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Položená otázka je aktuál-
na nielen vzhľadom k tomu, 
že na tohtoročných zhromaž-
deniach delegátov krajských 
zložiek členovia komory po-
tvrdzujú návrh na nomináciu 
predsedu Slovenskej živnos-
tenskej komory (pred blížia-
cim sa jej aprílovým zhromaž-
dením), ale aj v súvislosti so 
šumami okolo toto, čo pred-
seda komory robí, čo by mal 
robiť a aký by mal byť dobrý 
predseda.

AKÉHO SI 
ZVOLÍME 

PREDSEDU? 
Nájdu sa medzi nami mora-

listi (či je to už dokonalosť, či 
nedokonalosť, napokon k ži-
votu a práci v komore to patrí), 
ktorí striktne navrhujú pod-
ľa čoho potenciálneho pred-
sedu komory vyberať a načo 
upriamiť v súvislosti s blížiaci-
mi sa voľbami pozornosť. Na-
príklad mňa zaujal (priznám 
sa skôr v negatívnom zmys-
le) výrok kolegu - funkcioná-
ra komory, že by sme mali mať 
záujem zvýšiť výkon predse-
du. Ten funkcionár okrem iné-
ho kritizuje prácu zvolených 
kolegov v predstavenstvách 
krajov aj celku (medzi ktorých 
sám patrí, a pridali sa k nemu 
ďalší), neobávajúc sa spätnej 
kritiky v zmysle príznačného 
„ako sa do hory volá, tak sa 
z hory ozýva“. Keby samozva-
ný posudzovateľ (nominujúci 
sa do pozície najmúdrejšieho 
hodnotiteľa činnosti komo-
ry) videl vlastné chyby, keby 
mohol hneď bilancovať na vý-
bornú svoje vlastné pôsobe-
nie v radoch živnostníkov, ne-
dovolil by som si napísať tieto 
riadky. Ono je to však trochu 
pomýlené, lebo s kritikou vy-
šli tí, čo majú vzhľadom na vý-
sledky svojej práce najmenej 
dôvodov. 

V korešpondencii na úra-
de komory som našiel aj na-
sledovné: „... domnievame 

PREČO SA STAŤ
ČLENOM NAŠEJ KOMORY?

V ZÜRICHU BOL AJ ZÁSTUPCA SŽK

Mnohým z vás, či ste už člen-
mi našej komory, alebo o tom iba 
uvažujete, napadla isto táto otáz-
ka, keď ste sa dozvedeli, že exis-
tuje inštitúcia, ktorá ako jediná zo 
zákona zastrešuje na Slovensku 
všetkých, ktorí sú držiteľmi živ-
nostenského oprávnenia. Člen-
stvo v Slovenskej živnostenskej 
komore je dobrovoľné, na rozdiel 
od niektorých krajín, kde je člen-
stvo povinné. Z vlastnej skúsenosti 
spomeniem napríklad Nemecko, 
kde nemôže legálne podnikať nik, 
kto nie je zaregistrovaný v Han-
dwerkskammer (obdoba našej 
SŽK) a finančná polícia pravidel-
ne kontroluje činnosť firiem pôso-
biacich na tomto území. Robí to (Pokračovanie na str. 2)

(Pokračovanie na str. 5) (Pokračovanie na str. 2)

predovšetkým pre ochranu riad-
ne a poctivo podnikajúcich fyzic-
kých a právnických osôb. U nás 
pri vzniku komory nebol záujem 
legislatívcov presadiť v zákone po-
vinné členstvo, pravdepodobne 
z obavy, že pri počte viac ako štyri-
stotisíc živnostníkov na Slovensku 
by už išlo o nezanedbateľnú sku-
pinu, ktorá by si mohla prostred-
níctvom svojich volených zástup-
cov oveľa dôraznejšie presadzovať 
záujmy v oblasti živnostenského 
podnikania. Nebolo by možné 
rozhodovať „o nás bez nás“. 

V jednom z najčítanejších slo-
venských denníkov nedávno písa-
li, že „Podmienky pre podnikanie 
na Slovensku sa v štvrtom štvrťroku 

2009 opäť zhoršili a dostali sa na 
najnižšiu úroveň za viac ako osem 
rokov...“ Vstúpme si trošku do sve-
domia a opýtajme sa sami seba, či 
sme si k tomu tak trochu nedopo-
mohli aj sami! Na Slovensku je via-
cero rôznych organizácií, či asoci-
ácií, ktoré vznikli len na základe 
zákona o zhromažďovaní, a ktoré 
vyhlasujú, že chcú zastupovať živ-
nostníkov a podnikateľov. Pritom 
väčšinou ide o malé a účelovo vy-
tvorené skupinky, presadzujúce si 
predovšetkým svoje osobné záu-
jmy: So všetkými svojimi členmi 
by sa vošli akurát tak do kabínky 
výťahu. Oproti tomu Slovenská 
živnostenská komora, aj pri nie 

Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce v oblasti vzdelávania 

Dnes píše Anna Sklenárová členka redakčnej rady

Vláda Slovenskej republiky podpísala so Švajčiarskou federál-
nou radou dohodu o implementácii programu švajčiarsko-slo-
venskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych 
rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie. V tejto súvislosti sa 
v dňoch 3. až 5. februára tohto roku konala v Zürichu konferen-
cia, na ktorú Švajčiarska federálna rada pozvala všetky zainte-
resované strany, pôsobiace v oblasti vzdelávania na stredných 
odborných školách a v ďalšom odbornom vzdelávaní. Jedným 
zo zástupcov podnikateľských subjektov zo Slovenska bola aj 
Slovenská živnostenská komora. Na konferencii sa zúčastnil 
Ing. Robert Schmidt, podpredseda SŽK pre vzdelávanie.

V programe predmetnej konfe-
rencie bola aj návšteva stredných 
škôl a stredísk praktického vyu-
čovania vo Švajčiarsku. Príjem-
ným poznatkom pre slovenských 
účastníkov bolo zistenie, že vo 
Švajčiarsku sa venuje oveľa väč-
šia pozornosť odbornému vzdelá-
vaniu pred jeho začatím. Prepra-
covaný systém už dva roky pred 
ukončením základnej školy po-
stupne oboznamuje žiakov a ich 
rodičov s možnosťami ďalšieho 
štúdia, teda aj získania stredného 
odborného vzdelania. Potenci-
álny absolvent strednej odbornej 
školy a jeho rodič dostane ucele-
né informácie o všetkých profesi-
ách, ktoré sa vyučujú na stredných 
školách. Osobne sa každému 

adeptovi venuje špecialista z da-
nej odbornosti. Samozrejmá je 
tu aj spolupráca s budúcimi za-
mestnávateľmi, čím stredné škol-
stvo koriguje otváranie nových 
odborov. 

Zástupca SŽK Ing. Schmidt 
k tomu dodáva: Pozitíva švajčiar-
skeho systému odborného vzde-
lávania sú najmä v tom, že mladý 
človek je s v rámci celého systému 
skutočným stredobodom záuj-
mu a odborné vzdelávanie a prí-
prava na budúce povolanie je tu 
veľmi rozšíreným spôsobom vzde-
lávania na rozdiel od Sloven-
ska, kde viac ako 40 percent štu-
dentov stredných škôl navštevuje 
gymnázia. Vo Švajčiarsku odbor-
né vzdelávanie zastrešujú veľké 

stabilné školy, kým u nás je stred-
né odborné školstvo rozdrobené 
v mnohých malých školách. Ako 
je známe, naša komora pripravu-
je projekt tzv. živnostenského in-
štitútu, ktorý by mal poskytovať 
nadstavbové štúdium a byť pre-
pojením teórie a praxe v remesel-
ných odboroch. Jedným z dôvo-
dov a argumentov pre budovanie 
väčších vzdelávacích inštitúcií je 
aj skutočnosť, že každá, aj men-
šia škola nemôže disponovať naj-
lepším technologickým vybave-
ním. Pre tento účel by bolo účelné 
spájanie a budovanie spoločného 
vzdelávacieho centra napríklad na 
regionálnej úrovni podľa švajčiar-
skeho vzoru.

