: -a-)
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AGROKOMPLEX NITRA

AGROKOMPLEX
34. medzinárodný poľnohospodár-

sky a potravinársky veľtrh

COOPEXPO
14. medzinárodná družstevná 
kontraktačno-predajná výstava 
spotrebného a potravinárskeho

tovaru

ŽIVNOSTENSKÉ TRHY
10. kontraktačno-predajná výstava 
malých a stredných podnikateľov 

REGIÓNY SLOVENSKA 
5. výstava vidieckeho

cestovného ruchu 

KONE A ĽUDIA
6. medzinárodná kontraktačno

- predajná výstava 

16. - 20. 8. 2007

OPTIC
4. ročník medzinárodnej výstavy oč-

nej optiky a oftalmológie

7.  – 9. 9. 2007

VÝSTAVISKO TMM, a. s., 
Trenčín

KÔŇ
4. ročník medzinárodnej 

výstavy koní

31. 8. – 2. 9. 2007

31. 8. – 2. 9. 2007INCHEBA, a. s.,
BRATISLAVA

Medzinárodná výstava psov
všetkých plemien

18. – 19. 8. 2007

18. – 19. 8. 2007VIEW-TRADING, s. r. o.,
Spišská Nová Ves

SPIŠ-EXPO/SPIŠSKÉ VÝSTAV-
NÉ TRHY

40. ročník celoslovenskej výstavy 
stavebníctva a bývania

s medzinárodnou účasťou

12. – 15. 7. 2007
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líčenie na úroveň tvorivého 
umenia so znalosťou metodiky 
líčenia, techniky pracovného 
postupu pri špecifických, ná-
ročných prevedeniach reme-
selnej zručnosti. 

Rokovanie v Trebišove.
Siedmeho júna sa konalo v Tre-
bišove rokovanie predstaven-
stva KZ Košice a zhromaž-
denie delegátov tejto krajskej 
zložky. Predstavenstvo schvá-
lilo vyradenie tých členov 
z evidencie, ktorí zrušili živ-
nosť. Schválilo vytvorenie od-
vetvovej sekcie pre prevádzku 
pohrebných služieb, pohrebísk 
a krematórii. Zhromaždenie 
okrem iného schválilo návrh na 
kooptáciu Ervína Boháčika za 
člena predstavenstva SŽK.

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - INFORMÁCIE

Kalendár výstav
* Z ČINNOSTI KRAJSKÝCH A OKRESNÝCH ZLOŽIEK ** Z ČINNOSTI KRAJSKÝCH A OKRESNÝCH ZLOŽIEK *

Zo zhromaždenia krajskej 
zložky Bratislava. 26. marca 
sa v priestoroch Stredného od-
borného učilišťa v Pezinku ko-
nalo zasadnutie KZ Bratislava, 
ktorého sa zúčastnilo 31 dele-
gátov. Správu o činnosti a hos-
podárení za rok 2006 prednie-
sol predseda zložky Vladimír 
Mička. So správou dozornej 
rady prítomných oboznámil 
predseda DR KZ BA Milan 
Velčický. Zasadnutie navrhlo 
delegátov na celoslovenské 
zhromaždenie komory. V dis-
kusii riaditeľka VÚB Pezi-
nok podrobne predstavila pro-
dukty a balíky služieb, hovorila 
o zlatých platobných kartách, 
hypotékach a o výhodnejších 
úrokových sadzbách. Ing. Ju-
raj Majtán informoval dele-
gátov o projekte „Modely na 
odstraňovanie právnych a ad-
ministratívnych prekážok pre 
MSP“. Ing. Robert Schmidt, 
predseda KZ Trnava, pozdra-
vil rokovanie, hovoril o člen-
skej základni, ktorá v trnavskej 
krajskej zložke nie je taká, aby 
mohli byť spokojní. 

Na cestách za poznaním. 
Nitrianska krajská zložka sa 
už po druhýkrát zhostila úlohy 
zorganizovať v spolupráci s od-
vetvovou kozmetickou sekciou 
a komisiou pre vzdelávanie pri 
SŽK odbornú exkurziu do Bu-
dapešti. Výstava, spojená s pre-
hliadkou mesta, bola pre všet-
kých zúčastnených zážitkom.

Vzdelávanie v kozmetic-
kých službách. Členovia pred-
stavenstva KZ Nitra pripravili 
v máji dvojdňové odborné ško-
lenie (Patince, 12. a 13. máj), na 
ktorom povýšili profesionálne 

Financovanie z eurofondov. 
Pri delení peňazí z eurofondov 
je potrebné myslieť aj na vzde-
lávanie živnostníkov v rámci 
operačných programov. Finan-
cie, ktoré podporujú majstrov-
ské vzdelávanie, majstrovské 
skúšky by mali byť adresné, ur-
čené pre reálne existujúcich 
živnostníkov. Ďalšie vzdeláva-
nie živnostníkov v rámci kvalit-
ných vzdelávacích programov 
z dielne profesijných komôr by 
malo byť v záujme štátu, aby 
sme predišli efektu, keď platí, 
že vzdelávanie sa rovná biznis. 

Neplatiči, pozor! Upozor-
ňujeme tých, ktorí do konca 
apríla tohto roku nestihli za-
platiť členské, aby tak urobili 
čo najskôr.

rozprávali o zaujímavostiach 
Pezinka, Senca a okolia týchto 
miest, pretože v lokalite sa na-
chádzajú hotely a reštaurácie, 
v ktorých majitelia či prevádz-
kovatelia umožnili budúcim 
odborníkom v oblasti gastro-
nómie vykonávať odbornú prax 
a budú sa v nich po skonče-
ní školy starať o pohodlie náv-
števníkov. 

