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Ponovoročné obdobie máme 
(šťastne) za sebou. Aj keď nebo-
lo pohodové, ba priam začalo ako-
si bojovne! Už prvé hodiny nové-
ho roka priniesli Slovákom „vojnu“ 
s novou menou, s mincami a pre 
poniektorých neznámymi novými 
bankovkami, následne s bankami, 
ktoré sa síce správali super korek-
tne, avšak predsa (napokon) „vyru-
bili“ podnikateľom poplatky, naprí-

klad za „zber“ centíkov. Inak sme 
to, vraj, my Slováci, s novou me-
nou zvládli dobre. 

Potom nás zo dňa na deň zasko-
čila plynová vojna. Nie naša, ale 
tá medzi Ruskom a Ukrajinou, ná-
sledky ktorej však vyzerali pre Slo-
vensko veľmi vojnovo. Po plyne sa 
nás oveľa konkrétnejšie ako dovte-
dy dotkla vojna na poli ekonomic-
kom - globálna ekonomická kríza, 
keď nastala vlna prepúšťania a ná-
sledný nárast nezamestnaných. 
Ako to vyzerá v mnohých sloven-
ských rodinách, kde prišli o prácu 
jej živitelia, asi nemožno ani ho-
voriť. Snáď prínosom bude rozvoj 
živnostenského podnikania, keď 
sa šikovní nezamestnaní rozhodnú 
založiť živnosť. Len, aby nenarazi-
li na tlaky našej vlády, ktorá sa síce 
snaží, ale ešte stále to vyzerá tak, 
že živnostník väčšinou ťahá za krat-
ší koniec. 

A pred pár dňami to začalo vyze-
rať bojovo na našich cestách. Nie 
kvôli snehu, ktorý sem-tam zabudli 
cestári odhrnúť alebo posýpať so-
ľou, ale kvôli novému zákonu, ktorý 
vodičom priniesol prísnejšie pra-
vidlá a ktorý sa chystajú policajti 
„využívať“ proti tým všetkým aro-
gantným účastníkom cestnej do-
pravy. My ostatní, jazdiaci sluš-
ne, bez porušovania predpísaných 
rýchlostí a bez predbiehania cez 
plnú čiaru, to vítame. Len, aby 
nás policajti nechceli niekde na-
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Predstavte si to ticho, keby ľudia hovorili len to, čo vedia.
(Karel Čapek)

Naša úloha pokračujeNaša úloha pokračuje
Opäť sa prehupol rok, opäť 

sú pred nami nové úlohy, avšak 
aj veľa tých, ktoré sa nepoda-
rilo zrealizovať v minulom ob-
dobí. Ako nedávno bilanco-
vala Slovenská živnostenská 
komora pri príležitosti výročia 
svojho ustanovenia, tak budú 
v najbližších týždňoch bilanco-
vať aj jej krajské zložky. V tej-
to súvislosti musíme konšta-
tovať, že každá krajská zložka 
v minulom roku prešla zlým 
obdobím, keď členovia jed-
notlivých predstavenstiev zá-
pasili s nedostatkom finanč-
ných prostriedkov a s hľadaním 
možností, ktoré by sa dali vyu-
žiť v prospech činnosti komo-
ry. Veľkú úlohu v tomto sme-
re vidíme v ďalšom vzdelávaní 
svojich členov. Je potrebné pri-
pravovať svojim členom také 

podmienky, aby ich komory 
v súčasnej zložitej situácii eko-
nomickej krízy ešte viac ne-
zaťažovala finančnými požia-
davkami a cestovaním medzi 
krajmi.

Slovenská živnostenská ko-
mora má dobrú spoluprácu 
s Ministerstvom práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR. V spo-
lupráci s úradmi práce plá-
nujeme realizovať projekty, 
ktoré by znižovali nezames-
tnanosť a súčasne vytvára-
li slušné podmienky pre ďalšie 
pôsobenie komory. Oslovova-
ním nezamestnaných cestou 
úradov práce chceme týmto 
ľuďom umožniť absolvovať re-
kvalifikačné kurzy a následne 
získať živnostenský (prípadne 
získať ich pre členstvo v ko-
more). Touto našou činnos-

Seriál o eure – o všetkom, čo zaujíma živnostníkov

Milí živnostníci! Aj v tomto 
vydaní Živnostenských novín 
sa opäť venujeme euru na Slo-
vensku. V dnešnej časti priná-
šame aktuálne informácie.

BANKY ZNÍŽILI POPLAT-
KY ZA CEZHRANIČNÉ 
PLATBY V EURÁCH *

Vstup Slovenska do eurzó-
ny priniesol klientom bánk aj 
nižšie poplatky za cezhraničné 
prevody a výbery z bankoma-
tov v eurách v krajinách Európ-
skeho hospodárskeho priesto-
ru. Banky totiž znížili od 1. 
januára 2009 poplatky na vy-
brané cezhraničné platby a vý-
bery z bankomatov na úroveň 

sel účtov pri transakciách. Cie-
ľom týchto opatrení je vytvo-
renie jednotného vnútorného 
trhu Európskej únie a zvýšenie 
efektívnosti a kvality platobné-
ho styku. „V tejto súvislosti je 
však potrebné upozorniť, že nie 
je dôležitá mena účtu, z ktoré-
ho má byť prevod realizovaný, 
ani mena účtu, na ktorý pre-
vod smeruje. Klient musí uro-
biť transakciu v eurách. Zmena 
poplatkov sa netýka cezhra-
ničných prevodov v iných me-
nách,“ vysvetlil výkonný riadi-
teľ SBA Ladislav Unčovský.

ZVYKÁME SI NA EURO **
Pri platbách v slovenských 

korunách mohli v minulosti 
(aj počas duálneho obehu) ob-
chodníci odmietnuť prijať 20 
ks mincí rovnakej hodnoty ale-
bo 30 ks mincí rôznej hodno-
ty. Ako je to v prípade platieb 
v eurách? 

Vstupom do eurozóny sa na 
platbu v hotovosti euroban-
kovkami a euromincami vzťa-
huje nariadenie Rady Európ-
skeho spoločenstva č. 974/98 
z 3. mája 1998 o zavedení eura, 

Euro a my Euro a my 

(Pokračovanie na str. 7) (Pokračovanie na str. 2)

domácich platieb. Informovala 
o tom Slovenská banková aso-
ciácia (SBA). „Prakticky to zna-
mená, že za prevod eur zapla-
tí slovenský klient banke toľko, 
ako v prípade domáce prevod-
ného príkazu,“ uvádza SBA. 

Vstup do eurozóny priniesol 
slovenským klientom aj zjedno-
tenie poplatkov za výber z ban-
komatov a platbu kartou u ob-
chodníkov v zahraničí a na 
Slovensku. „Poplatky za výber 
z bankomatov v zahraničí sú 
dnes zjednotené tak, že pri vý-
bere klient zaplatí poplatok na 
úrovni ceny, ktorú si banka úč-
tuje pri výbere peňazí z banko-
matu, ktorý nie je jej,“ informu-
je SBA. 