O tomto, avšak aj ďalších prob-
lémoch slovenského odborného 
školstva a o perspektívach jeho vy-
lepšenia v Zürichu hovorili aj ďal-
ší zástupcovia Slovenskej republi-
ky – zástupcovia samosprávnych 
krajov Košice a Prešov, zástup-
covia Ministerstva hospodárstva 
SR, Ministerstva školstva SR a Mi-
nisterstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR. Viacerí vyzdvihli sil-
né stránky švajčiarskeho systé-
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Šuchaň) sa zúčastnili pracovného 
stretnutia s predsedom Slovenskej 
národnej strany Jánom Slotom 
a štátnym tajomníkom Minister-
stva dopravy, pôšt a telekomuni-
kácií SR Dušanom Švantnerom. 
Predseda SNS zástupcom komo-
ry sľúbil, že sa zasadí o to, aby Slo-
venská živnostenská komora mala 
zástupcu v legislatívnej rade vlády. 
Žiaľ, do uzávierky Živnostenských 
novín sme nedostali informácie 
o konkrétnejších záveroch tohto 
pracovného stretnutia.                -r-

  Zasadala regionálna rada 
v Žiline. Členka predstavenstva 
SŽK a členka KZK Žilina Anna 
Náglová sa zúčastnila zasadnu-
tia regionálnej rady pre odborné 
vzdelávanie a prípravu, na ktorom 
sa hovorilo aj o školení inštrukto-
rov odborného výcviku.              -r- 

  Konferencia pre odborné 
vzdelávanie a prípravu. V dňoch 
3. až 5. februára sa zástupca Slo-
venskej živnostenskej komory zú-
častnil na konferencii pre odborné 
vzdelávanie a prípravu v Zürichu. 
Viac sa dočítate v rozšírenej sprá-
ve o tejto účasti v dnešnom vydaní
Živnostenských novín.               (ib)

  Pracovné stretnutie. Zástup-
covia krajských zložiek Banská 
Bystrica a Žilina (Lalík, Višňovský, 

• Na výstavisku AGK v Nitre 
sa v najbližšej dobe konajú 
tieto podujatia:
NÁBYTOK A BÝVANIE – 20. 
medzinárodný veľtrh nábytku 
a bytových doplnkov, 9. – 14. 3. 
2010
RYBÁRSKY VÍKEND – 1. kon-
traktačno-predajná výstava, 26. 
– 28. 3. 2010 
GARDENIA – 14. medzinárod-
ná výstava pre záhradníctvo, 
záhradkárov, priateľov bonsajov 
a kvetov, 22. – 25. 4. 2010
BOCIAN – všetko pre dieťa – 23. 
– 25. 4. 2010

• Výstavisko EXPO CENTER 
v Trenčíne pozýva na:
BEAUTY FORUM SLOVAKIA 
- 18. ročník medzinárodného 
kozmetického veľtrhu, 11. - 13. 
3. 2010

• Na výstavisku v Brne sa 
koná tento mesiac: 
TECHAGRO - Medzinárodný 
veľtrh poľnohospodárskej tech-
niky, 21. – 25. 3. 2010 

• INCHEBA EXPO Bratislava 
pozýva na: 
CONECO – 31. Medzinárodný 
veľtrh stavebníctva, 23. – 27. 3. 
2010
RACIOENERGIA – 20. medziná-
rodný veľtrh energetickej efek-
tívnosti a racionalizácie využitia 
energie, 23. – 27. 3. 2010
STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA 
– Výstava stavebných strojov 
a mechanizácie, 23. – 27. 3. 
2010
CLIMATHERM – 14. medziná-
rodná špecializovaná výstava 
klimatizácie a vzduchotechniky, 
23. – 27. 3. 2010
CONECOINVEST – 4. prezentá-
cia investičných zámerov, 23. – 
27. 3. 2010
SLOVREALINVEST – 6. veľtrh 
nehnuteľností, 23. – 27. 3. 2010
--------------------------------------

Nový generálny riaditeľ 
a obchodný námestník 

a. s. Veletrhy Brno 
Predstavenstvo akciovej spoloč-
nosti Veletrhy Brno v decembri 
2009 rozhodlo o vymenovaní 
Jiřího Kuliša do funkcie gene-
rálneho riaditeľa spoločnosti 
Veletrhy Brno a o vymenovaní 
Norberta Schmidta do funkcie 
obchodného námestníka gene-
rálneho riaditeľa tejto spoloč-
nosti.                                    -re- 

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 

PREČO SA STAŤ ČLENOM 
NAŠEJ KOMORY

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINYŽIVNOSTENSKÉ NOVINY – vydáva Slovenská živnostenská komora. Šéfredaktorka: Mgr. Iva Bukvová (e-mail: mika@mikasro.sk, bukvova@t-zones.sk). Redakčná 
rada: PhDr. Katarína Babulíková, Ervín Boháčik, Ing. Petra Koníková (tajomníčka), Vladimír Mička (predseda), Ing. Robert Schmidt, Anna Sklenárová. Redakčné spraco-
vanie (redakcia) a tlač: MIKA, spol. s r. o., Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava, tel./fax: 02 3980 1581. (Príspevky a objednávky inzercie možno zasielať aj na adresu: 
Úrad SŽK – kancelária v Bratislave, Račianska 71, 832 59 Bratislava.) Vydávanie povolilo Ministerstvo kultúry SR, EV 1073108. NEPREDAJNÉ!

KALENDÁR
  Termíny zhromaždení de-

legátov krajských zložiek. Ďal-
šie zhromaždenia delegátov kraj-
ských zložiek SŽK sa budú konať 
nasledovne: 

 • Prešov - 5. marca
 • Trnava - 8. marca
 • Žilina - 12. marca 
 • Banská Bystrica - 18. marca
 • Košice - 20. marca
 • Nitra - 23. marca

Informácie
Kalendár

vysokom počte členov, dokázala 
od vzniku v roku 1998 prostred-
níctvom svojich zástupcov v rôz-
nych komisiách a výboroch na 
viacerých ministerstvách presadiť 
niekoľko významných výhod pre 
živnostníkov a malých podnika-
teľov. A mohlo by toho byť oveľa 
viac, avšak bolo by potrebné mať 
vo svojich radoch odborníkov, kto-
rí sa dobre vyznajú v danej prob-
lematike a sú ochotní pod hlavič-
kou komory presadzovať nielen 
svoje záujmy, ale aj záujmy celej 
podnikateľskej obce na Sloven-
sku. K tomu je nevyhnutné, aby tí, 
ktorí chcú toto podstúpiť, mali za 
sebou mnohopočetnú členskú zá-
kladňu, o ktorú by sa mohli oprieť. 
V duchu historicky známeho hesla 
V jednote je sila!

Pri vstupe do Slovenskej živnos-
tenskej komory nie je možné roz-
mýšľať o finančných prospechoch. 
Jednorazové zápisné vo výške 
13 € a ročný členský príspevok 
pre fyzickú osobu 20 € predstavu-
je v prepočte približne päť centov 
na deň. Pri právnických osobách 
je to od 33 €, v závislosti od počtu 
zamestnancov. 