Hostia podujatia navštívili aj 
Hotel Galbov mlyn vo Vinič-
nom. Sprevádzala ich študent-
ka, ktorá tu vykonáva odbornú 
prípravu. Dozvedeli sa o histó-
rii pôvodne mlynárskej a poľ-
nohospodárskej usadlosti. Tu 
bola ochutnávka fašiangové-
ho pečiva s bylinkovým čajom 
a rozprávanie o tom ako piekli 
naše staré mamy šišky a fánky. 
Študenti pripravili aj prednáš-

ku o ľudových remeslách.
Podujatie umožnilo študen-

tom predviesť nielen znalos-
ti získané počas štúdia, ale aj 
počas školení v projekte spo-
lufinancovanom z európskeho 
fondu. Do októbra 2007, kedy 
je plánovaný záverečný semi-
nár, môžu vybraní študenti ešte 

Deň otvoreného regiónu
ďalej spracovávať rôzne podne-
ty z oblastí vypracovania podni-
kateľského zámeru, ekonomic-
kých ukazovateľov, právnych 
noriem, základov manažérskej 
praxe, profesionálnej komuni-
kácie a podobne. 

Marián Hanúsek,
podpredseda KZ BA 

VÝZVAVÝZVA V rámci výzvy Fondu sociálneho 
rozvoja na čerpanie nenávratného 
finančného príspevku z eurofondov 

môžete predkladať projekty zamerané na Zlepšenie zamestna-
teľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením. 

Hlavným cieľom opatrenia je zlepšenie podmienok zamera-
ných na zamestnanosť skupín ohrozených sociálnym vylúčením. 
Minimálna dĺžka trvania projektu je stanovená na šesť mesiacov 
a projekt je potrebné realizovať do 31. októbra 2008. Uzávierka 
prijímania projektov je 25. 6. 2007 do 16,00 hod. 
Podrobnejšie informácie nájdete na www.meritum.sk.                (re)

uskutočňovanie kvalifikačných skúšok pre vybrané remeselné živ-
nosti. Stáva sa už tradíciou, že niektoré praktické skúšky sa kona-
jú v priestoroch podnikateľov, ktorí sú členmi skúšobných komisií. 
Skúšky z odborov kuchár a čašník sa v tomto roku konali v reštau-
rácii Hrnčiarsky dvor v Hrnčiarovciach nad Parnou, pod dohľadom 
zástupcov učilišťa pod vedením PaedDr. Janky Hečkovej a majite-
ľa reštaurácie, člena komory, Jána Tapfera.                                     (Kc)

Podnikanie, ...Podnikanie, ...

Pri mlyne vo Viničnom                                                        Foto: Ivan Mach

(Pokračovanie zo str. 1)

(Dokončenie zo str. 1)
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•  Zbrojárska výroba má 
pre ekonomiku štátu význam. 
Podľa premiéra Róberta Fica 
má zbrojárska výroba pre eko-
nomiku štátu veľký význam 
a vláda podporí jej rozvoj. Kon-
štatoval to po skončení výjaz-
dového zasadnutia Predsed-
níctva strany Smer-SD v okrese 
Iľava, v rámci ktorého navštívil 
zbrojárske štátne akciové spo-
ločnosti ZTS špeciál a ZVS 
holding v Dubnici nad Váhom.

•  Ministerstvo práce začalo 
šetriť. Ministerstvo práce za-
čalo šetriť na výdavkoch a pre-
púšťa ľudí. Ako prvé tak napĺňa 
vyhlásenie premiéra Sloven-
skej republiky, ktorý chce zní-
žiť počet štátnych úradníkov 
o dvadsať percent. Do konca 
roka opustí jeho rady 1501 za-
mestnancov.

•  Postavíme závod v Ka-
zachstane. Slovenský obchod-
ník s energiou Korlea Invest 
získal významný kontrakt v Ka-
zachstane. Postaví tam závod 
na výrobu bioetanolu (pridá-
vaného do motorových palív) - 
najväčší svojho druhu v kra-
jine.

•  Dlhy neradi splácame. Si-
tuácia so splácaním dlhov na 
Slovensku nie je ružová. Pla-
tobná disciplína slovenských 
podnikov, spotrebiteľov a ve-
rejnej správy patrí medzi naj-
horšie v Európe. Vyplýva to 
z aktuálneho prieskumu spo-
ločnosti Intrum Justitia, ktorý 
sa uskutočnil v 25 krajinách Eu-
rópy a po prvýkrát doň bolo za-
radené aj Slovensko. 

•  Schválenie novely Zákon-
níka práce je skúškou. Za 
skúšku vládnej koalície pova-
žuje predseda strany Smer-
SD Robert Fico schválenie 
novely Zákonníka práce tak, 
ako ho parlamentu predložila 
vláda SR. Zákonník práce je 
výnimočne dôležitý, konšta-
toval predseda Fico a dodal, 
že je to skúška, či táto vládna 
koalícia dokáže spoločne na-
pĺňať programové vyhlásenie. 
Predsedníctvo vyslovilo ná-
vrhu novelizovanému zákon-
níku jednoznačnú podporu. 
Fico pripustil, že môžu súhlasiť 
s pozmeňujúcimi návrhmi po-
slancov na vylepšenie niekto-
rých bodov novely, prípadne 
na jasnejšie štylistické úpravy. 
Zmeny v návrhu sa však ne-
môžu dotýkať zásadných bo-
dov, akým je napríklad nočná 
práca, či zákaz nočnej práce, 
odstupného, reťazeniu pracov-
ných pomerov, noriem spotreby 
práce a iných, kde nemožno ro-
biť žiadne kompromisy.

