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Do dnešného stĺpčeka som si 
požičala slovo reklama, ktoré sa 
skladá z dvoch častí – „re“ zna-
čí opakovanie, obnovu „klamu“. 
Istotne mi dajú viacerí za pravdu, 
že reklamné slogany sú niekedy 
len prázdnymi frázami.

(RE)KLAMA, 
SĽUBY, BOJKOT

Nedávno boli v tlači uverejne-
né závery istej testovacej akcie, 
ktorej výsledkom je, že jogur-
ty, o ktorých reklama tvrdí boha-
tý podiel ovocnej zložky, prak-
ticky žiadne ovocie neobsahujú 
a ich obsah zďaleka nezodpove-
dá tomu, čo je uvedené na etike-
te. V tejto súvislosti bolo spotre-
biteľom odporúčané ako sa proti 
takejto klamlivej reklame majú 
brániť. Predovšetkým prestať jo-
gurt kupovať! Bojkot je najsilnej-
šou zbraňou! Žiaľ, na Slovensku 
sa takáto zbraň dostatočne nevy-
užíva. A nielen v prípade náku-
pov nevyhovujúcich potravín... 

V ostatnom období na nás „na-
liehavo“ útočia reklamné strán-
ky a bilbordy z každej strany. 
Naše politické fórum sa pripra-
vuje na voľby. V rámci volebnej 
kampane si strany dovolia všet-
ko – bombastické slogany, tajupl-
né aj odvážne návrhy, protichod-
né sľuby... Najmä tie sľuby, sľuby, 
sľuby.... Už koluje aj vtip o tom 
ako končí volebná kampaň, res-
pektíve ako sa to skončí, keď 
bude po kampani. 

Preto som si dovolila použiť tú 
paralelu: Nepáči sa Ti, nekupuj! 
Nepáči sa Ti, nezvoľ! Daj hlas 
iba tomu, kto naplnil sľubova-
né, bojkotuj každého, kto v re-
klame spotrebiteľa aj voliča zavá-
dza a v konečnom dôsledku ho 
privádza do bezvýchodiskovej 
situácie! 

Iva Bukvová

NAŠE SMEROVANIA
(Zo správy o činnosti SŽK v roku 2009)
Na začiatku tohto roku v roz-

prave na zasadnutí predstaven-
stva komory v Žiline odznela otáz-
ka, čo je hlavným cieľom komory 
a kam komora smeruje. Predseda 
komory Ing. Vojtech Gottschall re-
agoval, že je to správna a aktuál-
na otázka a žiada sa dať na ňu jas-
nú odpoveď. V správe o činnosti 
Slovenskej živnostenskej komo-
ry na 14. zhromaždení delegá-
tov v apríli tohto roku predseda 
komory konštatoval, že tú odpo-
veď na uvedenú otázku by mal na 
zhromaždení počuť každý delegát 
a tá by mala, ako odkaz, inšpirovať 
všetkých členov. 

Za hlavnú prioritu považuje ko-
mora ovplyvňovanie a podpo-
ru aktivít, ktoré povedú k skva-
litňovaniu bez ohľadu na to, aká 
vládna garnitúra vedie túto spo-
ločnosť. „Vymožiteľnosť práva je 
takmer nedostupná, je poznačená 
pomalým neefektívnym rozhodo-

vaním, prieťahmi v konaní, naruše-
ným systémom nezávislosti súdov, 
netransparentnosťou rozhodova-
nia,“ uviedol v správe predseda. 
Legislatívny proces by mal odstra-
ňovať predchádzajúce nezrovna-
losti, avšak vieme, že tomu tak 
nie je. „Prekvapujúce časté zme-
ny v právnom poriadku, veľký po-
čet právnych noriem, nekritická 
unifikácia a harmonizácia právne-
ho poriadku s normami Európskej 
únie, bez akceptovania národných 
podmienok,“ konštatoval ďalej 
V. Gottschall. Spätne to pôsobí na 
podporu klientelizmu a korup-
cie, zvlášť pri využívaní verejných 
zdrojov, pri výberových, schvaľo-
vacích alebo povoľovacích proce-
soch na úradoch. 

Veľmi vážne problémy pretrvá-
vajú v školstve. Prehlbujú nedo-
statok mladých odborníkov na 
trhu práce a absolventov v odbor-
ných a remeselných profesiách. 

Každý rok viac a viac napĺňajú so-
ciálnu sieť absolventi stredných 
humanitných škôl. Médiá sa neve-
nujú popularizácii remesiel. 

V správe na zhromaždení dele-
gátov bolo konštatované, že po-
stavenie živnostenského stavu 
je na chvoste politického a spo-
ločenského záujmu. Vysoké za-
ťaženie ceny práce brzdí rast za-
mestnanosti, ovplyvňuje prílev 
investícií a pôsobí čiastočne aj na 
stabilizáciu a zvyšovanie konku-
rencieschopnosti slovenskej eko-
nomiky. Problém je aj v nízkej 
podpore slovenského vidieka, kde 
podniká väčšina živnostníkov. Sta-
novenie podmienok pre získanie 
podpory je komplikované, zbyro-
kratizované, pre ekonomické pra-
vidlá spolufinancovania často ne-
dostupné. 

„Ciele, o ktorých by sme mali 
dnes hovoriť, sú veľmi jasne stano-

(Dokončenie na str. 2)

Príhovor podpredsedu Prešovského samosprávneho kraja 

SPOLUPRÁCA V RÁMCI KRAJA
Vážení členovia Slovenskej živ-

nostenskej komory!
Dovoľte mi, aby som sa vám 

prihovoril ako nový podpredse-
da Prešovského samosprávne-
ho kraja. Krátko po mojom nástu-
pe do tejto funkcie ma navštívili  
zástupcovia vašej krajskej zlož-
ky, predseda Ing. Michal Mudrák 
a Martin Macko. Nešlo iba o pra-
covné rokovanie, ale priam pria-

teľské stretnutie s ľuďmi, ktorých 
dobre poznám. Doteraz som sa 
s nimi stretával ako riaditeľ úradu 
práce, sociálnych vecí  a rodiny vo 
Vranove nad Topľou. Pri našich 
doterajších stretnutiach sme rieši-
li hlavne otázky podpory pre za-
čínajúcich podnikateľov a podpo-
ry vytvárania nových pracovných 
miest, prípadne situáciu na regio-
nálnom trhu práce.

V novej pracovnej pozícii v regio-
nálnej samospráve chcem využiť 
svoje vedomosti, skúsenosti a in-
formácie, ktoré mám z pôsobenia 
na úrade práce. Sú pre mňa príno-
som a môžem z nich čerpať, aby 
som mohol byť aktívne nápomoc-
ný podnikateľom v Prešovskom 
kraji. Vďaka pravidelnému kon-
taktu so živnostníkmi dobre po-
znám problémy, s ktorými sa den-
nodenne boria a musia zvládať, 
aby zabezpečili fungovanie svo-
jich firiem. Takmer v každej oblas-
ti podnikania mám veľa priateľov, 
partnerov, s ktorými som spolu-
pracoval, ale aj rodinných prísluš-
níkov, ktorí sa živia podnikaním. 

Zodpovednosť, široký okruh 
povinností voči úradom, inštitú-
ciám a samospráve, pôsobí nieke-
dy až depresívne. Napriek tomu 
živnostníci a malé firmy denno-
denne bojujú o postavenie na 
trhu. Z môjho pohľadu je význam 
malých podnikateľských subjek-
tov maximálne dôležitý, jednak 
z hľadiska širokej škály činnos-
tí, v ktorých pôsobia, ale aj z hľa-
diska flexibility, ktorú majú a ktorá 

Podpredseda PSK Ján Ragan s funkcionármi SŽK KZ Prešov                 foto -m- (Pokračovanie na str. 3)
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• Na výstavisku AGK v Nitre 
sa v najbližšej dobe konajú 
tieto podujatia:
MEDZINÁRODNÝ STROJÁR-
SKY VEĽTRH - 17. ročník me-
dzinárodného veľtrhu strojov, 
nástrojov, zariadení a technológií
EUROWELDING - 16. ročník 
medzinárodnej výstavy zvárania 
a zváracej techniky
CAST-EX - 16. ročník medziná-
rodnej výstavy zlievania a hut-
níctva
CHEMPLAST - 14. ročník me-
dzinárodnej výstavy plastov a 
chémie pre strojárstvo
25. – 28. 5. 2010 

• INCHEBA BRATISLAVA
EXPOREKLAMA - 15. ročník 
veľtrhu reklamných služieb
EXPOPRINT - 14. ročník veľtrhu 
polygrafie, papiera, obalov a ba-
liacej techniky
SIGN SLOVAKIA - 14. ročník vý-
stavy signmakingu
25. – 27. 5. 2010

• SPIŠ-VIEW-TRADING, SP. 
NOVÁ VES
TISOVEC TOUR - 5. ročník nad-
regionálnej výstavy cestovného 
ruchu a gastronomie
18. – 19. 6., Tisovec

• Výstavisko VELETRHY 
Brne
AUTOSALON – veľtrh osobných 
automobilov
AUTOTECH – medzinárodná 
výstava úžitkových vozidiel
5. – 10. 6. 2010
BRNO – MESTO UPROSTRED 
EURÓPY – festival zábavy pod 
hradmi Špilberk a Veveří, medzi-
národná prehliadka ohňostrojov 
s hudbou
21. 5. – 6. 6. 2010

• • •

Živnostenské trhy
Slovenská živnostenská komora 
sa v tomto roku opätovne zú-
častní na Živnostenských trhoch 
v rámci poľnohospodárskeho 
veľtrhu v Nitre. Podujatie bude 
v dňoch 19. až 22. augusta 
a môžu sa jej zúčastniť s prezen-
táciou svojich výrobkov a služieb 
členovia komory aj ďalší záujem-
covia. 
Informácie k účasti poskytne 
Úrad komory v Bratislave, 
tel. 02/44461400.                (mka)

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 
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KALENDÁR
  Pracovná návšteva v Prešove. 