Slovenská živnostenská komora 
je nevládna, nezisková, samostat-
ná právnická osoba, ktorej činnosť 
je financovaná z jej vlastných príj-
mov, predovšetkým zo vzdeláva-
nia. Funkcionári volených vrchol-
ných orgánov vykonávajú svoju 
činnosť nezištne a v čase, ktorý 

by mohli venovať svojim podni-
kateľským, či súkromným aktivi-
tám. Oni sa však rozhodli venovať 
tento čas úsiliu na zlepšenie pod-
mienok podnikania na Slovensku. 
Zadosťučinením by pre nich moh-
la byť väčšia podpora z radov živ-
nostníkov! 

Generálnym partnerom Sloven-
skej živnostenskej komory je VÚB 
banka, ktorá z tohto titulu vychá-
dza členom komory v ústrety po-
skytovaním rôznych výhod, či už 
pri vedení účtu alebo vybavovaní 
úveru. Okrem toho má SŽK mož-
nosť vybaviť pre svojich členov 
zľavy z ceny motorového vozidla, 
pneumatík a podobne. Nezaned-
bateľná je aj ponuka bezplatnej 
propagácie firmy, výrobkov ale-
bo činnosti na webovej stránke 
komory, pri vzdelávacích inštitú-
ciách informácie o rekvalifikač-
ných kurzoch a produktoch pre 
ďalšie vzdelávanie. 

Pri odpovedi na otázku akú pro-
tihodnotu, okrem výtlačku Živ-
nostenských novín, dostanem, ak 
uhradím členský poplatok a sta-
nem sa členom komory, by malo 
byť presvedčenie, že pokiaľ ne-
chcem byť sám aktívnym, podpo-
rím aspoň takouto formou tých, 
ktorí chcú na Slovensku aj naďa-
lej presadzovať oprávnené záujmy 
malých a stredných podnikateľov. 

Anna Sklenárová, 
členka redakčnej rady
Živnostenských novín

(Pokračovanie zo str. 1)

(Dokončenie zo str. 1)

AKÉHO SI 
ZVOLÍME 

PREDSEDU?

NOVINKY VÚB BANKY
  Flexibiznis účet. Pribudli nové 

komponenty, ktoré si môže klient 
zahrnúť do balíka: poplatky za jed-
norazové platby odoslané elektro-
nicky na účty v rámci VÚB banky 
a poistenie platieb, ktoré pomôže 
klientovi s výdavkami počas pra-
covnej neschopnosti. 

  Nový vernostný program. 
Ak má klient v banke vklady ale-
bo úvery spotrebného charakteru 
(povolené prečerpanie, kreditnú 

kartu, spotrebný úver) v minimál-
nej výške 20 000 €, bude mať za-
darmo osobný flexiúčet v cene 5, 
7 alebo 9 €.

  Predĺženie maximálnej splat-
nosti flexihypotéky na refinan-
covanie z 20 na 30 rokov. Úver, 
ktorým sa nahradí drahšia hypoté-
ka z inej banky bude môcť klient 
získať s nižšou mesačnou splátkou 
ako doteraz.

  „Šťastný mesiac“. Pri spotreb-
ných úveroch (flexipôžičkách) si 
môže klient vybrať jeden mesiac 
v roku, v ktorom nebude nič splá-
cať (platí počas celej splatnosti pô-
žičky). 

  Návrat k 100%-ným hypo-
tékam. VÚB banka opäť posky-
tuje hypotéky až do 100 percent 
z hodnoty zakladaného bytu. Pri 
domoch sa hranica zvyšuje z 85 
na 90 percent.                           (vub)

sa, že je potrebné veci (v sú-
vislosti s výberom predsedu, 
pozn. autora) premyslieť, ne-
chať čas na podnety a návrhy, 
aby sme sa mohli pripraviť na 
zmeny, ktoré pomôžu fungo-
vaniu komory.“ Pýtam sa: Do-
teraz komora nefungovala? 
Nikto z vás, kolegovia, členo-
via komory, nezaznamenal po-
sun? Nič nikto nerobil, či neu-
robil v prospech živnostenskej 
obce? Máte taký pocit? Kaž-
dý nech si spytuje vlastné sve-
domie a nech začne od seba 
– odpoveďou na vyššie uve-
dené otázky a aj na to, čo uro-
bil pre komoru, pre jej členov, 
pre živnostníkov, pre malých 
a stredných podnikateľov na 
Slovensku! A ten nech potom 
predkladá pravidlá pre výber 
nominanta! A nech potom volí 
podľa svojho najlepšieho vedo-
mia a svedomia! 

Vladimír Mička
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STANOVISKO A ODPORÚČANIE SŽK 
K PROBLÉMOM DOPRAVCOV 

PO ZAVEDENÍ DIAĽNIČNÉHO MÝTA

ÚDAJE O ČINNOSTI
ODBOROV ŽIVNOSTENSKÉHO
PODNIKANIA- SUMÁR ZA SR

Stanovisko SŽK k diaľničnému mýtu
Údaje o činnosti živnostenského 
podnikania

 • Žiadny sociálny štát. Cel-
ková úroveň sociálnej ochrany 
a podpory ľudí na Slovensku sa 
počas vlády Roberta Fica podľa 
SDKÚ-DS znížila, a to aj v čase 
pred hospodárskou krízou. Na 
tlačovej besede to uviedla pod-
predsedníčka strany Iveta Radi-
čová. Podľa nej je tomu tak na-
priek tomu, že občania vnímajú 
niektoré opatrenia súčasnej vlá-
dy v sociálnej oblasti pozitívne, 
ako napríklad zavedenie vianoč-
ných príspevkov pre dôchodcov 
s nízkou penziou, či príplatok 
k príspevku pri narodení prvého 
až tretieho dieťaťa.                    -dt-

 • Vláda chce sprísniť pokuty 
za pokazené potraviny. Za pre-
daj pokazených potravín budú 
hroziť zrejme výrazne vyššie 
pokuty. Novinárom to povedal 
premiér Robert Fico. Návrh na 
zvýšenie pokút predložilo minis-
terstvo pôdohospodárstva na ro-
kovanie vlády potom, čo potravi-
noví inšpektori nedávno našli pri 
kontrolách v najväčších obchod-
ných reťazcoch nehygienické 
skladovanie potravín či prebaľo-
vanie mäsa po záruke.             -dt-

 • Predaj z dvora. Zníženie 
sadzby dane z pridanej hodnoty 
z 19 na 6 percent v prípade pre-
daja z dvora by podľa premié-
ra Roberta Fica mohlo ešte viac 
zatraktívniť túto formu predaja. 
Toto zníženie sadzby dane na vy-
brané produkty navrhujú poslan-
ci ĽS-HZDS.                               -dt-

 • METRO má desiate naro-
deniny. Pri príležitosti 10. na-
rodenín spoločnosti METRO na 
Slovensku priniesol tento veľ-
koobchod zákazníkom dar-
ček v podobe projektu METRO 
210, viac pre reštauráciu, ob-
chod a kanceláriu. V priebehu 
desiatich rokov sa zmenili eko-
nomické podmienky aj potreby 
zákazníkov, preto sa spoločnosť 
METRO rozhodla týmto projek-
tom na tieto potreby reagovať. 
Projekt zahŕňa mnohé zmeny 
v prospech zákazníkov. Cieľom 
je uľahčiť profesionálnym zákaz-
níkov, na ktorých kladie spoloč-
nosť dôraz, ich podnikanie a po-
núknuť im kompletné riešenia 
požiadaviek - prehľadne a pod 
jednou strechou.                        -ib- 