Banky pristúpili k zjednote-
niu poplatkov za prevody v eu-
rách do sumy 50 tis. eur v rámci 
30 európskych krajín na úro-
veň tuzemských platieb na zá-
klade príslušnej európskej 
smernice. Nariadenie pritom 
bankám predpisuje povinný 
spôsob a formu zadávania čí-

VÚB, a.s.
generálny partner SŽK

ťou chceme pomáhať aj eko-
nomike štátu. Túto spoluprácu 
možno ešte rozšíriť (pripraviť 
projekt) a tak zastrešiť časť pro-
blému nezamestnanosti. Úlo-
ha čaká na nové podnety z ra-
dov našich členov. 

Na druhej strane musíme 
konštatovať aj to neblahé, čo 
sa komory a každého jej člena 
dotýka. Slovenská živnosten-
ská komora pôsobí v prostre-
dí malého a stredného pod-
nikania, lobuje a rieši otázky 
v mene celej živnostenskej 
obce, nemôže sa však spolie-
hať na pomoc zo štátneho roz-
počtu – iba pre to, že v v zmys-
le zákona sa s takouto pomoc 
pre komoru neráta. 

Vladimír Mička, 
predseda KZK Bratislava 

Ťažko na Ťažko na 
bojisku, ...bojisku, ...
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kých zručností žiakov odboru 
kaderník.                                 (bab)

BENEFIČNÝ KONCERT.  
Predvianočné chvíle strávili 
členovia nitrianskej KZ s deť-
mi s mentálnym postihnutím 
benefičnom koncerte.       (bab)

FERPLAST CUP. Záver 
roka 2008 sa niesol v KZK Nit-
ra v športovom duchu, okore-
nený rôznymi besedami a voľ-
bou miss. Dušou trojdňovej 
súťaže Ferplast Cup-2008, 
s bohatou účasťou súťažiacich 
družstiev z Maďarska a Čiech,  
bol člen krajskej zložky Ing.
Juraj Miškovič.                         (bab)

Aktuálne informácie na 
webe. Na webovej stránke Slo-
venskej živnostenskej komory - 
www.szk.sk - sa nachádzajú ak-
tuálne informácie, dokumenty 
SŽK, dôležité kontakty, záko-
ny, vyhlášky... Tvorcovia strán-
ky privítajú podnetné návrhy 
od členov komory, ktoré zasie-
lajte na e-mail: szkuk@zanet.sk

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY. 
V súlade so štatútom SŽK je 

termín na zaplatenie členské-
ho príspevku na príslušný rok 
30. apríl. Členské v novej mene 
(euro) je nasledovné:

- fyzická osoba 20 €
- právnická osoba – podnik 

do 25 zamestnancov 33
- podnik od 25 do 100 zames-

tnancov 133 €
- podnik od 101 do 500 za-

mestnancov 332 €
- podnik nad 500 zamestnan-

cov 664 €

ELEKTRO EXPO ELEKTRO EXPO 
1. ročník

medzinárodného veľtrhu
elektrotechniky,

elektroniky a energetiky

INDUSTRY EXPOINDUSTRY EXPO
3. ročník medzinárodného

veľtrhu nových priemyselných
technológií, materiálov a zariadení

17. – 19. 2. 200917. – 19. 2. 2009
Bratislava, InchebaBratislava, Incheba

AQUA THERM NITRA 2009 AQUA THERM NITRA 2009 
11. ročník medzinárodného

odborného veľtrhu
vykurovania, vetrania,

klimatizačnej, meracej, regulačnej, 
sanitárnej a ekologickej techniky

10. – 13. 2. 200910. – 13. 2. 2009
Výstavisko AgrokomplexVýstavisko Agrokomplex

LEDERMODELEDERMODE
7. ročník medzinárodného

veľtrhu obuvi a koženého tovaru

24. – 26. 2. 200924. – 26. 2. 2009
Bratislava, InchebaBratislava, Incheba
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Kalendár výstav
SÚŤAŽ JUVÝR. Celoslo-

venskú súťaž JUVÝR na sklon-
ku minulého roka zorganizo-
val Štátny inštitút odborného 
vzdelávania pre žiakov v odbo-
re kozmetika. Odbornú porotu 
tvorili zástupcovia nitrianskej 
krajskej zložky SŽK. Karne-
valovým líčením navodili súťa-
žiaci atmosféru blížiacich sa fa-
šiangov. Na prvom mieste sa 
umiestnili žiačky zo SPV Nit-
ra, druhé miesto právom patrí 
žiačkam ZDSSDaS z N. Zám-
kov a tretie žiačkam zo Zdru-
ženej školy v Prešove.        (bab)

CELOSLOVENSKÁ SÚ-
ŤAŽ. V Nitre sa konala, pod 
taktovkou členky SŽK Ing. Be-
áty Gajdošíkovej, riaditeľky 
SPV, celoslovenská súťaž od-
borných vedomostí a praktic-

(Dokončenie zo str. 1)

- SOU, SPV, ZSŠ, SOP a SOŠ 
66 €.                                           (kba)

Naši jubilanti. Vo febru-
ári si pripomínajú významné 
životné jubileá títo naši čle-
novia: ING. VOJTECH GOTT-
SCHALL, člen KZ Bratislava 
– 60. výročie narodenín, ING. 
PAVOL VIŠŇOVSKÝ, člen KZ 
Žilina – 40. výročie narodenín, 
LADISLAV DOLNÁK, člen 
KZ Trnava - 50. výročie naro-
denín, ATTILA BÉDI, člen KZ 
Bratislava - 40. výročie naro-
denín, JURAJ VÉGEŠI, člen 
KZ Banská Bystrica - 55. vý-
ročie narodenín, ZDENKA 
ZUZÁKOVÁ, členka KZ Tr-
nava – 50. výročie narodenín. 
Jubilantom srdečne blaho-
želáme!                                   (red.)

ŠETRIA ENERGIU. Na 
Slovensku sa začal aplikovať 
energetický systém TERRA-
SOL, ktorý je extrémne níz-
konákladovou technológiou 
pri výstavbe rodinných domov. 
Týka sa výstavby, spracovania, 
jednoduchej údržby a to až na-
toľko, že umožňuje aj pre sa-
mostatných stavebníkov, aby 
za dodržania určitých podmie-
nok využili princípy energe-
tického stavebného systému. 
Technológia znamená využi-
tie povrchového tepla Slnka 
a Zeme tak, aby boli použité 
nasledovné prvky a dosiahnu-
té nasledovné efekty a vychá-
dza s ekologicky výhodných 
princípov.                                            (be)

chytať, napríklad, keď vymenia ve-
čer za rohom ulice, na ktorej býva-
te dopravnú značku, a ráno si tam 
„na vás počkajú“...

Hovorí sa, že ťažko na cvičisku, ľah-
ko na bojisku. Dovolím si tieto slová 
parafrázovať. Ťažko (na bojisku) v pr-
vých dňoch roka 2009, ľahšie po-
čas tých ostatných. Bodaj by to prav-
da bola! Či už na cestách, s eurami, 
vo vlastnom podniku alebo na daňo-
vom úrade, .... Nech sa ten rok (na-
priek všetkým nástrahám) každému – 
a tam kde to potrebuje - vydarí!