V polovici apríla delegácia Kraj-
skej zložky SŽK Prešov,  v zlože-
ní Ing. Mudrák, predseda a Mar-
tin Macko, podpredseda, navštívili 
pri príležitosti uvedenia do funk-
cie novozvoleného podpredse-
du Prešovského samosprávneho 
kraja Ing. Jána Ragana. (Príhovor 
Ing. Ragana k členom komory pri-
nášame na 1. strane. Pozn. redak-
cie.) Zástupcovia Slovenskej živ-
nostenskej komory zaželali Ing. 
Raganovi veľa úspechov v novej 
funkcii. Informovali ho o živote 
komory a o problémoch živnos-
tníkov, malých a stredných pod-
nikateľov na Slovensku. V plodnej 
diskusii sa obe strany informovali 
o cieľoch Slovenskej živnostenskej 
komory po 14. zhromaždení dele-
gátov. Predstaviteľovi samospráv-
neho kraja ponúkli naši funkcio-
nári spoločné riešenia problémov 
podnikateľov v kraji a ďalšie mož-
nosti spolupráce. Obe strany sa 
zhodli v názore, že stretnutie bolo 
užitočné, že sa v budúcnosti budú 
obe strany stretávať častejšie a po-
kúsia sa o vzájomne výhodnú už-
šiu spoluprácu.                        (muk)

  Výročné zhromaždenie KZ 
Prešov. V piatok 5. marca sa  
uskutočnilo výročné zhromažde-
nie delegátov krajskej zložky Pre-
šov. Hosťami na sneme boli Ing. 
Ján Ragan, vicežupan, za krajské 
orgány politických strán Ing. Au-
gustín Bojňanský, podpredseda ĽS 
HZDS, Milan Ďurich, podpredse-

da SNS, ďalej bol prítomný Ing. 
Šuhajda, oblastný manažér VÚB, 
a. s., Ing. Krištofíková za úrad prá-
ce v Prešove, Ing. Stanislav Čečko 
z OÚ v Stropkove. Delegáti schvá-
lili rozpočet na rok 2010, hlavné 
úlohy na roky 2010 – 2012 a zvo-
lili nové orgány na ďalšie dvojroč-
né obdobie.                                      (m)

  Naša členka na zhromažde-
ní poľnohospodárskej komory. 
Koncom marca 2010 sa v Marti-
ne konalo 22. valné zhromažde-
nie Slovenskej poľnohospodár-

skej a potravinárskej komory, na 
ktorom SŽK zastupovala člen-
ka predstavenstva Anna Náglo-
vá. Predseda SPPK Milan Seman-
čík na zhromaždení zhodnotil rok 
2009 ako veľmi ťažký. Od vstupu 
do EÚ klesla v poľnohospodárstve 

zamestnanosť o 30 percent, klesli 
tržby a musela sa znížiť cena prá-
ce. Podpora z eurofondov sa zís-
kava s problémami, výška štátnej 
pomoci je nedostatočná. Kríza ne-
obišla ani živočíšnu výrobu a po-
travinársky priemysel, ktorý za-
znamenal 19 %-ný medziročný 
pokles tržieb. Agresívna politika 
obchodných reťazcov, ktoré po-
žadujú benefity a spôsobujú zní-
ženie cien až o 20 percent, veľmi 
nepriaznivo vplýva na výrobcov. 
SPPK má podobne ako SŽK prob-

lém s nízkou členskou základňou 
a ako jedno z východísk zvažu-
je zavedenie povinného členstva 
pestovateľských a chovateľských 
podnikov.                                      (za)

  Rokovanie na ministerstve 
dopravy. Dňa 18. mája sa bude 

Informácie
Kalendár

NAŠE SMEROVANIA
vené,“ povedal predseda komory. 
Treba zvýšiť konkurencieschop-
nosť živnostenského podnikania, 
výrazne ovplyvniť nezamestna-
nosť podporou začínajúcich, ale 
aj existujúcich živnostníkov, pod-
porovať kvalitu života tak, aby sme 
sa priblížili čo najskôr ku krajinám 
pôvodnej Európskej únie v oblas-
ti zvyšovania príjmov obyvateľov 
aj firiem, a tým aj verejných pro-
striedkov. 

Ing. Gottschall v ďalšej časti 
správy uviedol niekoľko informá-
cií, konštatovaní a čísel, a to po-
čet zasadnutí predstavenstva ko-
mory, počet prijatých uznesení 
a úloh, s vyhodnotením ich plne-
nia, percentuálnu účasť zástupcov 
krajských zložiek na zasadnutiach 
predstavenstva, počet celkovo za-
registrovaných členov Slovenskej 
živnostenskej komory a súčasný 
stav členskej základne. 

Viacerí členovia komory sa ak-
tívne zapájajú do rôznych činnos-
tí, pracujú v komisiách exekutív-
nych a zákonodarných inštitúcií 

na celoštátnej úrovni. Komora je 
poverená zriadením a vedením 
dvoch celoslovenských sektoro-
vých rád a participuje na 18 sek-
torových radách ako člen. Má za-
stúpenie v komisiách na úradoch 
práce, pre posudzovanie efektív-
nosti a reálnosti podnikateľských 
zámerov a v ďalších inštitúciách. 
Komora zodpovedne organizuje 
skúšky pre overovanie odbornej 
spôsobilosti. V správe sa Ing. Gott-
schall kriticky vyjadril k úrovni nie-
ktorých akreditovaných vzdeláva-
cích zariadení, ktoré sa riadia iba 
ekonomickým záujmom, nevzde-
lávajú, iba inkasujú školné. Upo-
zornil na § 80 zákona o službách 
na vnútornom trhu, ktorý mení aj 
§ 22 Živnostenského zákona, tý-
kajúci sa Slovenskej živnostenskej 
komory. Riešenie tohto problému 
čaká komoru v najbližšom obdo-
bí, mala by to byť iniciatíva legis-
latívneho výboru komory smerom 
k vláde a národnej rade a ako po-
vedal predseda komory „zároveň 
aj ponaučenie, že býk sa má chy-
tať za rohy a nie za chvost.“       (ib)

(Dokončenie zo str. 1)

na Ministerstve dopravy, pôšt a te-
lekomunikácií SR konať pracovné 
stretnutie, na ktorom zástupco-
via SŽK prerokujú s pracovníkmi 
ministerstva otázky cenovej re-
gulácie taxislužby. Konkrétne by 
sa malo hovoriť o vyňatí vykoná-
vania taxislužby z pôsobnosti živ-
nostenského zákona, o vydávaní 
oprávnení podnikať v pôsobnosti 
zákona o cestnej doprave a o spo-
ločných požiadavkách legislatívy 
o cestnej doprave.                    (mk)

  Jubilanti. V mesiacoch máj 
a jún si pripomínajú svoje naro-
deniny títo naši členovia: Ing. IVE-
TA VARGOVÁ, (50) z KZ Košice, 
DANKA HANUSKOVÁ (55), EVA 
BOSKOVIČOVÁ (60) a EVA ŠIŠ-
KOVÁ (65) z KZ Bratislava, Ing. 
JAROMÍR JANIŠ (60) z KZ Ži-
lina, Ing. Tibor KOSTYÁL (60) 
z KZ Nitra, Bc. ĽUBOMÍR GAŽO 
(60) z KZ Banská Bystrica, PETER 
ŠIMOVE (40) a ŠTEFÁNIA SVRČ-
KOVÁ (60) z KZ Žilina, Bc. ĽU-
BICA ŽURAVĽOVOVÁ (45) z KZ 
Prešov, PETER PETRUŠKA (50) 
z KZ Košice a HELENA HÉPALO-
VÁ (55) z KZ Trnava. Jubilantom sr-
dečne blahoželáme!       Redakcia

Rokovanie členov prešovskej krajskej zložky                                     foto -m-
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Stanovisko odborníka
Informácia

AKO CHCEME (A BUDEME) ŽIŤ?
Zdravie, zdravie, zdravie - najvzácnejší artikel, ktorý 

dáva do vienka človeku príroda. My ho však najviac za-
nedbávame a opomíname. Zvlášť výrazne sa starostli-
vosť o zdravie a zdravý životný štýl dotýka ľudí v per-
manentnom pracovnom procese, bez voľna a oddychu, 
žijúcich v strese a v celodenných pracovných výkonoch. 
Medzi nich patria aj živnostníci. 

O stanovisko k zdraviu a zdra-
votnej starostlivosti sme požiadali 
poslanca NR SR a predsedu výbo-
ru národnej rady pre zdravotníc-
tvo MUDr. Viliama Novotného.

Nadchádzajúce obdobie, v du-
chu parlamentných volieb, je 
pre Slovensko dôležité. Na poza-
dí hospodárskej krízy sa rozhodu-
je o tom, či správu vecí verejných 
zveríme ľuďom s konkrétnymi, 
jasnými riešeniami, alebo ju po-
necháme tým, ktorí síce pekne 
rozprávajú, avšak riešenia iba ka-
muflujú. 

Slovenské zdravotníctvo má 
k dispozícii najviac peňazí v his-
tórii, súčasne sa nevídaným tem-
pom zadlžuje. V medzinárodných 
porovnaniach sa prepadáme na 
chvost Európy. Na zdravotníctvo 
doplácame v hotovosti o 75 per-
cent viac ako pred štyrmi rokmi 
– a to vláda medzičasom zrušila 
“nesociálne” poplatky! Predlžuje 
sa čakanie na odkladnú operáciu, 
mamografické vyšetrenie, či náv-
števu odborného lekára. Nechce-
te čakať? Zaplaťte! Takto vyzerá 
zdravotníctvo po štyroch rokoch 
tzv. sociálnej vlády. 

Súčasným stavom a budúcnos-
ťou slovenského zdravotníctva sa 
zaoberajú odborníci, organizá-
cie a politické strany. Napríklad 
SDKÚ-DS má odborný tím, kto-
rý pripravil jasný zdravotnícky 
program, s konkrétnymi riešenia-
mi pod názvom Zdravé Slovensko 
(www.zdraveslovensko.sk). Spome-

dzi viacerých bodov programu, 
dotýkajúcich sa aj čitateľov Živ-
nostenských novín, som vybral na 
ilustráciu dva: 

Živnostníkov a podnikateľov 
trápi zjednodušenie ročného 
zúčtovania

Ročné zúčtovanie odvodov nie 
je práve najpopulárnejšou činnos-
ťou živnostníkov, či zamestnan-
cov. Je pravdou, že vďaka nemu je 
financovanie zdravotníctva spra-
vodlivejšie. Ročné zúčtovanie je 
však komplikované. Dve desiat-
ky tlačív, zložité vypĺňanie, stra-
ta času.... Nedá sa to robiť jed-
noduchšie? Dá! Je na škodu, že 
sme stratili štyri roky, počas kto-
rých vláda odmietala plniť svoje 
sľuby z programového vyhlásenia. 
Zjednodušenie ročného zúčto-
vania je však povinnosťou štá-
tu a zodpovedných politikov! Sú 

to predovšetkým živnostníci, za-
mestnanci a podnikatelia, ktorí fi-
nancujú zdravotníctvo prostred-
níctvom svojich odvodov a daní. 
Namiesto “ďakujem” sa však doč-
kajú byrokracie, komplikovaných 
zákonov a hroziacich sankcií.

Ako chceme ročné zúčtovanie 
zjednodušiť? Veľmi konkrétnymi 
krokmi – zjednotením 
 - vymeriavacích základov pre 

daň z príjmu, zdravotné ako i so-
ciálne odvody
 - výberu daní a odvodov pros-

tredníctvom daňových úradov
Ročné zúčtovanie sa tým pá-

dom zúži na pár riadkov v daňo-
vom priznaní. Žiadne kompliko-
vané výpočty, žiadna spleť tlačív. 
Zjednotenie výberu daní a odvo-
dov umožní sústrediť komuniká-
ciu živnostníkov a zamestnancov 
na jedno miesto - daňový úrad. 
Vykonanie ročného zúčtovania 
ponecháme na komunikáciu me-
dzi daňovými úradmi a zdravot-
nými poisťovňami.

