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Tak akosi je to uvedené v záko-
ne. (Prosím o ospravedlnenie, ak aj 
v ďalších súvislostiach ako v tých, 
ktoré uvádzam v nasledujúcich 
riadkoch.) V záujme zabezpečenia 
vnútornej slobody novinárskej tvo-
rivej práce by mala byť táto práca 
nezávislá. Niekde sa špecifikuje, 
čo je to vonkajšia a vnútorná slo-
boda prejavu, ja sa chcem dotknúť 
tej vnútornej, ktorá sa týka vzťahu 

vydavateľa a novinárov (redaktora). 
(Vonkajšia sloboda sa týka vzťahu 
štátnej moci a masmédií a je spra-
vidla garantovaná ústavou a me-
diálnym zákonodarstvom.) V reči 
zákonnej to predstavuje zhodu me-
dzi vydavateľom a členmi redak-
čného kolektívu na tom, že cie-
ľom (na akejkoľvek zmluvnej plat-
forme) je zabezpečiť „partnerskú, 
konštruktívnu spoluprácu všetkých 
zúčastnených na kvalite podoby 
média.“

Poniektorí už asi tušíte o čo mi 
v dnešnom stĺpčeku ide. O naše 
noviny, ktoré vydáva Slovenská živ-
nostenská komora už desiaty rok, 
čo nie je krátka doba na to, aby 
sme nemohli konštatovať, že tieto 
noviny ku komore bezvýhradne pat-
ria. So všetkým, čo je na nich (či 
v nich) dobré aj zlé. A s novinami 
sem patria všetci, ktorí ich tvoria, 
teda vydavateľ, redakčná rada (de 
facto zástupcovia vydavateľa) a au-
tori, ďalej „výroba“, to je redaktor, 
grafik, tlačiar, distribúcia. Všetci 
majú na úrovni novín svoj podiel. 
Niektorí však majú väčšiu zodpo-
vednosť (členovia redakčnej rady) 
a niekto zodpovedá za obsah novín 
zo zákona (šéfredaktor). 

A teraz do vlastnej kuchyne: Ob-
čas sa stane, že sa aj majster te-
sár utne. Aj keď by to nemalo byť 
ospravedlnením nekvalitnej práce. 
Stane sa však aj to, že nie každý je 
spokojný s prácou redaktora (to-
bôž, keď je všetko v rukách jedinej 
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Niekedy sme tak zaujatí tým, kto má a kto nemá pravdu, že celkom zabudneme čo je správne a čo nie. 
(Neznámy autor)

Trinástka sa ukázala v dobrom svetle Trinástka sa ukázala v dobrom svetle 

Finančná a hospodárska kríza a živnostníciFinančná a hospodárska kríza a živnostníci
– spoločné stanovisko– spoločné stanovisko

Bol piatok 17. apríla. Do 
priestorov Agroinštitútu v Nit-
re sa už po deviatej ráno schá-
dzali delegáti Slovenskej živ-
nostenskej komory na svoje 13. 
zhromaždenie. Hneď na za-
čiatku tohto výročného roko-
vania bola zmena programu. 
Počas úvodného vystúpenia 
predsedu SŽK Ing. Vojtecha 
Gottschalla prišiel medzi de-
legátov predseda Vlády SR 

Robert Fico, ktorý program 
príjemne obohatil. Hneď 
v úvode prítomných ubezpečil 
o tom, že malé a stredné pod-
nikanie musí byť v našom štáte 
predmetom vyššej pozornos-
ti výkonnej moci. „Osobitne 
sa to ukazuje teraz v čase krí-
zy, že naše hospodárstvo musí 
byť v budúcnosti otvorenej-
šie pre podporu malého, stred-
ného a živnostenského podni-

List, adresovaný premiérovi Slovenskej republiky

(Pokračovanie na str. 3) (Pokračovanie na str. 2)

V pondelok 27. apríla bol 
osobne doručený premié-
rovi Robertovi Ficovi list – 
spoločné stanovisko Sloven-
skej živnostenskej komory 
a Slovenského živnosten-
ského zväzu, ktorý v plnom 
znení uverejňujeme:
Slovenská živnostenská ko-

mora (SŽK) a Slovenský živnos-
tenský zväz (SŽZ), uvedomu-
júc si vážnosť dopadov súčasnej 
finančnej a hospodárskej krízy, 
nielen u nás, ale prakticky v ce-
lom svete, vítajú a podporujú 
aktivity Vlády SR, ktoré sme-
rujú k stabilite spoločnosti prijí-
maním protikrízových opatrení. 
Toto bolo deklarované na Zhro-
maždení delegátov SŽK  17. 

V úvode zhromaždenia sa delegátom prihovoril predseda vlády

VÚB, a.s.
generálny partner SŽK

kania, ktoré je pružnejšie ako 
veľký priemysel a dokáže sa 
prispôsobiť aj krízovým situá-
ciám,“ zdôraznil. Ako príklad 
uviedol etablovanie aj súčasnú 
situáciu v automobilovom prie-
mysle a dodal, že „preto si mu-
síme uvedomiť, že štáty, kto-
rých ekonomika je založená na 
malom, strednom a živnosten-
skom podnikaní, majú podstat-
ne väčšiu šancu prežiť v kríze 
ako štáty, ktoré sú orientova-
né na niektoré sektory priemys-
lu.“ Uviedol, že predstaviteľom 
živnostníkov bolo ponúknuté 
miesto v Rade pre hospodár-
sku krízu SR a uznal, že členo-
via komory vystupujú v tom-
to orgáne mimoriadne aktívne. 
V ďalšom sa predseda vlá-
dy dotkol požiadavky živnost-
níkov na oddelenie minimál-
nej mzdy od odvodov, hovoril 
o situácii v čerpaní prostried-
kov z fondov Európskej únie 
a zdôraznil, že v tejto oblas-
ti majú živnostníci isté výho-
dy, len ich nie naplno využí-

Redakcia si Redakcia si 
vyhradzuje...vyhradzuje...

apríla 2009 v Nitre, aj na Sneme 
SŽZ 24. apríla 2009 v Brati-
slave.
SŽK v spolupráci so SŽZ pred-

kladá spoločné stanovisko 
k aktuálnej situácii s násled-
nými odporúčaniami, na zá-
klade podnetov, pripomienok 
a návrhov zástupcov a predsta-
viteľov živnostenskej obce zo 
všetkých regiónov Slovenska, 
ktoré odzneli na našich výroč-
ných zasadnutiach k týmto ob-
lastiam:

I. Opatrenia na zlepšenie pod-
nikateľského prostredia
1. Hľadať formy a nástroje 

reálnej vymožiteľnosti práva 
k oprávneným pohľadávkam 
živnostníkov voči väčším fir-

mám a odberateľom: 
* štátne a samosprávne inšti-

túcie zaviazať vyhláškou, ktorá 
by presne stanovila termín na 
úhradu splatnosti záväzku za 
podmienky prevzatia služby 
alebo diela podľa dohodnutých 
podmienok
* zriadiť inštitút, podľa kto-

rého štát odkúpi od súkromných 
alebo nadnárodných podnika-
teľských subjektov pri neúmer-
ných prieťahoch pri úhrade ich 
záväzkov (podľa stanovených 
pravidiel) a k tomu využije svoje 
postavenie, že pôjde o záväzok 
žiadateľa voči štátu (napr. pri 
verejných súťažiach, projekto-
vých záujmoch, štátnych ten-
droch atď.)

(Dokončenie na str. 3)
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vyhlasuje Ministerstvo hospo-
dárstva SR v úsilí povzbudiť 
podnikateľské subjekty i fyzic-
ké osoby k inovatívnym aktivi-
tám. Medzi ocenenými bola aj 
členka Slovenskej živnosten-
skej komory – Ing. Marta Iva-
nová za komplexný uprato-
vací systém.        (Viac na 7. str.)

Sekcia pre kozmetické služ-
by. Predstavenstvo KZ Košice 
na svojom rokovaní 27. marca 
2009 schválilo zriadenie ďalšej 
odvetvovej sekcie - pre kozme-
tické služby. Za predsedníčku 
sekcie bola zvolená Gabriela 
Dubeňová, ktorá má dlhoroč-
nú prax v kozmetike. Sekcia 
bude zabezpečovať ďalší od-
borný rast kozmetičiek - čle-
niek komory v košickom re-
gióne a bude spolupracovať 
so sekciou kaderníkov, ktorej 
zriadenie je pripravené v naj-
bližšom období. Sekcia bude 
tiež poradným orgánom pred-
stavenstva krajskej zložky, ces-
tou ktorého bude riešiť problé-
my svojich členiek. 

Ervín Boháčik
ČLENSKÉ PRÍSPEVKY. 

V súlade so štatútom SŽK je 
potrebné uhradiť členský prí-
spevok na príslušný rok do
30. apríla.                                    (kba)

podnikanie v regióne (vzájom-
ná komunikácia a podpora), 
možnosti zabezpečenia infor-
mačných technológií pre ma-
lých a stredných podnikateľov, 
hľadanie možností zverejnenia 
podnikateľských subjektov na 
internete (z dôvodu zabezpe-
čenia dostupnosti zákaziek pre 
MaSP v čase hospodárskej krí-
zy). Predseda krajskej zložky 
informoval živnostníkov o sta-
ve príprav zriadenia Živnos-
tenského inštitútu.                 (h)

Školenie Hygiena potra-
vín. Dňa 9. marca 2009 sa ko-
nalo v Skalici školenie z naria-
denia ES 852/2004 –Hygiena 
potravín, ktorého sa zúčastni-
lo osem členov okresnej zlož-
ky. Účastníci školenia dostali 
osvedčenie o vzdelaní s celo-
štátnou platnosťou. Účastní-
ci si akciu pochvaľovali. Vede-
nie krajskej zložky v Trnave sa 
pokúsi takéto školenie zorga-
nizovať aj pre ďalších záujem-
cov.               Ing. Robert Schmidt

Cena ministra hospodár-
stva Inovatívny čin roka. Sú-
časťou výstavných podujatí 
v areáli Agrokomplexu v Nitre 
bola v polovici apríla aj súťaž 
o cenu ministra hospodárstva 
SR o Inovatívny čin roka. Cenu 

KVETENAKVETENA
JARNÁ ZÁHRADAJARNÁ ZÁHRADA
11. ročník prezentačno-

predajnej záhradníckej výstavy

VESNA/ZDRAVIE a KRÁSA VESNA/ZDRAVIE a KRÁSA 
3. ročník prezentačno-

predajnej výstavy zdravého 
životného štýlu a pestovania krásy

29. 4. – 2. 5.
B. Bystrica, Múzeum SNP

FLÓRA BRATISLAVAFLÓRA BRATISLAVA
30. ročník medzinárodného 

veľtrhu kvetín a záhradnej techniky
30. 4. – 3. 5.

Bratislava, Incheba

TATRA EXPO TATRA EXPO 
10. ročník celoslovenskej 

výstavy stavebníctva
a bývania s medzinárodnou účasťou

7. – 9. 5., Poprad

SPRING DUODANUBESPRING DUODANUBE
BRATISLAVA BRATISLAVA 

3. ročník 
medzinárodných výstav psov

9. – 10. 5.
Bratislava, Incheba

UNIPROTECHUNIPROTECH
8. ročník výstavy ochranných 

pracovných prostriedkov, materiá-
lov, zariadení a technológií pre bez-
pečnosť a ochranu zdravia pri práci 

14. – 15. 5. Trenčín,
areál výstaviska Expo Center

MEDZINÁRODNÝ STRO-MEDZINÁRODNÝ STRO-
JÁRSKY VEĽTRH 2009JÁRSKY VEĽTRH 2009

16. ročník 
medzinárodného veľtrhu strojov,
nástrojov, zariadení a technológií 

EMA 2009EMA 2009
9. ročník medzinárodnej 
výstavy elektrotechniky, 

merania, automatizácie a regulácie 

CHEMPLAST 2009CHEMPLAST 2009
13. ročník medzinárodnej

výstavy plastov
a chémie pre strojárstvo

EUROWELDING 2009EUROWELDING 2009
15. ročník medzinárodnej

výstavy zvárania a zváracej techniky 

CAST-EX 2009CAST-EX 2009
15. ročník medzinárodnej

výstavy zlievania a hutníctva
19. – 22. 5. 

Agrokomplex, Nitra
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Kalendár výstav
Zasadnutie Rady pre hos-

podársku krízu SR. V dňoch 
31. marca a 2. apríla sa kona-
lo zasadnutie Rady pre hos-
podársku krízu SR, ktorej sa 
za Slovenskú živnostenskú ko-
moru zúčastni jej predseda 
Ing. Vojtech Gottschall. Hlav-
nými bodmi rokovania bolo 
tzv. „šrotovné“ a zatepľovanie 
obytných budov.                     (re)

Klub živnostníkov. Živ-
nostníci a podnikatelia z okre-
su Zvolen sa stretli 22. apríla 
na pravidelnom Klube živnos-
tníkov, ktorý organizuje zvo-
lenská okresná zložka SŽK. 
Na stretnutie boli pozvaní aj 
živnostníci z okresu Rimav-
ská Sobota. Hlavnými téma-
mi klubu bolo živnostenské 

(Dokončenie zo str. 1)

Bez komentára

osoby) a neraz si vyhradzuje niečo, 
čo nie je celkom v súlade s predsta-
vami vydavateľa. Nech neobchádzam 
okolo horúcej kaše: Niektorým auto-
rom príspevkov do Živnostenských 
novín sa nepáči, keď im skrátim člá-
nok. Niektorým autorom sa nepáči, 
keď napriek reklamnému článku (kto-
rý podlieha trochu iným pravidlám 
uverejnenia) si presadzujú aj za cenu 
neuverejnenia užitočnej informá-
cie to svoje, nie sú prístupní dialó-
gu s redakciou, ktorá v dobrej vie-
re chce pomôcť každej strane – aby 
bol reklamný článok „nereklamný“, 
teda neplatený, a „koza ostala celá“. 
A najhoršie to dopadá, keď sa obja-
ví kritické slovo, búšiace za záujmy 
väčšiny tou správnou stranou na stra-
nu nesprávnu, ktorá si tvrdošijne trvá 
na svojom. (Odpustite, ale noviná-
ri radi triafajú do čierneho, napokon 
patrí to k náplni ich práce.) 