Iva Bukvová 

Ťažko na Ťažko na 
bojisku, ...bojisku, ...
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• Živnostníci prichádzajú 
o zákazky. Živnostníkov bez 
práce môže byť oveľa viac, 
ako vyplýva zo štatistiky neza-
mestnanosti. Na úrady práce 
sa nehrnú – nemajú nárok na 
podporu. Práca na živnosť od-
kryla v ťažkých časoch svoje ri-
ziká. Pre firmy, ktoré si objed-
návajú ich prácu či výrobky, je 
jednoduché zbaviť sa ich. Ne-
znamenajú žiadne dodatočné 
náklady, nemajú nárok na od-
stupné ani na výpovednú le-
hotu. Stačí zrušiť objednávku. 

• Komisia hrozí Slovensku 
za pomalé prijímanie zákonov 
o úspornosti budov. Európska 
komisia zaslala varovanie 20 
členským krajinám EÚ vrátane 
Slovenska za to, že si nesplnili 
povinnosti v súvislosti so za-
členením smernice o podpore 
energetickej účinnosti do ná-
rodných legislatív.

• Pokuta za zneužitie eura 
na zvýšenie cien. Slovenská ob-
chodná inšpekcia (SOI) udelila 
prvú pokutu za neoprávnené 
zvýšenie cien pri prechode kra-
jiny na euro. Kontrola odha-
lila pochybenie v Trnavskom 
kraji pri hracích automatoch 
pre deti. Inšpekcia zazname-
nala aj dva prípady, keď sa maji-
telia služieb snažili ceny zvýšiť, 
avšak potom, ako ich začali pre-
verovať inšpektori, sa svojho 
zámeru vzdali. 

• Ceny mierne poklesli. Ceny 
vybraných tovarov a služieb, 
ktoré sleduje Štatistický úrad 
SR v súvislosti s prechodom 
na euro, sa v 2. dekáde tohto 
roka mierne znížili. Kým v pr-
vej tohtoročnej dekáde vzrástli 
ceny vybraných 196 najčastejšie 
nakupovaných tovarov a slu-
žieb o 0,5 %, v druhej sledo-
vanej dekáde mierne poklesli 
o 0,1 %. Vývoj cien ovplyvnilo 
najmä zníženie cien ovocia, 
a to o 2,1 % v korunách a o 2 % 
v eurách. Rovnako poklesli aj 
ceny pohonných látok zhodne 
v oboch menách o 1,9 %. Na 
druhej strane sa zvýšili ceny 
olejov a tukov zhodne o 2,9 % 
a ceny rýb taktiež v oboch me-
nách o 1,2 %.

• Ochrana dodávateľov sa 
zvýši. Dodávatelia budú lepšie 
chránení pred neférovými pod-
mienkami, za ktorých údajne 
musia uzatvárať zmluvy s ob-
chodnými reťazcami. Vyplýva 
to z návrhu zákona o neprime-
raných podmienkach v obchod-
ných vzťahoch, ktorý schválila 
vláda. Obchodníci predlohu 
už skôr kritizovali, naopak pri-
vítali ju výrobcovia potravín. 
Vzájomné vzťahy dodávateľov 
a obchodníkov začal upravovať 
nový zákon od januára tohto 
roka. Pôvodný zákon schválil 
parlament vlani v apríli, na zla-
denie zmlúv s legislatívou mali 
reťazce a ich dodávatelia čas 
do konca roka. Obchodníci sa 
však údajne platným pravidlám 
vyhýbali a dodávateľov naďalej 
znevýhodňovali.       (sm, re, dt, b)

Krátke správyOSLAVOVALI SME

ŽIVNOSTNÍK V ÚNII

V pokračovaní seriálu o možnostiach 
pôsobenia slovenských živnostníkov 
v krajinách Európskej únie prinášame  
informácie o povinnostiach v jednotli-
vých štátoch. 
Dánsko
Podnikatelia v Dánsku sa musia povin-
ne registrovať v dánskom registri spo-
ločností (Erhvervs - og Selskabssty-
relsen). Elektrikári, inštalatéri a plynári 
potrebujú na vykonávanie svojej čin-
nosti licenciu od príslušných úradov. 
Okrem toho sa každá osoba, ktorá plá-
nuje bývať v Dánsku, musí registrovať 
v registri osôb príslušnom k miestu 
bydliska. Registrácia na účely platenia 
DPH je povinná, ak živnostník predáva 
súkromným osobám a jeho ročný ob-
rat je vyšší ako 25 000 dánskych korún.
Portugalsko
V prípade záujmu o dlhodobý pobyt je 
potrebné do troch mesiacov od prícho-
du do krajiny požiadať o povolenie. Vy-
dávajú ho regionálne hraničné a cudzi-
necké úrady. Ich platnosť je päť rokov, 
s možnosťou predĺženia. Žiadosti o po-
volenie na podnikateľskú činnosť prijí-
majú Centrá pre registráciu podnikania. 
V Portugalsku nepôsobí žiadna živnos-
tenská komora, nie je teda potrebná re-
gistrácia. Národná komisia programu 
pre podporu umení a remesiel a ma-
lých remeselných podnikov má na sta-
rosti podporu a oživovanie tradičných 
umení a remesiel. Na prevádzku žiad-
nej živnosti nie je potrebná licencia.
Francúzsko
Všetci cudzinci, ktorí chcú vo Francúz-

sku podnikať alebo vykonávať živnosť, 
si musia najprv vybaviť identifikačnú 
kartu pre cudzincov. Živnostníci sa mu-
sia zaregistrovať v zozname, ktorý ve-
die lokálna živnostenská komora. Tých 
je vo Francúzsku okolo sto a sú zosku-
pené v Združení živnostenských komôr. 
Podnikateľ vo Francúzsku môže regis-
trovať sídlo spoločnosti na domácu ad-
resu najviac na dva roky. Po dvoch ro-
koch musí byť sídlo v samostatných 
obchodných priestoroch. Do pätnás-
tich dní od začiatku činnosti treba kon-
taktovať Centrum pre podnikateľov 
(Centre de formalités des entreprises), 
cez ktoré sa vybavujú všetky formality, 
ako napríklad registrácia na daň, soci-
álne zabezpečenie a podobne.
Fínsko
Každý, kto chce podnikať vo Fínsku, 
musí vyplniť prihlášku do obchodného 
registra. Výnimkou sú poľnohospodári 
a rybári. Register vedie fínsky patento-
vý a registračný úrad. Registrácia v ob-
chodnej alebo živnostenskej komo-
re nie je povinná. Nie je potrebná ani 
zvláštna licencia pre remeslá. Odporú-
ča sa však, aby potenciálni obchodní-
ci kontaktovali lokálne centrá pre rozvoj 
zamestnanosti a podnikania. Na regio-
nálnom daňovom úrade sa treba prihlá-
siť na platenie dane z príjmu.
Švédsko
Občania členských štátov Európskej 
únie môžu pracovať vo Švédsku tri me-
siace bez povolenia. Potom musia po-
žiadať o povolenie na polícii. Osoba, 
ktorá chce začať podnikať, musí mať 
najmenej 18 rokov a nesmie mať vy-