•  Zavedenie eura - problém.
Príprava na zavedenie eura 

na Slovensku znamená v súčas-
nosti pre majiteľov cestovných 
kancelárií problém. Ide o to, že 
kalkuláciu cien zájazdov musia 
CK zostaviť v slovenských koru-
nách v značnom časovom pred-
stihu - v októbri až decembri 
2007.                                (-i-, hn, -a-)

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - DIANIE V KOMORE

KOMORA NAPREDUJE, 
              ZÍSKAVA SI AUTORITU

Krátke správyZo záverov zhromaždenia delegátov Slovenskej živnostenskej komory

Štvrtého mája sa konalo 
v Trebišove výročné zhromaž-
denie delegátov SŽK. V krát-
kosti sa vraciame k záverom 
tohto významného podujatia. 
Zhromaždenie otvoril predse-
da SŽK Ing. V. Gottschall, kto-
rý úvodom privítal prítomných 
delegátov, hostiteľa a priaz-
nivca SŽK - primátora mes-
ta Trebišov MVDr. V. Anďala, 
CSc. Súčasne poďakoval orga-
nizátorom zhromaždenia z ko-
šickej krajskej zložky, na čele 
s jej predsedom E. Boháčikom 
a z okresnej zložky v Trebišo-
ve, najmä M. Haburovej a Ing. 
A. Manojlovičovej. 
Ďalej sa ako hostia zhromaž-

denia zúčastnili: riaditeľ živnos-
tenského odboru MV SR Ing. 

J. Dutko, prednosta ObÚ Tre-
bišov Ing. S. Illeš, vedúca odbo-
ru ŽP KÚ Košice Ing. A. Vai-
sová, zástupca ÚPSVaR Ing. 
M. Šeged, vedúca odboru ŽP 
ObÚ Trebišov MVDr. A. Lo-
patníková, zástupkyňa ÚP-
SVaR Trebišov Mgr. J. Mandi-
ková, regionálny riaditeľ VÚB 
v Košiciach Ing. R. Varga a zá-
stupca regionálnej komory 
SOPK Ing. V. Chlebo. 

ZO SPRÁVY O ČINNOSTI
Zasadnutia sa zúčastnilo 

49 delegátov z pozvaných 57. 
V správe o činnosti bolo ok-
rem iného konštatované, že za 
uplynulé obdobie komora zís-
kala postavenie, rešpekt a au-
toritu v spoločnosti, hlavne na 
regionálnej úrovni. Činnosť si 
komora financuje z vlastných 
zdrojov a z podpory Všeobec-
nej úverovej banky. Legislatív-
ne opatrenia pomohli k rozvo-
ju činnosti aj k vyšším príjmom, 
ktoré krajské zložky využívajú 
hospodárne. Tie krajské zlož-
ky, ktoré začali hlbšie načierať 
do kasy by si mali položiť otáz-
ku, či je to správne.

SŽK nemá obsadenú funkciu 
riaditeľa úradu, čo je na škodu 
jej činnosti. Vedenie komory 
si v tejto súvislosti váži členov 
a funkcionárov, ktorí nezištne 
pracujú v komore aj v porad-

ných orgánoch štátnej správy. 
Predseda SŽK v správe o čin-

nosti vyzdvihol a pochvá-
lil úroveň a výkon práce funk-
cionárov a profesionálnych 
pracovníkov komory. Kladne 
zhodnotil dostatočné zastúpe-
nie v rôznych komisiách a orgá-
noch štátnej správy. Vyzdvihol 
prácu Ing. Majtána, ktorý za-
stupoval SŽK v Bruseli. Skon-
štatoval, že sa skvalitnila práca 
skúšobných komisií. Záujmom 
komory by mala byť ochra-
na spotrebiteľa, aby sa živnos-
tníci presadili aj v EÚ. 

V správe o činnosti bola aj in-
formácia o počte vykonaných 
kvalifikačných skúšok. Predse-
da vyzdvihol prácu a úsilie dr. 
Babulíkovej v oblasti vzdeláva-

nia a požiadal ostatných, aby jej 
v tomto úsilí pomáhali. Čo sa 
týka mediálnej politiky, pred-
seda pochválil prácu V. Mičku, 
ktorý sa stará o pravidelné vy-
dávanie Živnostenských novín 
a zabezpečuje ich financova-
nie. Vyjadril presvedčenie, že 
webová stránka konečne uzrie 
svetlo sveta. 

ÚLOHY A OČAKÁVANIA
Úlohou SŽK do budúcnos-

ti by malo byť maximálne do-
držiavanie disciplíny v príj-
movej a výdavkovej časti 
rozpočtu, urýchlené riešenie 
situácie v profesionálnom ale-
bo poloprofesionálnom pra-
covnom vzťahu voči SŽK, 
vytvorenie personálnych a eko-

nomických podmienok na príp-
ravu a realizáciu ďalšieho stup-
ňa budovania Živnostenského 
inštitútu a jeho zaradenie do 
opatrení plánovacieho obdo-
bia 2007 až 2013. Komora by 
sa mala podieľať na budovaní 
a prevádzke jednotných kon-
taktných miest príslušných živ-
nostenských úradov, v záuj-
me rozvoja regiónov, tvorby na 
skvalitňovaní podnikateľské-
ho prostredia vstúpiť do spo-
lupráce s orgánmi samosprá-
vy, spolupracovať s RRA na 
projektoch a riešeniach v ob-
lasti vzdelávania, podpory trhu 
práce a konkurencie schop-
nosti malých podnikov a živ-
nostníkov. Mala by prehlbovať 
spoluprácu s ostatnými komo-
rami a stavovskými inštitúcia-
mi a hľadať riešenie čo najužšej 
spolupráce so SŽZ. 

HOSPODÁRENIE
Zhromaždenie schválilo úč-

tovnú závierku za rok 2006 
a rozpočet na rok 2007. SŽK 
zaznamenala oproti minulos-
ti výrazný posun dopredu. Po-
známky k účtovnej závierke 
boli bez pripomienok. Fakticky 
všetky krajské zložky sú v plu-
se, malá položka interných zá-
väzkov by mala byť vyrovnaná 
do konca roku. Návrh rozpoč-
tu bol spracovaný seriózne a na 
úrovni. 