Vnútorná sloboda umožňuje aj prá-
va všetkých dotknutých. Každá správ-
na redakcia rešpektuje právo na ve-
rejné ospravedlnenie, právo reago-
vať, najmä ak ide o spoločný záujem, 
právo na opravu a podobne. Rešpek-
tuje aj právo diskutovať o danej veci,  
najmä vtedy, ak závery diskusie môžu 
veľa napraviť. Viem, že takéto záve-
ry sa nemusia ani objaviť v tlači, sta-
čí ak to šumí medzi čitateľmi, tak ako 
to šumelo nedávno v Nitre alebo na 
pôde redakčnej rady pred závierkou 
dnešného vydania. Iba tých reakcií, 
ktoré by sme radi uverejnili, som sa 
nedočkala.                    Iva Bukvová

Redakcia si Redakcia si 
vyhradzuje...vyhradzuje...

VÝROK TOMÁŠA BAŤU Z ROKU 1932:VÝROK TOMÁŠA BAŤU Z ROKU 1932:

„Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné pře-
lomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hos-
podářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mrav-
ní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. 
V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospo-
dářský úpadek lze sanovat penězi.

Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, 
v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geni-
álních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stano-
viska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodpo-
rovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty 
za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo 
z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a še-
tření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenoše-
ní a mrhání.

Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry technic-
kými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat 
nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen 
mravním hlediskem a osobním příkladem....“
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KRÍZA
A ŽIVNOSTNÍCI

TRINÁSTKA SA UKÁZALA V DOBROM SVETLE 
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(Pokračovanie zo str. 1)

(Pokračovanie zo str. 1)
* riešiť platobnú neschopnosť, 

ktorú zapríčinila kríza, zriade-
ním konzultačných stredísk na 
pobočkách (SZRB, NARMSP 
– RPIC, BIC, živnostenské spo-
ločenstvá/cechy), ktoré by za-
chytili nepriaznivé dopady krízy 
na SZČO a FO - zamestnávate-
ľov a pomohli im preklenúť fi-
nančnú situáciu výhodnými 
pôžičkami. Týmto vylúčiť prí-
padné špekulatívne skupiny – 
úžerníkov.
2. Činnosť štátnych kontrol-

ných orgánov vo všetkých oblas-
tiach orientovať predovšetkým 
na prevenciu a nielen na uplat-
ňovanie sankčných postihov. 
Živnostníci v prevažnej väč-
šine nemajú vytvorené dosta-
točné podmienky, ani technické 
ani personálne, na dodržiava-
nie často sa meniacich záko-
nov a predpisov v celej škále 
v oblasti BOZP, protipožiarnej, 
zdravotnej, hygienickej a iných 
povinností:
* nedávať sankciu, ale stanoviť 
čas na odstránenie v prípadoch, 
kedy je nedostatok odstráni-
teľný a v čase kontroly alebo ná-

lezu nebola ani zistená ani spô-
sobená škoda na majetku alebo 
zdraví, 
* stanoviť termín a rozsah od-

stránenia zisteného nedostatku 
a až v prípade nedodržania 
uplatniť sankciu v plnom roz-
sahu, to je vychádzať zo skúse-
ností zo zahraničia s tzv. preven-
čným konaním.
3. Živnostenskému a remesel-

nému stavu priznať miesto v spo-
ločenskej hierarchii ako veľmi 
významnému segmentu ekono-
miky, najmä pri tvorbe hospo-
dárskej stratégie štátu, zames-
tnávateľskej a sociálnej politiky, 
ako aj pri budovaní kvality a sta-
bility regiónov a obcí. V záujme 
zachovania remesla je potrebné 
klásť aktívnejší dôraz na žia-
kov základných škôl pri výbere 
budúceho povolanie pre orien-
táciu na odborné školstvo, to je 
prijať podporné programy pre 
popularizáciu remesiel. 
4. Zvážiť možnosť opätovného 

návratu k zjednodušenej forme 
zdaňovania – zvlášť pre drobné 
remeselné služby, napr. zavede-
ním inštitútu „Kúpa jednorá-
zovej licencie na poskytovanie 

vajú. Neopomenul predstaviť 
živnostníkom nový štátny pro-
gram zatepľovania bytov. Tento 
program sa má opierať o exis-
tujúce mechanizmy, ktoré po-
známe v Štátnom fonde roz-
voja bývania, ďalej o dotačné 
tituly, ktoré má ministerstvo 
výstavby a regionálneho roz-
voja, a programy, ktoré má 
k dispozícii ministerstvo hos-
podárstva a ministerstvo pô-
dohospodárstva v operačnom 
programe. Predseda vlády po-
prosil cestou delegátov všet-
kých živnostníkov, aby do pro-
gramu vstúpili a povedali, čo 
všetko by sa v tejto oblasti ešte 
dalo zlepšiť.

Ústretový príhovor predse-
du vlády k zástupcom živnost-
níkov bol zavŕšený krátkou 
diskusiou – Robert Fico odpo-
vedal na otázky z pléna. 

Po odchode predsedu vlá-
dy pokračovalo zhromažde-
nie. Predseda komory v správe 
o činnosti za rok 2008 hodno-
til činnosť komory, aj jednot-
livo jej zástupcov v krajských 
zložkách. Hovoril o väčšine 
počinov komory, ktoré viedli 
k zlepšovaniu podnikateľského 
prostredia. Či už išlo o niektoré 
opatrenia v otázkach samostat-
ne zárobkovo činných osôb, 
živnostníkov ako zamestná-

vateľov, ale aj v otázkach v sú-
vislosti so zavádzaním jednot-
ných kontaktných miest. 

„Musím pripomenúť aj ob-
dobie príprav a prechodu slo-
venskej koruny na euro,“ po-
vedal predseda komory. „Či 
chceme alebo nechceme podi-
el na veľkom úspechu pokojné-
ho prechodu na euro v prvých 
dňoch januára 2009 má aj ne-
spočetné množstvo živnostní-
kov.“ Rovnako pozitívne, ešte 
aj pri privítaní predsedu vlády, 
hodnotil predseda komory pô-
sobenie živnostníkov v obdo-
bí nastupujúcej finančnej krízy, 
konkrétne účasť zástupcov ko-
mory v Rade pre hospodár-
ku krízu a aktivity, ktoré vyús-
tili do súboru opatrení. Ocenil 
spoluprácu vlády. Zdôraznil, 
že Slovenská živnostenská ko-
mora si váži skutočnosť, že 
existuje ochota zo strany vlá-
dy pripraviť ďalšie systémo-
vé opatrenia, ktoré budú 
uvádzané do života v krát-
kom čase a ovplyvnia podni-
kateľské prostredie zlepšením 
a spružnením trhu práce, zní-
žením administratívy a hlavne 
byrokracie. 

Príhovor predsedu SŽK Voj-
techa Gottschalla bol obsaž-
ný čo do vymenovania po-
zitívnych výsledkov, avšak 
aj problémov a úloh, kto-

ré sa živnostníkom v komo-
re nedarí riešiť tak akoby si 
predstavovali. 

Na zhromaždení ďalej od-
znela správa dozornej rady, 
prečítal ju jej predseda Mi-
lan Velčický, následne delegáti 
schválili ročnú účtovnú závier-
ku, rozpočet na rok 2009 a do-
plňujúcu voľbu členov predsta-
venstva a dozornej rady.

Po krátkej prestávke prichád-
zali pozvaní hostia, ku ktorým 
sa prihovoril predseda. Potom 
sa o slovo hlásili hostia. Zá-
stupca primátora mesta Nitra 
František Baláž poďakoval za 
pozvanie, ospravedlnil neúčasť 
primátora a pozdravil delegá-
tov aj prítomných hostí. 

Z vystúpenia eurokomisára 
pre vzdelávanie a kultúru Jána 
Figeľa sa prítomní dozvedeli 
veľa zaujímavého, predovšet-
kým o postavení Slovenska 
v Európskej únii a tiež z oblas-
ti vzdelávania a kultúry. Zaují-
mavé informácie dostali dele-
gáti tiež od riaditeľky odboru 
štátnej a európskej podpo-
ry vo vede a technike pri Mi-
nisterstve školstva SR Marty 
Cimbákovej a generálnej riadi-
teľky sekcie práce Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodi-
ny SR Márie Janušovej. Svoji-
mi príspevkami obohatili roko-
vanie aj predseda Slovenskej 

drobnej výroby alebo služby“ na 
príslušný kalendárny rok. 

II. Odporúčania v rámci reali-
zácie 2. balíka opatrení Vlády SR 
- zatepľovanie
1. Vytvárať podmienky pre 

SZČO a FO k účasti na realizá-
cii tohto programu pri výbero-
vých konaniach a verejnom ob-
starávaní, zvlášť na regionálnej 
úrovni:
* uprednostniť živnostníka - 

zhotoviteľa zatepľovacích prác, 
ktorý vlastní certifikát o zaško-
lení na montáž zatepľovacieho 
systému a licenciu TSÚS, n. o.
* uprednostňovať materiály od 

slovenských výrobcov, ktorí vlas-
tnia príslušný certifikát vydaný 
Technickým a skúšobným ústa-
vom stavebným.
2. Zvážiť formu podpory pre 

vlastníkov bytov na zlepšenie 
bytového fondu rekonštruk-
ciou elektrických, plynových, 
vodovodných sietí, vykurova-
cieho systému, hlavne z pohľadu 
úspory všetkých druhov energií.
3. Zvážiť zavedenie opatrení na 

naštartovanie takéhoto oživenia 
remeselných činností:

* mladomanželské pôžičky 
pre taxatívne stanovené použi-
tie, hlavne na opravy bytového 
fondu, pričom by štát prispieval 
čiastkou na splácanie príslušen-
stva úveru a pri narodení dieťaťa 
v rodine by mohla nasledovať 
ďalšia podpora formou odpisu 
určitej čiastky pôžičky,
* zaviesť odpočítateľnú po-

ložku z daňového základu FO 
za príslušný rok stanovenou su-
mou na výdavky spojené s re-
nováciou alebo modernizáciou 
bytu pre vlastníka bytu a rodin-
ného domu (napr. do výšky 1.000 
EUR, vrátane DPH) s možnos-
ťou kumulácie na dvojročné 
obdobie v cykle raz za 5 rokov. 
Uplatnenie by bolo na základe 
riadneho daňového dokladu od 
zhotoviteľa, čo by pomohlo od-
strániť čiernu prácu a špekulá-
cie s DPH. 

Slovenská živnostenská komora 
Ing. Vojtech Gottschall, predseda

Slovenský živnostenský zväz
JUDr. Peter Masár, prezident 

obchodnej a priemyselnej ko-
mory Peter Mihók, riaditeľ od-
boru živnostenského podnika-
nia Ministerstva vnútra SR Ján 
Dutko a prezident Slovenské-
ho živnostenského zväzu a vi-
ceprezident AZZZ SR Peter 
Masár.

Počas celého rokovania re-
zonovala spokojnosť delegátov 
s výsledkami činnosti živnos-
tenskej komory, ktoré oceni-
li viacerí hostia. Bolo konšta-
tované, že na zhromaždení 
bola dobrá účasť delegátov, čo 
možno označiť za kladný po-
stoj členov komory k svojej 
materskej organizácií, aj keď si 
nemožno zastierať skutočnosť, 
že ešte stále je v komore nízky 
počet členov, že ešte stále slo-
venskí živnostenský stav žije 
aj z toho, čo málopočetná živ-
nostenská komora preň robí. 

Trináste zhromaždenie de-
legátov bolo slávnostné, po-
zitívne hodnotiace. Bolo sú-
časne výzvou pre všetkých, 
ktorým nie sú problémy slo-
venských živnostníkov ľahos-
tajné, odhodlane v začatej prá-
ci pokračovať. 

Iva Bukvová
(Vo vnútri čísla nájdete výňat-

ky z príhovoru predsedu Vlá-
dy SR Roberta Fica aj z diskusie 
hostí)
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Predseda vlády SR Robert Fico na zhromaždení delegátov SŽK: 

STE ROZUMNÍ, VZDELANÍ ĽUDIA.
PODPORTE REALITU!

Rád využívam príležitosť po-
zdraviť zástupcov okolo pol 
milióna občanov tohto štátu, 
ktorí používajú najviac fortieľ 
a zručnosť svojich rúk, čím sa 
dennodenne snažia poskyto-
vať svojím spoluobčanom služ-
by aj výrobky, a takto nachá-
dzajú obživu pre seba a svoje 
rodiny. Najmä v takých zloži-
tých časoch, ako sú terajšie, je 
dôležité, aby nikto nebol po-
nechaný len sám na seba. Ve-
rím, že aj vy, živnostníci, sa cí-
tite lepšie, keď viete, že sa vás 
môže zastať a obhajovať vaše 
záujmy taký subjekt ako je vaša 
komora. Ako predseda Vlády 
Slovenskej republiky nielenže 
prichádzam pozdraviť vás, ale 
súčasne vás chcem aj ubezpečiť 
v tom, že malé a stredné pod-
nikanie musí byť v tomto štáte 
predmetom vyššej pozornosti 
výkonnej moci. Osobitne sa to 
ukazuje teraz, v čase krízy, keď 
naše hospodárstvo musí byť 
v budúcnosti otvorenejšie pre 
podporu malého, stredného 
a živnostenského podnikania, 
ktoré je pružnejšie ako veľký 
priemysel a dokáže sa prispô-
sobiť aj krízovým situáciám. 

Rada pre hospodársku krízu
Predstaviteľom živnostníkov 

sme sa rozhodli ponúknuť mies-
to v Rade pre hospodársku krí-
zu SR a chcem povedať, že 
v tejto rade naozaj vystupujú 
mimoriadne aktívne, že priná-
šajú množstvo návrhov. k tým-
to návrhom sa budem postupne 
vyjadrovať. Tak ako k dlhodobo 
diskutovanej a dlhodobo pred-
kladanej požiadavke – pre živ-
nostníkov oddeliť minimálnu 
mzdu od odvodov. Je to téma, 
o ktorej som už počul pred via-
cerými rokmi ako opozičný po-
slanec. Dlhšie sa totiž objavo-
vala kritika, že rast minimálnej 
mzdy, ktorý vláda považuje za 
životne dôležitý, súčasne spô-
sobuje aj rast odvodov pre živ-
nostníkov a oprávnene ste 
hovorili, že často sa do ras-
tu minimálnej mzdy dostáva-
jú aj politické kritériá a prečo 
by sa vaše odvody mali odvíjať 
od rozhodnutia o minimálnej 
mzde, o ktorej rozhoduje vlá-
da. Došlo k dohode a som veľ-
mi rád, že definitívne sa oddeli-
la minimálna mzda od odvodov 
a ministerstvo práce spoloč-
ne so živnostníkmi a minister-
stvom financií našlo nové kri-
térium pre výpočet odvodov. 
Život ukáže, ak bude ďalej rásť 
hospodárstvo, ak budú rásť re-
álne mzdy, ako sa budú odvíjať 

odvody, čo je reálny ukazovateľ 
a s čím predstavitelia živnostní-
kov aj prišli a súhlasili.

