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Začiatkom septembra sa rozsypa-
lo vrece s tlačovkami! V mojom di-
áre sa červenali každý deň aj dve 
novinárske akcie. Od pondelka do 
piatka - a všetko lákavé témy (pre 
novinárov aj noviny)! Uf! Napokon, 
nič mimoriadne, niekedy sú zá-

stupcovia médií vzácnymi a váže-
nými hosťami, niekedy si nás než-
ne obchádzajú, v snahe prezentovať 
nové produkty, akcie.

V onen spomínaný týždeň, keď 
som už sedela asi na piatom tlačo-
vom podujatí, som musela skon-
štatovať, že je to „český týždeň“. Už 
po piaty raz tu rezonovala čeština. 
V prípade propagovania veľtrhovej 
brnianskej akcie to bolo v poriad-
ku, avšak následne sa nemecká fir-
ma prezentovala prostredníctvom 
zastúpenia pre Českú a Slovenskú 
republiku so sídlom v Prahe. Na 
druhý deň to isté: Nadnárodná spo-
ločnosť mala zastúpenie pre Českú 
a Slovenskú republiku v Čechách. 
Na pozvanie istej farmaceutickej 
spoločnosti prišli opäť česky ho-
voriace kapacity. A aj nemeckí po-
travinári nemajú zastúpenie priamo 
na Slovensku, iba cez istú českú 
firmu. Mohla by som pokračovať. 

Našťastie, čeština nám nie je na-
toľko neznáma ako keď sa prezen-
tuje zahraničný subjekt pred slo-
venskými novinármi v angličtine 
(aj keď v tomto smere sa u nás no-
vinári rýchlo zdokonaľujú), avšak, 
keď sa situácia opakovala, visela 
vo vzduchu otázka, prečo prezen-
tované aktivity neprezentujú aj za-
stúpenia na Slovensku, či priamo 
slovenské firmy alebo slovenské 
osobnosti. Otázka zostala nezod-
povedaná. Len som si tak pomys-
lela, prečo nie sme u nás viac ak-
tívnejší a či, vari, chodia Slováci 
prezentovať svoje služby do sused-
nej Českej republiky. Alebo sa ne-
vieme rozlúčiť s tým „Česká a Slo-
venská rep......“? 

Iva Bukvová
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Keď sa dívaš na dar, dívaj sa aj na darcu. (Seneca)

Zákon, kontroly, pokuty Zákon, kontroly, pokuty 

Prezident v stánku komoryPrezident v stánku komory

V minulom vydaní našich novín redak-
cia uverejnila postreh čitateľa ohľadne vy-
konávania kontrol zo strany obchodnej 
inšpekcie v súvislosti s ustanoveniami no-
vely zákona č. 377/2004 o ochrane nefaj-
čiarov. V tejto súvislosti sa do kancelárie 
trnavskej krajskej zložky dostal ďalší pod-
net – kópia listu, adresovaného inšpek-
torátu Slovenskej obchodnej inšpekcie, 
odoslaného členkou komory, ktorá protes-
tuje proti prísnym postupom. Oba podne-
ty poukazujú na dôsledky správnych ko-
naní, namierených proti majiteľom malých 
prevádzkarní. 

Neznalosť zákona však neospravedlňuje! 
Slovenská živnostenská komora preto vy-
zýva svojich členov, aby si osvojili ustano-
venia novely tzv. fajčiarskeho zákona a vo 
všetkých svojich prevádzkarniach skon-
trolovali, či majú označenie o zákaze faj-
čenia. Na druhej strane je na tomto mies-
te diskutabilné, kde je piktogram o zákaze 
fajčenia namieste a kde nie. Obchodná in-
špekcia totiž skontroluje jednu prevádzka-
reň na poschodí s päťdesiatimi ďalšími pre-

vádzkarňami v budove prenajímateľa, v ktorej 
je podľa zákona zákaz fajčenia (a túto budovu 
prenajímateľ piktogramom označil). Ak chýba 
označenie jednotlivej prevádzkarne v takej-
to budove, inšpekcia nájomcu pokutuje. „Od-
vážne“ zo strany inšpekcie sú kontroly v bu-
dovách zdravotníckych zariadení (polikliník, 
či zdravotníckych stredísk), v ktorých je zá-
kaz fajčenia stanovený zákonom. Ak v takej-
to budove živnostník poskytuje svoje služby, 
inšpekcia od neho požaduje označenie pod 
sankciou nemalej výšky za správne konanie. 
Pri minimálnej pokuty 330,- eur je táto san-
kcia pre poskytovateľa služieb s malými me-
sačnými tržbami doslova likvidačná. 

Učíme sa na chybách druhých? Mali by sme 
sa! Vyhneme sa pokute. Avšak mala by si aj 
obchodná inšpekcia „nedostatky“ zákona vy-
svetľovať nielen vo svoj prospech! Náš čitateľ 
to vystihol slovami: Nie som si istý, či výška 
pokuty zodpovedá „nebezpečenstvu“ z ne-
nalepenia piktogramu. 