Z DISKUSIE
Na začiatku rokovania po-

zdravil prítomných primátor 
Trebišova. Ocenil prácu SŽK, 
keď povedal ako si ctí živnos-
tenský stav, ktorý je dôleži-
tou zložkou života ľudí. Na 
úvod diskusie predseda komo-
ry vyzdvihol štátom nedocene-
ný význam živnostníkov, kto-
rí neustále zápasia so zložitou 
administratívnou byrokraciou, 
sú zaťažení vysokými odvodmi 
samospráv, odvodmi z miezd, 
zložitou technikou odvádza-
nia, vystavení častým zmenám 
zákonov, ťažkej vymožiteľnos-
ti práva, korupcii a netranspa-
rentnosti. Nedostatky sú pri 

(Pokračovanie na str. 7)
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PREDAJNO – SERVISNÉ CENTRÁ KIA 

Kia Bratislava, s. r. o. 
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava - Zlaté piesky

tel. 02/ 49 29 43 00, e-mail: info.kia@motor-car.sk
Pondelok až piatok: predaj aj servis od 7:30 - 19:00 hod.

Sobota: predaj 9:00 - 15:00 hod.

PREDAJNO – SERVISNÉ CENTRUM ZLATÉ PIESKY PREDAJNO – SERVISNÉ CENTRUM LAMAČ 

Motor-Car Bratislava, s. r. o. 
Hodonínska cesta 7, 841 03 Bratislava - Lamač

tel. 02/ 49 29 43 99, e-mail: lamac@motor-car.sk
Pondelok až piatok: predaj 8:00 - 19:00 hod.,  servis 7:00 - 19:00 hod.

Sobota: predaj aj servis od 8:00 - 13:00 hod.

Najdlhšia záruka na automobil predávaný v Európe: 
7 rokov alebo 150 000 km!

*7 rokov/150 000 km na pohonnú jednotku a 5 rokov/150 000km na celý automobil. Platí pre KIA cee‘d vo všetkých krajinách EÚ (+ Nórsko, Švajčiarsko,Island a Gibraltár)

Ponúkame:  úplný sortiment vozidiel KIA 
• predvádzacie jazdy • kompletný servis 
• predaj originálnych náhradných dielcov 
• otvorené 6 dní v týždni

KIA cee‘d 
už od 429 700,- Sk s DPH Kombinovaná spotreba: od 4,7 do 7,1 l /100 km,

Emisie CO2: od 125 do 170 g /km

Možnosť
odpočtu DPH!
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V dňoch 31. mája až 2. júna 
2007 sa uskutočnilo vo Viedni 
prvé stredoeurópske TAXI 
FORUM. Tohto jedinečného 
podujatia sa zúčastnili  zástup-
covia taxislužieb z Rakúska, 
Nemecka, Maďarska, Českej 
republiky, Slovenskej repub-
liky, Slovinska, Írska, Veľkej 
Britácie, Švajčiarska, Belgicka, 
Francúzska, Švédska, Holand-
ska, Ruska, USA a Austrálie. 
Slovenskú republiku reprezen-
tovali zástupcovia spoločen-
stva CECH TAXI Bratislava 
– Milan Velčický, Jozef Ham-
mer a zástupca Slovenskej živ-
nostenskej komory Vladimír 
Mička. Podujatie poukázalo 
na to, že všetky európske, ale 
aj taxislužby v USA a Rusku, 
majú rovnaké problémy, či už 
ide o ceny alebo o legislatívu, 
či o pravidlá pri používaní bez-
pečnostných pásov, destských 
sedačiek, označovania vozidiel 
alebo aj o problémy s čiernymi 
taxikármi. Na fóre sa hovorilo 
aj o regulácii cien za posky-
tovanie taxikárskych služieb. 
Takmer jednotne sa účastníci 
zhodli v tom, že pre občana – 
používateľa taxi služieb je re-
gulovaná cena prínosom. Preto 
sa touto otázkou bude zaoberať 
aj Brusel. 
Ďalej sa hovorilo o bezpeč-

nosti taxikárov, ale aj o bezpeč-
nosti pasažierov. Veľký priestor 
dostalo aj životné prostredie
- oblasť, v ktorej má Slovenská 
republika čo naprávať (najmä 
v oblasti kvality vozidiel). 
„Green taxi“, teda „zelené ta-
xíky“ by sa mali stať súčasťou 
každej taxislužby, mali by to 

Central 
European

Taxi Forum
byť vozidlá ekologicky čisté, 
neznečisťujúce ovzdušie. 

Úspešná činnosť taxislužby 
v danej oblasti závisí v nemalej 
miere od dobre fungujúceho 
dispečingu. Účastníci fóra sa 
zhodli v tom, že centrálny dis-
pečing by mal spájať viac fi-
riem, čím by bola zabezpečená 
stopercentná spokojnosť a po-
žiadavky zákazníkov. Vyvstala 
potreba vytvorenia spoloč-
ných projektov pri poskytovaní 
týchto v súčasnosti dosť vyhľa-
dávaných služieb. Taxikári sú, 
a v každom prípade by mali byť, 
skupinou podnikateľov, ktorej 
záleží na spokojnosti zákaz-
níka, čo si vyžaduje denné kon-
troly, ako vozidiel a ich vyba-
venia, tak licencií, označenia 
taxíkov a funkčnosti taxamet-
rov, ale aj neustále vzdelávanie  
taxikárov. 

Za Slovenskú republiku vys-
túpil vo Viedni predseda bra-
tislavského CECHu TAXI 
Milan Velčický, ktorý hovo-
ril o vývoji taxislužieb v hlav-
nom meste od roku 1991
a o ich problémoch.              (vm)

ING. VLADIMÍR FEDOR, 
pracovník KZ Prešov oslávil 9. júna 50. narodeniny. 

ING. VLADIMÍR HOLEČKO,
člen KZ Košice, člen dozornej rady SŽK a predseda DR KZ Košice oslávil 14. júna 55. narodeniny. 

(Poznámka redakcie:  Mená jubilantov, prípadne s fotografiou, alebo tipom na rozhovor o pôsobení v ko-
more posielajte s predstihom na adresu redakcie, ktorá je uvedená v tiráži.)