Znižovanie odvodov
V rámci diskusie v Rade pre 

hospodársku krízu sme sa, sa-
mozrejme, venovali aj znižo-
vaniu alebo odpúšťaniu odvo-
dov pre všetkých živnostníkov, 
počas trvania jedného až dvoch 
rokov. Živnostníci namietali, 
a stále namietajú, že nie je spra-
vodlivé, ak navrhujeme opatre-
nia predovšetkým pre nových 
živnostníkov, ktorí až teraz pri-
chádzajú do tohto prostredia, 
pričom sa nehľadí na živnostní-
kov, ktorí už vytvárajú hodnoty 
a ktorí na trhu práce pôsobia už 
roky. Myslím si, že tento argu-
ment je veľmi racionálny. Po-
kiaľ ide o znižovanie odvodov, 
došlo k rozhodnutiu, že sa zní-
žia odvody, pokiaľ ide o rezerv-
ný fond solidarity. Tento krok 
sa urobil po dohode so živnos-
tníkmi. 

• Živnostníci v Košickom 
kraji. V Košickom kraji pôso-
bilo vlani spolu 46 277 živnos-
tníkov. Najviac - 18 146 - ich 
bolo zaevidovaných na Obvod-
nom úrade v Košiciach. Nasle-
duje živnostenský odbor v Spiš-
skej Novej Vsi, kde minulý rok 
evidovali 8123 ľudí so živnos-
ťou. Na treťom mieste v počte 
živnostníkov sú Michalovce - 
6151 ľudí. Nasleduje Obvodný 
úrad Košice - okolie, Trebišov 
a Rožňava. 

• Na krízu doplácajú aj 
skládky odpadu. Finančná 
kríza donútila Američanov 
zmeniť svoje dlhodobé životné 
návyky a začať tvrdo šetriť, na 
čo najnovšie doplatili aj také 
sektory ako odpadové hospo-
dárstvo. Obmedzenie náku-
pov a zároveň častejšie opravy 
poškodených vecí v rodinách 
znížili v USA vývoz odpadu. 
Zatiaľ čo v čase rastu ekono-
miky použili Američania z roz-
počtu určeného na spotrebu asi 
1 % na opravy výrobkov, inak 
väčšinu pokazených vecí vy-
hodili, v súčasnosti je to už pri-
bližne 5 %. Prepad stavebného 
priemyslu zasa znamená menej 
odpadu zo stavebných materiá-
lov a aj reštaurácie už nevyvá-
žajú toľko ako kedysi, keďže 
Američania ich navštevujú 
podstatne menej.

• Textilné a odevné odvet-
vie je prakticky pred zánikom. 
Hospodárska kríza zasiahla 
veľmi drasticky do odvetví 
stavebníctva, dopravy a tex-
tilu. V rozhovore pre agentúru 
SITA to povedal špecialista 
pre tlač a informácie novoza-
loženého Integrovaného od-
borového zväzu (IOZ) Gabriel 
Dudinský. „Najťažšie je po-
stihnuté odvetvie textil, odev, 
koža, ktoré je prakticky pred 
zánikom. Tam sa likvidujú 
firmy ako na bežiacom páse. 
Pravdepodobne nám zostane 
len torzo členov,“ uviedol o si-
tuácii v textilnom a odevnom 
priemysle mediálny zástupca 
IOZ. Uvedené odborové zdru-
ženie, ktoré má za sebou prvý 
snem, združuje od začiatku 
tohto roka tri bývalé odborové 
združenia Textil - Odev - Koža, 
Stavba a Doprava. Združenie 
má 21 400 členov v 240 základ-
ných organizáciách a štyri regi-
onálne pracoviská v Bratislave, 
Nitre, Žiline a Košiciach.

• Klasické igelitky nahradia 
ekologickými. Bezplatné, jed-
norazové a biologicky rozloži-
teľné nákupné tašky – to je no-
vinka, ktorú Tesco pripravilo 
pri príležitosti tohtoročných 
osláv Dňa Zeme. Projekt je sú-
časťou plánu zodpovedného su-
sedstva a predchádzali mu nie-
koľkomesačné prípravy. Tesco 
je prvým maloobchodným re-
ťazcom na Slovensku (ale aj 
v Českej republike), ktorý po-
skytne svojim zákazníkom ku 
každému nákupu ekologické  
jednorazové tašky zdarma.

(re, dt, ta, si)

Krátke správy

Podpora živnostníkov
Pokiaľ ide o ďalšie podpo-

ry pre živnostníkov, ako sami 
dobre viete, pretože pracuje-
te v tejto oblasti, platí systém, 
kedy začínajúci živnostník si 
môže vybrať dve formy pod-
pory, buď neplatí odvody ani 
dane alebo platí odvody a do-
stáva jednorazovú finančnú vý-
pomoc vo výške cca 6 tisíc eur. 
Aj tu došlo k veľmi zaujíma-
vej diskusii medzi živnostník-
mi a ostatnými členmi Rady 
pre hospodársku krízu. Pred-
stavitelia komory navrhova-
li, aby táto suma bola rozdele-
ná na dve polovice s tým, aby 
prvá polovica bola vyplatená 
po prvom roku a druhá až po 
druhom roku od začiatku pod-
nikania. Nakoniec sme sa do-
hodli, že nebudeme túto sumu 
rozdeľovať, ale sprísnime pod-
mienky prideľovania takejto 
dotácie, aby sa vylúčili prípady 
špekulácie. Nedá sa vymyslieť 

mechanizmus, ktorý by fungo-
val stopercentne bez vylúčenia 
akýchkoľvek prípadov špeku-
lácie, ale tie podmienky, ktoré 
sa dostanú do zákona, predsa 
len skomplikujú špekulantom 
život.

Daň z pridanej hodnoty
Významná je vaša požiadav-

ka, aby sme sa - pokiaľ ide 
o platiteľa DPH - vrátili k hra-
nici vo výške 1,5 mil. Sk, keď-
že táto hranica bola v súvis-
losti s kurzom eura znížená 
na 1,05 mil. Sk, čo je problém 
predovšetkým pre malých živ-
nostníkov, kde sa automatic-
ky aj človek, ktorý má malý ob-
rat, stáva platiteľom DPH. Tu 
sme sa dohodli a vláda spus-
tila veľkú iniciatívu vo vzťa-
hu k Európskej komisii a ona 
potvrdila výnimku z pravi-
dla. Vrátili sme sa na hranicu 
1,5 mil. Sk. Zástupcovia ko-
mory ďalej navrhovali, aby 
sme sa vrátili k inštitútu pau-

šálneho zdaňovania. Živnos-
tníci vecne argumentovali pre-
dovšetkým tým, že pre ľudí, 
ktorí majú záujem podnikať, 
ale súčasne majú určitý strach 
z rôznych účtovných povinnos-
tí je možnosť paušálneho zda-
ňovania výhodná. Viem, že sme 
to tu už raz mali, potom sne sa 
vrátili k systému 19 percentnej 
dane. Nebudem sa brániť tejto 
diskusii, pokiaľ si naozaj bude-
te myslieť, že je to pre živnos-
tenský stav dobrá vec. Viem si 
predstaviť, že Rada pre hospo-
dársku krízu by to odporučila 
ministerstvu financií na ďalšiu 
diskusiu. 

Európske fondy
Mnohých živnostníkov trá-

pi oblasť čerpania prostried-
kov z fondov. Tu sme si v rám-
ci Rady poskytli informácie, 
ktoré potvrdzujú, že pokiaľ ide 
o čerpanie prostriedkov z fon-
dov Európskej únie do roku 

(Pokračovanie na str. 6)

Delegáti zhromaždenia pri prejave predsedu vlády             ( foto - i - )
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U Z N E S E N I E
PRIJATÉ NA ZHROMAŽDENÍ

Jednou vetou 

(Výňatky)

• Zhromaždenie delegátov Slovenskej živnostenskej komory 
otvoril Ing. Vojtech Gottschall. Privítal delegátov a vedenie ro-
kovania odovzdal Ing. Robertovi Schmidtovi, predsedajúcemu 
schválenému na základe uznesenia zo zasadnutia predstaven-
stva.
• Predsedajúci oboznámil delegátov s programom zhromaž-

denia a doplňujúcou zmenou programu – vystúpením predsedu 
Vlády SR Roberta Fica. 
• V popoludňajších hodinách sa na rokovaní zhromaždenia 

zúčastnili títo hostia:
František Baláž, zástupca primátora mesta Nitra. Pozdravil 

delegátov aj prítomných hostí, poďakoval za pozvanie a osprave-
dlnil neúčasť primátora. Delegátom zhromaždenia poprial veľa 
úspechov v ich práci a ďalšie úspešné rokovanie. 
Ján Figeľ, eurokomisár pre vzdelávanie a kultúru. Pozdravil 

delegátov zhromaždenia a vo svojom príhovore spomenul veľmi 
dôležitý krok Slovenska - byť členským štátom Európskej únie. 
Hovoril o zavedení eura na Slovensku, čo otvára nové možnosti, 
ktoré teraz však stlmila finančná a hospodárska kríza. „Je dobré, 
aby Slovenská živnostenská komora mala partnerské vzťahy s or-
ganizáciami a inštitúciami a pracovala na ich rozvíjaní,“ povedal 
J. Figeľ. Delegátom poprial úspechy v zavádzaní vytýčených cie-
ľov do praxe, veľa vzájomnej inšpirácie, aby živnostníkov pribú-
dalo a mali vytvorené udržateľné podnikateľské prostredie.
Marta Cimbáková, riaditeľka odboru štátnej a európskej pod-

pory vo vede a technike Ministerstva školstva SR. Vo svojom prí-
hovore oboznámila delegátov o pôsobení sekcie a jej hlavných 
úlohách – tvorbe legislatívy a koncepčných materiálov. Do po-
zornosti dala zákon č. 172/2005 Z. z., ktorého predmetom sú zá-
kladné podmienky poskytovania štátnej podpory pre výskum 
a vývoj, čo sa týka aj podnikateľského prostredia.
Peter Mihók, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej 

komory. Vo svojom príhovore spomenul dôležitosť vstupu Slo-
venska do Európskej únie a zavedenie eura na Slovensku. Sloven-
ská republika podľa neho profitovala z globalizácie do príchodu 
krízy. „Slovensko je výrazne orientované proexportne a preto aj 
opatrenia na riešenie krízy by mali smerovať do tejto oblasti. Kríza 
začala vo finančnej sfére a preto je potrebné hľadať aj riešenie 
v tomto sektore,“ uviedol. Prítomných oboznámil s tým, že SOPK 
bude podporovať tie riešenia krízy, ktoré budú vytvárať vnútorný 
dopyt a riešiť zamestnanosť. Záverom poďakoval za pozvanie na 
zhromaždenie a príležitosť vystúpiť na rokovaní. Od predsedu 
SŽK sa očakáva prijatie pozvania na valné zhromaždenie SOPK.
Ján Dutko, riaditeľ odboru živnostenského podnikania Minis-

terstva vnútra SR. Poďakoval za pozvanie, osobne ocenil po-
zvanie aj na prvú časť rokovania zhromaždenia delegátov. De-
legátov oboznámil s vývojom počtu živnostníkov: „Počet je 
stabilizovaný, hoci existujú aj pohyby vo forme začatia, prerušenia, 
prípadne skončenia živnostenského podnikania,“ uviedol. Po no-
vele živnostenského zákona (v októbri 2007), ktorou boli vytvo-
rené jednotné kontaktné miesta za účelom zníženia administra-
tívnej náročnosti pre živnostníkov, pristupuje ministerstvo po 
dvadsiatich mesiacoch k vyhodnoteniu. Tieto služby využívajú 
väčšinou fyzické osoby (90 percent) a služby sú poskytované pro-
fesionálne. Informoval o pripravovanej novele živnostenského 
zákona, ponúkol Slovenskej živnostenskej komore participáciu 
na niektorých častiach živnostenského zákona. 
Peter Masár, prezident Slovenského živnostenského zväzu a vi-

ceprezident AZZZ. Pozdravil delegátov a ocenil spoluprácu so 
SŽK, ktorá čím ďalej tým viac graduje. Zároveň osobne pozval 
predsedu SŽK na snem SŽZ. 
Mária Janušová, generálna riaditeľka sekcie práce Minister-

stva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pozdravila delegátov a po-
ďakovala za príležitosť vystúpiť na zhromaždení. Vo svojom prí-
hovore spomenula, že finančná a hospodárska kríza preťala 
pozitívny vývoj na Slovensku a aj na trhu práce. Zvýšil sa počet 
uchádzačov o sprostredkovanie zamestnania, hlavne v okresoch 
Prešov, Košice, Banská Bystrica, Nitra. Na ministerstve sledujú 
počet ohrozených pracovných miest (cca 30 tisíc) v automobilo-
vom, textilnom a elektrotechnickom odvetví. Poklesol aj počet 
voľných pracovných miest.                                                                         (red.)

Z ROKOVANIA
A VYSTÚPENIA HOSTÍ

Zhromaždenie delegátov berie na vedomie správu mandátovej 
komisie, podľa ktorej sa na zhromaždení zúčastňuje 51 delegá-
tov s platným mandátom z 54 pozvaných, predstavuje 94,4 %-nú 
účasť. 

Zhromaždenie delegátov berie na vedomie správu o činnos-
ti SŽK v roku 2008, prednesenú Ing. Vojtechom Gottschallom 
bez pripomienok.

Zhromaždenie delegátov berie na vedomie správu Dozornej 
rady SŽK o hospodárení v roku 2008, prednesenú Milanom Vel-
čickým bez pripomienok.