 • Slovenská ekonomika stá-
le v kríze. Slovenská ekonomi-
ka je podľa predsedu Slovenskej 
obchodnej a priemyselnej ko-
mory (SOPK) Petra Mihóka stále 
v kríze. Prejavuje sa to najmä ná-
rastom nezamestnanosti a tento 
trend sa v prvom polroku neza-
staví. V ekonomike ešte nena-
stal obrat. Očakávaný rast eko-
nomiky o 2,6 percenta v tomto 
roku preto nepovažuje predseda 
SOPK za jej oživenie, ale len za 
zastavenie minuloročného po-
klesu o 5,6 percenta. Oživova-
nie ekonomiky bude podľa neho 
veľmi pomalé, ale plynulé.       -si-

Krátke správy

Slovenská živnostenská komora 
plne chápe vecné aj organizačné 
problémy, ktoré sprevádzajú taký 
významný projekt, ako je zavede-
nie mýta na dopravných komuni-
káciách na Slovensku, ktoré, ako 
je známe, nemá ešte dostatočne 
vybudovanú diaľničnú sieť, pri-
márne určenú pre tranzitnú do-
pravu a dopravu ťažkými vozidla-
mi z hľadiska dopravných služieb 
všeobecne. 

Podotýkame, že je v záujme ce-
lej podnikateľskej obce Slovenska, 
a teda aj živnostníkov, aby sa ne-
ustále zlepšovalo podnikateľské 
prostredie, k čomu bezo sporu 
patria aj bezpečné dopravné ko-
munikácie, ktoré zaručujú rých-
losť a plynulosť prepravy, bez-
pečnosť dopravcov a bezpečné 
prostredie pre spoluobčanov, po-
užívajúcich tieto komunikácie pri 
každodennej preprave za prácou, 
do školy alebo aj pri zabezpečo-
vaní ochrany života, zdravia alebo 
majetku a každodenných služieb.

Je nám jasné, že kvalita komuni-
kácií a prostredia je závislá na fi-
nančných zdrojoch, čo primárne 
mýto rieši. Tiež však pripomína-
me, že aj podnikateľské aktivity sú 
zvlášť v tomto období náročné na 
konkurenciu trhu v každej oblas-
ti, a teda aj v dopravných službách 
všetkých kategórií. Každý neuvá-
žený alebo chybný krok, ovplyv-
ňujúci vstupné náklady poskyto-
vateľom služieb, roztáča cenovú 
špirálu, ktorú znáša vždy konečný 
spotrebiteľ. V období celosvetovej 
krízy vyvolávajú takéto neuvážené 
alebo tvrdé opatrenia nielen vlnu 

Sledované obdobie od 1. 1. 2009    do 31. 12. 2009

 Krajský úrad Bratislava Trnava Tren ín Nitra ilina Banská 
Bystrica

Prešov Košice Spolu SR

 De  spracovania:  14. 1. 2010

PODNIKATE SKÉ SUBJEKTY s platným ivnostenským oprávnením
 celkový po et podnikate ských subjektov k d u spracovania 131 133 65 209 64 104 72 459 87 117 64 878 80 372 64 426 629 698
    z toho: fyzické osoby (FO) 72 136 50 052 50 614 54 998 71 309 49 389 65 318 46 183 459 999
               právnické osoby (PO) 58 997 15 157 13 490 17 461 15 808 15 489 15 054 18 243 169 699

po et FO SR, kt.vzniklo právo k podnikaniu v sl.období 4 134 3 933 4 140 5 129 5 487 4 642 5 763 4 122 37 350
po et FO zahran., kt.vzniklo právo k podnikaniu v sl.  období 331 33 13 27 56 22 38 53 573
po et PO SR, kt.vzniklo právo k podnikaniu v sl. období 5 627 1 424 1 193 1 923 1 506 1 417 1 308 1 658 16 056
po et PO zahran., kt.vzniklo právo k podnikaniu v sl. období 90 14 9 7 12 7 9 14 162

po et FO, kt. zaniklo právo k podnikaniu v sl. období 5 206 4 050 4 694 5 921 5 707 6 066 7 262 5 087 43 993
po et PO, kt. zaniklo právo k podnikaniu v sl. období 569 84 458 192 421 292 146 790 2 952

po et iv.oprávnení, ktoré zanikli v sl.období 19 674 13 937 17 752 19 976 26 841 23 294 31 393 25 242 178 109

Údaje o innosti odborov ivnostenského podnikania - sumár za SR

kritiky, ale výrazne ovplyvňujú aj 
podnikateľské možnosti a zvlášť 
konkurencie schopnosť malých 
dopravcov a živnostníkov.

Slovenská živnostenská komo-
ra, teda, odporúča a súčasne žia-
da zainteresované štátne inštitúcie 
a ich výkonné zložky, poverené 
realizáciou tohto projektu, o rie-
šenie vecných problémov, kto-
ré komplikujú denný život nie-
len po stránke organizačnej, ale 
predovšetkým ekonomickej, aby 
urýchlene prijali a realizovali také 
opatrenia, ktoré povedú k oboj-
strannej spokojnosti a čo najme-
nej budú v neprospech kvali-
ty podnikateľského prostredia na 
Slovensku.

Žiadame, aby sa riešili problémy 
vecného a odborného charakteru 
bez vnášania politických záujmov 
a emócií, v atmosfére pokoja a zá-
konných noriem, ktoré v kultúrnej 

spoločnosti, kam Slovensko určite 
patrí , prevládajú nad skupinový-
mi záujmami.

Riešenie, teda, vidíme predo-
všetkým v odborných, vzájom-
ne konštruktívnych a ústretových 
diskusiách všetkých zaintereso-
vaných strán, bez prvkov nátlaku 
a zneužívania situácie.

Tlačovej besedy k problémom 
malých dopravcov sa 27. januára 
2010 za SŽK zúčastnil podpred-
seda predstavenstva Ervín Bohá-
čik. Vyslovil podporné stanovisko 
k tomu, že záležitosti, týkajúce sa 
zavedenia mýta nie sú dôsledne 
pripravené a tým ešte viac zhoršu-
jú podnikateľské prostredie. Ďa-
lej zdôraznil, že SŽK pre vyrieše-
nie problémov namiesto štrajku 
podporuje konštruktívnu komuni-
káciu medzi dotknutými stranami. 

Ing. Vojtech Gottschall,
predseda SŽK
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Zhromaždenie delegátov
Zmena členského príspevku

ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV BRATISLAVSKEJ 
KRAJSKEJ ZLOŽKY

ZMENA ČLENSKÉHO 
PRÍSPEVKU SŽK 

Dňa 9. februára 2010 sa v za-
riadení Strednej odbornej školy 
v Pezinku konalo zhromaždenie 
delegátov bratislavskej krajskej 
zložky, ktorého sa zúčastnilo 65 
percent z pozvaných členov zlož-
ky. Prítomní privítali medzi se-
bou predsedu SŽK Ing. Vojtecha 
Gottschalla a podpredsedu pred-
stavenstva a predsedu KZK Trnava 
Ing. Roberta Schmidta.

Zhromaždenie malo veľmi dob-
rú úroveň, ôsmi účastníci sa za-
pojili do diskusie. Predseda zlož-
ky Vladimír Mička sa vo svojej 
správe zaoberal problémom veľ-
mi malého záujmu živnostníkov 
o členstvo v Slovenskej živnosten-
skej komore. Pritom krajská zlož-
ka aj v spolupráci s VÚB bankou 
alebo školiacimi agentúrami or-

mi živnostenského podnikania na 
obvodných úradoch, avšak všetko 
toto úsilie nepostačuje pri získava-
ní nových členov.