Koncom marca oslávil významné životné jubileum, 70. narodeniny

EDUARD BENEŠ, 
zakladajúci člen Slovenskej živnostenskej komory, dlhoročný člen 
predstavenstva SŽK a člen Krajskej zložky Bratislava.
Na snímke gratulanti - predseda SŽK Ing. Vojtech Gottschall
a predseda KZ Bratislava Vladimír Mička.

NAŠI  JUB IL ANT INAŠ I  JUB IL ANT I

NOVÉ CERTIFIKÁTY 
SLOVAK GOLD
(udelené Prezídiom Nadácie Slovak Gold  28. mája 2007) 
 Frankovka modrá, ročník 2006 a Račianska frankov-

ka, ročník 2003 – červené akostné vína suché
Výrobca: VILLA VINO RAČA, a. s., Bratislava
 ALIBERNET, kabinetné akostné odrodové víno, roč-

ník 2005
Výrobca: PIVNICA RADOŠINA, s. r. o., Trnava 
 ENCIÁN, mäkký zrejúci polotučný syr s bielou ples-

ňou na povrchu
Výrobca: TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Kežmarok
 RACIO, jogurt so zníženým obsahom tuku – čučoried-

kový a jahodový
Výrobca:  HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Humenné 
 Jogurtové mlieko – jahodové, čučoriedkové a brosky-

ňové
Výrobca: HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Humenné
 PERKINS, majonéza Racio
Výrobca: PERKINS, a. s., Poprad

(POKRAČOVANIE V BUDÚCOM ČÍSLE)

MEDZI OCENENÝMI SÚ AJ ŽIVNOSTNÍCI
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Európsky projekt DOBRÁ PRAX
K práci odborníkov pre bez-

pečnosť a ochranu zdravia 
pri práci patrí nielen získa-
vať a zhromažďovať čo najre-
levantnejšie informácie o da-
nej problematike, ale ich aj 
prehľadne sprístupniť, aby ich 
mohli využiť zamestnávatelia 
jednotlivých štátov. Jedným 
z účinných prostriedkov je zber 
príkladov dobrej praxe.
• Čo je to projekt Dobrá prax
Príkladmi dobrej praxe sú za-
vedené riešenia, ktoré pred-
chádzajú alebo znižujú riziká 
súvisiace s rizikami pri práci. 
Pre rok 2007, ktorý je z inicia-
tívy Európskej agentúry pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci venovaný problema-
tike poškodenia a ochorenia 
podporno-pohybovej sústavy, 
sa prednostne zameriavame na 
príklady dobrej praxe, eliminu-
júce nepriaznivé vplyvy práce, 
spôsobujúce zdravotné prob-
lémy podporno-pohybovej sú-
stavy (napríklad práce pri ruč-
nej manipulácii s bremenami 
alebo práce so zobrazovacími 
jednotkami).
• Kto môže byť nominovaný
Nominácia by mala predsta-
vovať dobrý spôsob riadenia, 
najmä efektívne využitie po-
sudzovania rizík a následné 
zavedenie príslušných opat-
rení. Mala by sa zameriavať  
na úspešnú prevenciu rizík, 
ktorým sú zamestnanci vysta-
vení. Na nominácie sú vyzvané 
všetky členské štáty EÚ. No-
minácie môžu predložiť jed-
notlivé podniky (účasť malých 
a stredných podnikov je zvlášť 

vítaná) alebo sprostredkova-
teľské organizácie, vrátane ob-
chodných komôr, obchodných 
a profesionálnych združení 
a odborových zväzov. 
• Zámery a ciele 
Cieľom a zámerom programu 
Európskeho ocenenia dobrej 
praxe je: 
• Podporiť a propagovať Eu-
rópsky týždeň 
• Na konkrétnych príkladoch 
poukázať na  výhody,  vyplýva-
júce z postupov dobrej praxe 
v oblasti bezpečnosti a och-
rany zdravia pri práci a zvidi-
teľniť ich všetkým európskym 
zamestnávateľom a zamest-
nancom
• Zvýšiť dostupnosť informá-
cií o dobrej praxi 
• Podporiť výmenu a šírenie 
informácií o efektívnych spôso-
boch prevencie a „praktických 
riešeniach“ medzi členskými 
štátmi a na európskej úrovni, 
a to prostredníctvom internetu 
a ostatných médií 
• Zvýšiť povedomie o preven-
cii rizík 
• Propagovať opatrenia 
v rámci podnikov, ktoré pomá-
hajú  pri prevencii rizík. 
• Vyhľadať spoločnosti a or-
ganizácie,  ktoré výrazne a ino-
vačne prispeli k zlepšeniu 
BOZP pri práci
• Kritéria pre projekt  Dobrá 
prax

Vybraný príklad dobrej 
praxe by mal čo do najväčšej 
možnej miery poukazovať na 
reálne (nie teoretické alebo 
hypotetické) identifikovateľné 
opatrenie zabezpečujúce pre-

Iniciatíva Európskej agentúry pre Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

Viacerých zamestnávateľov 
zaskočilo, že im hrozia postihy 
za nedostatočnú hygienu pre za-
mestnancov. 

Firmy o povinnosti buď ne-
vedia alebo sa situáciou neza-
oberajú. Zamestnávatelia naj-
neskôr do konca roka musia 
uzavrieť zmluvu s jednou z exis-
tujúcich pracovných zdravot-
ných služieb, ktoré skontro-
lujú hygienické podmienky 
na pracoviskách. (Aktualizo-
vaný zoznam oprávnených fi-
riem nájdete na stránkach 
Úradu verejného zdravotníctva
www.uvzsr.sk). V opačnom prí-
pade hrozí firmám pokuta.

Nové povinnosti pre zames-
tnávateľov priniesol zákon o ve-
rejnom zdravotníctve. Mnohé 
firmy sa však touto problemati-
kou nestihli zaoberať. Pravde-
podobne sa o túto oblasť budú 
viac zaujímať  až po tom, ako 
ich začnú kontrolovať zames-
tnanci úradov verejného zdra-
votníctva. 