Populárnou témou doby je zru-
šenie odporúčacích lístkov

Odporúčací lístok je kúsok pa-
piera, na ktorom všeobecný lekár 
žiada lekára - špecialistu o odbor-
né vyšetrenie pacienta. Bez odpo-
rúčacieho lístka pacientovi hrozí, 
že si návštevu u špecialistu zapla-
tí z vlastného.

Vravieva sa, že cesta do pekla 
býva dláždená dobrými úmysla-
mi. Odporúčacie lístky mohli by 
byť užitočné, ak by lekári na ne 
uvádzali aj podrobnosti o zdravot-
nom stave pacienta, nielen stro-
hú žiadosť o vyšetrenie. A ešte 
užitočnejšie by bolo bývalo vybu-
dovanie eHealth - informatizácie 
zdravotníctva. V 21. storočí, v ére 
internetu, nie je predsa dôstojné 

robiť z pacientov poštárov, doru-
čujúcich kúsky papiera medzi am-
bulanciami.

Zavedenie odporúčacích lístkov 
v roku 2007 malo nahradiť zruše-
né poplatky v zdravotníctve. Len-
že pre ľudí, ktorí pracujú – chodia 
do zamestnania, živia sa vlastnou 
prácou, podnikajú – išlo o zme-
nu k horšiemu. Namiesto návšte-
vy jedného lekára musia navštíviť 
dvoch - najprv si totiž musia vy-
zdvihnúť odporúčací lístok u vše-
obecného lekára. V ideálnom prí-
pade to vybavia na jednom mieste 
v poliklinike, v horšom prípade 
musia kvôli kúsku papiera cesto-
vať aj do iného mesta.

Nezabúdajme na čakanie! Ča-
kárne ambulantných lekárov sa 
zrušením poplatkov opäť naplni-
li, takže odporúčací lístok si tre-
ba nezriedka “odsedieť”. A ak 
zamestnaný človek alebo živnost-
ník strávi v čakárni u lekára hoci 
len o hodinu viac, výpadok jeho 
príjmu je niekoľkonásobne vyšší 
než bola výška zrušených poplat-
kov. Čo je najhoršie, toto “čaka-
nie” nikto nikomu nezaplatí! Ide 
o stratený čas, ktorý ide do nákla-
dov predovšetkým tých ľudí, kto-
rí zdravotníctvo reálne financujú, 
lebo platia odvody za seba a svo-
jich zamestnancov. A to nepova-
žujeme za správne! Odporúčacie 
lístky preto treba zrušiť! Okamži-
te, po voľbách! Musíme dosiah-
nuť stav, aby bolo počuť hlas tých, 
ktorí najviac znášajú finančnú zá-
ťaž správy vecí verejných. Treba 
sa zastať oprávnených nárokov 
strednej vrstvy, teda živnostní-
kov, zamestnancov a podnikate-
ľov, ktorí potrebujú špecifický, ča-
sovo nenáročný, úplný a moderný 
zdravotný servis vo svojom živote 
a v práci.                    (Pripravil: -tn-)

ÚHRADA NÁKLADOV 
MATURITNÝCH 

A SKÚŠOBNÝCH KOMISIÍ
Náklady škôl, súvisiace s výko-

nom predsedov a členov matu-
ritných a skúšobných komisií sa 
uhrádzajú v súlade s § 90 ods. 7 
až 11 zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov.

Podľa § 8c ods. 1 písm. b) zá-
kona č. 597/2003 Z. z. o financo-
vaní základných škôl, stredných 
škôl a školských zariadení v zne-
ní neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 597/2003 Z. z.“) môže 
Ministerstvo školstva SR v rám-
ci dohodovacieho konania upra-
viť objem pridelených norma-

tívnych finančných prostriedkov 
zriaďovateľovi z dôvodu nákla-
dov súvisiacich s činnosťou pred-
sedu školskej maturitnej komisie, 
predsedu predmetovej maturit-
nej komisie a jej členov, vrátane 
odborníkov z praxe, predsedu 
skúšobnej komisie pre záverečnú 
skúšku a pre absolventskú skúšku 
a jej členov, vrátane odborníkov 
z praxe. Dohodovacie konanie 
začína na žiadosť zriaďovateľa.

Podľa § 8c ods. 7 zákona 
č. 597/2003 Z. z. ministerstvo 
zverejnilo na svojej internetovej 
stránke do 30 pracovných dní 
po nadobudnutí zákona o štát-

je v dnešnej dobe naozaj žiadaná 
a nevyhnutná. 

Tak, ako som to deklaroval na 
zasadnutí komory v Prešove, aj te-
raz chcem povedať, že živnostní-
ci pôsobia stabilizujúco na zames-
tnanosť a ekonomiku v regióne. 
Dôkazom toho je kríza, v ktorej 
sa nachádzame. V tomto období 
niektorí z veľkých investorov a veľ-
kých zamestnávateľov obmedzili 
výrobu, prípadne celkom zatvorili 
svoje firmy a prepustili svojich za-
mestnancov, čo ešte zhoršilo eko-
nomickú situáciu. V mnohých prí-
padoch to znamenalo veľké straty 
aj pre malé firmy, ktoré mali svo-
ju činnosť naviazanú na veľkých 
investorov. Vážim si, ak tieto fir-

my zodpovedne pristupujú k svo-
jim zamestnancom a snažia sa pre 
nich zabezpečiť výrobný program, 
prípadne iné zákazky v sektore 
služieb. V mnohých malých fir-
mách platia medzi podnikateľom, 
majiteľom firmy a zamestnancami 
priateľské vzťahy. Preto malí za-
mestnávatelia cítia priamu zod-
povednosť za osud svojich zames-
tnancov a ich rodín. 

Na záver chcem poďakovať va-
šim zástupcom za doterajšiu 
spoluprácu, ale aj všetkým živ-
nostníkom za to, že svojou pod-
nikateľskou činnosťou prispievajú 
k rozvoju Prešovského samospráv-
neho kraja. 

S pozdravom Ing. Ján Ragan 

SPOLUPRÁCA 
V RÁMCI KRAJA

(Dokončenie zo str. 1)

(Pokračovanie na str. 8)
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Medzinárodná súťaž zváračov
Komentár

Zlatý pohár LINDE, vzácna tro-
fej, o ktorú v dňoch 20. a 21. aprí-
la 2010 v českom Frýdku -Místku 
bojovali na 14. ročníku medzi-
národnej súťaže vo zváraní žiaci 
stredných škôl z Čiech, Nemec-
ka, Slovenska a Poľska, už má svo-
jich nových majiteľov. Bojova-
lo 126 prihlásených súťažiacich 
zo 63 škôl, čo je číslo, ktoré po-
tvrdzuje vzrastajúci záujem o túto 
súťaž. Rovnako dlhodobý záujem 
o súťaž je aj medzi firmami a tak 
s ich podporou a účasťou si udr-
žiava vysokú úroveň. Súťažilo sa 
v štyroch metódach: 311 – zvára-
nie plameňom, 111 – zváranie ob-
lúkom obalenou elektródou, 141 
– zváranie v ochrannej atmosfére 
argónom (Ar) a 135 – zváranie 
v ochrannej atmosfére CO2. 

Okrem súťaže bol pre účastní-
kov a žiakov pripravený bohatý 
sprievodný program – zaujíma-
vé odborné prednášky, praktic-
ké ukážky a prezentačný deň fi-
riem, predovšetkým oficiálnych 
partnerov súťaže. Jedným z bo-
dov programu bolo aj prijatie zá-
stupcov SOŠt Tlmače u novozvo-
leného riaditeľa Strednej školy 
strojárskej a dopravnej vo Frýdku 
– Místku Ing. Pavla Řezníčka, na 
ktorom dohodli vzájomnú spolu-
prácu a nadviazali družobné vzťa-
hy. Obe školy majú podobné za-
meranie. 

Horúce želiezka opäť vyslali aj 
zástupcovia Slovenska. V hod-

notiacej jury mali zastúpenie od-
borníci zo Slovenska- SES, a. s., 
Tlmače, v osobe Ing. Ivana Uhná-
ka, a doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD. 
a Ing. Anton Koleno z Cechu zvá-
račských odborníkov, Trnava. Slo-
venskí zvárači sa na súťaž staros-
tlivo pripravovali. Svoje kvality 
z celoslovenského kola chceli po-
tvrdiť aj na medzinárodnej úrovni. 

Do Frýdku však cestovali s rešpek-
tom, očakávali silnú konkurenciu, 
najmä z radov domácich zváračov 
a účastníkov z Nemecka. Napo-
kon naši dosiahli úspech vo všet-
kých kategóriách. Najmä v tíme 
SOŠt Tlmače po vyhlásení vý-
sledkov zavládla obrovská radosť 
a nadšenie. Dvakrát sa postavili na 

najvyšší stupeň - Matúš Dóka vy-
bojoval zlatý pohár Linde vo zvá-
raní metódou 141 a Štefan Farkaš 
vo zváraní metódou 135. Martin 
Baláž získal diplom za 4. miesto 
v metóde 111. V kategórii 311 si 
cenné tretie miesto odniesol zá-
stupca SOŠ z Čadce. V každej ka-
tegórii bolo ocenených prvých 
šesť miest. Okrem pohárov a dip-

lomov chlapci získali hodnotné 
vecné ceny, ktoré venovali spon-
zori súťaže. 

Zlatý pohár LINDE pre víťaznú 
školu budú zástupcovia SOŠt, Tl-
mače slávnostne preberať 15. sep-
tembra 2010 na Medzinárodnom 
strojárskom veľtrhu v Brne. 

(Pripravil –jj-)

Slovenská výprava                                                                                    foto (-a-)

Povedali po návrate
Oslovili sme žiakov z SOŠt Tlma-

če, aby sa podelili s dojmami a zá-
žitkami. 

Martin Baláž z Bardoňova, žiak 
III. E: Bolo to náročné. Dlho sme 
trénovali, ale keďže ma zváranie 
baví, tréningy mi nerobili problé-
my. Organizačne bola súťaž pri-
pravená na vysokej úrovni, av-
šak zo strany súperov sme cítili na 
nás určitý tlak, pretože už dobré 
meno našej školy poznajú a majú 
z nás obavy. Chcem sa poďakovať 
Zdenkovi Šikeťovi a Ing. Ivano-
vi Uhnákovi, majstrovi Bc. Jánovi 
Salajovi a všetkým, ktorí mi pomá-
hali v príprave. Určite ma ten-
to úspech bude motivovať vyhrať 
ďalšiu súťaž a na rok dobre zma-
turovať. 