Ing. Robert Schmidt,
predseda KZ Trnava,

poverený predseda SŽK

VÚB, a.s.
generálny partner SŽK

„Český týždeň“„Český týždeň“

Na tohtoročných Živnosten-
ských trhoch v rámci veľtrhu 
Agrokomplex v Nitre Slovenská 
živnostenská komora repre-
zentovala svoju činnosť v sa-
mostatnom veľtržnom stánku.

Súčasťou prezentácie bola aj 
súťaž v jazde na vysokozdviž-
ných vozíkoch, ktorej organi-
zátorom bola trnavská krajská 
zložka. Ďalej sa tu prezentova-
la Asociácia čistiacich a upra-
tovacích služieb, ďalší členovia 
komory aj náš generálny par-
tner VÚB, a. s.

Priamo v stánku sa chopil 
svojho remesla člen komory, 
keramikár Michal Horník (viac 
o jeho práci na 5 str.). Keď sa 
v stánku zastavil prezident SR 
Ivan Gašparovič (v sprievode 
riaditeľa AGK) dostal figúrku 
Detvana. Prezident prevzal dar 
z rúk predsedu KZ Trnava Ing. 
Roberta Schmidta.     (foto -ib-)
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nosti prostredníctvom projek-
tov v rámci upratovacieho a čis-
tiaceho priemyslu. Rokovania 
na predmetnom ministerstve 
budú pokračovať.                 (red)

Kancelária KZ v Trnave na 
novej adrese. Od 1. októbra 
bude kancelária trnavskej kraj-
skej zložky presťahovaná do 
nových priestorov – na Hlavnej 
ulici č. 17, v átriu vedľa predaj-
ne Unicefu.                            (red)

Poverený predseda Sloven-
skej živnostenskej komory. 
Predstavenstvo SŽK rozhodlo 
na svojom zasadnutí 3. 9. 2009 
o tom, že od 10. 9. do 31. 12. 
2009 je poverený zastupova-
ním predsedu SŽK Ing. Robert 
Schmidt.                                     (red)

Jubilanti. V októbri si pri-
pomína 50. výročie narodenia 
člen krajskej zložky v Košiciach 
JÁN VRÁBEĽ. Jubilantovi sr-
dečne blahoželáme!             (red)

vodnej regionálnej štvorpartity 
na krajskú radu. Rada na svo-
jom zasadnutí schválila štatút 
a vymedzila postavenie a hlav-
né úlohy v oblasti vzdelávania, 
medzi ktoré v súčasnosti patrí 
aj popularizácia vybraných štu-
dijných odborov na krajskej aj 
národnej úrovni, s cieľom zvý-
šiť záujem budúcich žiakov 
stredných škôl o remeslá a ne-
dostatkové profesie na trhu 
práce.                                          (kz)

Rokovanie na Ministerstve 
práce, sociálnych vecí a ro-
diny SR. Zástupcovia komo-
ry Vladimír Mička, Mgr. Mar-
ta Ivanova a Marta Stuhlová 
sa 21. septembra zúčastnili ro-
kovania so štátnou tajomníč-
kou JUDr. Emíliou Kršíkovou 
a riaditeľkou odboru zamest-
nanosti a dozoru Máriou Jáno-
šovou, ktorým predložili návrh 
prispieť k riešeniu nezamestna-

OFFICE OFFICE 
7. ročník výstavy

vybavenia kancelárií 

EXPOREKLAMA EXPOREKLAMA 
15. ročník veľtrhu

reklamných služieb 

SIGN SLOVAKIASIGN SLOVAKIA
14. ročník výstavy signmakingu 

30. 9. – 2. 10. 2009 
Incheba Expo Bratislava

INTERBEAUTYINTERBEAUTY
17. ročník medzinárodného 

veľtrhu kozmetiky

BIOSTYLBIOSTYL
2. ročník veľtrhu zdravej

výživy, ekológie

1. – 3. 10.2009
Incheba Expo Bratislava

AUTOSALÓN NITRA 2009AUTOSALÓN NITRA 2009
17. ročník medzinárodnej

výstavy osobných,
nákladných, úžitkových
vozidiela príslušenstva 

2. – 6. 10. 2009
Agrokomplex Nitra

WORLD DOG SHOW WORLD DOG SHOW 
BratislavaBratislava

Svetová výstava psov 

8. – 11. 10. 2009
Bratislava, Incheba

ELO SYSELO SYS
15. ročník medzinárodného 

veľtrhu elektrotechniky, elektro-
niky a energetiky 

13. – 16. 10. 2009,Trenčín 
areál výstaviska Expo Center

DREVODREVO
4. ročník medzinárodného 

veľtrhu materiálov a technológií 
pre drevársky a drevospracujúci 

priemysel 

LESLES
12. ročník medzinárodnej

lesníckej výstavy 

AGROSALÓNAGROSALÓN
2. ročník medzinárodnej výstavy 

poľnohospodárskej techniky

27. – 30. 10. 2009
Agrokomplex Nitra 
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Kalendár výstav
Rokovanie predstavenstva 