Koľko firma za prehliadku 
pracoviska a prípadné preven-
tívne prehliadky pre zames-
tnancov zaplatí pracovnej zdra-

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

venciu rizík. Toto opatrenie 
má: 
- byť zavedené po dôkladnom 
posúdení nebezpečenstiev a ri-
zík 
- vo všeobecnosti zlepšiť pra-
covné podmienky a efektívne 
podporiť zdravie, bezpečnosť 
a účinnosť 
- sa zamerať s na prevenciu 
identifikovaných rizík priamo 
pri zdroji
- byť identifikovateľné ako 
opatrenie, ktoré spôsobilo zní-
ženie rizika 
- dosiahnuť identifikovateľný 
a trvalý prínos
- spĺňať príslušné legislatívne 
podmienky členského štátu, 
v ktorom bolo opatrenie zave-
dené a je vítané, ak ide nad rá-
mec týchto minimálnych no-
riem
- zahŕňať možnosť účasti zo 
strany zamestnávateľov a za-
mestnancov 
• Zber príkladov dobrej praxe 
na národnej úrovni 

Národné kontaktné miesto 
(Focal Point) zbiera príklady 
existujúcej dobrej praxe na Slo-
vensku (podľa aktuálnej témy 
Európskeho týždňa). Podkla-
dové informácie na účely zve-
rejnenia sú uvedené v letáku 
Dobrá prax (možno ho nájsť na 
internetovej stránke agentúry 
alebo Národného inšpekto-
rátu práce). Potenciálne zdroje 
príkladov dobrej praxe môžete 
hľadať pomocou: 
• vyhľadania už existujúcich 
informácií o dobrej praxi,  sú-
visiacich s danou témou a zhro-
mažďovaných alebo známych 

v rámci národnej siete, aj pros-
tredníctvom sprostredkovateľ-
ských inštitúcií či kontaktných 
osôb, vrátane ľudí pracujúcich 
v oblasti vzdelávania, 
• určenia špecifických národ-
ných aktivít týkajúcich sa da-
nej témy, ako napríklad súťaží 
či ocenení, 
• vyhľadávania príkladov 
v tlači či iných publikáciách,  
vrátane bulletinov, časopisov, 
internetových stránok, konfe-
rencií a výstav. 

Príklady dobrej praxe zasie-
lajte na adresu: 
Národný Focal Point, Národný 
inšpektorát práce, Masary-
kova 10, 040 01 Košice 
Termín uzávierky:  30. septem-
ber 2007 

(Hodnotenie príkladov na 
národnej úrovni uverejníme 
v budúcom čísle)

Definíciu dobrej praxe vy-
pracovanú agentúrou môžete 
nájsť na internetovej stránke:
ht tp://europe .osha .eu . in t/
good_ practice/background.stm

Víťazov Európskeho oce-
nenia dobrej praxe z predchá-
dzajúcich rokov môžete nájsť 
v správach na stránke: http://
agency.osha.eu.int/publicati-
ons/reports/index2_en.htm 

votnej službe, bude závisieť na-
príklad od počtu pracovníkov. 
Firma s desiatimi zamestnan-
cami by však nemala platiť de-
saťtisíce korún. 

„Všetky náklady spojené s bez-
pečnosťou s ochranou zdravia 
pri práci je povinný uhrádzať za-
mestnávateľ,“ upozorňuje Ľud-
mila Ondrejková z Úradu ve-
rejného zdravotníctva. Činnosť 
pracovnej služby preto podľa nej 
nepreplatia zdravotné poisťovne. 
Firmám, ktoré si do konca roka 
nevyberú niektorú z pracovných 
zdravotných služieb, hrozí podľa 
ministerstva zdravotníctva po-
kuta. O jej výške rozhodne Úrad 
verejného zdravotníctva. Podľa 
zákona o verejnom zdravotníc-
tve ide o postihy od päť tisíc do 
milióna korún.

Zákon 124/2006 Z. z. ukladá 
zamestnávateľom:

v zmysle § 21 
(1) Preventívne a ochranné 

služby na účely tohto zákona 
sú odborné služby poskyto-
vané zamestnávateľovi, ktoré 
súvisia s výberom, organizova-
ním a vykonávaním odborných 
úloh pri zaisťovaní bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, pre-
dovšetkým s prevenciou rizík 
vrátane psychosociálnych rizík 
a ochranou pred nimi. 

v zmysle § 26
(1) pracovná zdravotná služba 

u zamestnávateľa najmä
a) zisťuje nebezpečenstvá 

a hodnotí zdravotné riziká, ktoré 
ohrozujú zdravie zamestnancov 
pri práci

b) dohliada na faktory pra-
covného prostredia a na stav pra-
covných podmienok, ktoré môžu 
ovplyvňovať zdravie zamestnan-
cov

c) podporuje prispôsobenie 
práce zamestnancom

d) poskytuje poradenstvo za-
mestnávateľovi i zamestnancom, 
najmä pri
1.  plánovaní a organizácii práce 
a odpočinku vrátane usporiada-
nia pracovísk pracovných miest,
2. technológiách a látkach, 
ktoré sa používajú pri práci 
a ktoré môžu ohroziť zdravie
3. ochrane a kladnom ovplyv-
ňovaní zdravia, hygiene, fy-
ziológii a psychológii práce, 
ergonómii vrátane prostriedkov 
individuálnej ochrany a kolek-

tívnej ochrany
e) zúčastňuje sa na

1. vypracúvaní programov 
ochrany s podpory zdravia za-
mestnancov, na zlepšovaní pra-
covných podmienok a na vy-
hodnocovaní nových zariadení 
a technológií zo zdravotného 
hľadiska
2. opatreniach pracovnej re-
habilitácie
3. rozboroch pracovnej ne-
schopnosti, chorôb z povolania, 
ochorení súvisiacich s prácou 
a zdravotných rizík
4. organizovaní systému prvej 
pomoci v prípade ohrozenia ži-
vota alebo zdravia zamestnan-
cov

f) školí zamestnancov na 
poskytovanie prvej pomoci (§ 8 
ods. 1 písm. a) tretí bod),

g) spolupracuje pri poskyto-
vaní informácií, výcviku a vý-
chovy v oblasti ochrany a klad-
ného ovplyvňovania zdravia, 
hygieny, fyziológie a psycholó-
gie práce a ergonómie,

h) dohliada na zdravie za-
mestnancov v súvislosti s prá-
cou.