hlásený bankrot. Prihlásenie do živnos-
tenského registra môže, ale nemusí byť 
povinné. Závisí od odvetvia podnikateľ-
skej činnosti. Pre niektoré druhy pod-
nikania je potrebné špeciálne povole-
nie či registrácia na lokálnych úradoch. 
Vzťahuje sa to napríklad na predaj alko-
holu, second handy, záložne, požičov-
ne áut a podobne.
Belgicko
Pred začiatkom podnikania je vhod-
né informovať sa na miestnej komore 
(Kamer van Ambachten en Neringen) 
o tom, či je daná oblasť podnikania re-
gulovaná. Niektorí živnostníci sa mu-
sia zapísať do živnostenského registra, 
ktorý vedie Úrad obchodného dvora. 
Zoznam živností, pri ktorých sa vyžadu-
je zápis do registra, je uvedený v Krá-
ľovskom dekréte z 25. augusta 1965. 
Maloobchodníci musia preukázať zna-
losti z oblasti obchodného manažmen-
tu. Pri niektorých aktivitách je potreb-
né zvláštne povolenie alebo oznámenie 
o začiatku činnosti. Ich zoznam vedie 
ministerstvo hospodárstva. Na výrobu, 
dovoz alebo predaj potravín je potreb-
né povolenie lokálnej potravinovej in-
špekcie.
Španielsko
Pri registrácii obchodného mena je 
nutné požiadať o vystavenie potvrde-
nia z obchodného registra, že neexis-
tuje podnik s rovnakým názvom. Zápis 
do živnostenského registra je povinný 
pre osoby, ktoré vykonávajú obchodnú, 
priemyselnú alebo plavebnú činnosť. 
Výnimkou sú farmárske a rybárske čin-
nosti. Licencia na vykonávanie živnos-
ti je dobrovoľná, je však nevyhnutná pre 
osoby, ktoré sa chcú uchádzať o štátnu 
alebo regionálnu podporu.

Prameň: (NADSME)
(Pokračovanie)

Seriál o tom ako sa dá podnikať v zahraničí

6Živnostníci zo Slovenska majú v krajinách EÚ rovnaké 
podmienky ako domáci, prechodné obdobie platí iba 
v Rakúsku a Nemecku

V decembri si SŽK pripomenula 10. výročie 
svojho ustanovenia. Na slávnostnom zhromaž-
dení pri tejto príležitosti sa zišli zástupcovia ko-
mory - zakladajúci členovia, bývalí predsedovia, 
funkcionári a vzácni hostia. Viacerí boli ocenení 
jubilejnými plaketami. K udalosti sa vraciame nie-
koľkými fotografiami.           (Foto -vm-, -ib-)
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PREDSTAVUJÚ SA KRAJSKÉ ZLOŽKY

TRNAVA
Trnavský kraj

História a súčasnosť zložky

Okresná zložka 
v Skalici

Okresná zložka v Piešťanoch

Územie kraja sa nachádza 
najmä v Podunajskej nížine, za-
sahuje do územia Podunajskej 
Pahorkatiny. Najvyšší bod úze-
mia, 768 m n. m., sú Záruby, 
najnižší bod, 110 m n. m., je pri 
výtoku Malého Dunaja z kraja.

Predstavenstvo
Krajskej zložky

Trnava
Predseda  
 Robert SCHMIDT 
Podpredsedovia 
 Ján KADÚC
 Jozef JASENÁK 
Členovia  
 Aurel BOTT 
 Ján MARŠALA
 Mária HRUŠECKÁ 
 Štefan PETRŽALA 
 Marián IVANOV
 Igor KRAJČI

Dozorná rada
predsedníčka: 
 Mária MAJERSKÁ
členovia:  
 Daniel BÁLEK 
 Vladimír IGLÁR 

O bohatej histórii územia 
svedčia mnohé archeologické 
nálezy. K najstarším patrí plas-
tika ženy objavená pri Morava-
noch nad Váhom nazývaná Mo-
ravianska Venuša. V roku 1238 
udelil mestu Trnava panovník 
Belo IV. privilégiá slobodného 
kráľovského mesta ako prvému 

Členovia P SŽK z Trnavského kraja

Členovia DR SŽK z Trnavského kraja

Predsedovia P KZ SŽK Trnava

Otázka predsedovi
• Pán predseda, na poste 

vedenia zložky ste už temer 
desať rokov. Ako osobne hod-
notíte toto obdobie z pohľadu 
prínosu pre celú komoru? 

- Desať rokov je dosť dlhé 
obdobie na to, aby sme seri-
ózne zhodnotili, čo sme urobi-
li v Trnave pre živnostníkov na  
Slovensku. Naši členovia, hoci 
sú podľa geografického pohľa-
du z najmenšieho kraja Sloven-
ska, sú čo do počtu členov SŽK 
druhým najväčším krajom a ur-
čite patria k aktívnym členom.

Prácou vo výbore NR SR pre 
financie a rozpočet sa nám po-

daril predložiť a obhájiť na pôde 
parlamentu návrh na novelu Zá-
kona o dani z príjmu (stravné 
živnostníkov), ktorý využívajú  
všetky SZČO. Ďalšou oblasťou 
bolo pripomienkovanie noviel 
cestného zákona. Z časového 
pohľadu posledná aktívna účasť 
bola pri novelách Zákona o pra-
covnej zdravotnej službe a Zá-
kona o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci.

Chcel by som pri príležitosti 
prezentácie činnosti KZ Trnava 
poďakovať všetkým bývalým aj 
súčasným členom predstaven-
stva a dozornej rady aj všetkým 

členom za ich prácu. Osobne  
chcem poďakovať za desaťroč-
nú činnosť kolegom Dolnáko-
vi, Jasenákovi, Maršalovi, Kraj-
čímu, Hajachovi, Schottertovi, 
Kurincovi, Kadúcovi, Takacsovi, 
Tapferovi, Hrušeckej, Ivanovo-
vi a Petržalovi. Slovo vďaky pat-
rí pracovníkom živnostenských 
odborov pri obvodných úra-
doch, pracovníkom samospráv 
Trnavského kraja, pracovníkom 
regionálnej pobočky v Trnave 
SOPK a zástupcom generálne-
ho partnera VÚB, a. s., v našom 
kraji aj všetkým ostatným aktív-
nym členom KZ SŽK Trnava. (re)

Marián DOLNÁK (1999-2001), Robert SCHMIDT (od roku 1999), 
Mária MAJERSKÁ (2002-2003),Ivan LITVA (2003-2004),Vojtech 
TAKÁCS (2004-2007), Jozef JASENÁK (od r. 2008)

Vojtech TAKÁCS, Igor KRAJČI (2001-2008), Elena ČIRKEOVÁ 
(2003-2004), Anita VADOVIČOVÁ (2004-2007), Daniel BÁLEK 
(od r. 2008)

1998 - 1999 Arpád MATEJKA, od 1999 Robert SCHMIDT

na území dnešného Slovenska. 
V 16. storočí prebralo mesto 
úlohu duchovného a kultúrne-
ho centra Uhorska. Od roku 
1543 bolo sídlom Ostrihomskej 
kapituly, v rokoch 1635 až 1777 
tu pôsobila Trnavská univerzi-
ta so štyrmi fakultami. V roku 
1992 bola činnosť Trnavskej 
univerzity obnovená.