krajskej zložky v Banskej Bys-
trici. Zasadnutie predstaven-
stva banskobystrickej krajskej 
zložky, konané 8. septembra 
v Lučenci, okrem iného pre-
rokovalo návrhy a stanoviská 
k problematike živnostenské-
ho podnikania. Týkali sa naprí-
klad zvyšovania cien poštov-
ného, zvyšovania minimálnej 
mzdy a pod. Predstavenstvo 
prerokovalo a schválilo pri-
hlášky piatich nových členov. 
Najbližšie výjazdové zasadnu-
tie predstavenstva sa uskutoč-
ní v Žarnovici, prípadne v Žiari 
nad Hronom. V rámci nadvä-
zovania a rozvíjania spoluprá-
ce krajská zložka podpísala do-
hodu o vzájomnej spolupráci 
s organizáciou Novohradské 
podnikateľské združenie v ma-
ďarskom Salgotariane. Pred-
metom dohody je poskytovanie 
vzájomnej pomoci pri rozvo-
ji malého a stredného podni-
kania. V spolupráci s touto 
organizáciou pripravuje kraj-
ská zložka projekt cezhranič-
nej spolupráce - tzv. logistické 
centrum.                                     (kz)

Pracovné stretnutie. Pod-
predsedníčka žilinskej krajskej 
zložky Anna Náglová sa 4. sep-
tembra zúčastnila pracovné-
ho stretnutia Krajskej rady pre 
odborné vzdelávanie a prípra-
vu v Žilinskom samosprávnom 
kraji. Na stretnutí odovzdala 
členom rady nové menovacie 
dekréty z dôvodu prerodu pô-

REZERVA JE V SPOLUPRÁCI

Už viac rokov si všímam, 
ako kultúrne a spoločen-
ské akcie oslovujú miestnych 
podnikateľov, ako sa navzá-
jom propagujú. Takmer nija-
ko! Česť výnimkám! Naprí-
klad o konaní Dní Majstra 
Pavla z Levoče sa návštevník 
Vysokých Tatier dozvedel asi 
len náhodou. Na recepcii ho-
tela, v ktorom bol ubytovaný, 
takú informáciu nemali a ne-

dozvedel sa to ani z ponuky 
cestovnej kancelárie, cez kto-
rú do Tatier prišiel. Keď sa 
v Bratislave koncom leta ko-
nali tradičné Dni majstrov, 
medzi návštevníkmi bolo veľa 
turistov z Rakúska a Nemec-
ka. Tamojšie cestovné kan-
celárie urobili pre nich kvôli 
tejto akcii výlet do Bratisla-
vy - priviezli ich k nám loďou 
či autobusom. Naše cestov-

né kancelárie, hotely, či reš-
taurácie si akciu takmer ne-
všimli, iba ak sa nachádzajú 
blízko Hviezdoslavovho ná-
mestia. Škoda! (Jediný pre-
dajca zmrzliny sa išiel roztr-
hať od návalu, aj tak nestíhal 
všetkých rýchlo obslúžiť...) 

Počas celého leta sa v cen-
tre Bratislavy vždy niečo za-
ujímavé dialo, pritom hotely 
majú za sebou asi najhoršiu 
letnú sezónu vo svojej exis-
tencii. V katalógoch cestov-
ných kancelárií sa informá-
cie o originálnych kultúrnych 
podujatiach objavili iba oje-
dinele... 

Keď vás lákajú na návštevu 
Španielska, nezabudnú hneď 
vymenovať, kedy a kde sa tam 
konajú fiesty, rozličné festi-
valy, koridy (býčie zápasy) 

Úvaha nad problémami jedného odvetvia podnikania 

Na Slovensku je veľa malých podnikateľov - živnostníkov. Aj v ob-
lasti cestovného ruchu, kde sa každý podnikateľ borí s množstvom 
prekážok, len aby prežil. Niektorí vybudovali malebné penzióny 
v atraktívnom prostredí, iní salaše, koliby, ďalší vyrábajú suvení-
ry, poskytujú rozličné služby pre návštevníkov ich regiónu. Avšak, 
ak niet hostí, mnohí živoria. Ľudia, ktorí sa sústredili na organi-
zovanie kultúry v regiónoch tiež nezaháľajú. Asi niet na svete inej 
takej krajiny, v ktorej by sa konalo tak veľa festivalov, trhov, stret-
nutí, púti, vystúpení, od tradičných ľudových až po celkom avan-
tgardné. Na všetkých takýchto akciách sa stretne veľa ľudí, avšak 
miestni ešte málo využívajú ich synergický efekt.