Zhromaždenie delegátov schvaľuje overenú účtovnú závierku 
SŽK a správu nezávislého audítora za rok 2008 bez pripomienok.

Zhromaždenie delegátov schvaľuje predložený návrh rozpočtu 
SŽK na rok 2009 bez pripomienok.

V doplňujúcich voľbách bol za člena Dozornej rady SŽK zvo-
lený Peter Voštinár (KZ Žilina), za náhradníka bol zvolený
Ing. Eduard Beneš (KZ Bratislava).

Za členku Predstavenstva SŽK bola zvolená Anna Struhárová 
(KZ Trenčín). 

Zhromaždenie delegátov SŽK ukladá:
• Predložiť na Úrad vlády SR informatívny materiál o Živ-

nostenskom inštitúte a s tým súvisiace požiadavky. (Zodpovedný: 
predseda SŽK, termín: apríl 2009)

• Zaoberať sa diskusnými príspevkami z rokovania a prijať 
k nim príslušné úlohy. (Zodpovedný: predseda SŽK, termín: naj-
bližšie zasadnutie P-SŽK)

Fotografie zo zhromaždenia delegátov SŽK                                  (foto m)
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(Pokračovanie zo str. 4)

STE ROZUMNÍ, VZDELANÍ ĽUDIA.
PODPORTE REALITU!
2006, tak máme veľkú výhodu, 
lebo komisia dovolila čerpať 
tieto prostriedky až do 30. júna 
2009. Vyzerá to tak, že Sloven-
sko vyčerpá tieto prostriedky 
na 99 percent, čo by bol obrov-
ský úspech. 

Môže sa síce stať, že niekto-
ré prípady sa budú rušiť, ale 
to je bežný dôsledok kontro-
ly v rámci Európskej komisie. 
Ak dosiahneme túto úroveň, 
tak budeme patriť medzi štá-
ty s najvyšším podielom čerpa-
nia fondov v prvom rozpočto-
vom období. Pokiaľ ide o druhé 
rozpočtové obdobie (roky 2007 
– 2014), tu disponujeme ob-
rovskou sumou peňazí, ktorú 
netreba vracať do Európskej 
komisie. Ide o sumu vo výš-
ke 13,3 mld. eur. Strategický 
rámec bol schválený na konci 
roku 2007, v roku 2008 sa robi-
la príprava, rôzne dokumentá-
cie, a čerpanie začína v rokoch 
2009 a 2010. 

Veľmi dobre si uvedomujeme 
ako sú fondy dôležité pre boj 
s hospodárskou krízou. Aj pre-
to po nástupe nového ministra 
výstavby a regionálneho rozvo-
ja, do pôsobnosti ktorého pat-
rí riadenie centrálnych fondov, 
posilníme administratívne ka-
pacity. Vláda intenzívne spo-
lupracuje s Európskou komi-
siou, dohodli sme, že niektoré 
komplikované administratív-
ne smernice budú zjednodu-
šované, aby prístup k fondom, 
pokiaľ je to možné, bol čo naj-
jednoduchší. Celkovo môžeme 
povedať, že sú už zmluvne pod-
chytené finančné prostried-
ky, v niektorých operačných 
programoch na úrovni 25 až 30 
percent. 

Program zatepľovania budov
Živnostníkov sa bude by-

tostne dotýkať aj nový štát-
ny program, ktorý sme nazva-
li jednoducho „Zatepľovanie 
bytov“. Tento program sa bude 
opierať o existujúce mecha-
nizmy, ktoré poznáme v Štát-
nom fonde rozvoja bývania, 
ďalej o dotačné tituly a progra-
my, ktoré má k dispozícii mi-
nisterstvo hospodárstva a mi-
nisterstvo pôdohospodárstva. 
Pokiaľ ide o objemy peňazí, ch-
ceme na program zatepľova-
nia na rok 2009 použiť všetky 
finančné zdroje, ktoré sme zís-
kali v roku 2008 z predaja emis-
ných kvót. Ide o sumu približne 
2,2 mld. Sk. Je tu aj návrh v jed-
nom produkte podporiť Sta-
vebnú sporiteľňu. Jednoducho 

chceme dať verejnosti mož-
nosť, aby si každý, kto bude mať 
záujem o zatepľovanie, cestič-
ku našiel. Prinajmenšom chce-
me dať do tohto programu toľ-
ko peňazí, aby sme v roku 2009 
uspokojili všetky žiadosti. Vlá-
da presúva časť peňazí z vy-
raďovacieho fondu na Jaslov-
ské Bohunice na technickú 
pomoc a zahraničné banky za 
veľmi zaujímavých podmie-
nok zvyšujú úverovú linku na 
zatepľovanie a rôzne projekty 
v oblasti energetických úspor. 
Verím, že budeme schopní 
v krátkom čase predložiť jeden 
zrozumiteľný program, ktoré-
mu každý porozumie. Keď ho-
voríme o zatepľovaní, predpo-
kladám, že je to práca pre malé 
firmy, pre živnostníkov, že je 
to práca s materiálom, ktorý sa 
vyrába na Slovensku. Chcem 
vás poprosiť, aby ste do tohto 
programu vstúpili a povedali, 
čo by sa to dalo ešte zlepšiť. 

Boj proti kríze
Ako vidíte, dámy a páni, v dia-

lógu s vládou sa dá nájsť spo-
ločná reč a oceňujem ten kon-
štruktívny prístup vášho vy-
jadrenia a vystúpenia, pretože 
toľko konštruktívneho som na 
adresu vlády už dlho nepočul 
a považujem si to. 

Vidím čo sa deje na Rade pre 
hospodársku krízu, koľko ener-
gie musíme vynakladať v boji 
proti kríze a už len tie drobnos-
ti, lebo niekedy v drobnostiach 
je krása, sú jasným dôkazom, 
že z našej strany bol záujem 
vyjsť v ústrety živnostníkom. 
Využijem túto príležitosť, aby 
som sa vyjadril pár slovami 
ku kríze. 

Vážené kolegyne a kolegovia, 
prosím Vás o pochopenie, to je 
svetová globálna kríza, kríza, 
ktorú nespôsobila ani sloven-
ská vláda, ani slovenská eko-
nomika, ani slovenskí ľudia. Je 
to kríza, ktorá prišla zo Spoje-
ných štátov amerických tým, 
že zlyhal finančný systém kvô-
li špekuláciám a je mi ľúto, že 
po tom všetkom, čím si Sloven-
sko prešlo, po tom, čím si prešli 
ľudia, malí a strední podnika-
telia, živnostníci sa jednodu-
cho ťahajú deň za dňom, aby 
dosiahli nejakú úroveň a záro-
veň ich kvôli podvodom a špe-
kuláciám niekto ťahá do rece-
sie, do vážnych ekonomických 
problémov. Druhý zásadný zá-
ver, ktorý treba zopakovať, je, 
že táto kríza sa nedá poraziť 
nejakou internou slovenskou 
hospodárskou politikou. Kríza 

Predseda vlády SR Robert Fico na zhromaždení delegátov SŽK: 

sa dá len pretrpieť tým, že bu-
deme spoločne v rámci Európy 
prijímať fungujúce programy. 
Chcem poďakovať živnostní-
kom za podporu „šrotovacie-
ho systému“. Budeme naďalej 
diskutovať, čo s treťou vlnou, to 
však neznamená, že tretia vlna 
bude, diskutujeme, vyhodno-
cujeme dopady, pripúšťame, je 
tam návratnosť cez DPH, malo 
to význam pre subdodávateľov, 
prišlo aj k obnoveniu automo-
bilového parku, jednoducho, 
naštartovalo to určité procesy.

Všetci hovoria, že je to eu-
rópsky plán a niekto sa posta-
ví a povie, že je to zlé, ako keby 
všetci v Európe boli hlúpi a len 
jeden človek bol múdry. Takto 
to nemôže fungovať! Buď sa 
budeme opierať o skúsenosti 
zo zahraničia, budeme prijímať 
opatrenia, ktoré majú rovna-
ký charakter alebo to fungovať 
nebude! Tretia zásada, a tu ch-
cem poprosiť o pochopenie, je, 
že do boja proti kríze nemôže-
me na úkor stability verejných 
financií nalievať každý deň de-
siatky miliárd korún. To je ne-
účinné. 

Aj Európa, veľké európske 
krajiny, ako Nemecko, Fran-
cúzsko a ďalšie, urobili opatre-
nia. Prakticky ako cez kopirák 
sme prijali tieto opatrenia a te-
raz ich vyhodnocujeme, či to 
pomáha alebo nepomáha. 

Ak bude treba, znovu zasad-
ne Európska rada a povie, po-
ďme ďalej, poďme ešte uvažo-
vať o ďalších opatreniach, ale 
nemôžeme ísť cestou tlačenia 
peňazí. 

Hospodárska kríza sa začína 
trochu zneužívať na podáva-
nie návrhov, ktoré sú absolút-
ne nereálne. Ako príklad uve-
diem, že všetci teraz hovoria, že 
treba znížiť DPH na potraviny. 

Vráťme sa do obdobia, kedy 
vznikol tento daňový systém, 
pretože na jednej strane sa zní-
žili priame dane na 19 percent, 
ale tá istá vláda zvýšila DPH na 
19 percent a nepriamymi da-
ňami sa v rozpočte naplánoval 
výpadok, ktorý bol spôsobe-
ný tým, že priame dane klesli. 
a všetci navrhovali, znížte pria-
me dane, znížte DPH, zníž-
te odvody! Tak potom zrušme 
štát! Poďme na 15-percent-
nú daň, avšak u lekára si každý 
všetko zaplatí, v škole tiež. 

Dane v podnikateľskom sek-
tore zostali na úrovni 19 per-
cent, v DPH sme urobili nie-
koľko rozhodnutí - išlo o lieky, 
učebnice, mysleli sme si, že tre-

ba pomôcť. Nemôžeme však 
rozbiť verejné financie. Popro-
sím vás, podporte nás, vrátim 
vám tie návrhy. Je veľmi popu-
lárne teraz vykrikovať: Poďme 
znižovať priame dane! Aký 
to má význam, vysvetlite mi 
to! Znižovanie daní, to je len 
akýsi výkrik, ktorý nemá žiad-
ny racionálny podklad. a navy-
še, odkedy by sme mali dane 
znižovať? Od 1. januára 2010 
a prvýkrát by sme videli efekt 
v roku 2011! Opatrenia po-
trebujeme prijať teraz! Pod-
porte racionálne návrhy a nie 
nejaké výkriky, ktoré prichá-
dzajú a snažia sa zneužiť krízu 
na predkladanie nereálne vecí!

Hovorím pred vami otvore-
ne, prišiel som s tým, že vám 
poviem len pozitívne veci. 
V tomto období si nevieme 
predstaviť, že by sme hovori-
li o znižovaní daní a znižovaní 
odvodov. 

Hovorím to veľmi jasne, pre-
tože sú výpadky v platení do so-
ciálnej a zdravotných poisťov-
ní, sú výpadky na daniach kvôli 
tomu, že hospodárska kríza 
spôsobila ťažkosti. Za týchto 
podmienok hovoriť o nejakých 
opatreniach by bolo úplne kon-
traproduktívne. Budeme sa ba-
viť o paušálnom zdaňovaní, 
poďme sa baviť o parciálnych 
záležitostiach, ako je rezervný 
fond solidarity a o ďalších ve-
ciach. Pomôžeme všade, kde 
môžeme. 

Vážené dámy a páni, verím, 
že je toho veľmi veľa, čo by 
sme mohli v budúcnosti vylep-
šiť. Dovoľte mi, aby som vás 
ubezpečil, a prostredníctvom 
vás desaťtisíce vašich kolegov, 
že budeme hľadať všetky mož-
nosti, aby sme pomohli vášmu 
stavu. Chcem vás požiadať, aby 
ste vyvíjali aktivity, ktoré budú 
jasnejším a zreteľnejším spôso-
bom propagovať význam prá-
ce, ktorú robíte, pretože akoby 
sa to v poslednom čase zne-
važovalo. 

Chcem vám poďakovať za eu-
ro. Slovensko prešlo z hľadiska 
eura ako krajina, kde euro bolo 
zavedené najtichšie a najhlad-
šie zo všetkých štátov Európ-
skej únie. Chcem vám zaželať 
veľa úspechov v práci, v osob-
nom živote, chcem vám poďa-
kovať za možnosť pred vami sa 
prezentovať a veľmi si želám, 
aby dialóg medzi živnostníkmi 
a vládou mal takú kvalitu, ako 
sme boli svedkami za niekoľko 
posledných mesiacov, pretože 
ako vidieť, má to svoje reálne 
výsledky. Ešte raz ďakujem za 
pozvanie.

(Redakčne krátené; 
medzititulky redakcia)
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Jedna z nás

Inovatívny čin roka

CLEANING
KOMPLEXNÝ SYSTÉM ČISTENIA – UPRATOVANIA

OCENENÝ ČLEN SŽK

Novosť služby
Ide o prvú inováciu služieb 

v čistiacom/upratovacom prie-
mysle na Slovensku formou 
praktického manuálu (príruč-
ky). Systém rieši kompletne 
problematiku poskytovania čis-
tiacich/upratovacích služieb, 
s cieľom dosiahnuť úroveň, zod-
povedajúcu európskemu a sve-
tovému profesionálnemu čis-
tiacemu/upratovaciemu trhu 
s prioritami:

Kvalita – cena
– služba – zamestnanosť

– imidž – profesionalizmus.
Manuál je spracovaný for-

mou CD a svojou formou, roz-
sahom aj obsahom spracovania 
(2033 strán) je jediným svojho 
druhu na Slovensku. Jeho prio-
ritami sú informačná hodno-
ta a univerzálnosť používania 
pre širokú verejnosť. Súčasne 
obsahuje odbornú terminoló-
giu, informácie, ale aj odbor-
né postupy, ktoré môžu kom-
pletne a zásadne zvýšiť kvalitu 
poskytovaných služieb. Systém 
je určený na používanie nielen 
pre profesionálov – pracovní-
kov v upratovacích službách, 
ale aj ich zákazníkov – zadáva-

teľov služieb, vrátane verejné-
ho sektora – pracovníkov, zod-
povedných za verejné súťaže, 
ktorým môže pomôcť zorien-
tovať sa v problematike a kon-
trole poskytovaných služieb. 
Spracované informácie sú sú-
časne aj jedinými štandardmi 
na Slovensku pre upratovací/
čistiaci priemysel.