(Pripravil a podľa BEZPEČ-
NOSŤ PRÁCE č. 4/2007 spra-
coval: Marián Ivanov, ROUZZ, 
Piešťany)

FIRMY SI MUSIA PLATIŤ HYGIENICKÉ KONTROLY

Viac informácií žiadajte na 
adrese: 
Mgr. Martina Pastuchová
PR manager
Omnimedia public relations
+421 2 45 52 65 90
pastuchova@omnimedia.sk
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Predseda SŽK
Ing. Vojtech Gottschall
Tel./fax: 033/64 13 314
e-mail: bagott@nextra.sk

Úrad SŽK v Žiline
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Tel./fax: 041/76 45 195
e-mail: szkuk@slovanet.sk
Anna Sklenárová
Kancelária úradu v Bratislave

Račianska 71, 832 59 Bratislava 
Tel./fax: 02/44 46 14 00
e-mail: szkriaditel@stonline.sk
Krajská zložka Banská Bystrica
Študentská 12, 960 01 Zvolen 
Tel./fax: 045/53 35 375
e-mail: szkzv@slovanet.sk
Juraj Lalík, predseda
Ing. Mária Ďuricová, sekretariát

Krajská zložka Bratislava
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Tel./fax: 02/49 24 65 88
e-mail: szkkzba@stonline.sk
Vladimír Mička, predseda
Helena Domčeková, sekretariát

Krajská zložka Košice
Floriánska 19, 040 01 Košice
Tel./fax: 055/31 01 136
e-mail: zkke@centrum.sk
Ervín Boháčik, predseda

Krajská zložka Nitra
Turecká 3, 940 01 Nové Zámky
Tel.: 035/64 00 746
fax: 035/6410796
e-mail: postmaster@babulikova.sk 
mob.: 0915 259 257
Dr. Katarína Babulíková, 
predsedníčka

Krajská zložka Prešov
Čapajevova 21, 080 01 Prešov
Tel./fax: 051/77 10 646-174,
e-mail: tenopp@tenopp.sk
Mgr. Patrik Tomič, predseda

Krajská zložka Trenčín
Opatovská 23, 911 01 Trenčín 
Tel.: 0905 671 568
fax: 032/74 43 990 
Ing. Anton Dobeš, predseda 
e-mail: szktn@slovanet.sk

Krajská zložka Trnava
Trhová 2, 917 01 Trnava
Tel.: 033/53 40 109-10,
fax: 033/55 12 720
Ing. Róbert Schmidt, predseda
e-mail: szktt@slovanet.sk
Helena Schmidtová, sekretariát

Krajská zložka Žilina
Hálkova 31, 010 01 Žilina
Tel./fax: 041/56 52 885
e-mail: szkkzza@zoznam.sk
Ing. Pavol Višňovský, predseda
Bc. Jasmina Plánková, sekretariát

ADRESÁRADRESÁR

SŽKSŽK

výchove budúcej generácie 
podnikateľov, najmä v odbor-
nej príprave, príprave na sa-
mostatnosť v podnikaní, v le-
gislatívnom vedomí a osobnej 
zodpovednosti. Porovnal cenu 
práce u nás a v ostatných kra-
jinách únie. Zástupcom štátnej 
správy a samosprávy ponúkol 
účasť členov komory v porad-
ných orgánoch a komisiách.

Riaditeľ živnostenského od-
boru MV SR Ing. Ján Dutko 
oboznámil prítomných s práve 
prerokovávanou novelizáciou 
živnostenského zákona, ktorý 
bol od svojho vzniku novelizo-
vaný štyrikrát, so 60 zmenami. 
Rozobral navrhované zme-
ny, týkajúce sa živnostenského 
podnikania a zmeny, ku ktorým 
dôjde po zrušení krajských úra-
dov. Vyjadril sa k inštitútu kva-
lifikačnej skúšky, ktorá v istej 
modifikovanej podobe zostá-
va naďalej v zákone aj napriek 
tomu, že isté stavovské orga-
nizácie označili tento inštitút 
ako jednu z rozhodujúcich ba-
riér pri vstupe do podnikania. 
Upozornil na to, že ak sa budú 
kvalifikačné skúšky realizovať 
s takými nedostatkami ako do-
teraz, môže sa stať, že pri ďalšej 
novelizácii zákona to dopadne 
ako s koncesiami. 

V diskusii vystúpili viacerí čle-
novia komory aj hostia. Z naj-

závažnejších príspevkov vybe-
ráme kritické slová člena Ing. 
Horkaya (KZ Košice), ktorý 
upozornil na problém 50-per-
centnej spoluúčasti žiadateľov 
pri financovaní zo štrukturál-
nych fondov, čo nie je mož-
né splniť, najmä na východnom 
Slovensku. Skritizoval čerpa-
nie prostriedkov, ktoré nebo-
li účelne využité a znižovanie 
finančného zaťaženia malého 

ku kritike posudzovania pro-
jektov a príspevkov od stola 
a nie priamo podľa konkrét-
nych podmienok. Apeloval na 
ministerstvo dopravy ohľad-
ne nariadenia o vyradení Avií 
a V3S-iek, čo si niektorí pod-
nikatelia v súčasnosti nemôžu 
dovoliť. 