(Pokračovanie na str. 7)

Stánok komory v Nitre navštívil aj minister pôdohospodár-
stva Stanislav Becík                                                               (foto -ib-)
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BOJA SA
O PRÁCU

A EKONOMIKU 

Čo sa týka hodnotenia e-
konomiky 61% občanov 
SR považuje stav európskej 
ekonomiky za  zlý a ešte ne-
gatívnejšie hodnotili stav 
domácej ekonomiky (79%). 
Obdobné nálady prevláda-
li aj pri  hodnotení zamest-
nanosti. Kým na jeseň 2008 
považovalo stav zamestna-
nosti na Slovensku za dob-
rý 33% slovenských obča-
nov, na jar 2009 to bolo už 
iba 9%. Až 88 % považovalo 
stav zamestnanosti na Slo-
vensku za zlý. Negatívne sú 
aj prognózy Slovákov do bu-
dúcnosti. Kým na jeseň 2008 
očakávala zhoršenie mož-
nosti zamestnania na Slo-
vensku iba tretina Slovákov, 

sko v súčasnosti čeliť, sú 
podľa jeho občanov neza-
mestnanosť a ekonomická 
situácia. Nezamestnanosť 
považuje za najzávažnej-
ší problém Slovenska 60 % 
slovenských občanov a eko-
nomickú situáciu 52 % ob-
čanov. Úplne opačný vývoj 
bol v uplynulom období vo 
vnímaní rastúcich cien a in-
flácie. Od jari 2007 do jese-
ne 2008 rástol počet sloven-
ských občanov, ktorí túto 
oblasť považovali za jeden 
z najdôležitejších domá-
cich problémov, z 19 až na 
46 percent, na jar 2009 však 
ich počet prudko klesol na 
21 percent. 

Dôvera k domácim inštitú-

šina slovenských občanov 
(až 80%) si myslí, že Sloven-
sko má výhody zo vstupu do 
únie. Slovensko sa tak do-
stalo na čelo rebríčka kra-
jín EÚ v tomto ukazovateli 
pred Írskom a Estónskom. 

Slovenskí občania, v po-
rovnaní s európskym prie-
merom, si vo väčšej mie-
re myslia, že rozumejú 
ako funguje únia. Väčši-
na (56%) Slovákov si mys-
lí, že záujmy ich krajiny sú 
v únii brané do úvahy, kým 
v celoeurópskom priemere 
je to iba 44%. Slováci, po-
dobne ako občania únie, sú 
naklonení tomu, aby sa vo 
viacerých oblastiach robilo 
viac rozhodnutí na európ-
skej úrovni.

Pri hodnotení vzťahu EÚ 
a globalizácie väčšina slo-
venských občanov (až 57 %) 
rozhodne súhlasí alebo skôr 
súhlasí s tým, že EÚ pomá-
ha chrániť európskych obča-
nov pred negatívnymi vplyv-
mi globalizácie. Slovenskí 
občania tiež pri riešení krízy 
najviac dôverujú práve EÚ. 
Až 31% občanov SR (o 10% 
viac ako je priemer EÚ) po-
važuje úniu za aktéra, ktorý 
je schopný prijať najefektív-
nejšie opatrenia proti ná-
sledkom finančnej a hospo-
dárskej krízy. Slováci tiež 
viac než je priemer EÚ ve-
ria v to, že únia má dostatoč-
nú silu a nástroje na to, aby 
v svetovej ekonomike obhá-
jila svoje hospodárske záuj-
my. Slováci, podobne ako 
občania EÚ, sa najviac pri-
kláňajú k tomu, že pre za-
hraničnú politiku únie by 
mali byť najdôležitejšie ob-
lasti ekonomických a sociál-
nych práv, boja proti ob-
chodovaniu s ľuďmi a práva 
detí. Rozdiel je však v pora-
dí a v dôraze na jednotlivé 
problematické oblasti. Kým 
v celoeurópskom priemere 
najviac občanov za prioritu 
označilo práva detí, na Slo-
vensku to boli ekonomické 
a sociálne práva.

Slovensko patrí v rámci 
únie ku krajinám, ktorých 
občania podporujú aj ďalšie 
rozširovanie EÚ. Čo sa týka 
priorít EÚ, najväčšia časť 
občanov SR by si priala, aby 
sa únia zamerala na ener-
getické otázky a až potom 
na ekonomické a sociál-
ne otázky.

(Podľa Representation 
of the European Com-

mission in Slovakia)

V júni sa uskutočnil v poradí už desiaty prieskum verejnej 
mienky od vstupu Slovenska do Európskej únie – tzv. štan-
dardný  Eurobarometer č. 71. Tradične sa zaoberal názor-
mi ľudí na otázky európskej politiky, dôverou v národné aj 
európske inštitúcie, venoval sa aj zahraničnej politike únie, 
otázke ľudských práv, či budúcnosti európskej integrácie. 
Na otázky eurobarometra odpovedalo 1065 respondentov. 
Slováci z neho vzišli ako tí, čo najviac z celej Európskej únie 
dôverujú európskym inštitúciám a členstvo v EÚ považujú 
za dobrú vec. 