V diskusii odznelo niekoľko ná-
vrhov na zmeny. Bolo navrhnu-
té novelizovať zákon o Sloven-
skej živnostenskej komore v tom, 
aby sa predĺžilo volebné obdo-
bie na 4 roky (doteraz boli 2 roky). 
Z dôvodu, že od roku 1998 ne-
bola zmenená výška členské-
ho príspevku, aj keď sa od roku 
1998 zvýšilo napríklad poštovné, 
či vzrástla inflácia, bol schválený 
návrh na zvýšenie členského prí-
spevku nasledovne. 

Dňom 1. júna 2010 sa rušia kon-
cesné listiny pre vodičov taxisluž-
by. Taxikári budú ďalej podnikať 
na základe povolenia Ministerstva 

nostenského podnikania Minis-
terstva vnútra SR iniciovala no-
velizáciu zákona o Slovenskej 
živnostenskej komore tak, aby ko-
mora týchto členov - spoluzakla-
dateľov SŽK - nestratila.

Vo voľbách do orgánov krajskej 
zložky bol za staronového predse-
du KZK Bratislava zvolený Vladi-
mír Mička. Zvolené bolo aj nové 
predstavenstvo a dozorná rada 
zložky. Pre nastávajúce zhromaž-
denie delegátov SŽK bol delegát-
mi KZK Bratislava jednomyseľ-
ne schválený návrh na nomináciu 
za predsedu SŽK Ing. Vojtecha 
Gottschalla.                                  (re)

ganizuje rôzne semináre, kde je 
možné dozvedieť sa aj o mož-
nosti získania výhod pri úvere 
od VÚB banky. Táto krajská zlož-
ka úzko spolupracuje aj s odbo-
rom živnostenského podnikania 
Ministerstva vnútra SR, s odbor-

dopravy, pôšt a telekomunikácií 
SR. Týmto rozhodnutím stráca-
jú možnosť byť členmi Slovenskej 
živnostenskej komory. Preto bra-
tislavská krajská zložka navrhu-
je, aby SŽK posúdila tento stav 
a v spolupráci s odborom živ-

Na zhromaždení delegátov bratislavskej krajskej zložky bol schválený 
návrh na zmenu členského príspevku do SŽK takto:

Posledný novembrový deň odovzdala manželka prezidenta Sloven-
skej republiky v bratislavskom divadle Aréna ocenenia pre najúspešnej-
šie podnikateľky Slovenska. Víťazkami 10. ročníka projektu Podnika-
teľka Slovenska, ktorý organizuje Národná agentúra pre rozvoj malého 
a stredného podnikania a Top centrum podnikateliek, sa stali nasledov-
né dámy: 

Kategória Začínajúca podnikateľka 
1. Drahoslava GEMZICKÁ, Pedikúra Drahuška, Liptovský Mikuláš - 

pedikúra, manikúra, masáž, depilácia 
2. Hana SEKULOVÁ, Darček-prekvapenie, s. r. o., Ivanka pri Dunaji - 

zážitkové a neobyčajné darčeky 
3. Slavomíra KOLLÁROVÁ, Slavomíra Kollárová, Trebišov - výroba 

a obchod s dekoračnými predmetmi
Kategória Úspešná živnostníčka 

1. Lucia BARUTÍKOVÁ, Jazdecká škola, Kozárovce - škola jazdenia, 
chov koní 

2. Alena KAPRALČÍKOVÁ, Alena Kapralčíková, Udiča - správa regis-
tratúry 

3. Juliana BAJTOŠOVÁ, Poľovnícke potreby, Kežmarok - obchodná 
činnosť                                                                                                        -dt-

OCENILI 
NAJÚSPEŠNEJŠIE 
PODNIKATEĽKY 
PRE ROK 2009
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Súťaž mladých kuchárov
Spravodajstvo

MÁME ABSOLÚTNYCH VÍŤAZOV 
SÚŤAŽE KUCHÁROV - JUNIOROV

V dňoch 21. až 24. januára 2010 sa konal v priestoroch bratislavskej 
Incheby veľtrh

DANUBIUS GASTRO. Žiaci Súkromnej SOŠ Gos-Sk sa na tejto výsta-
ve zúčastnili nielen ako návštevníci v rámci odbornej exkurzie, avšak aj 
ako účastníci súťaží v rámci veľtrhu.

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov usporiadal druhý ročník súťaže 
Teplá kuchyňa naživo Incheba Gastro cup v odbore kuchár, kategória 
junior. Žiaci pripravovali teplé predjedlo, hlavné jedlo a múčnik. Abso-
lútnymi víťazmi súťaže juniorov sa stali žiaci Súkromnej SOŠ Gos-Sk, Tr-
nava Silvia Matejkovičová a Michal Uhrák. Úspešne reprezentovali 
nielen mesto Trnava, ale aj kraj. 

Slovenská barmanská asociácia a St.Nicolaus – trade, a. s., poriadala 8. 
ročník St. Nicolaus cup 2010 - barmanskú súťaž juniorov v kategórii long 
drink. Súťaže sa zúčastnili žiačky Eva Kajdačiová a Lucia Matúšová. 
Matúšová získala krásne 2. miesto za nápoj s názvom Il Bueno – Il Bruto.

V kuchárskej súťaži Junior Nowaco cup 2009/2010, ktorú usporiadal 
Klub mladých kuchárov a cukrárov, nás úspešne reprezentovala žiačka 
4. ročníka študijného odboru kuchár Jitka Špotová, ktorá pripravovala 
jahňací hrebienok s bylinkami.

Odborná porota aj návštevníci veľtrhu mali možnosť poznať „diela“ 
mladých a talentovaných žiakov z odboru gastronómie. Mladí odborní-
ci na súťažiach prezentovali svoju zručnosť, tvorivosť, nápaditosť, krea-
tivitu, talent a umelecké cítenie.

PaedDr. Janka Hečková, generálna riaditeľka S SOŠ Gos-Sk

Silvia Matejkovičová - víťazka súťaže v kategórii Junior
žiačka 2. ročníka študijného odboru kuchár

Absolútni víťazi súťaže kuchárov – juniorov.
Zľava Michal Uhrák a Silvia Matejkovičová

Absolútni víťazi súťaže kuchár Michal Uhrák a Silvia Matejkovičová s majsterkou 
odborného výcviku Bc. Gabrielou Grigovou. (Foto: - a- )

Lucia Matúšová a Eva Kajdačiová
žiačky učebného odboru čašník-servírka

(Dokončenie zo str. 1)

mu a pozitíva spoločného projek-
tu v oblasti vzdelávania. V diskusii 
zástupca našej komory uviedol: 
„Motivácia pre živnostníkov za-
pojiť sa do takéhoto projektu spo-
číva predovšetkým v podpore re-
meselných povolaní a vo zvýšení 
profesionálnej úcty voči povola-
niam, ktoré na Slovensku nemajú 
zatiaľ adekvátne postavenie. Malí 
živnostníci však nedisponujú do-
statočným kapitálom na ďalšie in-
vestície do školstva.“                  -ib-

V ZÜRICHU 
BOL AJ 

ZÁSTUPCA...