Kraj má vyše 550 tisíc obyva-
teľov, prevažuje poľnohospo-
dárska výroba. Najväčšími za-
mestnávateľmi sú SE Atomové 
elektrárne Bohunice, Johns 
Manville Trnava, ŽOS Trnava, 
Samsung Slovakia, PSA Peu-
geot Citroen a Chirana Pieš-
ťany. K 31. 12. 2008 podnikalo 
na území kraja 49433 fyzických 
a 13707 právnických osôb.

Zložka v Trnave bola ustano-
vená v roku 1999. Predsedom 
sa stal Arpád Matejka. Kon-
com roku 1999 bol zvolený te-
rajší predseda Robert Schmidt.

Zložka si začala postupne bu-
dovať svoju významnú pozí-
ciu, to je zástupcu živnostníkov 
v danom regióne. O komore sa 
v kraji vie, kanceláriu je pravi-
delne prístupná všetkým čle-
nom. Využívajú ju aj občania, 
ktorí uvažujú o podnikaní, za-
čínajúci podnikatelia a živnos-
tníci, ktorí potrebujú riešiť ne-
jaký problém. 

V ostatných rokoch sa na 
pôde zložky riešili otázky člen-
stva v SŽK, zvyšovanie mini-
málnej mzdy a následne rast 
odvodov, problémy s dovo-

lenkami a nárokom na strav-
né SZČO, pracovné zdravotné 
služby, bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci, cestná dopra-
va a zahraničné diéty doprav-
cu. Vedenie zložky pravidelne 
organizuje Klub podnikateľov .

V oblasti vzdelávania malých 
a stredných podnikov a živ-
nostníkov je snahou do ak-
tivít krajskej zložky zapojiť 
všetky organizácie, ktoré pô-
sobia v oblasti pomoci malým 
a stredným podnikateľom.

Trnavský kraj má 7 okresov,  
nie všetky sú v komore aktívne. 
Na začiatku vyvíjala iniciatívu 
hlavne Trnava, postupne sa pri-
dali Hlohovec, Galanta, Skali-
ca, Piešťany, Dunajská Streda. 
Najmenší záujem o spoluprá-
cu má Senica. Hlavnou úlo-
hou zložky je zväčšiť členskú 
základňu v Senici, D. Strede 
a Galante. Predstava vedenia 
je aby bola Skalica vzorom. 

Zložka má 106 aktívnych čle-
nov.

V roku 2001 bola založená 
okresná zložka v Skalici, kto-
rá sa každoročne rozrastá o 
nových členov, stretávajúcich 
sa mesačne na svojich zasad-
nutiach. Tu živnostníci riešia 
problémy v podnikaní vo svo-
jom meste, ak treba, zúčast-
ňujú sa na zasadnutiach mest-
ského zastupiteľstva a podľa 
potreby na svoje zasadnutia 
pozývajú zástupcov rôznych or-
ganizácii (sociálnej a zdravot-
nej poisťovne, daňového úra-
du, štátneho archívu, banky). 
Za nedostatok považujú členo-
via okresnej zložky nulovú spo-
luprácu s mestom Skalica. Ve-
ria však, že v budúcnosti sa to 
zmení. 

V rámci zložky sa uskutočni-
lo niekoľko stretnutí so živnost-
níkmi zo Senice za účelom za-
loženia SŽK, avšak neúspešne. 
Pre zložku je to hlavná úloha.  
roku 2009.

Poďakovanie na tomto mies-
te patrí pracovníkom regio-
nálnych novín Senicko-Skalic-
ko za veľmi dobrú spoluprácu 
pri pravidelnom uverejňovaní 
článkov o činnosti komory.

Predsedom OZ Skalica je 
Š. Petržala.

Podnikatelia z Piešťan ne-
javili veľký záujem o vstup do 
SŽK. Ako postupne dostávali 
informácie o založení a pôso-
bení komory, začali sa prihla-
sovať. Na začiatku tu bolo iba 
6 členov. V roku 2001 vstúpil 
do komory podnikateľ Marian 
Ivanov, ktorý bol v roku 2002 
zvolený do predstavenstva. Ak-

tívne sa zúčastňoval na akci-
ách okresnej zložky, písal člán-
ky do novín. V roku 2006 sa 
podujal založiť okresnú zložku 
v Piešťanoch. Získal ďalších 15 
členov SŽK. Na zakladajúcom 
zhromaždení 16. marca 2007 
mala piešťanská zložka už 20 
členov. Za predsedu bol zvole-
ný Marián Ivanov.

Členovia zložky sa pravidelne 
schádzajú dva krát do roka. Sú 
pravidelne informovaní o no-
vej legislatíve v oblasti BOZP a 
PO a o aktivitách zložky. Pra-
videlne sa zúčastňujú na hod-
notiacich schôdzach krajskej 
zložky a na zhromaždeniach 
delegátov SŽK. Aktivita zložky 
má stúpajúci trend, členov pri-
búda. V pláne je v tomto roku 
získať ďalších desať členov.

Stranu pripravili: Ján Kadúc, 
Robert Schmidt, Marián 
Ivanov, Štefan Petržala
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BRATISLAVA
História a súčastnosťBratislavský samospráv-

ny kraj sa nachádza v zá-
padnej a juhozápadnej 
časti SR, zaberá územie 
2053 km². Z geografické-
ho hľadiska je poloha kra-
ja veľmi výhodná, pretože 
leží na historickej križo-
vatke obchodných ciest   - 
podunajskej a severojuž-
nej, tzv. jantárovej ceste. 
Jeho súčasná centrálna po-
loha v stredoeurópskom 
priestore, dobrá  dopravná 
dostupnosť a plnenie funk-
cie medzinárodnej križo-
vatky v cestnej a železnič-

Predstavenstvo
Krajskej zložky

Bratislava
predseda: 
 Vladimír MIČKA
podpredseda: 
 Marián HANUSEK
členovia:  
 Roman BLANÁR
 Ivan BOŠANSKÝ
 Štefan DREFKO
 Terézia FEGYVERESOVÁ
 Vojtech GOTTSCHALL
 Pavol PASTUCHA

Dozorná rada
predseda: 
 Milan VELČICKÝ
člen:  
 Ing. Eduard BENEŠ

Krajská zložka Slovenskej živ-
nostenskej komory v Bratislave 
bola ustanovená na zhromaž-
dení členov 12. novembra 1998, 
kde boli zvolení 12 delegáti na 
ustanovujúce zhromaždenie Slo-
venskej živnostenskej komory, 
konané 12. decembra 1998. Bra-
tislavská krajská zložka mala 
svoje prvé ustanovujúce zhro-
maždenie 13. januára 1999 a od-
vtedy prešla mnohými zmenami, 
či už po výmene členov predsta-
venstva alebo odchode niekto-
rých členov. Prvé predstaven-
stvo bolo 5-členné: Ing. Vojtech 
Gottschall, Ing. Vladimír Sirotka, 
Ing. Eduard Beneš, JUDr. Milan 
Švec, Ing. Jozef Koleň. V dozor-
nej rade boli Terézia Fegyvere-
sová, Ing. Emília Herková a Ing. 
Dušan Stanislav. Toto boli prví 
členovia, ktorí začali postupnými 
krokmi zviditeľňovať Slovenskú 
živnostenskú komoru v rámci 
Bratislavského kraja. 