Slováci hodnotia Európsku úniu pozitívne

• Kolektívne investovanie. 
VÚB, a. s., ponúka svojim 
klientom viacero zaujímavých 
produktov. Jedným z nich je 
kolektívne investovanie do po-
dielových fondov, v ktorom sa 
znižuje riziko prípadnej straty 
a zvyšuje bezpečnosť celého 
portfólia. 

• AAA AUTO. Skupina AAA 
AUTO pôsobí na trhu už 17 ro-
kov a v súčasnosti prevádzkuje 
sieľ 28 pobočiek v Českej re-
publike a na Slovensku. V mi-
nulom roku predala skupina 
60557 automobilov a obrat do-
siahol 294 miliónov eur. 

• Nový štandard v hľadaní 
kontaktov. Spoločnosť Media-
tel oznámila spustenie novej 
generácie on-line riešenia Zla-
tých stránok na internete. Nová 
webová stránka ponúka množ-
stvo kontaktov na firmy a osoby 
na Slovensku a tiež nové, uni-
kátne aplikácie ako sú 3D náv-
števy miest, obchodných cen-
tier, obchodov a reštaurácií.  

• Súťaž Metro víno. Tento 
rok po druhýkrát usporia-
dala spoločnosť Metro Cash & 
Carry SR súťaž METRO víno, 
v ktorej ocenila  pätnásť najlep-
ších slovenských vín. Všetky 
ocenené vína sa budú predávať 
vo veľkoobchodných centrách 
Metro na Slovensku. 

• Karta DKV. Karta spoloč-
nosti DKV Euro Service po-
skytuje najrozsiahlejšiu sieť 
čerpacích staníc a široké spek-
trum ďalších služieb pre moto-
ristov. 

• Zelená pre seniorov. Na-
dácia Orange otvára štyri 
programy. Prostredníctvom 
programu Zelená pre senio-
rov podporí organizácie, ktoré 
prispievajú k zlepšeniu kva-
lity života, program Školy pre 
budúcnosť nadväzuje na rovno-
menný program Konta Orange, 
programom Šanca pre talenty 
chce otvárať dvere talentova-
ným študentom a programom 
Štipendium pre znevýhodne-
ných študentom s ťažkým zdra-
votným postihnutím.

• Slováci stále uvažujú skôr 
v korunách ako v eurách. De-
väť mesiacov po zavedení eura 
Slováci naďalej počítajú ceny 
v obchodoch skôr v korunách 
ako v novej mene. Na hod-
notu tovarov v eurách si lep-
šie zvykli mladšie ročníky, ce-
novky vo všeobecnosti častejšie 
sledujú ženy ako muži. Vyplýva 
to z prieskumu agentúry Syno-
vate, ktorá sa počas septem-
bra pýtala 500 respondentov 
na ceny vybraných základných 
potravín. Viac ako dve pätiny 
účastníkov ankety vyčíslili ce-
nu chleba, vajec alebo kurčaťa 
výhradne v korunách. Tretina 
Slovákov si už zvykla na novú 
menu a cenu týchto tovarov 
uviedla v eurách. Zvyšná pätina 
poznala niektoré ceny v starej 
mene a časť v eurách.         (tb, ib)

Krátke správy

na jar 2009 to bolo už viac 
ako polovica slovenských 
občanov.

Prekvapujúco, Slováci sa 
menej obávajú o vlastnú fi-
nančnú situáciu alebo situ-
áciu v zamestnaní. Väčši-
na občanov Slovenska, ako 
aj väčšina občanov únie, ani 
neočakáva v nasledujúcich 
dvanástich mesiacoch žiad-
nu zmenu pokiaľ ide o ich 
osobnú situáciu ohľadom 
zamestnania.

Dva najdôležitejšie prob-
lémy, ktorým musí Sloven-

ciám sa výrazne neodlišuje 
od celoeurópskeho prieme-
ru. Kým v únii dôveruje ná-
rodnému parlamentu 35% 
občanov, na Slovensku je to 
37 %. Najväčší rozdiel me-
dzi Slovenskom a európ-
skym priemerom je však 
v dôvere k súdnemu a práv-
nemu systému. 
Členstvo Slovenska v Eu-

rópskej únii považuje za 
dobrú vec 66 % občanov, čo 
je o 13% viac ako je priemer 
únie. Zároveň je to najvyššie 
percento od vstupu Sloven-
skej republiky do únie. Väč-
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PÁN PREZIDENT 
DOSTAL DETVANA

Michal junior so svojimi výrobkami

Keramikár Michal Horník v stánku komory na veľtrhu v Nitre deba-
tuje s návštevníkmi                                                   (foto na strane: autorka)