NOVÉ 
ZÁKONY 

MÝTNA 
POLÍCIA 

SÚČASŤOU 
SLUŽBY

DOPRAVNEJ 
POLÍCIE 

Prezident SR podpísal vo februá-
ri 2010 tieto zákony: 

Zákon, ktorým sa mení zá-
kon č. 57/1998 Z. z. o železnič-
nej polícii v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákon, kto-
rým sa mení a dopĺňa zákon NR 
SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníc-
tve bytov a nebytových priesto-
rov v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa dopĺňa zákon NR SR 
č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkla-
dov a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších 
predpisov.                                     -b- 

Do policajného zboru sa v aprí-
li tohto roka začlení mýtna polí-
cia. Mýtni policajti budú svoju 
činnosť vykonávať ako súčasť do-
pravnej polície, pričom ich po-
vinnosti a oprávnenia zostanú 
nezmenené. Vyplýva to z novely 
zákona o železničnej polícii, kto-
rú schválil parlament. Novela ta-
kisto zjednoduší prechod zo že-
lezničnej polície do policajného 

zboru a naopak. Reaguje tým na 
fakt, že železničná polícia je od 1. 
apríla 2009 v riadiacej pôsobnos-
ti Ministerstva vnútra SR a súčasný 
spôsob prechodu medzi oboma 
zložkami je ťažkopádny. Želez-
ničný policajt tak nebude musieť 
ukončiť služobný pomer a požia-
dať o opätovné prijatie, ako je to 
v súčasnosti. Prechod medzi zlož-
kami bude plynulý; umožní sa 
napĺňanie operatívnych potrieb 
útvarov. Možnosť prechodu však 
bude podmienená písomnou žia-
dosťou, o ktorej rozhodne minis-
ter vnútra alebo sa prechod vy-
koná na základe organizačných 
zmien. Novela tiež mení zákon 
o štátnej službe v policajnom zbo-
re a zefektívni rozmiestňovanie 
policajtov na útvary.                   -re- 
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PREMÁRNENÝ PRODUKT DOBY

DOZREL ČAS NA BILANCIU

Uplynul rok od vyhlásenia výzvy Slovenskej živnostenskej komory pre živnostníkov, obchod-
né spoločnosti a partnerov na účasť v projektoch Operačného programu Konkurencieschop-
nosť a hospodársky rast. Preto nás zaujímalo aký je vývoj a výsledky v čerpaní eurofondov 
v tomto období. O problematike sme sa porozprávali s Ing. Tomášom Novotným, členom 
predstavenstva SŽK, zodpovedného za strategické projektové riadenie a investície.

Výsledky sú viac
ako rozpačité

Pred rokom sme spolu opako-
vane hovorili o možnostiach čer-
pania eurofondov, o výzve našej 
komory k podnikateľskej verej-
nosti vo veci prípravy a zapoje-
nia sa do operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospo-
dársky rast (KaHR). Ako vidíte 
túto problematiku v súčasnosti?

Tento rok sa niesol v znamení in-
tenzívnej a koordinovanej činnos-
ti našej pracovnej skupiny, predse-
dov niektorých krajských zložiek 
komory a konzultačnej pora-
denskej firmy. Výzvou z februára 
2009 sme sa snažili podporiť sna-
hy vlády, našej členskej základ-
ne a širokého okruhu podnikate-
ľov výrazne tvoriť nové projekty 
a podnikateľské zámery a pomôcť 
v čerpaní eurofondov v neľah-
kom období hospodárskej krí-
zy. Preto sme absolvovali desiatky 
osobných stretnutí s podnikateľ-
mi a konkrétnymi záujemcami, 
vydali sme podrobné informácie 
a pokyny , vzorové vyplnenie tla-
čív k žiadostiam o nenávratný fi-
nančný príspevok (NFP) a adresný 
manuál k projektom. Myslím si, že 
za toto krátke obdobie živnostníci 
a podnikatelia prejavili vážny záu-
jem o spoluprácu.

Aké projekty sa v súčasnosti re-
alizujú a ako vidíte fungovanie 
eurofondov?

Na jednej strane je tu výrazný zá-
ujem podnikateľskej verejnosti, na 
druhej strane trvalo proklamovaná 
snaha vlády a ministerstiev o pod-
poru podnikania a čerpanie euro-
fondov. V uplynulom období sme 
podrobne sledovali výzvy k ope-
račnému programu ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvo-
ja, ministerstva životného prostre-
dia, avšak najmä ministerstva hos-
podárstva, ktorého programy sú 
najviac blízke malému a stredné-
mu podnikaniu. V skutočnosti je 
to však tragédia. Mám pocit, že je 
to ako dialóg hluchého s nemým. 
Napríklad Ministerstvo hospodár-
stva SR celé minulé leto vydalo len 
sporadické výzvy v oblastiach ino-
vácií a technologických transferov 
a cestovného ruchu, pričom po-
súvalo termíny. Výzvy vydalo iba 
k projektom de minimis (minimál-
na pomoc, pozn. red.), čo znač-
ne obmedzilo potreby žiadateľov 
v prípade väčších výrobných in-
vestícií a cestovného ruchu. Veď 
čerpanie do objemu 0,5 až 1 mil. 
eur v dnešnom trhovom prostredí, 
pri projekte s trvalou udržateľnos-
ťou päť rokov, je viac ako povážli-
vé a podľa mojej mienky ide iba 
o divadlo pre verejnosť, že sú ne-
jaké výzvy. Reálne z takýchto ob-
jemov nemožno dnes v danom 

Eurofondy

konkrétnom prostredí realizovať 
zmysluplný výrobný, či techno-
logický projekt, inováciu či rozví-
jať cestovný ruch, maximálne tak 
butik, dielňu, či krčmu. Obdobný 
stav je aj u ostatných výziev, ako 
je podpora hnedých a zelených 
priemyselných parkov či podpora 
spoločných služieb pre podnika-
teľov. V dnešnej dobe považujem 
aj alokované prostriedky v eurách 
k jednotlivým výzvam, vzhľadom 
k žiadanosti a záujmu, za nedosta-
točné. Je potrebné tlačiť na vyhla-
sovateľov o prehodnotenie týchto 
finančných objemov. Na dôvažok, 
situácia je taká, že ak si pozrie-
te harmonogramy výziev na rok 
2010, napríklad v OP KaHR, bola 
len jedna aktuálna výzva k dátu-
mu vyhlásenia 25. 1. 2010 a aj 
táto má už posunutý termín pri-
jímania projektov. To je alarmu-
júce! Pritom na výročnej konfe-
rencii k hodnoteniu eurofondov 
v decembri 2009 v Bratislave mi-
nister hospodárstva osobne s ra-
dosťou referoval, že sa podarilo 
už vyčerpať zdroje za rok 2007. 
To nepotrebuje ďalší komentár. 
V čase krízy, ťažkého boja sloven-

ských podnikateľov a slovenských 
výrobkov na trhoch na konci roka 
2009 sme  hrdo preplácali čerpa-
nie projektov, napísaných v roku 
2006/2007. To je, teda, „konku-
rencieschopnosť“!! Znakmi eu-
rofondov je nepružnosť, absen-
cia dynamiky a tempa hodnotenia 
projektov a málo výziev! To je aj 
názor mnohých žiadateľov, aj od-
borníkov a tlače.

To nie sú radostné informá-
cie. V čom sú podľa vás problé-
my u žiadateľov o nenávratný fi-
nančný príspevok z operačného 
programu?

Po prvé je to nízka odbornosť 
k zvládnutiu rozsiahleho súboru 
požiadaviek, formulárov, výkazov 
a príloh projektu, čo je dôvodom, 
že mnohé projekty neprejdú v ko-
naní výlučne z formálnych byro-
kratických dôvodov, hraničiacich 
so šikanovaním podnikateľa. Veď 
jeho úlohou je podnikať, správne 
pomenovať a riadiť výrobu či ob-
chod a služby, zamestnávať ľudí 
a nie prehrabovať sa v desiatkach 
pokynov, podpokynov, odvolá-

viek a vysoko fundovaných, avšak 
ľudský nezrozumiteľne definova-
ných terminológiách!