Štefan Farkaš z N. Dediny, žiak 
II. E: Na súťaži bola silná konku-
rencia. V metóde 135, ktorou 
som zváral, súťažili 50-ti, takže 
nervy poriadne pracovali. V noci 
sme nespávali, najprv pred zvára-
ním v napätí, aké to bude na súťa-
ži, a po súťaži z očakávania, aké 
budú výsledky. Absolútne som ne-
očakával, že vyhrám, mal som am-
bície dostať sa do prvej desiatky, 
s prvým miestom som vôbec ne-
rátal. Mám z toho veľmi dobrý po-
cit. Tento výsledok ma motivu-
je zlepšovať sa, pracovať na sebe 
a vo zváraní sa zdokonaľovať. Ra-
dosť z výhry zavládla aj doma, do 
poslednej chvíle nevedeli, že som 
vyhral, až keď som vykladal z auta 
zváračku, bolo im to jasné, takže 
všetci boli nadšení. Novú zvárač-
ku som hneď vyskúšal doma v ku-
chyni, bol som nedočkavý. Moje 
poďakovanie za prípravu na sú-
ťaž patrí Zdenkovi Šikeťovi, Ing. 
Uhnákovi a samozrejme majstro-
vi Bc. Salajovi, bez ktorého by toto 
všetko nebolo, aj všetkým, kto-
rí pri mne stáli a podporovali ma.

Matúš Dóka, Levice, žiak II. 
E: Nešiel som na súťaž s veľkým 
očakávaním, pretože som vedel, 
že konkurencia bude veľmi sil-
ná. Najmä súťažiaci z Nemecka 
nás chceli zdeptať, boli to najväč-
ší konkurenti. Veľmi si veria, majú 
to v povahách, ale v pripravenos-
ti nie sú lepší ako my. Keď sme ich 
porazili, bol to úžasný pocit, pre-
tože mnohí sa o to veľmi snažia 
a nám sa to podarilo. Poďakova-
nie patrí všetkým majstrom, ktorí 
nás pripravovali. Doma zavládla 
radosť, mal som telefonáty aj od 
bratov zo zahraničia. Zváranie ma 
chytilo za srdce, baví ma to, preto 
som si vybral túto školu a s výbe-
rom som spokojný. Idem za svo-
jím cieľom, chcem sa stať dobrým 
zváračom. Treba na to pevné ner-
vy, odhodlanie a potom to ide. Ve-
rím, že náš úspech bude príkla-
dom aj pre ostatných spolužiakov. 
Aby sme mali ďalších úspešných 
pokračovateľov, musia byť trpezli-
ví a cieľavedomí. 

NAŠI ZVÁRAČI VYNIKAJÚCO REPREZENTOVALI 
NA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI

IDE O ODBORNÚ PRÍPRAVU 
ALEBO O UKÁŽKU MOCI?

Najzávažnejšou zmenou v no-
vele živnostenského zákona od 
1. 6. 2010, hlavne pre začínajú-
cich živnostníkov v remeselných 
živnostiach, je tá, že po absolvo-
vaní rekvalifikačného kurzu pred 
vykonaním kvalifikačnej skúšky 
musí mať najmenej šesť mesačnú 
odbornú prax v odbore. Ľudovo 
povedané, ak niekto príde o za-
mestnanie vo sfére remesiel a aby 
sa mohol starať o seba a rodinu, 
a vynaloží náklady na absolvova-
nie rekvalifikačného kurzu, musí 
sa zamestnať! (Lenže MV SR ne-
dalo doplnok kde a u koho!) Po 
šiestich mesiacoch môže dať pri-
hlášku na kvalifikačnú skúšku.

Riaditeľ živnostenského odbo-
ru ministerstva vnútra 7. mája 
v televízii Markíza tento stav ob-
hajoval tým, že „dochádza k ob-
chádzaniu vzdelávacieho systé-
mu, čo sa týka odbornej prípravy, 
hlavne v tej časti, kde sa vykoná-
va odborná prax“. To znamená, že 
ustanovizne, ktoré majú akreditá-
ciu na realizáciu rekvalifikačných 
kurzov, zanedbávajú, podceňu-
jú alebo nedôsledne zabezpečujú 
odbornú prípravu pre svojich ab-
solventov. Pýtam sa: Všetky alebo 

o koľkých má riaditeľ odboru ve-
domosti? A môžu za to absolventi 
rekvalifikačných kurzov? 

Dôležitá je otázka, či minis-
terstvu vnútra ide o skvalitne-
nie odbornej prípravy absolven-
tov rekvalifikačných kurzov alebo 
o nové administratívne prekážky, 
ktoré zhoršia podnikateľské pros-
tredie. Ak ide o skvalitnenie od-
bornej prípravy, mohol riaditeľ 
odboru z titulu svojej pozície čle-
na akreditačnej komisie minister-
stva školstva iniciovať opatrenia, 
vedúce k odstráneniu toho po-
znatku a nedostatku. Treba robiť 
kroky voči ustanovizni, ktorá ne-
dôsledne zabezpečuje kurzy a nie 
voči absolventom, ktorí si v dob-
rej viere za kurz zaplatia a ne-
poznajú podmienky, na základe 
ktorých bola akreditácia vydaná. 
(A kto a na základe čoho odsúhla-
suje pre akreditačnú komisiu vy-
danie akreditácie?) 

Lenže, jednoduchšie je absol-
ventov rekvalifikačných kurzov 
„prefackať“ a cez novelu živnos-
tenského zákona vložiť do prísluš-
ného paragrafu podmienku, ktorá 
im znemožní začať podnikať v re-

meselných živnostiach a uvoľniť 
tak sociálnu sieť. 

Treba skonštatovať, že účinnosť 
tohto „vynálezu“ je do 31. 12. 
2011, od 1. januára 2012 majú 
kvalifikačné skúšky pod názvom 
„skúška na overenie odbornej 
spôsobilosti„ organizovať vybra-
né odborné školy. Je zaujímavé, 
že tam sa už následná, najmenej 
šesťmesačná prax v odbore nevy-
žaduje.

P. S.: Vo vyhodnotení medzire-
zortného pripomienkového ko-
nania k návrhu zákona o službách 
na vnútornom trhu, ktoré ovplyv-
nili práve § 22 živnostenského zá-
kona, je pod číslom 30 uvedené, 
že Slovenská živnostenská komo-
ra svoje pripomienky vôbec ne-
zaslala. Ako mohla, keď novelu 
zákona na pripomienkovanie ne-
dostala?

Otázka pre príslušný orgán 
štátnej správy: Kde bola postup-
nosť krokov prerušená a kto za-
vinil, že Slovenská živnostenská 
komora návrh zákona o služ-
bách na vnútornom trhu k pri-
pomienkovaniu nedostala??? 

Ervín Boháčik,
predseda  SŽK KZ Košice 
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Legislatíva
Inzercia

MONITORING 
ZAMESTNANCOV

Problematika monitoringu zamestnancov zahŕňa viacero 
oblastí (zhromažďovanie údajov o zamestnancovi, kontrola 
e-mailov zamestnancov, sledovanie zamestnancov prostred-
níctvom kamier) a súvisí s viacerými právami. Na strane jed-
nej s právom zamestnávateľa ochraňovať svoj majetok, kon-
trolovať prácu zamestnanca a dávať zamestnancovi pokyny 
a na druhej strane s právom zamestnanca na ochranu súkro-
mia, na listové, poštové, telekomunikačné tajomstvo a s po-
vinnosťou zamestnanca využívať pracovný čas na plnenie pra-
covných úloh.

Vzhľadom na to, že ide o proble-
matiku, ktorá sa dotýka viacerých 
právnych odvetví (ústavné právo, 
občianske právo, pracovné právo, 
trestné právo), je možné „vysloviť“ 
určité odporúčania.

Zákonník práce - oblasť moni-
toringu zamestnancov: 

1. Zamestnávateľ môže o za-
mestnancovi zhromažďovať len 
osobné údaje súvisiace s kvali-
fikáciou a profesionálnymi skú-
senosťami zamestnanca a údaje, 
ktoré môžu byť významné z hľa-
diska práce, ktorú zamestnanec 
má vykonávať, vykonáva alebo vy-
konával. 

Z uvedeného ustanovenia vy-
plýva, že zamestnávateľ nesmie 
zhromažďovať také údaje o za-
mestnancovi, ktoré nesúvisia 
s jeho prácou (napr. údaje týka-
júce sa majetkových pomerov za-
mestnanca). 

2. Zamestnávateľ ďalej nesmie 
bez vážnych dôvodov, spočívajú-

cich v osobitnej povahe činnos-
tí zamestnávateľa narúšať súkro-
mie zamestnanca na pracovisku 
a v spoločných priestoroch za-
mestnávateľa tým, že ho sledu-
je bez toho, aby bol na to upo-
zornený alebo kontroluje listové 
zásielky, adresované zamestnan-
covi ako súkromnej osobe. Ak je 
u zamestnávateľa zavedený kon-
trolný mechanizmus, je zamest-
návateľ povinný informovať za-
mestnanca o rozsahu kontroly 
a spôsoboch jej uskutočňovania. 

Z uvedeného vyplýva, že za-
mestnávateľ nesmie kontrolovať 
listové zásielky adresované za-
mestnancovi ako súkromnej oso-
be. (Problematickým bodom je, 
ktoré zásielky treba považovať za 
také, ktoré sú určené zamestnan-
covi ako súkromnej osobe. Ak to-
tiž zamestnanec je na pracovisku, 
vykonáva prácu v prospech za-
mestnanca, súkromné zásielky na 
pracovisku „nemajú čo robiť“.) 

(Zdroj: Verlag Dashöfer) 

Vážené dámy

máte záujem rozšíriť svoje podnikateľské aktivity do Rakúska?

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

  v Rakúsku

Odborníčka Hospodárskej komory Viedeň poskytne potrebné informácie o 

Hlavné témy:  , 

 Termín a miesto konania: .  20  • Bratislava

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

Registrácia záujemkýň najneskôr do .  20  • telefonicky: 02/4829 1297 • e-mailom: daniela.bestrova@sopk.sk

Registrovaným záujemkyniam zašleme podrobné informácie o mieste a čase konania seminára

Účasť je bezplatná  zabezpečené tlmočenie  občerstvenie

Niektoré jazdné súpravy
nad 3,5 t od 15. apríla neplatia mýto
Jazdné súpravy kategórie M1 a N1 s prípojným vozidlom s celkovou 

hmotnosťou nad 3,5 tony nepodliehajú od 15. apríla 2010 spoplatne-
niu mýtnym systémom. Ide o dočasný stav, kým sa nevytvorí príslušná 
legislatíva k diaľničným nálepkám. 

Zo spoplatnenia vyníma vozidlá novela zákona o cestnej premáv-
ke č. 144/2010 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o 
cestnej premávke. Najneskôr 1. júna 2010 bude táto kategória opäť 
spoplatnená. Pri vytvorení jazdnej súpravy nad 3,5 t z vozidiel M1, 
resp. N1 a prípojného vozidla bude totiž povinnosťou vodiča pri pou-
žití diaľnice alebo rýchlostnej cesty zakúpiť si diaľničnú nálepku. Výška 
a vzor diaľničnej nálepky stanovia osobitné právne predpisy s predpo-
kladanou dobou účinnosti 1. júna 2010. K dispozícii týždenné a me-
sačné nálepky s navrhovanou cenou 5 až 10 eur. 

(Zdroj: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR)

Čo mám robiť, aby som nakladal s odpadmi z obalov 
vždy v súlade s platnými predpismi? 