Pán Michal senior nám ukazuje dielňu, ktorá vonia peknou prácou

V stánku našej komory po-
čas konania tohtoročných 
Živnostenských trhov v areá-
li výstaviska Agrokomplex 
v Nitre mohli návštevní-
ci sledovať prácu nenápad-
ného remeselníka – kera-
mikára Michala Horníka, 
člena Slovenskej živnosten-
skej komory, človeka, ktorý 
si vybral zaujímavé remeslo 
a ktorý svojimi výtvormi za-
ujal nejedného návštevní-
ka trhov. Ľudia sa zastavo-
vali, sledovali modelovanie 
z hliny, obdivovali hotové 
výrobky.

Do dielne pána Horníka 
ma nedávno zaviedol pred-
seda trnavskej krajskej zlož-
ky Ing. Schmidt.  Sľúbili sme 
si totiž, že živnostenskému 
podnikaniu jedného zaují-
mavého člena komory ve-
nujeme stránku v našich no-
vinách. V dedinke Dolné 
Lovčice v Trnavskom kra-
ji nás privítal otec mladého 
remeselníka – Michal Hor-
ník, starší, v ktorého šľapa-
jach kráčajú obe jeho deti,  
Michal a Ľudovít sú vyuče-
ní keramikári. Nuž, jablko 
naozaj napadlo ďaleko od 
stromu. Otec začínal v päť-
desiatych rokoch minulého 
storočia vo výrobnom druž-
stve Modranská keramika, 
ktoré malo v minulom reži-
me znamenitú povesť a za-
mestnávalo aj štyristo ľudí. 
Senior spomína, že z tohto 
prostredia vyšlo veľa uzná-
vaných umeleckých osob-
ností a veľa kvalitných pra-
covníkov, ktorí sa svojmu 
remeslu venovali celý život. 
Väčšina z nich je už na dô-
chodku, tí mladší sa osamo-
statnili a ich otcovia im dnes 
občas pomáhajú.

Prišli sme však za mladým 
Michalom, konštatujem, po-
zorujúc, že junior stále nie-
čo porába a hrdo sa usmieva 
pri zaujímavom rozprávaní 
svojho otca. Otec ich, vraj, 
brával už od malička do ro-
boty, a tak, aj keď zdedili 
isté nadanie, aj sa od chlap-
čenských rokov priúčali „čer-
nošskej“ robote. A to nema-
lo ďaleko od vyučenia sa až 
po dnešné podnikanie. Brat 
Ľudovít začal skôr, Michal 
ho nasleduje od roku 2000.

Zaujalo ma rozpráva-
nie seniora. Hovoril o všet-
kom, čo toto remeslo zahŕ-
ňa, počnúc tou černošskou 
prácou, ako to nazval, to je 

NA NÁVŠTEVE V JEDNEJ KERAMICKEJ DIELNI 

všetkými úkonmi od spraco-
vania hliny po konečný tvar 
výrobku, ktorý sa potom 
glazuje, maľuje, vypaľuje .... 
V rukách zručného kerami-
kára sa hlina premieňa na 
tanieriky, džbániky, sošky, 
obrázky, hrnčeky..., avšak 
aj polienka. Áno, keramic-
ké polienka, ktoré nás „pri-
vítali“ po vstupe do dielne, 
sú jednou zo zákaziek, kto-
rými si živnostník trochu 
polepší, lebo inak sa má čo 
obracať, kým niečo hotové, 
pekné vyberie z pece a to je 
ešte ďaleko od toho než to 
speňaží. Ono totiž už nie je 
keramikárstvo to, čo bývalo 
v minulosti. Senior spomína 
na časy, keď sa vo výrobnom 
družstve vyrábalo množstvo 
úžitkových predmetov, na-
príklad keramické kŕmidlá 

pre hydinu. Sy-
novia dnes mu-
sia špekulovať, 
čo vytvoriť, čo po-
núknuť trhu a ne-
únavne tie trhy 
hľadať. Junior 
s úsmevom hovo-
rí, že neraz zobe-
rie výrobky do 
ruksaku a ide do 
mesta hľadať nie-
koho, kto by ich 
od neho kúpil. 
Ako - takú isto-
tu má v dohode 
s ÚĽUV-om, kam 
dodáva výrobky, 
ktoré následne 
posudzuje, vybe-

mu remeslu. Pretože iba 
s láskou k hline vychádza-
jú s pod prstov keramikárov 
výrobky, ktoré očaria člo-
veka jemnosťou a farebne 

rá a oceňuje výtvarná komi-
sia. Má istotu, že sa viac vý-
robkov predá. Najviac idú 
na odbyt maľované tanieri-
ky, fľaše a poháriky, ale aj 
krížiky a figurálna tvorba. 