Po druhé je to fakt, že výzvy vy-
zerajú navonok ľúbivo, v skutoč-
nosti však obsahujú závažné úska-
lia a obmedzenia, ktoré doslova 
projekty zabíjajú. Takým je na-
príklad požiadavka doložiť záväz-
ný úverový prísľub z banky - dnes 
v čase krízy (!) - a tiež podmien-
ka udržateľnosti a plánu na mno-
ho rokov dopredu, pri veľmi ob-
medzených možnostiach zdrojov, 
ako aj vlastníctvo nehnuteľnosti, 
na ktorej sa ide podnikať, či v prí-
pade nájmu priestorov obmedze-
nia vlastníka zapísať si v prospech 
nájomcu (žiadateľa projektu) na 
svoj list vlastníctva ťarchu (vecné 
bremeno) na dobu trvania pro-
jektu, čo by dnes urobil len samo-
vrah! To už nehovoríme o skrytej 
podmienke v zmluve o poskytnu-
tí nenávratného príspevku s mi-
nisterstvom hospodárstva o zalo-
žení celého majetku žiadateľa vo 
výške poskytnutého príspevku. 
Potom však nemá čím ručiť ban-
ke a pritom nevie kedy môže vô-
bec príspevok čerpať. Nešťastím 
je nákladovosť prípravy projek-
tu, realizácia obstarávaní budú-
cich dodávateľov vecných plnení 
v projekte s teraz a nie v budúc-

Pred rokom, vo februári 2009, 
vydala Slovenská živnostenská 
komora výzvu pre živnostníkov, 
obchodné spoločnosti a partne-
rov o zapojenie sa do projektov 
z Operačného programu Kon-
kurencieschopnosť a hospodár-
sky rast (OP KaHR) v rámci zís-
kania nenávratného finančného 
príspevku (NFP). Pre zabezpeče-
nie koordinácie, výberu, prípravy 
a spracovania projektov pre záu-
jemcov uzatvorila komora Zmlu-
vu o spoločnom postupe a spo-
lupráci s REGION INVEST, a. s. 
Keďže prešiel rok, požiadali sme 
tohto partnera a jeho štatutárne-
ho zástupcu Ing. Milana Cibereho 
o krátku bilanciu činnosti.

Spoločnosť REGION INVEST re-
alizovala v uplynulom krátkom 
období prípravu, obsluhu a po-
radenstvo pre potencionálnych 
zákazníkov v rámci príslušného 
operačného programu pre akti-
vity Inovácie a rast konkurencie-
schopnosti, Energetika, Cestov-
ný ruch, Technická pomoc, ale 
aj v ďalších OP, napríklad Život-
né prostredie. Počas ročného pô-
sobenia boli priamymi ponukami 
oslovení mnohí podnikatelia z da-
tabázy SŽK (viac ako 150 subjek-
tov) a boli priebežne poskytnu-
té odborné konzultácie s viac ako 
400 živnostníkmi. Pre podporu 
tejto rozsiahlej aktivity dostali zá-

ujemcovia písomný manuál, vzory 
žiadostí, opisu projektu, podrob-
né vysvetlenie povinných príloh 
a tiež interné kritéria pre splnenie 
požiadaviek jednotlivých výziev.

Treba konštatovať, že napriek 
veľkému úsiliu je hodnotenie vý-
sledku pôsobenia jedného roka 
viac ako rozpačité. Z obrovské-
ho počtu záujemcov (čo činí len 
malé percento všetkých podnika-
teľských subjektov) napokon bolo 
rozpracovaných len čosi vyše tri-
dsať projektov a konkrétne spra-
covaných a podaných za našej po-
moci iba päť projektov.

Nedostatky vidíme v troch ob-
lastiach:
1. Precenenie vlastných schop-

ností a možností podnikateľa 
a jeho budúca udržateľnosť – 
minimálne 5 rokov po spuste-
ní projektu.

2. Nepochopenie vlastných pod-
nikateľských aktivít, správne-
ho pomenovania dopadov, 
výsledkov, budúcich potrieb 
a očakávaní z projektu.

3. Vysoký stupeň obštrukcie 
schvaľovacích orgánov a vy-
hlasovateľov výziev, skry-
tý v značných obmedzeniach 
a tvrdých kritériách, ktoré 

malý a stredný podnikateľ nie 
je schopný v tomto krízovom 
období naplniť.

Treba upozorniť aj na to, že na-
priek mnohým proklamáciám boli 
za uplynulé obdobie vypísané len 
niektoré výzvy. Je zarážajúce, že 
ak záujemca preštuduje interne-
tové stránky vyhlasovateľov, nájde 
tam len plány, avšak skutočných 
výziev s termínmi a podmienka-
mi je iba niekoľko a aj tie sú živ-
nostníkom takmer neprístupné. 
Aj minulé a realizované výzvy, 
do ktorých sa živnostníci prihlá-
sili, nemajú výsledky, vyhodnote-
nia a ani po pol roku ich nemožno 
čerpať. Zrejme ide o tzv. „aktívnu 
podporu podnikania v čase hos-
podárskej krízy“ zo strany euro 
fondov a štátnych úradov.

Pre budúce obdobie je potreb-
né zo strany SŽK vyvinúť výraznej-
šie úsilie na verejnú kontrolu voči 
správcom eurofondov a pre vlas-
tnú činnosť výraznejšie propa-
govať tieto aktivity v krajských 
a okresných zložkách, nakoľko 
okrem Zvolena, Dolného Kubína, 
Popradu, Košíc či Spišskej Novej 
Vsi a Žiliny sú záujmy živnostní-
kov minimálne. V nasledujúcom 
období bude pripravená a násled-
ne pre širokú podnikateľskú verej-
nosť zverejnená výzva k účasti na 
projektoch pre plánovacie obdo-
bie do roka 2013.

(Dokončenie na str. 7)
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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 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, predsedav

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

Krajská zložka Prešov
Čapajevova 21, 080 01 Prešov
Tel./fax: 0908 991 481 (dočasne), e-mail: szkpo@centrum.sk
Ing. Michal Mudrák, predseda
Ing. Vladimír Fedor, kontaktná osoba

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

Krajská zložka Trnava
Hlavná 17, 917 01 Trnava
(prízemie - átrium)
Tel./fax: 033/55 12 720, e-mail: szktrnava@centrum.sk
Ing. Robert Schmidt, predseda
Helena Schmidtová, kontaktná osoba

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, kontaktná osoba

PREMÁRNENÝ 
PRODUKT DOBY

PRICHÁDZAJÚ
„CESTNÉ VLAKY“!

Budúcnosť dopravy
Adresár

Adresár Slovenskej 
živnostenskej komory

nosti stanovenými cenami, ale 
najmä obrovské množstvo vyjad-
rení rôznych orgánov štátnej sprá-
vy a samosprávy, ktorých postupy 
a tlačivá nekorešpondujú s požia-
davkami výziev. A to už ani neho-
vorím o samotnom nekonečnom 
schvaľovacom procese.

Ako sa vám javí budúcnosť čer-
pania nenávratných finančných 
prostriedkov pre potreby pod-
nikania?