Nový zákon o obaloch
V súčasnosti platný zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o obaloch“) nadobudol účinnosť 1. januára 2003. Jeho cieľom 
bolo vytvoriť právny rámec pre nakladanie s obalmi a odpadmi z oba-
lov v Slovenskej republike a tak transponovať Smernicu Európskeho 
parlamentu a Rady č. 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov. 

Cieľom prijatia nového zákona je predovšetkým presnejšie defino-
vanie pojmu „obal“, v súvislosti s potrebou transpozíciou smernice 
č. 2004/12/ES Európskeho parlamentu a Rady, sprehľadnenie exis-
tujúcej právnej úpravy, čiže jednoznačné definovanie pojmov, úpra-
va práv a povinností povinných osôb a oprávnených organizácií, ako 
aj presnejšie určenie zodpovednostných vzťahov medzi týmito sub-
jektmi a odstránenie niektorých rozporov pri určovaní povinností zú-
častnených subjektov v procese zálohovania opakovane použiteľných 
obalov. Zákon je na základe požiadaviek smernice o obaloch a tiež 
Smernice EP a Rady č. 98/34/ES aj technickým predpisom, čo bolo dô-
vodom jeho predloženia na vnútrokomunitárne pripomienkové ko-
nanie. Nový zákon o obaloch nadobudol účinnosť 1. mája 2010.   (r)
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(Pokračovanie na str. 8)

14. ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV SLOVENSKEJ ŽI
V piatok 9. apríla 2010 sa v kongresovej sále Trenčianskeho samo-

správneho kraja konalo 14. zhromaždenie delegátov Slovenskej živ-
nostenskej komory. Zhromaždenie otvoril a viedol podpredseda pred-
stavenstva a predseda košickej krajskej zložky Ervín Boháčik. Správu 
o činnosti Slovenskej živnostenskej komory za obdobie od posledného 
zhromaždenia delegátov predniesol predseda SŽK Ing. Vojtech Gott-
schall, správy o hospodárení komory a o činnosti dozornej rady pred-
seda dozornej rady Milan Velčický. Delegáti bez pripomienok schváli-
li overenú účtovnú závierku za rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010. 

Na zhromaždení boli volení funkcionári na nasledujúce obdobie. Za 
predsedu SŽK bol opätovne zvolený Ing. Vojtech Gottschall, za členov 
predstavenstva Dr. Katarína Babulíková, Ervín Boháčik, Marián Hanu-
sek, Ing. Jozef Jasenák, Ing. Cyril Klobušovský, Bc. Jaroslav Križan, Juraj 
Lalík, Vladimír Mička, Ing. Michal Mudrák, Anna Náglová, Ing. Tomáš 
Novotný, Mária Ondriašová, Ing. Robert Schmidt, JUDr. Ján Sitarčík, 
RNDr. Igor Talian, CSc. a Ing. Pavol Višňovský. Za členov dozornej rady 
boli zvolení Helena Dubayová, Ing. Vladimír Holečko, Mikuláš Holo-
ďák, Ján Ihriský, Ing. Tibor Iró, Mgr. Marta Ivanová, Martin Mičian, Mi-
lan Velčický a Peter Voštinár. Na prvom spoločnom zasadnutí po skon-
čení zhromaždenia si členovia dozornej rady zvolili predsedu - Milana 
Velčického.

Rokovanie delegátov poctila svojou návštevou ministerka práce, soci-
álnych vecí a rodiny Viera Tomanová. Po úvodných slovách prítomných 
vyzvala, aby predniesli svoje otázky, na ktoré ihneď reagovala. Minister-
ka pozvala zástupcov Slovenskej živnostenskej komory na osobné roko-
vanie na ministerstvo. 

Snemovanie delegátov pozdravili aj predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja Pavol Sedláček a primátor mesta Bánovce nad Bebra-
vou Stanislav Šiko.                                                                                       (red.)

HOSTIA
Zhromaždenie delegátov Slo-

venskej živnostenskej komory 
poctila svojou návštevou minister-
ka práce, sociálnych vecí a rodiny 
Viera Tomanová. Delegáti privíta-
li aj ďalších hostí. Riaditeľ odbo-
ru vnútornej politiky Boris Sopira 
prečítal pozdrav prezidenta Slo-
venskej republiky Ivana Gašparo-
viča. S príhovormi vystúpili i pred-
seda výboru Národnej rady SR pre 
zdravotníctvo Viliam Novotný, 
poslanec národnej rady Ivan Šte-
fanec, splnomocnenec vlády pre 
územnú samosprávu Ján Turčan, 
riaditeľ živnostenského odboru 
Ministerstva vnútra SR Ján Dut-
ko, podpredseda strany Most-Híd 
Ivan Švejna, za KDH Peter Belin-
ský, za SaS Ľudovít Jurčík a prezi-
dent Slovenského živnostenského 
zväzu Stanislav Čižmárik. Prí-
tomní boli tiež zástupcovia gene-
rálneho partnera VÚB banky, a.s., 
Martina Hauskrechtová a Marek 
Ilčin, za SOPK Ladislav Dobro-
denka, za SPPK Alexander Pasto-
rek, za NARMSP Peter Pacek, za 
AZZZ Branislav Masár, riaditeľka 
DR SR – pracovisko Trenčín Adria-
na Molnárová, prednostka ObÚ 
Trenčín Daniela Stráňaiová, vedú-
ci odborov živnostenského pod-
nikania - v Trenčíne Oľga Michal-
cová, v Novom Meste nad Váhom 
Jarmila Schmidlová, v Považskej 
Bystrici Vladimír Lefko, riaditeľka 
ÚPSVaR v Trenčíne Teresa Pavlás-
ková, riaditeľ ÚPSVaR v Prievidzi 
Jozef Stopka a zástupkyňa riadi-
teľa ÚPSVaR v Novom Meste nad 
Váhom Judita Jakubeová.

DIALÓG 
S MINISTERKOU PRÁCE
Delegáti privítali aj minister-

ku práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Vieru Tomanovú, ktorá prišla 
s predsedom Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja Pavlom Sed-
láčkom. Predseda samospráv-
neho kraja, ako domáci, privítal 

delegátov, poprial naplnenie pri-
jatých cieľov a poďakoval za spo-
luprácu pri kreovaní odborného 
školstva. Vyslovil presvedčenie, 
že živnostenská komora pomô-
že prinavrátiť dôstojnosť starým 
povolaniam a prisľúbil pomoc zo 
strany kraja.

Ing. Gottschall mu poďakoval 
za slová uznania a otvoril disku-
siu. Ministerke poďakoval za to, 
že prijala pozvanie. Povedal, že sa 
stretávame v období dopadu krízy 
a budeme diskutovať predovšet-
kým o problémoch živnostníkov 
v jednotlivých regiónoch. 

„Zástupcovia živnostenskej obce 
sa aktívne zapojili a podporova-
li kroky vlády, ktoré viedli k zlep-
šovaniu podmienok a zmierneniu 
krízy. Niečo sa zlepšilo, niečo stag-
nuje, niečo sa aj zhoršilo. Zo stra-
ny vlády je ochota pripraviť ďal-
šie systémové opatrenia. Ocenili 
sme kroky ministerstva školstva pre 
skvalitnenie odborného vzdeláva-
nia, máme tú česť, že máme zá-
stupcu v rade vlády pre odborné 
vzdelávanie a prípravu,“ povedal 
ďalej predseda SŽK. Konštatoval, 
že „niečo nebolo doriešené, a to 
predovšetkým nákladové polož-
ky v sektorových radách“. Pouká-
zal na problém zákona o službách 
na vnútornom trhu pri overova-
ní odbornej spôsobilosti a zákona 
o celoživotnom vzdelávaní, kto-
ré ovplyvnili živnostenský zákon 
v časti overovania odbornej spô-
sobilosti. Povedal, že „od 1. júna 
tohto roku prinášajú tak problém 
v súvislosti so zákonom o zames-
tnanosti v § 49, ktorý práve vláda 
prijala ako aktívny prvok znižova-
nia nezamestnanosti“. Ide o to, že 
nejakým neznámym spôsobom sa 
do zákona dostala podmienka, že 
po rekvalifikácii môže uchádzač 
žiadať o živnosť až po šiestich me-
siacoch praxe. To znamená, že po 
tomto termíne sa sociálna sieť ne-
bude znižovať, ale zostane zaťa-
žená uchádzačmi o zamestnanie. 
Sú vážne pochybnosti, že rekva-
lifikanta niekto prijme do pracov-
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IVNOSTENSKEJ KOMORY - TRENČÍN - 9. 4. 2010

ZÁVERY 
ZHROMAŽDENIA

Zhromaždenie delegátov SŽK berie na  vedomie správu mandátovej 
komisie, podľa ktorej sa na zhromaždení delegátov SŽK zúčastňuje do 
10,50 hod. 59 a od 10,50 hod. 60 delegátov zo 60 pozvaných, čo pred-
stavuje stopercentnú účasť. 

Zhromaždenie delegátov SŽK berie na vedomie správu o činnosti SŽK 
v r. 2009, prednesenú Ing. Vojtechom Gottschallom bez pripomienok.

Zhromaždenie delegátov SŽK berie na vedomie správu Dozornej rady 
SŽK o činnosti v roku 2009, prednesenú jej predsedom Milanom Vel-
čickým bez pripomienok.

Zhromaždenie delegátov SŽK schvaľuje overenú účtovnú závierku 
SŽK a správu nezávislého audítora za rok 2009 bez pripomienok.

Zhromaždenie delegátov SŽK schvaľuje predložený návrh rozpočtu 
SŽK na rok 2010 bez pripomienok.

Za predsedu SŽK bol zvolený Ing. Vojtech Gottschall.
Za členov predstavenstva SŽK boli zvolení: Vladimír Mička, Marián 

Hanusek (Bratislava), Juraj Lalík, JUDr. Ján Sitarčík (Banská Bystrica), 
Ervín Boháčik, Ing. Tomáš Novotný (Košice), PhDr. Katarína Babulíko-
vá, Mária Ondriašová (Nitra), Ing. Michal Mudrák, Ing. Cyril Klobušov-
ský (Prešov), RNDr. Igor Talian, CSc., Bc. Jaroslav Križan (Trenčín), Ing. 
Róbert Schmidt, Ing. Jozef Jasenák (Trnava), Ing. Pavol Višňovský, Anna 
Náglová (Žilina). 

Za členov Dozornej rady SŽK boli zvolení: Milan Velčický (Bratislava), 
Martin Mičian (Banská Bystrica), Ing. Vladimír Holečko (Košice), Helena 
Dubayová (Nitra), Mikuláš Holoďák (Prešov), Ján Ihriský (Trenčín), Ing. 
Tibor Iró (Trnava), Peter Voštinár (Žilina).

Za náhradníkov za členov Dozornej rady SŽK boli zvolení: Ing. Mar-
ta Ivanová (Bratislava), PhDr. Iveta Takáčová (Košice), Ing. Mária Majer-
ská (Trnava). 

Zhromaždenie delegátov SŽK ukladá predsedovi SŽK písomne infor-
movať Úrad vlády SR a kanceláriu NR SR o problémoch, vyplývajúcich 
zo zákona o službách na vnútornom trhu.