Zaujímam sa ako to v ta-
kej dielni chodí. Senior nám 
predstaví celý výrobný pro-
ces, ktorý keramikárom 
dnes už trochu uľahčujú po-
lotovary, ak sa to tak dá na-
zvať. Kupujú spracovanú 
hlinu, majú stáleho dodáva-
teľa hotových glazúr. Aj tie 
keramické polienka sú po-
lotovary, ktoré Michalova 
manželka maľuje.

Dozvedám sa, že na Slo-
vensku sa týmto remeslom 
živí viacero ľudí. Tradícia, 
nadanie? Pýtam sa. Alebo 
z núdze cnosť? Asi tá tra-
dícia a láska k umelecké-

prostou krásou. Nie všetci 
keramikári sú však členmi 
živnostenskej komory. Je to 
náhoda v prípade pána Mi-
chala, že ho komora prijala 
a jej cestou propaguje svo-
je výrobky? Asi áno, odpo-
vie skromne, s dodatkom, 
že hľadal pomoc, potre-
boval sa s niekým poradiť, 
keď začínal pracovať spolu 
s manželkou. Komora mu 
pomohla a on to oceňuje. 
Rád prijal pozvanie do stán-
ku na spomínaných trhoch. 
Zo stánku oproti ho oslovi-
la majiteľka Kozieho dvora 
- a dohodli spoluprácu. Pri 
stánku sa zastavil aj prezi-
dent Slovenskej republiky 
Ivan Gašparovič - a odnie-
sol si figúrku Detvana. Dob-
rá reklama! 

Iva Bukvová
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ODVODY POISTNÉHO OD 1. 7. 2009

Vážené dámy,

máte záujem rozšíriť svoje podnikateľské aktivity do Rakúska? Ak uvažujete o poskytovaní služieb, predaji tovaru, resp. 

o založení firmy v Rakúsku a neviete  ako postupovať, ponúkame vám účasť na seminároch, kde získate kvalifikované 

a praktické informácie od slovenských a rakúskych odborníkov. 

Bratislavská regionálna komora SOPK vás pozýva na 2. informačný seminár o podnikaní v Rakúsku

na tému: Sociálne poistenie samostatne zárobkovo činných osôb v Rakúsku

Odborník Hospodárskej komory Viedeň poskytne potrebné informácie v oblastiach, ktoré sú špecifické pre slovenské 

podnikateľky vykonávajúce podnikateľskú činnosť v Rakúsku – povinná registrácia, výška odvodov do sociálnej pois-

ťovne, služby zdravotnej poisťovne, ochrana pri strate zamestnania, odpovede na otázky účastníčok seminára

 Termín a miesto konania: 28. október 2009 • Bratislava

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EFRR a národných zdrojov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko

Registrácia záujemkýň najneskôr do 14. októbra 2009 • telefonicky: 02/4829 1297 • e-mailom: daniela.bestrova@sopk.sk

Registrovaným záujemkyniam zašleme podrobné informácie o mieste a čase konania seminára

Účasť je bezplatná, je zabezpečené tlmočenie, bude poskytnuté občerstvenie

SZČO povinne nemocensky a dôchodkovo poistená od 1. 7. 2009 
(SZČO s príjmom vyšším ako 3 546,00 EUR v roku 2008)
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Predseda SŽK
Ing. Vojtech Gottschall
Tel./fax: 033/64 13 314
e-mail: bagott@nextra.sk

Úrad SŽK v Žiline
Dolné Rudiny 3, 010 01 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. Robert Schmidt, predseda
e-mail: szktrnava@centrum.sk
Helena Schmidtová, kontaktná osoba

Krajská zložka Trenčín
Opatovská 23, 911 01 Trenčín
Tel.: 0905 671 568
Ing. Anton Dobeš, 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
Kukučínova 23, 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

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.

a pod. Hosť príde do krajiny 
aj kvôli jedinečným akciám, 
ubytuje sa a stravuje, míňa 
peniaze, nevie čo je nuda, od-
chádza plný nevšedných zá-
žitkov – a spokojný sa vracia. 

V podnikaní akosi málo vy-
užívame inde už osvedčenú 
„záchrannú sieť” - spoluprá-
cu. Naša rezerva, spočívajúca 
v spolupráci, ešte len čaká na 
svoje objavenie. Nateraz sa 
radšej každý “hráme na svo-
jom piesočku”, málo sa stará-
me o to, čo robí sused. A keby 
sme to aj vedeli, radšej to svo-
jim hosťom neprezradíme! 
Pritom práve vzájomná pod-
pora podnikania by mohla te-
raz, v čase krízy, byť pre mno-
hých malých podnikateľov 
záchranou pred krachom, vý-
chodiskom - povestnou Ad-
rianinou červenou niťou. 
Spoločnou ponukou, propa-
gáciou akcií sa ich počet pre 
každého podnikateľa znásobí 
a šetria sa i finančné náklady. 
Navyše, dajú sa lepšie využiť 
aj európske finančné zdroje. 
Získavajú všetci, lebo dnešný 
turista už nechce iba bývať, 
jesť a sedieť na jednom mies-
te. Túži po nevšedných zážit-
koch a aktivitách, ktorým sa 
doma nevenuje. 