Z môjho pohľadu je možné vi-
dieť len to, že myšlienka euro-
fondov je vynikajúca vec, ktorú 
však naše úrady, avšak aj podni-
kateľská verejnosť, zanedbávajú. 
Najprv musí zo strany verejnos-

ti dôjsť k silnému tlaku na čerpa-
nie zdrojov, ktoré sú v obrovskom 
sklze a daňoví poplatníci v Eu-
rópe ich tvoria nie pre radosť by-
rokratov, ale rozvoj hospodárstva 
a, teda, pre vlastný budúci pro-
spech. Avšak je to aj o intenzívnej 
práci našej komory do budúcnos-
ti, tvrdého presadzovania našich 
záverov v komisiách a úradoch, 
o adresnej spolupráci a vytipovaní 
projektov ľahko aplikovateľných 
na trhu. Pevne verím, že tento rok, 
mimochodom rok volieb, nebude 
len o sľuboch, ale hlavne o výsled-
koch. K tomu prajem všetkým veľa 
úspechov.Ďakujeme za rozhovor 
a tešíme sa na ďalšie informácie.

Redakcia

(Dokončenie zo  str. 6)

Na európskych cestách by 
sa čoskoro mohli objaviť „vla-
ky“, ktoré spájajú automobily 
pomocou bezdrôtových sen-
zorov. Projekt Sartre,  financo-
vaný Európskou úniou hľadá 
lacné spôsoby ako umožniť na 
cestách presúvanie áut v skupi-
ne. Každý cestný vlak by mo-
hol obsahovať osem vozidiel 

– automobilov, autobusov ale-
bo kamiónov. Európska únia 
tak chce znížiť spotrebu pali-
va, trvanie cesty a množstvo 
dopravných zápch. Prvé odha-
dy ukazujú, že spotreba paliva 
u vozidiel idúcich za vedúcim 
vozidlom sa pri dlhej ceste zní-
ži o 20 percent. Vedúce vozi-
dlo by riadil profesionálny vo-
dič, ktorý by monitoroval stav 
celej kolóny za ním. Šoféri za 
ním by mohli pustiť volant a čí-
tať knihu alebo sledovať televí-
ziu. Ich vozidlo by riadilo vedú-
ce auto. 

Koordinátor projektu Tom 
Robinson povedal, že hlavnou 
ideou projektu bolo, aby sa 
bežné súčiastky do áut mohli 
stať nástrojom vzájomného 
prepojenia a riadenia malej ko-
lóny áut. „Chceme zistiť, ako 
by sa dalo zabezpečiť spoločné 

presúvanie vozidiel po diaľnici 
bez toho, aby sme do nej mu-
seli akokoľvek zasahovať,“ po-
vedal Robinson. Systém, ktorý 
by predpokladal umiestnenie 
senzorov na diaľnici by bol to-
tiž podľa jeho slov nesmierne 
drahý. „Každé z vozidiel bude 
mať svoje vlastné riadenie 
a softvérový monitorovací sys-
tém,“ povedal Robinson. „Vo 
vedúcom vozidle bude senzor, 
ktorý bude zbierať informácie 
o ostatných vozidlách kolóny 
a tak bude informovaný o tom, 
čo sa okolo vozidiel za ním 
deje.“  Vedci chcú mať aktívne 
kolóny, do ktorých sa bude dať 
kedykoľvek pridať, a z ktorých 
bude vedieť vodič kedykoľvek 
vystúpiť. 

Projekt Sartre bude trvať tri 
roky. Partneri projektu robia 
v súčasnosti prvotný výskum, 
aby mohli identifikovať potreb-
né súčasti budúceho systému. 
Robinson pripomína, že tre-
ba premyslieť aj aspekty sprá-
vania sa kolóny, napríklad, či 
budú musieť mať všetky autá 
v nej zapnuté svetlá. Tiež tre-
ba zaručiť, že autá budú v ko-
lóne v bezpečí. V krátkej dobe 
budú nasledovať testy na skú-
šobných dráhach, vedci hovo-
ria aj o možnom teste na sku-
točnej ceste v Španielsku. Prvý 
„cestný vlak“ bude obsahovať 
dva kamióny a tri automobily. 

(Zdroj: Portál pre 
popularizáciu vedy)



 
Vyberte si mesiac, ke  ni  neplatíte

Mysleli ste niekedy na to, aké by to bolo príjemné, keby ste úver nemuseli spláca  aspo  raz v roku a peniaze 
by ste mohli použi  na nie o iné? Dnes už o tom nemusíte iba sníva . Flexipôži ka od VÚB banky ponúka možnos  
vynechania jednej splátky ro ne a lenovia Slovenskej živnostenskej komory ju môžu teraz získa  s výhodnejšou 
úrokovou sadzbou a z avou z poplatku.

Vynechanie jednej splátky ro ne je jednoduché a v kone nom dôsledku pre klienta aj lacnejšie. Preto si tento typ 
pôži ky po as troch mesiacov vzalo už viac ako 700 záujemcov. Ako to funguje? Pri žiadosti o úver si vyberiete jeden 
mesiac v roku, ke  si neželáte spláca , a až do konca splatnosti úveru máte v danom ase splátkové prázdniny. 
Služba je bezplatná a VÚB ju poskytuje od októbra 2009. „Až 68 % klientov, ktorí si vzali Flexipôži ku, si za svoj 
„š astný mesiac“ zvolilo december. Vtedy sú náklady rodiny zvy ajne najvyššie. alších 23 % uvažovalo podobne 
a zvolilo si január, ke  sa zasa mnohí z nás potrebujú finan ne zotavi  po náro nom období,“ hovorí ubica Foltánová, 
produktový stratég VÚB banky.

Ušetríte na splátkach aj poplatkoch 
Výška mesa nej splátky bude v porovnaní s klasickým splácaním síce o málo vyššia, no v aka tomu, že po et splátok 
je nižší, celkovo zaplatíte na úrokoch menej. Ušetríte aj preto, že po as „š astného mesiaca“ neplatíte nielen 
splátku, ale ani poplatok za vedenie úverového ú tu. Napríklad pri bezú elovej Flexipôži ke vo výške 3 000 EUR 
so splatnos ou na 5 rokov a úrokovou sadzbou 9,9 % by mesa ná splátka predstavovala necelých 64 EUR a celkovo 
by ste vrátane všetkých poplatkov banke zaplatili 3 985 EUR. Ak sa však rozhodnete jeden mesiac v roku vynecha , 
mesa ná splátka bude 68 EUR a celkovo zaplatíte len 3 905 EUR. Ušetríte tak až 80 EUR. 

Vyberte si, aká vám vyhovuje
Ponuka Flexipôži iek je naozaj široká. Vybra  si môžete bezú elovú, pri ktorej dostanete peniaze na ú et a banku 
nebude zaujíma , na o ich použijete. Ú elové Flexipôži ky na bývanie a kúpu auta sú zasa ur ené na konkrétny 
ú el a ponúkajú výhodnejšie úrokové sadzby. Špecialitou VÚB banky sú pôži ky poskytované priamo v spolupráci 
s výrobcami a predajcami pôsobiacimi na trhu stavebníctva. Nové okná od spolo ností Slovaktual a Fenestra SK, 
zateplenie, sadrokartónové systémy, dvere i parkety od firmy Woodcote, kuchyne a kúpe ne od Domossu alebo 
stavebné práce a materiál od PPM Trade môžete ma  s mimoriadne nízkymi sadzbami 4,9 – 6 %, ktoré platia 
pre každého záujemcu.

Ako na to?
Vybavenie Flexipôži ky je jednoduché. Sta í navštívi  najbližšiu pobo ku VÚB banky a úver môže by  váš už 
o 24 hodín. Ak ste existujúci klient, pôži ku môžete dokonca vybavi  aj na po kanie a dokonca aj bez návštevy banky 
priamo cez Internet banking. Poži a  si môžete až 24 900 EUR, pri om až do 13 300 EUR nepotrebujete ani ru ite a. 

www.vub.sk  0850 123 000

Vystrihnite si mesiac 
zo splátkového kalendára
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