Zhromaždenie delegátov ukladá predsedovi SŽK a predstavenstvu pri-
praviť novelu zákona o SŽK.

Zhromaždenie delegátov ukladá predsedovi a predstavenstvu SŽK za-
čať rokovania s Úradom vlády SR o presunutí Živnostenského registra 
z pôsobnosti MV SR do pôsobnosti MH SR.

Zhromaždenie delegátov ukladá predsedovi SŽK zaoberať sa diskus-
nými príspevkami zo zhromaždenia delegátov a prijať k nim príslušné 
úlohy.

(Z uznesenia)

Z DISKUSIE
Z diskusií členov na zhromaž-

dení delegátov vyvstal rad otázok, 
ktoré treba riešiť. Sú to najmä:

* Nástroje aktívnej politiky zo 
strany štátu. Pre živnostenský stav 
a malých a stredných podnikate-
ľov sú málo dostupné a nepre-
hľadné, v mnohých prípadoch pô-
sobia demotivačne.

* Administratívna byrokracia. 
Stále pretrvávajúca komplikova-
ná administratívna byrokracia pri 
schvaľovacích a povoľovacích ko-
naniach, duplicitné vyžadovanie 
dokladov, štatistické hlásenia bez 
spätnej väzby.

* Vysoké odvodové zaťaženie. 
V oblasti daňových nástrojov, na-
priek dosiahnutým pozitívnym 
skutočnostiam, naďalej pretrváva-
jú problémy s vysokým odvodo-
vým zaťažením ceny práce a sys-
témom výberu odvodov.

* Nedostatky na trhu práce. 
Prehlbuje sa nedostatok ľudských 
zdrojov s odpovedajúcim odbor-
ným vzdelaním, pracovnými a re-
meselnými zručnosťami a kvalit-
ným výkonom služieb a výroby.

* Priestor na komunikáciu. 
Priestor na komunikáciu exeku-
tívnych a zákonodarných orgá-
nov vedenia nášho štátu s komo-
rami a inštitúciami, zastupujúcimi 
živnostníkov, malých a stredných 
podnikateľov, je nesystémový 
a nedostatočný. Odporúčame tie-
to inštitúcie chápať ako partne-
rov, ktorí sa budú spolupodieľať 
na tvorbe a prevádzke kvalitného 
podnikateľského prostredia.

* Podpora SŽK. Hľadať riešenia 
podpory SŽK zo štátneho rozpoč-
tu pre kvalitné, plno profesionál-
ne zabezpečovanie úloh vo verej-
nom záujme, ktoré komora toho 
času vykonáva iba z vlastných, 
značne obmedzených zdrojov, 
v ostatnom období znižovaných 
legislatívnymi zásahmi.

* Zapájanie do projektov. Ak-
tívnejšie zapojenie krajských zlo-
žiek komory do projektových 
programov z EF, hlavne v oblasti 
podpory, stability a rozvoja konku-
rencie schopnosti SZČO a živnos-
tenského stavu a malých a stred-
ných podnikateľov. 

* Pôsobenie na legislatívny 
proces. Pre efektívnejšie pôsobe-
nie na legislatívny proces je po-
trebné presadiť, aby SŽK bola stá-
lou inštitúciou pre medzirezortné 
pripomienkovacie konanie a aby 
zástupca inštitúcie pre živnosten-
ské podnikanie a malých a stred-
ných podnikateľov bol riadnym 
členom Legislatívnej rady vlády.

* Obsadenie štruktúr komo-
ry. Treba doriešiť profesionálne 
obsadenie štruktúr vedenia SŽK, 
odborných útvarov a kancelá-
rií krajských zložiek pracovníkmi 
s požadovanou odbornou kvalifi-
káciou, jazykovými vedomosťami 
a následne primeraným spoločen-
sko-ekonomickým ohodnotením. 

BLAHOŽELANIE 
PREDSEDOVI SŽK

Vážený pán predseda, dovoľte nám Vám zablahoželať k opätovnému 
zvoleniu do významnej a zodpovednej funkcie predsedu Slovenskej živ-
nostenskej komory na ďalšie obdobie. 

Želáme Vám v tejto dôležitej funkcii dobré zdravie, splnenie Vašich 
cieľov a veľa osobných a pracovných úspechov. 

Zároveň dovoľte vysloviť poďakovanie za pozvanie na tohtoročné 
zhromaždenie delegátov SŽK v Trenčíne, na ktorom odzneli zaujímavé 
podnety na skvalitnenie podnikateľského prostredia pre malé a stred-
né podniky.

S pozdravom 
Ing. Tomáš Malatinský 
prezident AZZZ SR

RNDr. Oto Nevický
generálny sekretár

VOĽBY 
V PREDSTAVENSTVE

Na prvom zasadnutí predstavenstva SŽK boli zvolení:

prvý podpredseda Ing. Pavol Višňovský
podpredseda pre ekonomiku Ing. Cyril Klobušovský
podpredseda pre organizačné veci Ervín Boháčik
podpredseda pre vzdelávanie Ing. Robert Schmidt
predseda výboru pre legislatívu JUDr. Ján Sitarčík
predsedkyňa výboru pre celoživotné vzdelávanie PhDr. Katarína 
Babulíková
člen zodpovedný za oblasť mediálnej politiky Vladimír Mička

(Foto na dvojstrane mv, jj, bi)
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DIALÓG S MINISTERKOU PRÁCE
(Dokončenie zo str. 6)

 • Zákony sťažujú život. Pod-
ľa zväzu obchodu nové zákony 
sťažujú zákazníkom život. Záko-
ny prijímané v poslednom ob-
dobí, smerujúce do oblasti ob-
chodu nielen komplikujú život 
obchodníkom, ale často majú 
negatívny dopad aj na spotrebi-
teľa alebo skupiny, pre ktoré mali 
byť určené. Obchodníci pova-
žujú nové zákony o neprimera-
ných podmienkach v obchod-
ných vzťahoch, o potravinách 
alebo o obaloch za šité „horúcou 
ihlou“.

 • Hromadné prepúšťanie. 
V rámci hromadného prepúš-
ťania zostáva ohrozených 15 
325 pracovných miest. Od roku 
2008, kedy sa začala prejavovať 
na Slovensku finančná a hospo-
dárska kríza, zaevidovalo minis-
terstvo hospodárstva celkovo 46 
466 ohrozených miest. Ako in-
formoval rezort, z nahlásených 
ohrozených miest reálne stratilo 
svoju prácu 31 171 zamestnan-
cov.  

 • Dlhy potápajú euro. Euró-
pa musí zachraňovať euro. Mi-
nistri financií sa v Bruseli stretli 
na mimoriadnom summite, aby 
dali jasný signál, že pre stabilizá-
ciu spoločnej meny urobia aj ne-
možné. Chcú zabrániť ďalšiemu 
poklesu eura, ktoré je na 14-me-
sačnom minime a takisto zabrz-
diť nárast nákladov na dlhopisy 
zadlžených krajín. 

 • Slovensku hrozí súdny pro-
ces. Európska komisia požiada-
la Slovensko zaslaním formálnej 
žiadosti, aby si splnilo svoje zá-
väzky týkajúce sa pravidiel ná-
hrady nákladov za zdravotnú 
starostlivosť poskytnutú v inom 
členskom štáte EÚ. Ako konšta-
tuje komisia, na základe sloven-
ských právnych predpisov „slo-
venskí pacienti nemajú istotu, že 
sa im preplatia náklady za liečbu 
v iných členských štátoch v súla-
de so zásadou slobody poskyto-
vania služieb“. Pokiaľ príslušné 
slovenské orgány nepodajú do-
statočné vysvetlenie vo veci do 
dvoch mesiacov, Slovensku bude 
hroziť proces na Súdnom dvore 
Európskych spoločenstiev.

 • České kúpeľne na Sloven-
sku. Na slovenský trh má na-
mierené najväčší český špecia-
lizovaný predajca kúpeľňového 
vybavenia, spoločnosť Siko Kou-
pelny. Pre Slovákov to znamená 
väčšiu konkurenciu, ktorá môže 
priniesť nižšie ceny na trhu.

 • Nižšia daň. Už neplatí, že ka-
mionisti tankujú všade, len nie 
na Slovensku. Práve naopak. Po 
znížení spotrebnej dane na naftu 
držia naše čerpacie stanice tromf 
v podobe nízkej ceny, a tak už 
zahraniční prepravcovia tanku-
jú u nás. Najvýraznejšie sa ten-
to trend prejavil pri hraniciach 
s Českom.                        (dt, hn, in)

Krátke správy

Zo zhromaždenia delegátov
Krátke správy

ného pomeru, aby si nevychová-
val konkurenciu.

Pri predkladaní a schvaľova-
ní národného referenčného rám-
ca poukázal predseda komory na 
problémy z praxe, a to adminis-
tratívne, netransparentné a zdĺ-
havé konania, kde sa prejavujú 
prvky klientelizmu a korupcie, čo 
sú dôvody, prečo žiadateľov z ra-
dov živnostníkov o takéto pro-
jektové pomoci je čoraz menej. 
Komora je pripravená tento stav 
riešiť, ale o tom, že spoločnosť ešte 
stále nedocenila postavenie tohto 
stavu, svedčí aj skutočnosť o veľmi 
laxnom riešení významného a dô-
ležitého projektu živnostenského 
inštitútu. Ani predchádzajúca vlá-
da, ani táto nehľadali riešenie, ako 
projekt podporiť a zrealizovať, 
skôr ako ho neschváliť. Naposle-
dy sa objavil problém, či komora 
je oprávnená čerpať finančné pro-
striedky z operačného programu 
1.2., či je verejná inštitúcia pod-
ľa smerníc EÚ a či môže byť pri-
jímateľom nenávratného príspev-
ku. Na toto sa prišlo po šiestich 
rokoch, pričom komora už vložila 
do projektu viac ako 3 mil. korún 
z vlastných prostriedkov. Znechu-
tení sú už dnes funkcionári, pro-
jektanti, sklamané je mesto Bá-
novce nad Bebravou. 

Na slová predsedu reagovala mi-
nisterka konštatovaním, že o tom-
to probléme vie, že pozná projekt 
inštitútu detailne, lebo jej minis-
terstvo má aj v tomto okamihu 
alokovanú tú časť peňazí, ktorá 
ide na projekt v časti ESF. Problém 
je na ministerstve hospodárstva. 
Preto predseda komory poprosil 
ministerku o zvolanie rokovania 
s ministrom hospodárstva, na kto-
rom by sa povedalo dosť alebo po-
kračujeme. 