Pri vlaňajšej návšteve ja-
zera Tisza v Maďarsku som 
obdivovala vynaliezavosť ta-
mojších, napospol malých 
podnikateľov. Spojili sa a vša-
de, v každom zariadení zdru-
ženia, sa návštevník dozvedel 
na jednom plagáte o ponu-
ke všetkých členov a mohol si 
nakombinovať to, čo ho zaují-
ma. Aby hosťovi umožnili čo 
najpestrejší pobyt, zorgani-
zovali aj zaujímavú doprav-
nú sieť. Predstavte si, že bý-
vate s rodinou v hoteli, ráno 
sa idete bicyklovať a prídete 
k jazeru, kde vás zláka zaují-
mavá prehliadka o jedineč-
ných vtákoch, ktorú môžete 

absolvovať iba na loďke. Ne-
ďaleko od prístavu, kde by 
ste prehliadku skončili, je vy-
chýrená pivnica. Vy sa však 
ničoho nezúčastníte, lebo 
máte z hotela požičaný bicy-
kel a neviete čo s ním. Avšak 
keď poskytovatelia turistic-
kých služieb spolupracujú, 
vyzerá to nasledovne: Z hote-
la si vyjdete na bicykli, príde-
te k reštaurácii pri jazere, kde 
si dáte desiatu a súčasne tam 
necháte bicykel, už sa oň ne-
staráte. Idete na loďke na vtá-
čí náučný chodník. Pristane-
te na opačnom konci jazera, 
v niektorom stravovacom za-
riadení na brehu sa posilníte 
a požičiate si bicykel, aby ste 
sa po cyklistickom chodníku 
dostali k vinohradu, obzre-
li si kone alebo dvor s domá-
cimi zvieratkami, na večeru 
zakotvíte vo vinárni. O bicy-
kel sa nestaráte. Do blízkeho 
hotela sa dostanete na koči 
s koňmi. V noci jeden človek, 
s upraveným nákladným au-
tom, ktorého financuje zdru-
ženie, porozváža bicykle pod-
nikateľom okolo jazera, aby 
ich ráno mohli využiť ďal-
ší hostia. Bez existencie tej-

REZERVA JE V SPOLUPRÁCI
Úvaha nad problémami jedného odvetvia podnikania 

to dopravnej siete by vás tam 
možno ani nelákalo ísť, lebo 
dopravovať sa všade autom 
a otravovať sa s jeho parkova-
ním... Rozmaznávanie takou-
to premyslenou kombináciou 
služieb je pre mnohých láka-
vé. Spoluprácou získavajú 
všetci, ešte aj sprievodca na 
vtáčom náučnom chodníku, 
aj kapitán lode, aj agropod-
nikateľ, ktorý chová zvierat-
ká „na pohladenie” aj vin-
cúr. Všetci by inak čakali na 
náhodných hostí. Mnohí náv-
števníci regiónu by sa o ich 
službách možno ani nedozve-
deli, lebo nemajú na samo-
statnú propagáciu. 

Niekedy stačí, že vám naprí-
klad v hoteli sprostredkujú 
spoľahlivého horského vod-
cu, inokedy, že v penzióne na 
Starých horách sa môžete zú-
častniť autentickej školy pa-
ličkovanej čipky, alebo chata 
ponúkne turistické rybárče-
nie, lezenie po skalách, jazdu 
na koní a kúpele. 

Niekedy vám prezradia, že 
v ich blízkostí je vynikajúci 
salaš so skutočnými ovečka-
mi a chutnými miestnymi špe-
cialitami..            Jana Pokorná 

Zdroj: internet
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FLEXIVKLAD
OBJAVTE BUDÚCNOS  ZALOŽENÚ NA DÔVERE.
Pevné vz ahy sú založené na dôvere. Preto vám VÚB banka, len medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo 

s vyše 19 miliónmi klientov vo viac ako 40 krajinách, ponúka 3-ro ný FLEXIVKLAD s ro ným úrokom 3,1 %.

Dôvera vo Flexivklad sa vyplatí.

  výhodná úroková sadzba 3,1 % p.a. garantovaná po as celého obdobia viazanosti 3 rokov

  možnos  bezplatného pred asného výberu v hotovosti až do výšky 25 % zostatku vkladu 2 x ro ne (1. 6. a 1. 12.)

  výnosy vyplácané každý rok

  bezplatné zriadenie a vedenie ú tu

  vklad chránený Fondom ochrany vkladov v zmysle zákona

  viac informácií môžete získa  aj na 0850 123 000 alebo na www.vub.sk

www.vub.sk  0850 123 000

3,1 %
ro ne
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