Ešte v období, keď Sloven-
ská živnostenská komora ne-
bola v povedomí všetkých živ-

nostníkov, sa začali a formovať aj 
okresné zložky v rámci Bratislav-
ského kraja a to v Pezinku, Ma-
lackách, Senci a Bratislave. Na 
úrovni krajskej zložky sa začali 
vydávať stanoviská ku konces-
ným listinám a vykonávať kvalifi-
kačné skúšky. 

V apríli 2004 bol Ing. Vojtech 
Gottschall zvolený za pred-
sedu Slovenskej živnostenskej 
komory a predsedom krajskej 
zložky v Bratislave sa stal Vladi-
mír  Mička (zvolený na zhromaž-
dení delegátov v Senci), ktorý 
pokračoval v plnení úloh stanove-
ných na zhromaždení delegátov 
aj napriek mnohým problémom, 
či už na úrovni celoslovenskej ko-
mory alebo aj okresných zložiek. 
Krajská zložka Bratislava dosa-
hovala celkom slušné výsledky,  
podieľala sa na finančnej sta-
bilite celej komory. V ostatných 
rokoch okrem iného reprezen-
tovala Slovenskú živnostenskú 
komoru v Portugalsku - na semi-
nári o podnikaní malých a stred-
ných podnikateľov. 

nej doprave, vzrastajúci 
význam vodnej a leteckej 
dopravy a dosiahnutá úro-
veň ukazovateľov v ekono-
mickej a sociálnej oblasti 
patria k výrazným rozvojo-
vým faktorom kraja. 

Územnú a sídelnú štruk-
túru kraja tvorí 73 obcí, 
z ktorých jedna má štatút 
hlavného mesta SR a 6 šta-
tút mesta (Malacky, Stu-
pava, Svätý Jur, Pezinok, 
Modra, Senec).

Kraj ako najvýkonnejší 
región v ekonomike Slo-
venskej republiky sa po-
dieľa cca 26 percentami 
na tvorbe hrubého domá-
ceho produktu. V ostat-
nom období sa región vy-
vinul na európske centrum 
automobilového priemys-
lu, v rámci prebiehajú-
cich štrukturálnych zmien 
v hospodárstve regiónu 
rastie význam terciárne-
ho sektora najmä v oblas-
ti obchodu a služieb, ban-
kovníctva a poisťovníctva. 
Bratislavský kraj dlhodo-
bo vykazuje najnižšiu mie-
ru nezamestnanosti spo-
medzi všetkých krajov SR.      

Ing. Vojtech Gottschall

- Medzirezortná komisia pre 
zníženie nezamestnanosti pri Mi-
nisterstve práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR (2000)

- Stály člen v Rade pre part-
nerstvo MPSVaR SR (2006)

Ing. Juraj Majtán

- Viacročný program pre pod-
niky a podnikanie MAP v komisi-
ách – MSP, regulačné nástroje 
a bariéry podnikania (2006)

Ing. Pavol Pastucha

- Odborná komisia na 

Členovia KZ Bratislava v štátnych orgánoch
ochranu spotrebiteľov na Minis-
terstve hospodárstva SR (2001)

Mgr. Andrea Kostolná

- Viacročný program pre pod-
niky a podnikanie MAP v komisi-
ách - MSP, marketing, propagá-
cia a audiovizuálne médiá (2006)

Vladimír Mička

- Výberová komisia pre posu-
dzovanie žiadostí o nenávratný 
príspevok v rámci Prioritnej osi 
3 „Podpora rastu zamestna-
nosti a zlepšenia zamestnanosti 
s osobitným zreteľom na vzde-

lanostnú spoločnosť“, Rámcová 
aktivita 5 „Podpora adaptability 
podnikov, podnikateľov, podni-
kateľských združení a regiónov 
pri Ministerstve práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR – Sociálna 
implementačná agentúra, riadny 
člen s právom hlasovať (2008)

Ing. Marek Hořinka

- Národný monitorovací vý-
bor pre Národný strategický refe-
renčný rámec pre obdobie 2007- 
2013 pri MVaRR SR (2008)

Z archívu krajskej zložky: Zhromaždenie delegátov v Pezinku v roku 2008            (foto -ib-)

(Materiály na stra-
nu pripravili Vladimír 
Mička a Petra Koníková.)
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Úlohy BOZP v praxi

Aktivity v bratislavskom regióne

Bezpečnosť a ochrana zdra-
via pri práci musí byť súčasťou 
všetkých pracovných činnos-
tí, nielen ako povinnosť zames-
tnávateľov, aj ako prirodzená 
ochrana zdravia každého za-
mestnanca. Problémom ma-
lých a stredných podnikov je, 
že vzhľadom na rozsiahlu le-
gislatívu v tejto oblasti, nie sú 
schopní úlohy BOZP v plnej 
miere zabezpečiť. Horšia situ-
ácia je, ak zástupcovia malých 
a stredných podnikov podce-
ňujú riziko mimoriadnych uda-
lostí, vedome nerešpektujú 
platné predpisy a nariadenia.
Členovia krajskej zložky  

SŽK v Trnave sa v plnej mie-
re venujú tejto problematike. 

Každoročne uskutočňujú se-
mináre a školenia pre členov 
komory aj nečlenov z malých 
a stredných podnikov so za-
meraním na bezpečnosť práce 
v malých prevádzkach. V roku 
2008 v rámci projektu Európsky 
certifikát pre prípravu v BOZP 
pre malé a stredné podniky – EU-
GOSH členovia zložky testovali 
pripravované moduly a schvá-
lený kurz, určený pre malých 
a stredných podnikateľov. Vý-
sledkom bolo, že 20 členov zís-
kalo potvrdenie na vykoná-
vanie činnosti úloh BOZP vo 
vlastnom podniku. S výsled-
kami boli oboznámení účast-
níci záverečnej konferencie 
v Bratislave.                                   (kc)

Bratislavský kraj s viac ako 
600 tisíc obyvateľmi je jedi-
ný región, ktorý vďaka  roz-
vinutej ekonomike je pod-
porovaný cez druhý cieľ 
kohéznej politiky: Regio-
nálna konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť. Tento cieľ 
sa zameriava na posilne-
nie konkurencieschopnosti 
a príťažlivosti regiónov, ale 
aj zamestnanosti predvída-
ním hospodárskych a soci-
álnych zmien vrátane zmien 
spojených s otvorením 
trhu. Prioritou sú inová-
cie a podpora vedomostnej 
spoločnosti. Tiež podpora 
podnikania, ochrany a zlep-
šovania životného prostre-
dia. Patrí sem aj zlepšovanie 
dostupnosti, prispôsobivos-
ti pracovníkov a podnikov, 
ako aj rozvíjanie trhov prá-
ce na princípe sociálnej in-
klúzie. 

Bratislavský kraj bude čer-
pať v rokoch 2007 – 2013 
prostriedky z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja 
( „ERDF“) a z Európskeho 
sociálneho fondu ( „ESF“). 

Kohézny fond sa prepočíta-
va za celú krajinu, a preto sa 
aj významné dopravné stav-
by budú môcť spolufinanco-
vať aj na území Bratislavy. 