Potom ministerka odpoveda-
la na otázky delegátov, hľadajúc 
spoločné riešenia problémov. Po-
vedala, že je pre ňu cťou, že bola 
pozvaná a ocenila, že bol akcep-
tovaný jej program. Reagovala na 
vystúpenie predsedu komory: Sa-
mostatne zárobkovú činnosť po-
važuje za nesmierne dôležitú, 
avšak zarazili ju názory na admi-
nistratívne bariéry. Povedala: „Bo-
hužiaľ, systém z ESF je skutočne 
nesmierne administratívne nároč-
ný.“ Ministerku prekvapila zmien-
ka o korupčnom správaní sa úrad-
níkov a klientelizme. Požiadala, 
aby sa povedalo konkrétne, o kto-
ré úrady ide, aby mohla zasiah-
nuť. S pripomienkami k postu-
pom úradníkov na úradoch práce 
sa prihlásili Ing. Plesník zo Zvole-
na a Ing. Mondík z Trebišova, kto-
rí kritizovali hlavne nevyužívanie 
elektronickej prepojenosti štát-
nych inštitúcií a náročnú adminis-
tratívu. Ministerka odpovedala, že 
so smernicou EÚ veľa neurobí, ale 
pripravuje sa nový program s no-
vou výpočtovou technikou, ktorý 
by mal byť hotový do konca toh-

to roka. Prisľúbila stretnutie so zá-
stupcami SŽK, kde by sa predložili 
podnety a konkrétne pripomien-
ky. Povedala, že svoje námety 
môžu predkladať zástupcovia ko-
mory v komisiách úradov práce 
a prekvapilo ju, že niektoré úrady 
práce nemali záujem o zástupcov 
komory. O účasti v spomínanej 
komisia hovorila delegátka Ha-
burová z Trebišova. Delegát Ing. 
Jasenák sa posťažoval na neu-
hradené odmeny lektorom vzde-
lávania v sociálnych podnikoch. 
Ministerka odpovedala, že si veľ-
mi váži ľudí, ktorí v nich pracu-
jú, avšak opozícia neustále napá-
da tieto podniky a sťažuje im tým 
činnosť. Bola by rada, keby sa pri-
pravilo rokovanie, aby sa prob-
lémy vyriešili. Priznala, že admi-
nistratívnu náročnosť sama znížiť 
nedokáže. Ministerka hovorila aj 
o projektoch, do ktorých je mož-
né sa prihlásiť, v ktorých je priestor 

aj pre živnostenskú komoru. Dot-
kla sa odvodov: „Bolo upravené 
percento, pri stanovení vymeriava-
cieho základu bol plne akceptova-
ný návrh živnostníkov. Rok 2010 je 
síce nevýhodný, avšak budúci rok 
by mal byť výhodnejší.“ Upozor-
nila na výšku platených odvodov 
v súvislosti s budúcimi dôchodka-
mi, nakoľko tie budú nízke, pokiaľ 
sa živnostníci nezamyslia nad svo-
jím prístupom a niečo neurobia. 

Konštatovala, že nie je záujem od-
vody znižovať.

V diskusii s ministerkou prá-
ce delegát Dr. Sitarčík pripome-
nul prísľub predsedu vlády spred 
roka, týkajúci sa živnostenské-
ho inštitútu. Ministerka prisľúbila, 
že predsedu vlády upozorní, av-
šak má skúsenosť, že čo si nedo-
tiahne sama, nie je. Projekt inšti-
tútu sa jej páči, má podľa nej svoje 
odôvodnenie a urobí všetko pre-
to, aby sa s tým do konca júna toh-
to roku pohlo.

Primátor mesta Bánovce nad 
Bebravou Stanislav Šiko povedal, 
že prišiel na zhromaždenie hlavne 
kvôli projektu inštitútu. „Mesto je 
naďalej pripravené, podmienky sa 
síce menia, sme však ochotní po-
dať pomocnú ruku,“ povedal pri-
mátor.

Delegát Ing. Gerliczy pochválil 

prístup úradu práce Piešťanoch, 
konštatoval, že je je potrebné aj 
chváliť, nielen haniť. 

Záverom ministerka poďakova-
la za pozornosť a podnetné pripo-
mienky. Popriala úspešný priebeh 
rokovania a šťastný návrat domov. 
Predseda komory jej s kyticou ruží 
poďakoval a vyslovil nádej, že 
naša spolupráca bude taká pekná 
ako tieto ruže.                               (i)

nom rozpočte výšku nákladov sú-
visiacich s výkonom funkcie ex-
terných predsedov a externých 
členov maturitných komisií a skú-
šobných komisií. Výška nákladov 
súvisiacich s výkonom funkcie 
externých predsedov a exter-
ných členov maturitných komi-
sií a skúšobných komisií pre rok 
2010 je nasledovná:

a) náklady na zastupovanie za-
mestnancov vysielajúcej školy 
v sume 28,50 €

b) paušálna časť odmeny pre 
predsedu školskej maturitnej ko-
misie v sume 21,50 €

c) paušálna časť odmeny pre 
predsedu predmetovej maturit-

nej komisie a jej členov. vrátane 
odborníkov z praxe, predsedu 
skúšobnej komisie pre záverečnú 
skúšku a pre absolventskú skúšku 
a ich členov, vrátane odborníkov 
z praxe, v sume 11,00 €

d) odmena pre predsedu pred-
metovej maturitnej komisie 
a predsedu skúšobnej komisie 
pre záverečnú skúšku a pre ab-
solventskú skúšku na odskúšané-
ho žiaka v sume 1,85 €

e) odmena pre predsedu škol-
skej maturitnej komisie a jej čle-
nov, vrátane odborníkov z praxe, 
členov skúšobnej komisie pre zá-
verečnú skúšku a pre absolvent-
skú skúšku vrátane, odborníkov 
z praxe, na odskúšaného žiaka 
v sume 0,72 €.                            (sch)

ÚHRADA NÁKLADOV 
MATURITNÝCH ...

(Pokračovanie zo str. 3)
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Pripravený je šport, zábava, deň Pripravený je šport, zábava, deň 
s hudbou a občerstvením pre vás s hudbou a občerstvením pre vás 
a vašich blízkych. Stačí iba prísť!a vašich blízkych. Stačí iba prísť!

Očakávame viac ako 500 účastníkov.Očakávame viac ako 500 účastníkov.
Generálny partner: 
DIOSNA, GmbH. 

Partneri: 
EKVIA, s. r. o., ZEELANDIA, s. r. o., 

AXA Žilina, Prachar, s. r. o.,
DIAMANT, GmbH, Old Herold HEFE, s. r. o., 

Lesaffre Slovensko, s. r. o.,
obec Pruské, Kopek, s. r. o.,

Cukráreň Ihriský, s. r. o.
ZSE Energia, a. s. 

Informácie a prihlášky posielajte 
do 30. 4. 2010 na sekretariát cechu!! 

Tel. 033/6413314 
e-mail: krajcovicova@bageta.eu

pozýva na
V. V. ročník športových hier ročník športových hier 

pekárov a cukrárovpekárov a cukrárov
22. máj 2010 
od 8,00 hod.

areál TJ Považan
Pruské 

Jedným z hlavných cieľov Slo-
venskej živnostenskej komory je 
vybudovanie živnostenské inštitú-
tu – inštitúcie pre potreby živnost-
níkov. Takáto inštitúciu existovala 
v medzivojnovom období v Mar-
tine a nebude na škodu veci pri-
pomenúť si jej vznik a organizova-
nie činnosti.

Vznikom živnostenského záko-
na v roku 1859 začala aj u nás éra 
živnostenského pôsobenia. Pre 
odstránenie krízy drobných re-
meselných živností bola od konca 
19. storočia v celej monarchii za-
čatá akcia (dobový výraz na pod-
poru)  na ich povznesenie, na kto-
rej sa mali podieľať predovšetkým 
novovytvorené tzv. ústavy pre zve-
ľaďovania živností (najmä v nie-
ktorých väčších mestách, vrátane 
Prahy). 

V roku 1910 vznikol vo Viedni 
ck úrad pre zveľaďovanie živností 
a ďalej tiež od roku 1908 pôsobila 
vo Viedni ck úradovňa pre živnos-
tenské úverovanie. Agenda zveľa-
ďovania živností pripadla v samo-
statnom československom štáte 
ministerstvu priemyslu, obchodu 
a živností (ďalej len MPOŽ) a po-
stupne bolo zámerom vybudovať 
štátnu organizáciu služieb pre zve-
ľaďovanie živností. V tomto zmys-
le bol koncipovaný zákon č. 279 
Zb. z. a n. zo 14. apríla 1920. V ce-
lej ČSR bol plánovaný vznik troch 
štátnych ústavov, priamo podria-
dených MPOŽ, a to v Prahe pre 
Čechy, v Brne pre Moravu a Sliez-
sko, v Turčianskom Svätom Marti-
ne pre Slovensko a Podkarpatskú 
Rus. Budovanie zmienených ústa-
vov sprevádzal rad ťažkostí. Nako-
niec bol zriadený v roku 1922 pri 
MPOŽ samostatný úrad - Ústredie 
štátnej služby živnostensko zvele-
bovací (vtedajší výraz). 

Vývin štátnej akcie živnosten-
sko-zveľaďovacej na Slovensku 
úzko súvisí so vznikom a vývinom 
Slovenskej remeselníckej a ob-
chodníckej jednoty, ktorá bola 
založená v Turčianskom Sv. Mar-
tine v roku 1919 ako odborová 
živnostenská inštitúcia. Viedli ju 
obetaví a nadšení pracovníci G. 
Šimko, Ing. Thurzo, J. Hlavaj, M. 
Schmidt a ďalší. Pôsobila po ce-
lom Slovensku. Vo svojich odboč-
kách podnikla prvé kroky v čin-
nosti živnostensko-zveľaďovacej 
usporiadaním niekoľkých reme-
selníckych kurzov. Usilovala o to, 
aby bol zriadený ústav pre zveľa-
ďovanie živností v Turčianskom 
Sv. Martine. V tom čase ani nebo-
lo možné postaviť ho inde ako po 
boku rozvíjajúcej sa Slovenskej re-
meselníckej a obchodníckej jed-
noty, aby sa mohol v svojich po-
čiatkoch o ňu opierať. 

Myšlienka zriadiť Štátny ústav 
pre zveľaďovanie živností v Marti-
ne našla zvláštne porozumenie aj 
na rozhodujúcich miestach. Slo-
venskí remeselníci, ktorí pracova-

li na uskutočnení tejto myšlienky, 
vďačne spomínajú mnohých, kto-
rí im rozumeli a pomáhali. Treba 
spomenúť hlavne ministerských 
radcov Ing. Jána Šedivého a Dr. 
Antona Hyšku, ktorí z čistého ide-
alizmu preukázali slovenskému 
remeselníctvu nezabudnuteľné 
služby.

Úsilie Slovenských remeselníc-
kych pracovníkov na jednej stra-
ne a porozumenie úradných kru-
hov na druhej strane priniesli 
svoje ovocie. Už nasledujúci rok 
po založení SROJ vzniká v T. Sv. 
Martine v primitívnych pomeroch 
a ešte s primitívnejšími prostried-
kami Úradovňa štátnej služby živ-
nostensko-zveľaďovacej. Svoju 
činnosť začala príchodom prvé-
ho správcu, vrchného inšpektora 
Ing. Ľ. Janderu, 1. januára 1921. 
Prvé časy boli venované adminis-
tratívnemu zakotveniu ústavu na 
Slovensku. Vo februári 1921 bola 
ústavu pridelená Anna Šimková, 
kancelárska pomocnica.
Čo v týchto začiatkoch značila 

SROJ pre ústav, možno vyčítať len 
z prvých úradných spisov ústavu. 
Nielenže zakrývala za ústav všetky 
platy, ktoré boli ministerstvom ob-
chodu refundované, ale postarala 
sa aj o dve provizórne miestnos-
ti pre ústav v dome verejného no-
tára Dr. M. Duchaja. Najväčší vý-
znam pre činnosť ústavu mala jej 
morálna pomoc, ktorá bola v za-
čiatkoch naozaj potrebná.