Prínosy pre zákazníka
Manuál sleduje zvýšenie a do-

siahnutie kvality činností, kto-
ré súvisia s čistením/upratova-
ním predovšetkým prostred-
níctvom ľudských zdrojov. 
Personálne náklady totiž tvo-
ria až 65 až 70 percent celko-
vých nákladov upratovacej 
firmy. Zámerom je však šir-
ší záber, a to na všetkých, čo 
sú zainteresovaní na realizá-
cii týchto služieb (pracovníci, 
manažéri, klienti). Inovácie do 
čistiacich/upratovacích služieb 
prostredníctvom vzdelávania 
má ambíciu odstrániť jej te-
rajší nulový stav, neschopnosť 
konkurovať členským kraji-
nám EÚ, odstrániť nekvalifi-
kovanú pracovnú silu, zvýšiť 
odborné povedomie, zlepšiť 
informovanosť a vysvetliť ši-

rokej slovenskej verejnosti, čo 
čistiaci/upratovací priemysel 
v skutočnosti znamená. 

Pozícia na trhu
Manuál reaguje na požia-

davky slovenského trhu, na 
ktorom absentuje Komplexný 
systém čistenia/upratovania. 
Rozsahom je najprepracova-
nejším materiálom svojho dru-
hu na Slovensku a zodpove-
dá požiadavkám európskeho 
a svetového čistiaceho/uprato-
vacieho priemyslu. 

Vplyv na národné hospo-
dárstvo

Systém môže mať pre národ-
né hospodárstvo význam z hľa-
diska národného aj medziná-
rodného.

V rámci domáceho trhu môže 
pomôcť riešiť zamestnanosť, 
vytvárať pracovné miesta, zní-
žiť aktuálnu vysokú fluktuáciu 
a nekvalifikovanú pracovnú 
silu v čistiacom/upratovacom 
priemysle. Vo verejnom sek-
tore môže pozitívne ovplyvniť 
verejné súťaže na upratova-
cie služby – redukovať výdavky 
a dodržiavať kvalitu. Osvoje-
ním si správnych technologic-
kých postupov, pracovných 

Na akciách komory sa často 
stretávajú tí istí ľudia. Dedu-
kujem, že tí, ktorým leží na srd-
ci prospech komory. Chcú pri-
ložiť ruku a um k spoločnému 
dielu. Niektorí z členov sa pre-
javujú v práci v prospech ce-
lej živnostenskej obce výraz-
nejšie, iní menej, tak ako to 
chodí v akejkoľvek spoločnos-
ti ľudí. Sú však medzi nami aj 
takí, o ktorých sa málo hovorí, 
ktorí sa ani nezúčastňujú pra-
videlne komorových podujatí 
(väčšinou pre pracovnú zane-
prázdnenosť), avšak ich vizitka 
hovorí v prospech komory jed-
noznačne, v prospech živnos-
tenského podnikania.

Jednou z takýchto členov, prí-
padne členiek, lebo aj „slabšie“ 
pohlavie zastáva v komore to 
svoje, je Iveta Kurtová. Pôso-
bí v komora desať rokov. Je to 
dosť dlhá doba na to, aby člen 
vydržal a hodnotil, čo všetko 
mu komora dala, čo pre neho 
ako člena, ale aj jeho podnika-
nie robí. Teritóriom pôsobenia 
pani Kurtovej sú kvalifikačné 
skúšky, konkrétne pre profesiu 
kaderník – kaderníčka. Pred 
10-timi rokmi riaditeľ úradu, 
ako radovú členku vyzval, aby 
sa podieľala na príprave otá-
zok pre adeptov kurzov, a ono 
to tak ostalo. 

V súčasnosti pani Ivetka pô-
sobí v agentúre AMOS-K ako 

lektorka rekvalifikačných kur-
zov. Popritom ako živnostníčka 
vedie vlastný kadernícky salón 
v Moste pri Bratislave a čo s jej 
profesiou súvisí – je technolo-
gičkou a školiteľkou pre znač-
ku vlasovej kozmetiky ANNY-
ER Paris Proffesionnel. Keď 
to rozmeníme na drobné, leží 
na jej pleciach viac ako dosť. 
Sama to priznáva. Výučba ka-
derníčok, predstavovanie no-
vých trendov, či už pri farbení 
vlasov – a miešaní farieb, ako 
dodáva – tak pri melírovaní či 
strihaní. 

Na otázku kedy to, aj ako 
členka živnostenskej komory, 
v ktorej sa na ňu obracajú mno-
hí o radu, stíha, odpovedá ra-
zom: „Všetká práca, ktorú vy-
konávam ma baví, zvlášt výučba 
budúcich kaderníčok a kaderní-
kov, a tá ma dobíja energiou.“

A čo vám za tie roky členstva 
komora dala? Pýtam sa. Zdô-
razňuje, že sú to isté výhody, 
najmä získavanie kontaktov 
s odborníkmi. Trochu spochyb-
ňujem jej slová, uvedomujúc si, 
že nás je v komore stále málo 
a väčšina z nás má stále veľa po-
vinností. Ona to potvrdzuje: 
„Keby nás bolo viac, mali by sme 
väčšiu silu!“ 

(Pri poháriku džúsu, neskoro 
večer, lebo nám „čas nedoprial 
stretnúť sa v lepšej pohode“, sa 
zhovárala Iva Bukvová.)

návykov môže znižovať ceny 
za upratovacie služby. Môže 
pomôcť pri zlepšovaní posky-
tovaných služieb iným odvet-
viam (zdravotníctvu, cestovné-
mu ruchu...), ktorých súčasťou 
sú aj hygienické normy/štan-
dardy.

V medzinárodnom meradle 
sa Slovensko prostredníctvom 
manuálu môže stať rovnocen-
ným partnerom krajín s vy-
spelým čistiacim/upratovacím 
priemyslom, súčasťou medzi-
národnej spolupráce, projek-
tov. Môže prispievať k rozvoju 
ekonomickej diplomacie. 

Vplyv na ekológiu
Manuál podrobne rozpra-

cúva znižovanie výkonu čis-
tiacich/upratovacích služieb 
na životné prostredie. Ako 
prevencia negatívnych dopa-
dov sú vypracované zásady 
– pracovné postupy pri pou-
žívaní a manipulácii s čistia-
cimi prostriedkami, správ-
ne uskladňovanie chemiká-
lií a odstraňovanie použitých 
chemikálií, údržba čistiacej 
techniky, správne narábanie 
s odpadom na pracovisku, jeho 
triedenie a likvidácia.              (i)

Na veľtrhu v Nitre boli udeľované ceny ministra hospodárstva 
Inovatívny čin roka. Medzi ocenenými bol aj člen Slovenskej živ-
nostenskej komory – Ing. Marta Ivanová – Slovenský upratovací 
priemysel. Predmetom súťaže, v ktorej sa dostalo nášmu členo-
vi významného ocenenia, bol komplexný systém čistenia/upra-
tovania. 

Ing. Marta Ivanová, pôsobiaca v minulosti v celkom inej sfére 
(vyštudovaná prekladateľka pracovala ako redaktorka) si v roku 
1996 založila živnosť. Od roku 2000 sa venuje problematike čis-
tiaceho/upratovacieho priemyslu. Najskôr v tejto oblasti pôso-
bila ako novinárka – vydávala časopis LUX magazín, venovaný 
upratovaciemu priemyslu, špecializovaný na problematiku cle-
aningu. V súčasnosti sa venuje práci v oblasti marketingu a po-
radenstva v rámci svojej firmy. Ambíciou úspešnej podnikateľky 
je pracovať v oblasti ekonomickej diplomacie, medzinárodných 
projektov so špecializáciou na čistiaci/upratovací priemysel. 

Ing. Ivanová je jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej aso-
ciácie upratovania a čistenia (SAC), kde od jej založenia v roku 
2002 pôsobí ako predsedníčka predstavenstva.                               (b)

Iveta Kurtová (vpravo) medzi ocenenými členmi komory, ktorým 
boli na zhromaženiach delegátov udelené pamätné plakety.      (foto i)

BODAJ BY NÁS BOLO VIAC!
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OD MARCA 2009 SA ZVÝŠILA
NEZDANITEĽNÁ SUMA ZÁKLADU DANE

PRÁCA NADČAS?

ROZŠÍRENIE INTERNETOVÉHO KATASTRA

S účinnosťou od 1. marca 
2009 platí zákon č. 60/2009 Z. 
z., ktorým bol novelizovaný 
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len “ZDP”). 
Väčšina zmien tohto zákona 
sa týka podnikateľských sub-
jektov (odpisy, zavedenie zjed-
nodušenej daňovej evidencie, 
atď.).

Pokiaľ však ide o všetky fyzic-
ké osoby, najdôležitejšou zme-
nou je to, že sa upravil spôsob 
výpočtu základnej nezdaniteľ-
nej sumy základu dane (na da-
ňovníka), s praktickou apli-
káciou pri zdanení miezd už 
za mesiac marec 2009. Pôjde 
o prechodnú úpravu na roky 
2009 a 2010.

Prácu nadčas môže zames-
tnávateľ nariadiť len v prípa-
doch prechodnej a naliehavej 
zvýšenej potreby práce, alebo 
ak ide o verejný záujem, a to 
aj na čas nepretržitého odpo-
činku medzi dvoma zmenami, 
prípadne za podmienok usta-
novených v § 94 ods. 2 až 4 aj 
na dni pracovného pokoja. 
Nepretržitý odpočinok medzi 
dvoma zmenami sa nesmie pri-
tom skrátiť na menej ako osem
hodín. 

Práca nadčas nesmie presiah-
nuť v priemere osem hodín týž-
denne v období najviac štyroch 
mesiacov po sebe nasledujú-
cich, ak sa zamestnávateľ so zá-
stupcami zamestnancov nedo-
hodne inak. V kalendárnom 
roku možno nariadiť zames-

Vybavovanie na katastri sa 
má zjednodušiť a zlacnieť. Tak 
to plánuje Úrad geodézie, kar-
tografie a katastra (ÚGKK). 
K bezplatným výpisom z inter-
netového katastrálneho portá-
lu by tak mali pribudnúť ďalšie 
online služby.

Osobnej návšteve katastra sa 
síce väčšina jeho klientov nevy-
hne, ale aspoň môže byť rých-
lejšia a lacnejšia ako dote-
raz. Navyše, výhodnejšie budú 
môcť na katastri vybavovať aj 
ľudia, ktorí nemajú zaručený 
elektronický podpis. Ten je na 
Slovensku i po rokoch rozšíre-
ný málo. Kedy sa nové IT pro-
jekty ÚGKK rozbehnú, závi-
sí od  eurofondov, určených na 
informatizáciu verejnej správy. 
Nimi chce katastrálny rezort 
ambície zafinancovať.

Novela ZDP bola realizova-
ná v súvislosti s balíčkom opat-
rení na riešenie finančnej krízy 
v oblasti dane z príjmov. Tých, 
ktorí majú nízke príjmy zo zá-
vislej činnosti (do výšky mini-
málnej mzdy pri pracovnom 
pomere) sa táto zmena praktic-
ky dotkne až po skončení roka, 
ak splnia podmienky na uplat-
nenie zamestnaneckej prémie 
(pretože neplatili ani do zme-
ny žiaden mesačný preddavok 
na daň pri uplatnení nároku na 
mesačnú nezdaniteľnú sumu).

Z prechodných ustanovení 
vyplývajú najmä tieto skutoč-
nosti (vo vzťahu k príjmom zo 
závislej činnosti):

1. Základná nezdaniteľná 
su-ma (na daňovníka)

tnancovi prácu nadčas v rozsa-
hu najviac 150 hodín.

Do počtu hodín najviac prí-
pustnej práce nadčas v roku sa 
nezahŕňa práca nadčas, za kto-
rú zamestnanec dostal náhrad-
né voľno, alebo ktorú vykoná-
val pri

• naliehavých opraváren-
ských prácach alebo prácach 
bez ktorých vykonania by 
mohlo vzniknúť nebezpečen-
stvo pracovného úrazu alebo 
škody veľkého rozsahu podľa 
osobitného predpisu,

• mimoriadnych udalostiach 
podľa osobitného predpisu, 
kde hrozilo nebezpečenstvo 
ohrozujúce život, zdravie ale-
bo škody veľkého rozsahu pod-
ľa osobitného predpisu.        (v)

Ako by sa vybavovanie na ka-
tastri malo zjednodušiť?

Pomocou takzvaného ozná-
menia o zamýšľanom návrhu 
na vklad. To sa bude dať vyplniť 
online. Predávajúci si najprv na 
katastrálnom portáli vyhľadá 
pozemok alebo stavbu, ktorú 
chce predať. Údaje z nájdené-
ho listu vlastníctva, ktoré môže 
zároveň skontrolovať, či naprí-
klad sedí adresa trvalého byd-
liska, sa automaticky zapíšu do 
oznámenia. Podobne sa prene-
sú aj údaje kupujúceho. Samo-
zrejme, ak má v katastri nejaký 
záznam. Ak nie, bude potrebné 
údaje dopísať. Nakoniec sys-
tém vygeneruje čiarový kód 
alebo číslo, s ktorým predáva-
júci zájde na miestne príslušnú 
správu katastra. Pracovník po-
mocou kódu nájde konkrétne 

Na roky 2009 a 2010 sa má 
prechodne počítať ako 22,5-ná-
sobok sumy životného minima 
(platného pre plnoletú fyzickú 
osobu k 1. 1. príslušného roka 
– ďalej len “platné životné mi-
nimum”).

Pre rok 2009 to znamená, že 
bude ročne vo výške 4 025,70 
€ (22,5 x 178,92). V tejto sume 
bude platiť do základu dane vo 
výške 86-násobku sumy život-
ného minima, to je do sumy 
15 387,12 € (86 x 178,92 €).

2. Nezdaniteľná suma na 
manželku

Zmena bude za roky 2009 
a 2010 aj pri výpočte nezdani-
teľnej sumy na manželku a spô-
soboch jej krátenia.

Ak základ dane daňovníka 

(manžela/manželky) bude do 
sumy 176-násobku platného ži-
votného minima (31 489,92 €), 
nezdaniteľná suma na manžel-
ku/manžela bude vo výške zá-
kladnej nezdaniteľnej sumy (za 
rok 2009 vo výške 4 025,70 €), 
ak manželka/manžel nebude 
mať žiadne vlastné posudzova-
né príjmy.