Podľa finančnej perspektí-
vy na roky 2007 – 2013 by na 
cieľ Regionálna konkuren-
cieschopnosť a zamestna-
nosť malo natiecť zo štruktu-
rálnych fondov približne 450 
mil. eur v bežných cenách. 
Tieto peniaze budú doplne-
né o národné verejné zdroje 
(zo štátneho rozpočtu a sa-
mospráv) a súkromné zdro-
je. Na Operačný program 
Bratislavský kraj (OPBK) 
z tejto sumy pôjde 87 mil. 
eur, zo spolufinancovaním 
to predstavuje viac ako 102 
mil. eur. Reálne však región 
hlavného mesta bude čer-
pať určite viac ako 450 mil., 
nakoľko sa v ňom budú re-
alizovať takmer všetky opat-
renia technickej asisten-
cie jednotlivých programov 
a aj podporný samostat-
ný horizontálny program 
s rovnakým názvom. Oko-
lo riadenia a implementá-

cie OPBK sa viedli disku-
sie do leta 2007, či by sa mal 
do týchto procesov zapojiť 
aj úrad Bratislavského sa-
mosprávneho kraja (BSK)  
nielen ako žiadateľ, ale aj 
ako implementačná agen-
túra. To neskôr sa aj potvr-
dilo a v decembri schválený 
program túto alternatívu už 
obsahuje.                            (iw)
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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@zanet.sk
Anna Sklenárová

Kancelária úradu 
komory v Bratislave

Račianska 71, 832 59 Bratislava
Tel./fax: 02/44 46 14 00
e-mail: szkriaditel@stonline.sk

Krajská zložka Žilina
Hálkova 31, 010 01 Žilina
Tel./fax: 041/56 52 885
e-mail: szkkzza@zoznam.sk
Ing. Pavol Višňovský, predseda
Ing. Ivana Gorčáková, kontakt. osoba

Krajská zložka Trnava
Trhová 2, 917 01 Trnava
Tel./fax: 033/55 12 720
Ing. Róbert Schmidt, predseda
e-mail: szktrnava@centrum.sk
Helena Schmidtová, kontaktná osoba

Krajská zložka Trenčín
Opatovská 23, 911 01 Trenčín
Tel.: 0905 671 568
Ing. Milan Nápoký, predseda
Administratívna adresa: SŽK, okresná 
zložka v Bánovciach nad Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 7/7
957 04 Bánovce nad Bebravou
e-mail: szkbn@centrum.sk

Krajská zložka Nitra
Turecká 3, 940 01 Nové Zámky
Tel.: 035/64 00 746
fax: 035/64 10 796
PhDr. Katarína Babulíková
predsedkyňa
e-mail: lubomir.babulik@zoznam.sk
mob.: 0915 259 257

Krajská zložka Bratislava
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Tel./fax: 02/49 24 65 88
e-mail: szkkzba@stonline.sk
Vladimír Mička, predseda
Ing. Petra Koníková, kontaktná osoba
Krajská zložka Banská Bystrica

Študentská 12, 960 01 Zvolen
Tel./fax: 045/53 35 375
e-mail: szkzv@slovanet.sk
Juraj Lalík, predseda
Jana Hrašková, kontaktná osoba

Krajská zložka Košice
Floriánska 19, 040 01 Košice
Tel./fax: 055/69 41 736
e-mail: szkke@mail.t-com.sk
Ervín Boháčik, predseda

Krajská zložka Prešov
Čapajevova 21, 080 01 Prešov
Tel./fax: 0908 991 481 (dočasne)
Ing. Michal Mudrák, predseda
e-mail: szkpo@centrum.sk
Ing. Vladimír Fedor, kontaktná osoba
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SŽKSŽKktoré stanovuje, že s výnimkou 
Národnej banky Slovenska, 
bánk a pošty nie sú obchodníci 
povinní prijať pri jednej platbe 
viac ako 50 kusov euromincí.

VÝMENA SLOVENSKÝCH 
MINCÍ A BANKOVIEK

Banky budú mince vymieňať 
do konca júna, Národná ban-
ka Slovenska do konca roku 

2013. Bankovky vymenia banky 
do konca tohto roku a Národná 
banka Slovenska bez časového 
obmedzenia.

Pre tých, ktorých téma zauja-
la, je pripravená stránka www.
euroservis.sk, tel. číslo: 0850 
123 433, alebo e-mailová adre-
sa partner@vub.sk.

VÚB banka
Zdroje: 
* 21.1.2009, eTREND.SK, 

SITA, ** 20.1.2009, Nový čas 
pre ženy, str. 4 - 5, Jana Šimono-

(Pokračovanie zo str. 1)

Euro a my Euro a my €
Vzdelávanie inštalatérov plynu

vá, Odpovedá PhDr. Jana Ková-
čová, hovorkyňa Národnej banky 
Slovenska, *** 2.2.2009.

V našom vzdelávacom systéme sú 
nežiaduce javy, súvisiace najmä so 
zaostávaním systému a pružným rea-
govaním na potreby zamestnávateľov, 
s čím súvisí neschopnosť remeselní-
kov vedieť potenciálnemu odberate-
ľovi ponúknuť kvalifikované riešenia. 
Neschopnosť a ľahostajnosť sa preja-
vuje pri poskytovaní preventívnych 
služieb.

Remeselník nie je robotník, zauče-
ný na výkon konkrétnej práce, zatvore-
ný na osem hodín za dverami fabriky, 
ale slobodná, samostatne zárobkovo 
činná osoba, v plnej miere zodpoved-
ná za seba a svoje konanie.

Slovenský trh práce kvalifiko-
vaného remeselníka takmer ne-
ponúka. U nás, žiaľ, stále absentujú 
zahraničnou praxou overené a dob-
re zavedené riešenia. Nekoordinova-
ný prístup spoločnosti pri vzdeláva-
ní remeselníkov na stredných školách 
aj v celoživotnom vzdelávaní sa preja-
vuje v nespokojnosti s kvalitou práce 
tzv. remeselníkov. Trh kritizuje ich cel-
kový prístup k práci, osobný prístup 
k zákazníkovi, problém s dodržiava-
ním dohodnutých termínov nástu-
pu a ukončenia práce a plnenie ga-
rancií za vykonané dielo. Kritizovaná 
je kvalita, rýchlosť a spôsob zrealizo-
vania remeselnej práce. Neodbornou 
realizáciou vznikajú škody na majetku 
alebo bezprostredné ohrozenie života, 
napríklad v skupine tzv. vyhradených 
technických zariadení.

Plynové zariadenia nás zaujímajú 
prioritne (rozvody plynu v domoch, 
bytovkách, plynové kotolne, sporáky, 
úniky plynu pri plynomeroch alebo po 
opravách). Ak vznikne problém, laic-
ká verejnosť ho nevníma ako problém, 
ktorý spôsobila konkrétna osoba, ale 
za zodpovedných označuje plynárov. 
Slovenský plynárenský priemysel, 
uvedomujúc si závažnosť tohto stavu, 
hľadá cesty nápravy. Už v roku 2005 
sa po spoločnej prezentácii legisla-
tívnych noviniek v oblasti plynáren-
stva, distribúcie a výroby tepla začal 
budovať vzdelávací systém zameraný 
na potreby predaja a distribúcie zem-
ného plynu. 