Ing. Lovász (KZ Nitra) oslo-
vil riaditeľa Ing. Dutku s prob-
lémom predmetu podnikania 

KOMORA NAPREDUJE, ZÍSKAVA SI AUTORITU
(Pokračovanie zo str. 3)

a stredného podnikania odvo-
dovými povinnosťami. Vyhlá-
sil, že je potrebné vyvinúť ma-
ximálne úsilie pri presadzovaní 
záujmov podnikateľov. 

J. Kondek (KZ Žilina) vy-
jadril uznanie legislatívnemu 
procesu pri novelizácii živnos-
tenského zákona. Pripojil sa 

v oblasti elektro. Opýtal sa načo 
potrebuje ešte voľnú živnosť 
pre poradenstvo v tejto oblas-
ti, keď má viazanú živnosť. Ing. 
Dutko prisľúbil, že v budúcnos-
ti budú stanovené jasné pravid-
lá pre predmet podnikania. 

Iva Bukvová
Foto: -vm-

O ARCHÍVOCH A REGISTRATÚRACH
Ministerstvo vnútra na zabez-

pečenie postupu samostatne 
podnikajúcich fyzických osôb 
pri plnení povinnosti podľa zá-
kona č. 395/2002 Z. z. o archí-
voch a registratúrach a o dopl-
není niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vydalo 
metodický návod č. SVS-204-
2004/00844 z 22. 11. 2004. Od 1. 
6. 2007 je účinná novela Záko-
na č. 216/2007 z 27. 3. 2007, kto-
rým sa mení a dopĺňa zákon č. 
395/2002 Z. z. o archívoch a re-
gistratúrach a o doplnení nie-
ktorých zákonov v znení záko-
na č. 515/2003 Z. z.

Zaujímavý je § 16 ods. 2 pís-
meno b): „b) vypracovať regis-
tratúrny plán a predložiť ho na 
schválenie štátnemu ústredné-
mu archívu alebo štátnemu ar-
chívu s regionálnou územnou 
pôsobnosťou; to neplatí pre 
pôvodcu registratúry, z činnos-
ti ktorého nevznikajú záznamy 
majúce trvalú dokumentárnu 
hodnotu, ani pre pôvodcu regi-
stratúry, ktorého výsledky čin-
nosti sú predmetom autorské-
ho práva,“

Paragraf 16 sa ďalej dopĺňa 
odsekom 3: „(3) Pôvodca re-
gistratúry, ktorý je orgánom 
verejnej správy, právnickou 
osobou zriadenou orgánom ve-

rejnej správy, právnickou oso-
bou zriadenou zákonom alebo 
právnickou osobou, ktorej po-
stavenie upravuje zákon, je po-
vinný vypracovať aj registra-
túrny poriadok.“ Podnikatelia 
sú oslobodení od vypracova-
nia registratúrneho plánu a je-
ho predloženia štátnemu regio-
nálnemu archívu s územnou 
pôsobnosťou preto, že z je-
ho činnosti nevznikajú zázna-
my majúce trvalú dokumen-
tárnu hodnotu. To neznamená, 
že živnostník si pre vlastnú po-
trebu a evidenciu nemusí viesť 
príslušné evidencie, protokoly 
a záznamy. 

Novela zákona uvádza, že to 
neplatí pre pôvodcu registratú-
ry, z činnosti ktorého nevznika-
jú záznamy majúce trvalú do-
kumentárnu hodnotu, ani pre 
pôvodcu registratúry, ktoré-
ho výsledky činnosti sú pred-
metom autorského práva, av-
šak nevylučuje, že ak špecificky 
a individuálne podnikateľ zvá-
ži, že registratúru si je bude 
viesť, tak musí dodržať dikciu 
zákona a okrem plnenia jed-
notlivých zákonných ustanove-
ní musí, pod hrozbou sankcie, 
splniť v stanovenom termíne 
aj ohlasovaciu povinnosť. Ná-
sledne musí v zmysle zákona 

č. 395/2002 Z. z. o archívoch 
a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov viesť regi-
stratúru a splniť aj personálne, 
technické a ekonomické hľa-
diská.

Ak sa rozhodnete registra-
túru viesť, tak podľa § 43 Vy-
hlášky MV SR z 29. 10. 2002, 
č. 628/2002 Z. z. pôvodca regi-
stratúry upraví svoj registratúr-
ny poriadok podľa § 9 s účin-
nosťou najneskôr od 1. januára 
2008 a predloží ho na schvále-
nie do 30. júna 2007 na adresu 
schvaľujúceho subjektu - prí-
slušného okresného archívu.

Krajská zložka v Trenčíne 
spracovala metodický návod 
do podoby smernice pre podni-
kateľov (vnútorného interného 
predpisu individuálnej firmy). 
s poukázaním čo, kedy, ako 
a akým spôsobom vykonať, aby 
bol zákon naplnený. Smernica 
REGISTRATÚRNY PORIA-
DOK A REGISTRATÚRNY 
PLÁN je spracovaná na diskete 
a požiadanie ju zašleme každé-
mu záujemcovi. (Info: J. Ger-
liczy, tel. 0905/ 671 568, 032/744 
45 78, fax. 032/ 744 3990, e-mail 
szktn@slovanet.sk, poštová 
adresa: KZ SŽK Trenčín, Opa-
tovská č. 23, 911 01 Trenčín. 

JUDr. Jozef Mikšík

Čo môže trápiť aj potešiť podnikateľov
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www.slsp.sk   sporotel: 0850 111 888

Pozdvihnite svoj biznis na úroveň first class
kvalitnými službami pre malé podnikanie

Potrebujete finančné prostriedky na úspešné rozvíjanie vašich podnikateľských aktivít? Vyberte si za partnera
Slovenskú sporiteľňu, najlepšiu banku na Slovensku. Naše first class služby s odborným poradenstvom z vás môžu
urobiť lídra v biznise, v ktorom  podnikáte.

Slovenská sporiteľňa získala 1. miesto v prestížnej súťaži Zlatá minca 2006 v kategórii Podnikateľské úvery.

Member of Erste Bank Group