Vidíme, že došlo k zníženiu 
tejto základne (bolo 176,8-ná-
sobok sumy životného minima) 
o 143,14 € (z 31 633,06 € /176,8 
x 178,92/ na 31 489,92 € /176 x 
178,92/). Ak vyživovaná man-
želka bude mať určité vlastné 
príjmy, ktoré sa berú do úvahy, 
nezdaniteľná suma bude roz-
diel medzi týmito sumami.

Zdroj: vd

oznámenie a údaje z neho pre-
nesie do interného systému, 
aby sa podanie mohlo spraco-
vať. Údaje nebude potrebné 
prepisovať manuálne, čo úrad-
níkom ušetrí čas. Čas aj penia-
ze má ušetriť aj klient katastra. 
Za návrh na vklad, podaný po-
mocou oznámenia sa má pla-
tiť 50 eur namiesto 66 eur, kto-
ré musí zaplatiť teraz. Návrh na 
vklad bude možné poslať aj e-
mailom a vyhnúť sa tak osobnej 
návšteve katastra. Avšak iba 
v prípade, ak bude návrh opat-
rený zaručeným elektronickým 
podpisom. V takom prípade sa 
správny poplatok znižuje do-
konca na 33 eur, polovicu sú-
časnej sumy.

Problém je, že zaručený e-
podpis je zatiaľ na Slovensku 
málo rozšírený. Online ko-

munikáciu komplikuje i fakt, 
že zaručeným podpisom mu-
sia byť okrem návrhu na vklad 
a kúpnej či darovacej zmlu-
vy signované i prípadné ďalšie 
dokumenty, od geometrických 
plánov až po rozhodnutia súdu. 
Kým elektronická podateľňa je 
ešte iba na papieri, na katastri 
už beží ďalší projekt, ktorý má 
zefektívniť prácu úradníkov 
a skvalitniť služby pre klientov. 
Jeho pointou je sústrediť na 
jedno miesto tlač a odosielanie 
výstupov, ako sú rozhodnutia 
o povolení vkladu. Je výhodné, 
ak sa touto činnosťou nebudú 
zaoberať na každej správe ka-
tastra ako je to doteraz. Okrem 
šetrenia pracovnej sily centra-
lizácia môže zrýchliť vybavova-
nie na katastri.

Zdroj VD

Kedy môže zamestnávateľ nariadiť prácu nadčas OCHRANA OSOBNÝCH OCHRANA OSOBNÝCH 
ÚDAJOVÚDAJOV

Podnikateľom, ktorí
neurčili osobu zodpovednú 

za ochranu osobných údajov,
hrozí pokuta!

Podľa novely zákona o ochrane osobných údajov mu-
sia všetky firmy, ktoré majú viac ako 5 zamestnan-
cov nahlásiť osobu vo firme, zodpovednú za ochranu 
osobných údajov. Najčastejšie je zodpovednou oso-
bou zamestnanec, ktorý pracuje s osobnými údajmi 
– mzdová účtovníčka alebo personalista. Takto pove-
rená osoba musí mať čistý register trestov a musí ovlá-
dať zákon o ochrane osobných údajov.                          (i)
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PODNIKOVÁ KULTÚRA
A JEJ VPLYV NA VÝKONNOSŤ ZAMESTNANCOV

Podniková kultúra pat-
rí v dnešnej dobe k roz-
hodujúcim predpokladom 
pri napĺňaní stanove-
ných cieľov a dosahova-
ní podnikateľských stra-
tégií v podniku. Začína sa 
jej prisudzovať čoraz väč-
ší vplyv na dosahované 
úspechy, čím sa stáva dô-
ležitou súčasťou manažér-
skych nástrojov riadenia. 
Môže byť nástrojom úspe-
chu a progresívneho rastu 
alebo brzdiacim elemen-
tom podniku, môže za-
brániť prekročiť šedý prie-
mer, či podpriemer. 

Zadefinovať podnikovú 
kultúru je zložitejšie, pre-
tože je problém určiť jej 
samotnú podstatu. Defi-
nícií je niekoľko desiatok, 
vychádza vždy z toho, kde 
ju autor zaraďuje a ktoré 
prvky podnikovej kultúry 
jej pripisuje. Pri nejednot-
nosti názorov na podniko-
vú kultúru je isté jedno, 
že ju tvoria ľudia v danom 
podniku a ich vyspelosť 
predurčuje základnú pod-
statu jej tvorby. 

Podnikovú kultúru tvo-
ria zamestnanci, to zna-
mená, že musia pre jej silu 
niečo upraviť, musia vy-
naložiť určitú námahu, ale 
na druhej strane tí istí za-
mestnanci môžu z jej vý-
sledkov čerpať pre vlastný 
a spoločný prospech. Čiže 
dá sa povedať, že v budúc-
nosti si „pozbierajú“ to 
čo v minulosti „zasiali“. 
Preto je pre každého ma-
nažéra v podniku dôleži-
té pochopiť, že podniko-
vá kultúra môže byť silná 
len vtedy, ak je budovaná, 
zdieľaná a rozvíjaná spo-
ločnými silami.

Proces optimalizá-
cie podnikovej kultúry
Zmeny v podnikoch sa 

zavádzajú vtedy, keď vlád-
ne nespokojnosť s dosaho-
vanými výsledkami v da-
nej oblasti: Preto by dobre 
zavedená zmena mala byť 
zdrojom ďalšieho rastu. 
Ak chceme meniť alebo 
zavádzať zmeny v podni-
kovej kultúre, musíme sa 
najskôr pustiť do jej analý-
zy, následne do prehodno-
tenia výsledkov analýzy 
a stanovenia akčných po-
stupov z jej výsledkov tak, 
aby dochádzalo k napĺňa-

niu strategického cieľa – 
maximalizácii zisku.

Analýzu zvyčajne vyko-
náva nezávislá osoba – od-
borník, alebo poradenská 
agentúra. Tá svojou analy-
tickou činnosťou najskôr 
zistí aktuálny stav v pod-
niku, pri ktorom sa zvy-
čajne diagnostikujú nedo-
statky alebo slabé miesta, 
prípadne tie operácie, 
ktoré neprinášajú pridanú 
hodnotu. Na základe zís-

kaných informácií a pod-
kladov sa vymedzujú ob-
lasti riešenia a navrhujú sa 
zmeny. Analýza teda spo-
číva v posúdení existujú-
ceho stavu a návrhu pre 
podnik prínosných zmien. 
Aby mohlo dôjsť k analý-
ze, treba istý čas skúmať 
podnik zo všetkých mož-
ných pohľadov, komuni-
kovať so zamestnancami, 
vypočuť si ich názory, ko-
munikovať s manažmen-
tom a ujasniť si ich pred-
stavy, či pravidlá. 

Preto akékoľvek zása-
hy, vyplývajúce z analy-
tickej činnosti, musia byť 
cielené a zmeny od za-
čiatku usmerňované. Pri-
tom treba myslieť na to, že 
každý zásah, každá zme-
na, vyvoláva v organizácii 
obavy. Preto od začiatku 
musia byť vhodným spôso-
bom o cieľoch celého pro-
cesu primerane informo-
vaní manažéri všetkých 
stupňov riadenia a tí zas 
musia informovať svojich 
podriadených.

Proces optimalizá-
cie podnikovej kultúry
môžeme rozdeliť na nie-

koľko krokov:
- analýzu podnikovej kul-

túry
- zhrnutie a vyhodnotenie 

informácií
- určenie smeru zmeny 

podnikovej kultúry
- stanovenie nosite-
ľov zmeny

- samotná implementácia 
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zmeny podnikovej kul-
túry
Dobre vykonaná analý-

za podnikovej kultúry je 
základom na dosiahnutie 
pozitívnej zmeny. Ak ch-
ceme dosiahnuť úspech, 
musíme siahnuť po správ-
nych nástrojoch a postu-
poch. Analyzovať pod-
nikovú kultúru môžeme 
pomocou nasledovných 
nástrojov:

Kvalitatívnych: Zákla-
dom je získať čo najpres-
nejšie informácie o skú-
manom jave, porozumieť 

skúmanému javu. Po-
užíva sa rozhovor, pro-
jekčné metódy, pozo-
rovanie, interview so 
zákazníkom, rozbor do-
kumentov (smernice, vý-
ročné správy, etický kó-
dex, pracovný poriadok, 
kolektívna zmluva, šta-
tistické informácie, stra-
tégia podniku, obchod-
né správy, organizačné 
poriadky, zápisy z porád 
a pod.). Analytik v tom-
to prípade neurčuje do-
predu, ktoré premenné sú 
pre získavanie podstatné, 
nerobí výber sledovaných 
premenných. 

Kvantitatívnych: Sú 
to postupy, založené na 
kvantitatívnom mapova-
ní výskytu určitých zna-
kov. Aby mohli byť znaky 
kvantitatívne mapované, 
musia byť vopred zvole-
né a stanovené. Pri analý-
ze podnikovej kultúry, za-
loženej na kvantitatívnych 
metódach respondent ne-
popisuje plne svoj pohľad 
na skúmaný jav. Je obme-
dzený položenými otáz-
kami, prípadne variant-
mi odpovedí, čo znamená 
silnú redukciu získanej 
informácie a obmedze-

nie výpovedí na tie indi-
kátory, ktoré zvolil vý-
skumník. 

Výhodou je ľahší zber 
dát, možnosť úspor, mož-
nosť využitia viacrozmer-
ných metód štatistickej 
analýzy a možnosť porov-
návania, napríklad me-
dzi oddeleniami. Môže-
me sem zaradiť dotazníky 
a individuálne či skupino-
vé dotazníkové rozhovo-
ry.

Ing. Vladimír Meštík, 
konateľ

M&Z Partners, spol. s r.o.
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MODERNÉ VZDELÁVANIE

INVESTUJEME DO VZDELÁVANIA

UPOZORNENIE PRE PODNIKATEĽOV A ORGANIZÁCIE

Celoživotné učenie sa je 
v dnešnej dobe vnímané ako 
nevyhnutný proces, ktorý ve-
die k aktívnej zamestnanos-
ti a uplatneniu sa jedinca na 
trhu práce. Moderné poňa-
tie vzdelávacej politiky je zdô-
raznené pojmom učenie, ktoré 
okrem iného umožňuje rozma-
nité prechody medzi vzdeláva-
ním a zamestnaním, umožňuje 
získavať kvalifikácie a kompe-
tencie rôznymi cestami a ke-
dykoľvek počas života. Termín 
celoživotné učenie znamená 
súhrn všetkých vzdelávacích 
a rozvojových aktivít v priebe-
hu celého života. Vzdelávanie 
dospelých ako subsystém ce-
loživotného vzdelávania zahŕ-
ňa všeobecné vzdelávanie, ale 
aj profesijné vzdelávanie. Ce-
loživotné učenie je otvorené 
všetkým, bez rozdielu veku, zá-
ujmu, nadania alebo spoločen-
ského postavenia. Rozšírenie 
prístupu k vzdelávaniu si však 
vyžaduje zaistenie rovnosti prí-
ležitostí (pre matky s deťmi, 

Už v tomto období je dôleži-
té upozorniť podnikateľov na 
zvýšenie koncoročných nákla-
dov na kúpu nových hasiacich 
prístrojov. Dotýka sa to hlav-
ne starších prevádzok, kde sa 
ešte používajú snehové (CO2) 
a práškové prístroje, schvále-
né podľa starej STN 38 9100.

V zmysle vyhlášky Minister-
stva vnútra SR č. 719/2002 Z. 
z. sa prístroje, schválené pod-
ľa horeuvedenej normy môžu 

ženy nad 50 rokov, jednorodi-
čov), ale aj väčšiu rozmanitosť 
ponuky vzdelávacích progra-
mov a rešpektovanie širokej 
škály individuálnych vzdelá-
vacích potrieb. Celoživotné 
učenie zahŕňa formálne, ne-

formálne a informálne vzdelá-
vanie. Formálne je realizova-
né vo vzdelávacích inštitúciách, 
neformálne sa realizuje for-
mou kurzov, seminárov, väčši-
nou v podnikových, firemných 
zariadeniach, zamestnávate-

ľa. Informálne vzdelávanie je 
proces získavania vedomostí, 
osvojovanie si nových zručnos-
tí a kompetencií z každodennej 
skúsenosti a činnosti v práci, 
v rodine a vo voľnom čase. Za-
hŕňa aj samovzdelávanie.(ba)

Moderné vzdelávanie je 
predpokladom vysokej pro-
duktivity práce. Platí to aj v prí-
pade zvyšovania si kvalifikácie 
napríklad v kozmetických služ-
bách a kaderníctve. Čím viac si 
uvedomujeme svoje schopnos-
ti, tým viac sa uchádzame o to 
najlepšie vzdelanie. Nezáleží 
na tom, či chodíme do zames-
tnania, alebo si ho hľadáme, či 
sme podnikateľmi alebo ešte 
len zbierame odvahu na to, aby 
sme vstúpili do sveta podnika-
nia. Investujeme do vzdeláva-
cích seminárov, pracovných 
stretnutí, rôznych rekvalifikač-

ných kurzov. Investujeme pre-
to, že očakávame získanie no-
vých zručností, kompetencií, 
ktoré nám umožnia udržať sa 
na trhu práce. Očakávame, že 
vďaka nových schopnostiam 
získame v podnikaní investí-
cie, ktoré nám poskytnú taký 
mesačný tok financií, ktoré 
budú zodpovedať nášmu život-
nému štýlu. Vrháme sa do štú-
dia s obrovským zanietením.

Pre zisk rovno do vrecka?
Prostredníctvom kvalitných 

kurzov dokážeme uchádzača 
motivovať, zapáliť jeho záujem 
vziať veci do vlastných rúk, na-
príklad aj na prahu jeho päť-
desiatky. Aby sme sa však stali 
akceptovanými, dôveryhodný-
mi „vzdelávačmi“, sústreďme 
sa na to, čo musíme urobiť - 
presvedčiť verejnosť o tom, že 
v rámci vzdelávacej aktivity po-
núkame úspešný produkt - špe-
cializáciu, ktorá pomôže uchá-
dzačovi dosiahnuť jeho ciele. 

Ako na to?
• Zistíme si, či to, čo robíme, 

nás napĺňa alebo oberá o du-
ševný pokoj!