V rámci celoživotného vzdeláva-
nia, ktoré sa v modernom svete sta-
lo nevyhnutnosťou, je reálnych nie-
koľko ciest, ktorými možno daný stav 
zlepšiť.

1. Prvotná je postupná prípra-
va pedagógov na stredných školách. 
Tí odborne formujú budúcich zod-
povedných a hrdých remeselníkov. 

Požiadavky na prípravu a profil od-
borníkov popri celoštátne platnom 
vzdelávacom systéme by mala stano-
vovať a formovať aj prax. Tu je priestor 
pre samosprávne kraje pri určovaní 
dlhodobej odbornej vzdelávacej poli-
tiky (za aktívnej účasti praxe, zastúpe-
nej SPP, a. s., Slovenskou živnosten-
skou komorou a súkromnými firmami 
pôsobiacimi v danej oblasti). 

2. Okamžitý výsledok prináša rých-
la cesta - celoživotné vzdelávanie 
odborníkov, aktívne pôsobiacich na 
trhu práce. Majú manuálnu zručnosť, 
avšak chýba im čas na odborné výsta-
vy, semináre, školenia, na ktorých by 
získavali ďalší prehľad.

3. Ďalšou cestou je výchova zá-
kazníka (odborná informovanosť). 

4. Preventívna výchova je ces-
tou, objasňujúcou termíny a úko-
ny, potrebné realizovať na plynových 
zariadeniach pre ich bezporuchový 
a bezpečný chod v zmysle predpisov.

Záujem na vzdelávacom systéme 
má SPP, a. s., ktorá potrebuje zvyšo-
vať predaj zemného plynu a udržať si 
odberateľov. Popri plyne sú pre ma-
lých odberateľov v ponuke aj iné mé-
diá (biomasa, energia Slnka, Zeme, 
vody a vetra). Naviac, používanie 
týchto „nových“ médií je podporova-
né energetickou politikou Európskej 
únie. To sú momenty, pre ktoré tre-
ba hľadať reálne riešenia. Okrem SPP, 
a. s., má eminentný záujem na fungu-
júcom vzdelávacom systéme aj Slo-
venská živnostenská komora, ktorá  
novelizáciou Živnostenského zákona, 
s účinnosťou od januára 2008, získa-
la kompetencie vykonávať kvalifikač-
né skúšky živnostníkov, pracujúcich 
s plynovými, teda vyhradenými tech-
nickými zariadeniami. 

SPP, a. s., má na odborných školách 
k dispozícii zrekonštruované kotolne, 
vybavené špičkovou technológiou. 
Tieto priestory treba v procese vzde-
lávania využívať. Samozrejme, treba 
pracovať aj s odbornými strednými 
školami a univerzitami technického 
zamerania, ktoré majú v predmete vy-
učovania plynoinštalatérstvo a ener-
getické systémy.

Regionálny parlament v B. Bystri-
ci v minulom roku schválil „Projekt 
spolupráce BBSK a Slovenskej 
živnostenskej komory pri zabez-
pečení odborného vzdelávania 
a prípravy“. Pripravuje sa podpí-
sanie zmluvy o dlhodobom prenáj-
me priestorov vo vlastníctve BBSK pre 
potreby Živnostenského inštitútu (na 

15 rokov). SPP, a. s., má spoluprácu 
s partnerskými inštitúciami, pôsobia-
cimi na úseku vzdelávania (so zdru-
žením odborníkov plynových zariade-
ní a vzdelávacia Leader, n. o.). Tieto 
inštitúcie už s SPP vykonali školenia 
pracovníkov a certifikovaných part-
nerov. 

Na zasadnutí Slovenského plyná-
renského a naftového zväzu bola pre-
zentovaná aj možnosť zatraktívnenia  
školiteľských aktivít formou „živého“ 
portálu, na ktorom by boli otázky a od-
povede na problémy, nechýbal by ser-
vis opráv a podobne. Portál by slúžil 
odbornej aj laickej verejnosti.

Na výstavbe a kontrole zariadení 
spaľujúcich zemný plyn sú zaintere-
sovaní predovšetkým plynári, pro-
jektanti a remeselníci, ale aj stredo-
školskí a univerzitní pedagógovia, 
absolventi stredných odborných škôl 
a absolventi prvého stupňa inžinier-
skeho štúdia. U všetkých týchto, pod 
ochranou akciovej spoločnosti SPP, 
by mali úvahy o vzdelávaní záujem 
o bezpečnú prevádzku vyhradených 
plynových zariadení podnietiť záu-
jem o bezpečnú prevádzku vyhrade-
ných plynových zariadení. Okrem už 
spomenutého je tu aj cesta, ktorá si 
nevyžaduje zvláštne priestory ani za-
riadenia – kompetenčné centrá. 
Ide o pracovný názov pre virtuálne 
vzdelávacie a kontaktné centrá, 
zabezpečujúce potreby celoživotného 
vzdelávania a informovanosti v oblas-
ti používania plynu pre širokú odbornú 
aj laickú verejnosť. Na centrá sa budú 
môcť obracať investori, firmy, živnost-
níci, spotrebitelia. Virtuálne centrum 
nemá zamestnancov, avšak poskytuje 
informácie 24 hodín denne kdekoľvek 
na Slovensku. Môže vyvíjať a uvádzať 
do praxe nové akreditované vzdeláva-
cie systémy a prepojiť stredné a vyso-
ké školy s praxou. Dokáže flexibilne 
reagovať na potreby prípravy odborní-
kov a vytvárať podmienky pre bezpeč-
nú prevádzku plynových zariadení.

Vznik virtuálneho multifunkčného 
centra nenaruší integritu žiadnej od-
bornej školy. Školám a univerzitám 
umožní poskytovať úplné stredné od-
borné vzdelanie a inžinierske vzde-
lanie, ale aj participáciu na príprave 
a realizácií ďalších foriem celoživot-
ného vzdelávania. Vytvorí podmien-
ky na skvalitnenie ponúkaných slu-
žieb SPP, a.s., a prípravy budúcich 
plynárov. 

Ing. Miroslav Fuksa, riaditeľ Leader, 
n. o. (e-mail: fuksa@stonline.sk)

Zodpovednosť SPP a virtuálne kompetenčné centrá
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Máme najviac zlata 
zo všetkých bánk

1. miesto
 debetné karty (Maestro DOBRÝ ANJEL)  kreditné karty (MasterCard original+)  spotrebite ské úvery (flexipôži ka) 
 úvery na bývanie (flexihypotéka)  podnikate ské úvery (profiúvery)  podnikate ské ú ty (flexibiznis ú et)

2. miesto 
 bankové ú ty (flexiú et)  elektronické bankovníctvo (internet banking)  investi né bankovníctvo (garantovaný vklad)

Ke  pripravujeme naše produkty, nerozmýš ame nad nejakými oceneniami. Myslíme na vás, našich klientov. Ak nám 
teda odborná porota sú aže Zlatá minca 2008 udelila najviac ocenení zo všetkých finan ných inštitúcií na Slovensku, 
naše po akovanie patrí vám. Pretože len vy nás dokážete najlepšie inšpirova .

Získali sme 6 x Zlatú mincu 2008

www.vub.sk  0850 123 000
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