• Ukážme nový spôsob ko-
munikácie, založený na na-
šich odborných vedomostiach, 
schopnostiach, skúsenostiach!

• Nemajme strach ponúknuť 
nové metódy vo výučbe, vhod-
né prostriedky na osvojenie si 
učiva!

• Veďme skupinu, ktorú vzde-
lávame profesionálne!

• Zvoľme si do svojho lek-
torského zboru lektorov, ktorí 
rozšíria aj naše znalosti!

• Nesnažme sa odučiť všet-
ky témy uvedené v učebných 

osnovách sami, nie sme poly-
histormi!

• Osobne sa rozvíjajme, stále 
sa učme!

• Svoje poznatky opieraj-
me o fakty, odbornú literatúru 
a vedecké štúdie!

Do pozornosti
Vzdelávací projekt, ktorý je 

popísaný v organizačnej for-
me ako modulovo koncipo-
vaný kurz, musí spĺňať pre 
všetky uvedené moduly me-
todické pokyny, obsahujú-
ce názov vzdelávacej aktivity, 
organizačnú formu, cieľ vzde-
lávacej aktivity, cieľové sku-
piny, požadované vstupné 
vzdelanie, profil absolventa, 
metódy výučby... 

Každý modul sa dá absolvo-
vať vo forme rekvalifikačného 
kurzu, kurzu, školenia aj samo-
statne. Pokiaľ však pri module 
uvádzame v profile absolven-
ta, že absolvent po ukončení 
daného modulu získava vedo-
mosti, ktoré sú dostatočné na 
to, aby začal v danej remesel-
nej živnosti samostatne pod-
nikať, tak treba modul kon-
cipovať tak, aby rozsahom i 
obsahom ponúkol porovnateľ-
né vzdelanie aké ponúka ab-
solventov vzdelanie vo formál-
neho štúdiu.

Príklad
Názov vzdelávacej aktivi-

ty Kozmetické služby - rozsah 
420 hod. Modul č. 1 Kozme-
tik - rozsah 304 hod. Modul č. 2 
Vizážistika - rozsah 90 hod. 
Modul č. 3 - Mikromasáž očné-
ho okolia - rozsah 20 hod. 

Dr. Katarína Babulíková

používať iba do konca roku 
2009. V roku 2010 sa môžu 
používať iba prístroje schvá-
lené STN EN 3. Niektoré or-
ganizácie budú musieť vyme-
niť veľké množstvo hasiacich 
prístrojov, čo ich bude stáť ne-
malé finan-čné prostriedky.

Priemerná cena 5 kilogra-
mového snehového prístroja 
sa pohybuje okolo 120 € a 6 ki-
logramového práškového prí-
stroja okolo 50 €.

Na tieto výdaje by sa mali 
podnikatelia včas pripraviť, prí-
padne si každý mesiac zakú-
piť niekoľko prístrojov, čím 
si finančné náklady rozlo-
žia na viac mesiacov. Povin-
nosťou  požiarnych technikov 
alebo kontrolórov hasiacich 
prístrojov je včas na túto po-
vinnosť upozorniť.

Na základe našich informá-
cií 50 percent firiem o povin-
nosti vymeniť v roku 2009 ha-

siace prístroje nevie. 
Staré hasiace práškové prí-

stroje poznáte podľa naráža-
cích hlavíc a snehové prístro-
je podľa otočných otváracích 
ventilov. Nové snehové aj 
práškové prístroje majú pá-
kový otvárací ventil. Údaje 
o STN nájdete na štítku ha-
siaceho prístroja.

Marián Ivanov,
 autorizovaný bezpečnostný 

technik a technik požiarnej ochrany

Firma Marián Ivanov - ROUZZ
ponúka služby

v oblasti bezpečnosti 
práce a požiarnej ochrany:

• činnosť bezpečnostno-technickej služby a služby po-
žiarneho technika

• predaj, opravy a kontroly hasiacich prístrojov a požiarno-
technických zariadení

• výchovu a vzdelávanie na všetky druhy obsluhy tech-
nických zariadení (zdvíhacie zariadenia, motorové vo-
zíky, stavebné stroje, reťazové motorové píly)

• školenia pre vyššie kvalifikácie (bezpečnostný technik, in-
štruktor motorových vozíkov, inštruktor reťazových moto-
rových píl, inštruktor lešenárskej techniky)

*** Akciová cena na 6 kilogramový 
práškový hasiaci prístroj! ***

Kontakt
Tel./fax 033/7627 390
Mobil: 0903 485 090

E-mail: rouzz@rouzz.sk
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ŽIVNOSTNÍCI PREDLOŽILI
SVOJE PRIPOMIENKY VLÁDE

BUDE V KOMORE VIAC ČLENOV?

Na problémy, ktoré pravde-
podobne prinesie hospodárska 
kríza, poukázal aj podpredse-
da živnostenskej komory Er-
vín Boháčik. „Zlé to je v ob-
lasti daňovej zaťaženosti, ktorá 
má na niektoré menšie prevádz-
ky doslova likvidačný charak-
ter. Vzniká tu taký fenomén, že 
firmy sa podľa našich informá-
cií chystajú dávať ľuďom mi-
nimálnu mzdu a ostatné budú 

Živnostníkov v spišskom re-
gióne z roka na rok pribúda. 
Nie je to však tým, že by Spišia-
ci hromadne túžili po podnika-
ní. Dôvodom je vo väčšine prí-
padov problém nájsť si vhodnú 
prácu. Podľa aktuálnych štatis-
tík pribudlo vlani v okresoch 
Spišská Nová Ves a Gelnica 
1156 živnostníkov. Vplyv hos-
podárskej krízy sa zatiaľ nepre-
javil v tom, že by ľudia končili 
s podnikaním. Práve naopak, 
návrat Spišiakov zo zahraničia, 
a momentálny nedostatok prí-
ležitostí zamestnať sa v regió-
ne, mnohých núti postaviť sa na 
vlastné nohy a začať podnikať.

Podľa štatistík odboru živ-
nostenského podnikania na 
Okresnom úrade v Spišskej 
Novej Vsi pôsobí v spišskom 
regióne 9658 podnikateľských 
subjektov. Z toho živnostní-
ci predstavujú 8123, zvyšných 
1535 sú firmy. Minulý rok zae-
vidovali 1156 nových živnostní-
kov, s podnikaním vlani skonči-
lo 828 ľudí. 

Napísali o nás

Monitor

(Živnostníkov na Spiši pribúda, KORZÁR, 9. marec 2009, autorka Monika Toporcerová)

NITRA 17. apríla (WEBNOVINY) - Živnostníci predložili pre-
miérovi Robertovi Ficovi v piatok na zhromaždení Slovenskej živ-
nostenskej komory v Nitre pripomienky k vládnej politike, kto-
rá podľa nich málo podporuje malých a stredných podnikateľov. 
Podľa predsedu Slovenskej živnostenskej komory Vojtecha Gott-
schalla je problém vo vládnom aparáte a v jeho zložitých adminis-
tratívnych a netransparentných postupoch. Upozornil, že vláda 
nemá záujem na vybudovaní živnostenského inštitútu, o ktorý sa 
živnostenská komora snaží. Podľa neho, by sa tak zlepšilo vzdelá-
vanie a rekvalifikácie. Peniaze na inštitút by chceli získať aj z eu-
rópskych sociálnych fondov. Premiér po týchto pripomienkach 
prisľúbil, že o vybudovaní inštitútu bude diskutovať so svojimi 
podriadenými.

riešiť inak - dohodami a po-
dobne, lebo z toho sa odvody 
neplatia,“ povedal. 

Robert Fico sľúbil živnostní-
kom prehodnotenie ich súčas-
ného stavu, dokonca aj výhody 
pri prideľovaní zákaziek, ktoré 
financuje štát, predovšetkým 
voči zahraničným firmám, ale 
odmietol cestu znižovania daní. 
Zároveň priznal, že pridelenie 

6 tisíc eur každému novému 
živnostníkovi bude mať nové 
podmienky, aby peniaze ľudia 
nezneužívali. 

Premiér živnostníkov tiež in-
formoval, že po „šrotovnom“ 
chce vláda rozbehnúť nový štát-
ny program zatepľovania, na čo 
by sa mali použiť prostriedky, 
ktoré Slovensko dostalo minu-
lý rok z emisných kvót. V sú-

časnosti podľa neho pripravujú 
podmienky a na budúci týždeň 
by mali byť jasné pre všetkých, 
ktorí sa rozhodnú zatepľovať. 
Rozhodujú sa medzi dvoma al-
ternatívami - buď peniaze dajú 
do Štátneho fondu rozvoja bý-
vania alebo vytvoria nový pro-
dukt v spolupráci so Sloven-
skou sporiteľňou. 

Ján Dutko, riaditeľ odbo-
ru živnostenského podnikania 
Ministerstva vnútra SR zhod-
notil v diskusii na zhromaž-
dení delegátov súčasný po-
čet živnostníkov. „Kríza zatiaľ 
nič neovplyvnila. Počty nových 
a tých, ktorí živnosť ukončili sú 
porovnateľné s tými v rovnakom 
období minulého roka,“ pove-
dal. Živnostníkov informoval 
o elekronizácii prijímania tla-
čív a o novele živnostenského 
zákona, ktorý uľahčí registrá-
ciu. Žiadosť o výpis z registra 
trestov už nebude potrebné 
podať iba v mieste bydliska. 
Zákon by mal platiť od budú-
ceho roka. 

(Redakčne krátené)

Počet každoročne stúpa
Počet živnostníkov v okre-

soch Spišská Nová Ves a Gelni-
ca každý rok narastá. Potvrdila 
to Viera Ječimová, vedúca od-
boru živnostenského podnika-
nia na Obvodnom úrade v Spiš-
skej Novej Vsi, ktorý spravuje 
obidva spomínané okresy.

Podľa jej slov patrí spišsko-
novoveskému živnostenské-
mu odboru v rámci Košického 
kraja popredné miesto v poč-
te podnikateľov hneď za Koši-
cami. „Niekoľko rokov po sebe 
zaznamenávame najvyšší me-
dziročný nárast počtu podnika-
teľov. Nikdy sme nemali pokles, 
zaznamenávame veľký záujem 
o podnikania, čo súvisí určite 
aj s tým, že časť ľudí nemá mož-
nosť zamestnať sa,“ vysvetľuje 
V. Ječimová. 

Podnikanie nie je med lízať
Na podnikanie sa vlani dala 

aj krajčírka Táňa. Vraví, že ne-
túžila po podnikaní, radšej by 
bola zamestnaná, ale nedalo 

sa inak. „Mám malé deti, ťaž-
ko som si zháňala zamestna-
nie. Robila som na dohodu, no 
nezarobila som ani minimálnu 
mzdu. Manžel mi povedal skús 
to, otvor si živnosť. Tak som vy-
skúšala. Ale nie je to med lízať. 
Krajčírstvo je nezaplatená ro-
bota. Keby sa mi naskytla dobrá 
robota, hneď by som sa išla za-
mestnať,“ hovorí krajčírka. 

Najviac je obchodníkov
Podľa analýz je na Spiši naj-

viac živnostníkov v oblasti ob-
chodu a služieb. Výrobné čin-
nosti sú zastúpené menej. 
„Minulý rok bol veľký záujem 
o živnosti hlavne v oblasti sta-
vebníctva. Postrehli sme zvýše-
ný záujem o stavebné a rekon-
štrukčné práce. Rozširujú sa aj 
služby, a to najmä prevádzko-
vanie zariadení určených na re-
generáciu ako bowlingu, paint-
balu, fitness centier, soláriá,“ 
hovorí vedúca živnostenské-
ho odboru. Dlhoročnou perlič-
kou na Spiši je fakt, že tu pôso-
bí len jedno kominárstvo. Ani 
vlani sa na tom nič nezmenilo. 
o túto živnosť neprejavil nikto 
záujem. 

Kríza a živnostníci
Na odbore živnostenské-

ho podnikania nezaznamena-
li od začiatku roka v súvislosti 
s krízou signály o hromadnom 
ukončení živnostenského pod-
nikania. „Od začiatku roka v sú-

vislosti s dopadom ekonomic-
kej krízy nemáme zaznamenaný 
úbytok počtu podnikateľov. Ne-
zaznamenali sme žiaden pokles 
záujmu, práve naopak, myslím 
si, že práve vplyvom krízy bude 
dochádzať k zvyšovaniu počtu 
podnikateľov. Mnohí sa vraca-
jú zo zahraničia, zamestnávate-
lia uvoľňujú ľudí zo zamestna-
nia. a mnohí títo prídu k nám,“ 
predpokladá V. Ječimová. 

Príspevok z úradu práce mo-
tivuje

Z Veľkej Británie sa pred 
dvomi mesiacmi vrátil 25-roč-
ný Martin, vyučený autome-
chanik. „Ako vidím, prišiel som 
do najhoršieho, vo firmách sa vo 
veľkom prepúšťa. Hlásil som sa 
do niekoľkých firiem, ale nikde 
ma nevzali,“ hovorí o dvojme-
sačnom období chodenia po 
konkurzoch a výberových ko-
naniach. Jediné miesto, ktoré 
sa mu núkalo bola práca čašní-
ka. Zvažuje možnosť s príspev-
kom z úradu práce začať podni-
kať ako samostatne zárobková 
osoba.

Na začatie podnikania môže 
z úradu práce v Spišskej No-
vej Vsi dostať pri splnení pod-
mienok sumu 3775 €. „Myslím, 
že príspevky z úradu práce veľ-
mi pomáhajú. Už teraz sleduje-
me zvýšený záujem o podnikanie 
a pripravujeme sa na nárast,“ 
dodáva V. Ječimová. 

Klub Sclerosis multiplex v Prešove sa obrátil na redakciu 
Živnostenských novín so žiadosťou uverejniť nasledujúcu prosbu:
Obraciame sa na verejnosť o pomoc pri budovaní špecia-
lizovaného pracoviska sociálnej rehabilitácie pod názvom 
NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX.

Finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu pri-
vítame na osobitnom účte, zriadenom pre tento pro-

jekt. Číslo účtu je 0504775934/0900. Ďakujeme. 

PROSBA
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Operačný program VzdelávanieOperačný program Vzdelávanie

P.č. Riadiaci 
orgán Opatrenie Plánovaný termín 

vyhlásenia výzvy
Indikatívna alokácia 

na výzvu v EUR

1. MŠ SR 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných komunít január 2009 13 000 000
2. MŠ SR 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami február 2009 8 000 000
3. MŠ SR 2.2.2 Zvýšenie zručností pracovníkov v zdravotníctve apríl 2009 3 319 392
4. MŠ SR 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti máj 2009 13 000 000

5. MŠ SR 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja 
VŠ a ďalšieho vzdelávania máj 2009 1 000 000

6. MŠ SR 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania júl 2009 15 000 000

7. MŠ SR 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja 
VŠ a ďalšieho vzdelávania júl 2009 1 000 000

8. MŠ SR 1.1 Premena tradičnej školy na modernú september 2009 30 000 000
9. MŠ SR 1.1 Premena tradičnej školy na modernú september 2009 20 000 000

Operačný program Výskum a vývoj

P.č. Riadiaci 
orgán Opatrenie Plánovaný termín 

vyhlásenia výzvy
Indikatívna alokácia 

na výzvu v EUR

1. MŠ SR 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu
a podpora nadregionálnej spolupráce február 2009 100 000 000

2. MŠ SR 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu
v Bratislavskom kraji február 2009 50 000 000

3. MŠ SR 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe (schéma 
štátnej pomoci) marec 2009 40 000 000

4. MŠ SR 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
v Bratislavskom kraji (schéma štátnej pomoci) marec 2009 20 000 000

5. MŠ SR 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za 
účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu máj 2009 60 000 000

6. MŠ SR 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe august 2009 80 000 000

7. MŠ SR 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
v Bratislavskom kraji august 2009 40 000 000

8. MŠ SR 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu
a podpora nadregionálnej spolupráce august 2009 20 000 000

9. MŠ SR 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu
v Bratislavskom kraji august 2009 10 000 000

10. MŠ SR 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja november 2009 80 000 000
11. MŠ SR 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji november 2009 40 000 000

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rastOperačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

P.č. Riadiaci 
orgán Opatrenie Plánovaný termín 

vyhlásenia výzvy
Indikatívna alokácia 

na výzvu v EUR

1. MH SR 1.1 Inovácie a technologické transfery január 2009 85 000 000
2. MH SR 1.1 Inovácie a technologické transfery február 2009 4 000 000
3. MH SR 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu marec 2009 23 310 604
4. MH SR 1.1 Inovácie a technologické transfery marec 2009 15 514 430
5. MH SR 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov apríl 2009 23 462 638
6. MH SR 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch máj 2009 28 304 708

7. MH SR 2.2 Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva 
v oblasti energetiky jún 2009 20 359 562

8. MH SR 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie 
progresívnych technológií v energetike jún 2009 58 560 844

9. MH SR 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch august 2009 17 375 205
10. MH SR 1.1 Inovácie a technologické transfery september 2009 8 000 000

TECHNICKO-ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE PRÍPRA-
VY A REALIZÁCIE PROJEKTOV PRE ČLENOV SŽK

(Materiál do uznesenia pred-
stavenstva SŽK)

Materiál obsahuje dve samo-
statné časti:
1. Manuál výberu a realizá-
cie projektov pre záujemcov
2. Výzva k účasti na projek-
toch (bola uverejnená v minu-
lom vydaní ŽN)

Návrh postupu:
1. Vytvorenie informačnej da-

tabázy záujemcov, marke-
ting a publikovanie výzvy 
a manuálu.

2. Zriadenie pracovnej skupi-
ny pre riadenie procesu.

3. Uzatvorenie zmluvy o spo-
ločnom postupe a spolu-
práci s konzultantom.

4. Vypracovanie nosných pro-
jektov pre vybraných čle-
nov SŽK – žiadateľov o 

nenávratný finančný prí-
spevok.

5. Pravidelné prehľady zapo-
jenia a rozpracovania pro-
jektov v rámci jednotlivých 
štrukturálnych fondov.

6. Osobný list všetkým evido-
vaným členom SŽK. 

7. Prerokovanie možnos-
tí spolupráce s generálnym 
partnerom SŽK.

8. Prerokovanie možnosti 
spolupráce so SZRB, a. s., 
vo veci zaistenia úverového 
portfólia pre žiadateľov.

Rozpočet na realizáciu výzvy 
a manuálu

Pre SŽK nevzniknú žiadne 
priame náklady v súvislosti s pl-
nením materiálu, v rámci zmlu-
vy o spoločnom postupe sa 

(Pokračovanie na nasledujúcej strane)
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TECHNICKO-ORGANIZAČ-
NÉ ZABEZPEČENIE...

MANUÁL VÝBERU
A REALIZÁCIE PROJEKTOV

konzultant zaviaže poskytnúť 
z každého projektu pre SŽK 
10 %-ný podiel z nákladov, a to 
formou priameho odvodu. Pri 
minimálnom počte 10 - 12 záu-
jemcov sa ročne odhaduje prí-
jem pre SŽK v hodnote mini-

Uvedená metodika obsahu-
je hlavné zásady, potrebné pri 
výbere klientov – potenciál-
nych žiadateľov  o nenávratný 
finančný príspevok  z európ-
skych fondov. 

Základné požiadavky
• Stredne silná firma (spo-

ločnosť s ručením obmedze-
ným, akciová spoločnosť, živ-
nostník)

• Optimálny počet zamest-
nancov (minimálne 5, optimál-
ne 10 – 20 a viac)

• Vlastníctvo (list vlastníc-
tva) pozemku, budovy, výrob-
nej haly a podobne (vzhľadom 
na predmet projektu)

• Nájomná zmluva (mini-
málne 5 rokov) na objekty 
a priestory

• Vlastný kapitál (na účet, 
úverová zmluva, úver, prí-
sľub...) – minimálne 50 per cent 
z ceny projektu

• Stavebné povolenie a sta-
vebný projekt s podrobným vý-
kazom výmer a rozpočtom

• Slohová úloha – popis pro-
jektu (podnikateľský zámer), 
očakávané  výsledky

• Daňové priznania za roky 
2006, 2007, 2008 s dobrými vý-
sledkami (rozhodujúce je da-
ňové priznanie za rok 2008)

• Súbor rôznych vyjadrení 
a súhlasov vybavíme (že nie je 
v konkurze a reštrukturalizá-
cii, že nie je konanie finančnej 
správy, že platí odvody a poist-
né, že nemal doteraz dotácie od 
SR)

• Výpis z Obchodného regis-
tra SR, Živnostenského regis-
tra SR, výpis konateľov z regis-
tra trestov

Je ideálne, aby firma mala 
obraty okolo 20 mil. Sk a viac, 
požadovala projekt za cca 10 
až 20 mil. Sk (adekvátne v eu-
rách) a požadovala nenávratný 
finančný príspevok aspoň 5 až 
10 mil. Sk, zvýšenie počtu pra-
covníkov, rozšírenie konkuren-
cieschopnosti a pod. 

My zabezpečíme (na základe 
zmluvy o súčinnosti)

• Vypracovanie, konzultova-

málne 16 tisíc eur (bez DPH). 
Náklady, spojené so spracova-
ním projektov, odbornými kon-
zultáciami a inžinierskou čin-
nosťou idú výlučne na ťarchu 
individuálnych zmluvných vzťa-
hov medzi konzultantom a záu-
jemcami.                                           -nov-

nie, kontrolu cez systémy vý-
berov vyhlasovateľa (MH SR, 
MVRR SR a pod.) a prijatie 
projektu do konania

• Vypracovanie žiadosti, opi-
su projektu, jej relevantných 
príloh, finančnej analýzy, sú-
hrnného ukazovateľa hodnote-
nia firmy

• Vypracovanie riadenia ri-
zík, zabezpečenie obchodnej 
súťaže podľa Obchodného zá-
konníka pre výber dodávateľov  
projektu (jeho plnenia a rea-
lizácie) a sprievodné odborné 
správy k projektu

• Konzultácie u dotknutých 
orgánov

Náklady spojené s činnosťou
• Pri projektoch od 5 do 

10 mil. Sk á 16 500,- eur 
(+ DPH)

• Pri projektoch od 10 mil. 
vyššie á 21 500,- eur (+ DPH)

 Navyše sa platí za zabezpeče-
nie finančného partnera, spra-
covanie zmlúv pre spolufinan-
covanie projektu na základe 
samostatnej dohody

• Za služby verejného obsta-
rávateľa paušálne á 2 100,- eur 
(+ DPH)

• V prípade, ak je potrebný 
stavebný projekt + rozpočet 
podpísaný a schválený autori-
zovaným projektantom, sú ná-
klady vecou samostatnej doho-
dy

Podiel Slovenskej živnosten-
skej komory na projektoch

Slovenská živnostenská ko-
mora zabezpečí pre záujem-
cov jednotný systém predkla-
dania projektov pod kuratelou 
konzultanta a odporučí vybra-
né projekty generálnemu part-
nerovi SŽK – VÚB, a. s., na 
poskytnutie indikatívneho úve-
rového prísľubu k spolufinan-
covaniu.

Slovenská živnostenská ko-
mora uzatvorí zmluvu o spo-
ločnom postupe s konzul-
tantom a získa z každého 
projektu 10 percentnú dotá-
ciu na činnosť v nadväznosti na 
vyúčtovanie.                           (-tn-)

(Pokračovanie z predchádzajúcej strany)
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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, okres-
ná 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: babulik .lubomir@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

ADRESÁRADRESÁR

SŽKSŽK
CHCÚ VRÁTIŤ ÚCTU K REMESLU

Malí a strední podnikatelia 
trnavskej krajskej zložky pre-
rokovali na stretnutí so zástup-
cami Trnavského samospráv-
neho kraja možnosti aktívnej 
spolupráce. Poradca kancelá-
rie predsedu samosprávneho 
kraja Mgr. Jozef Behul vyzdvi-
hol najmä záujem o spoluprá-
cu v projektoch, týkajúcich sa 
rozvoja vidieka a turizmu, pod-
nikateľského prostredia a kul-

Tibor Mikuš a predseda trnav-
skej krajskej zložky komory 
Ing. Robert Schmidt sa dohod-
li, že samosprávny kraj umož-
ní slovenským podnikateľom 
zúčastňovať sa na stretnutiach 
so zahraničnými živnostníkmi, 
ktoré by mohli pomôcť sloven-
skej podnikateľskej sfére pre-
niknúť do zahraničia a získať 
významné poznatky z podnika-
teľskej činnosti zahraničných 

zitívnemu rozvoju podnika-
nia. Trnavský samosprávny kraj 
plánuje poskytnúť Slovenskej 
živnostenskej komore v jednot-
livých regiónoch kraja priesto-
ry na stretnutia živnostníkov, 
nielen na úrovni rokovaní s pri-
mátormi, ale aj v rámci vnútor-
ných zasadnutí členov komory.

Zo záverov tohto stretnutia 
sa pre živnostníkov Trnavské-
ho kraja črtá aj možnosť zapo-
jiť sa do grantovej schémy a do-
stať sa k čerpaniu finančných 
prostriedkov z euro fondov. 
Pre rok 2009 je už síce grantová 
schéma odsúhlasená, avšak od  
novembra, kedy budú vyhlá-
sené nové grantové kategórie, 
budú môcť živnostníci prihlásiť 
svoje projekty. Vedenie samo-
správneho kraja ich bude pod-
porovať. Okrem podpísania 
zmluvy o spolupráci v Trnav-
ským samosprávnym krajom 
sa už v priebehu niekoľkých 
dní stane zástupca Sloven-
skej živnostenskej komory čle-
nom Hospodárskej rady kraja 
a bude tak aktívne zasahovať do 
diania a  predkladať konkrét-
ne návrhy zo strany podnika-
teľov, bude samosprávny kraj 
informovať o potrebách, prob-
lémoch živnostníkov a o spô-
soboch ich riešenia.

 Mgr. Marcela Schmidtová

Zľavy pre členov komory

• UPOZORNENIE: Zľavy sú určené výhradne riadnym členom  SŽK, prípadne, ak je uvedené pre priamych ro-
dinných príslušníkov. Po zrušení členstva v komore si tieto výhody nemožno nárokovať.

túrnej politiky. Prioritou vo 
vzťahu k živnostníkom však zo-
stáva možná koordinácia sta-
vu nezamestnanosti a podpora 
v znižovaní nezamestnanos-
ti, keďže dôsledky hospodár-
skej krízy sa na Slovensku pre-
javujú dosť výrazne. Trnavský 
samosprávny kraj, ako zriaďo-
vateľ stredných odborných škôl 
a učilíšť, by chcel so živnos-
tníkmi zostavovať učebné plá-
ny a osnovy a limitovať počet 
študentov v jednotlivých odbo-
roch, aby tento stav odzrkadľo-
val potreby na trhu práce a po-
treby podnikateľov. 

Na stretnutí sa zúčastnil pred-
seda Trnavského samospráv-
neho kraja Ing. Tibor Mikuš, 
ktorý potvrdil túto predstavu - 
úzko spolupracovať so Sloven-
skou živnostenskou komorou. 
Presné kontúry spolupráce by 
mali byť známe už v najbliž-
ších dňoch, keď komora pod-
píše memorandum o spoloč-
nej spolupráci. Predseda Ing. 

partnerov. Malým a stredným 
podnikateľom môže pomôcť aj 
prezentácia na veľtrhoch, kto-
rých sa zúčastňuje samospráv-
ny kraj. Išlo by o zviditeľnenie 
slovenského podnikateľa, kto-
rý tak dostane šancu dostať sa 
do povedomia väčšieho okruhu 
ľudí, čo by malo prispieť k po-

Fotografie z akcie trnavskej krajskej zložky (foto a)
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Ne akaný obrat.
Pri nakupovaní
odteraz sporíte.

Zria te si FLEXIÚ ET s bezplatnou službou Flexisporenie
 automatické sporenie pri každej platbe debetnou platobnou kartou vydanou k Flexiú tu
  zaokrúhlenie každej sumy nákupu pod a vašej požiadavky na celé 1, 5 alebo 10 EUR a bezplatný prevod tohto 
rozdielu na sporiaci ú et so zvýhodneným úro ením 1,5 % p.a.
 pohodlné sporenie bez viazanosti a poplatkov 
 jednoduchý prístup k peniazom cez Flexiú et
 sporenie po malých sumách pri každej platbe kartou z pe azí na vašom Flexiú te

www.vub.sk  0850 123 000
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