V septembri 1922 umrel prvý 
správca ústavu Ing. Ľ. Jandera, ne-
dočkajúc sa rozvoja ústavu. Vyko-
nal veľmi záslužnú prácu v pro-
spech slovenského živnostníctva 
V októbri 1922 bol ustanovený 
dočasne za správcu ústavu Ing. 
František Paur, inštruktor minis-
terstva sociálnej starostlivosti. Po 
jeho odchode bol ústav temer šty-
ri mesiace bez správcu.

Tu sa treba zmieniť o živnosten-

sko-zveľaďovacej činnosti na Slo-
vensku až do začiatku roku 1923. 
SROJ usporiadala v roku 1920 v T. 
Sv. Martine päť odborných kurzov. 
V roku 1921 boli usporiadané iba 
dva 2 kurzy pre ťažkosti, spojené 
so zriaďovaním ústavu a v roku 
1922 päť kurzov. Začiatkom apríla 

1923 nastúpil Ing. Albert Urban, 
poverený vedením ústavu.

Vtedy sa prednostom oddele-
nia III. F ministerstva obchodu, 
do ktorého pôsobnosti patrí štát-
na služba pre zveľaďovanie živ-
ností, stal ministerský radca JUDr. 
Ján Janáček, ktorý aktívne a obeta-
vo pracoval na vybudovaní ústavu 
a s neobyčajnými schopnosťami 
a skutočnou láskou k veci viedol 
všetky práce ústavu.

Významný krok v budovaní ústa-
vu bol urobený vládnym nariade-
ním z 1. februára 1923, ktorým 
sa zriaďuje Štátny ústav pre zve-
ľaďovanie živností v T. Sv. Mar-
tine a vyhlasuje sa jeho organi-
začný poriadok. Touto úpravou 

ŽIVNOSTENSKÝ INŠTITÚT
– HISTÓRIA PREDCHODCU (1)

bola usmernená a značne uľah-
čená činnosť ústavu, ktorá od tých 
čias vykazuje značné rozšírenie 
a vzostup.

V novembri 1923 bol ústavu pri-
delený Jozef Stejskal, kancelista 
generálneho riaditeľstva v Brati-
slave. Tým stav personálu ústavu 
stúpol na tri osoby.

Najprístupnejšia činnosť ústavu 
bola od počiatku činnosti kurzo-
vá, ktorá sa od v roku 1923 ute-

šene rozvíjala. Treba to zdôraz-
niť najmä preto, lebo ústav ťažko 
zápasil s nedostatkom vhodných 
miestností a malým počtom per-
sonálu. No jednako bolo v roku 
1924 usporiadaných dvadsať od-
borných kurzov na rozličných 
miestach Slovenska. Záujem o tie-
to kurzy nebol iba v zainteresova-
ných remeselníckych kruhoch, ale 
aj v rôznych úradoch. Boli to naj-
mä prednostovia okresných úra-
dov, ktorí svojou prítomnosťou pri 
začiatku, prípadne ukončení kur-
zov pomáhali pri odbornom zdo-
konaľovaní remeselníctva, ktoré 
bolo nielen v prospech štátu, ale 
v prvom rade v prospech samého 
remeselníctva. 

(Pokračovanie)

Seriál

Kolegovia 
živnostníci, 
remeselníci,

pekári a cukrári!
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ŽIVNOSTNÍKOV TRÁPIA ODVODY, 
KORUPCIA, BYROKRACIA 
A VYMOŽITEĽNOSŤ PRÁVA

Kým pred dvomi rokmi na svo-
jom ostatnom zhromaždení dele-
gátov konštatovala Slovenská živ-
nostenská komora (SŽK) mierne 
zlepšenie podnikateľského pro-
stredia, tohtoročné sa bude niesť 
v kritickejšom tóne. Pre TASR to 
pred zasadnutím zhromaždenia 
delegátov SŽK povedal jej predse-
da Vojtech Gottschal. 

„Najmä u malých živnostníkov sa 
aj v dôsledku hospodárskej krízy 
čoraz vypuklejšie prejavuje prob-
lém vymožiteľnosti práva a pre-
trvávajú problémy na trhu práce 
s nedostatkom odborníkov pre re-
meselné živnosti. Ďalším problé-
mom je cena práce, najmä vysoké 
odvodové zaťaženie a systém vý-

beru odvodov,“ povedal Gottschal 
s tým, že vážnym problémom je aj 
zvyšujúca sa administratíva, byro-
kracia a prvky klientelizmu a ko-
rupcie najmä v súvislosti so štruk-
turálnymi fondmi. Ako dodal, ak 
sa má zvyšovať zamestnanosť, tre-
ba vytvárať vyhovujúce podmien-
ky ako pre začínajúcich, tak i pre 
existujúcich živnostníkov. Otáz-
ky podobného typu budú podľa 
Gottschala smerovať aj na minis-
terku práce, sociálnych vecí a ro-
diny Vieru Tomanovú, ktorá by 
mala na zhromaždení vystúpiť. 

Dnešné zhromaždenie delegá-
tov SŽK v kongresovej hale Tren-
čianskeho samosprávneho kraja 
je nielen hodnotiace, ale i voleb-

né. Delegáti budú na nasledujúce 
dvojročné obdobie voliť predsta-
venstvo, dozornú radu a predse-
du. Jediným kandidátom na post 
šéfa komory je úradujúci predse-
da Vojtech Gottschal. 

Slovenská živnostenská komo-
ra pôsobí na Slovensku od roku 
1999 a jej úlohou je obhajovať 
záujmy subjektov podnikajúcich 
na základe živnostenského povo-
lenia, rovnako ako ich vzdeláva-
nie. Členstvo v SŽK je nepovin-
né, plnoprávnymi členmi je podľa 
Gottschala 650 fyzických a práv-
nických osôb. Podľa informácií 
z roku 2009 je na Slovensku vyda-
ných viac ako 450 tisíc živnosten-
ských oprávnení.        (hnonline.sk)

PLATIA A NEČERPAJÚ 
(Samostatne zarábajúci platia na „nemocenské“ viac ako 

z neho čerpajú. Chcú to zmeniť. Živnostníkom chcú zrušiť 
„PN-ky“, Hospodárske noviny, Ján Kováč, 12. 4. 2010)

Živnostníkom sa majú zrušiť ale-
bo aspoň znížiť povinné nemo-
censké odvody, z ktorých Sociálna 
poisťovňa prepláca napríklad prá-
ceneschopnosť. Nádej na takúto 
úľavu dala Slovenskej živnosten-
skej komore ministerka práce Vie-
ra Tomanová. „Ministerka podpo-
ruje odstránenie znevýhodnenia 
živnostníkov v tomto smere,“ po-
vedal jej hovorca Michal Stuška. 
Ak by sa odvody zrušili, samostat-
ne zarábajúci by mesačne ušet-
rili najmenej 14 eur. Zároveň by 
sa však pripravili o možnosť získať 
dávky na „péenku“, teda na obdo-
bie práceneschopnosti. 

Snažia sa roky 
Živnostenská komora pod-

ľa svojho podpredsedu Róberta 
Schmidta o takúto zmenu bojuje 
už roky. Prekáža jej, že podľa šta-
tistík živnostníci do nemocenské-
ho fondu odvádzajú výraznú časť 
svojej hrubej mzdy, no takmer vô-
bec ju nečerpajú. „Pre nich je ne-
mysliteľné, aby šli na niekoľko týž-

dňov na maródku. Hľadajú všetky 
možné cesty, ako predísť zatvo-
reniu svojej prevádzky,“ hovorí 
Schmidt. Väčšina týchto malých 
podnikateľov však napriek tomu 
platí odvody, vrátane starobného 
a nemocenského poistenia nižšie, 
ako sú zvyknutí zamestnanci. Vo 
väčšine prípadov sa im totiž ráta-
jú z minimálnej mzdy na rozdiel 
od zamestnancov, ktorých odvo-
dy závisia od skutočného príjmu. 
Schmidt vidí riešenie v presune 
časti odvedených peňazí z nemo-
cenského do starobného poiste-
nia.  Platili by rovnako, peniaze by 
sa im však na rozdiel od nemocen-
ských odvodov vrátili. „Potom by 
sa to pozitívne prejavilo aj na výš-
ke ich budúcich dôchodkov,“ vy-
svetľuje. 

Živnostníci vidia problém aj 
v tom, že Sociálna poisťovňa, 
správca povinných odvodov, ne-
rovným dielom prerozdeľuje to, 
čo jej ľudia zaplatia. „Sociálna po-
isťovňa by mala podrobne zana-

lyzovať, kto tam dáva najviac, kto 
najviac čerpá, a zaviesť spravodli-
vý stav,“ povedala výkonná tajom-
níčka Slovenského živnostenské-
ho zväzu Viola Kromerová. 

Sľubujú, no po voľbách 
Keďže parlament začne o kľúčo-

vých zákonoch rokovať až po voľ-
bách, pomoc pre živnostníkov pri-
chádza do úvahy najskôr v druhej 
polovici roka. Tomanovej hovor-
ca Michal Stuška okrem toho zdô-
raznil, že ministerka nedáva žiad-
ne prísľuby. O legislatívnej zmene 
bude totiž rozhodovať až budú-
ca vláda. Isté však je, že politickú 
podporu má. Stojí za ňou naprí-
klad koaličná ĽS-HZDS, opozič-
ná SDKÚ-DS, či mimoparlament-
ná SaS. Argumenty majú rovnaké, 
ako Schmidt a Kromerová – živ-
nostníci na nemocenské poistné 
odvádzajú výrazne viac, ako  čer-
pajú. „Je na mieste uvažovať, do 
akej miery ich zaťažovať nemo-
cenským poistením. Ich oslobode-
nie alebo dobrovoľnosť platenia 
by bola na mieste,“ hovorí Miro-
slav Beblavý z SDKÚ-DS. Odbor-
ník strany SAS na odvody Jozef 

Mihál to považuje za „vynikajúcu 
myšlienku, ale falošnú z úst pani 
ministerky“. Tomanová totiž mož-
nosť počas svojho pôsobenia ne-
využila. „Ešte som nevidel živnost-
níka, ktorý by čerpal „PN“. To by 
musel byť na tom zdravotne veľmi 
zle,“ hovorí Mihál, podľa ktorého 
by dávka v období práceneschop-
nosti vyšla pri väčšine živnostníkov 
na zhruba 40 eur týždenne. Od-
pustenie povinných odvodov by 
pritom neublížilo ani tým, ktorí si 
ho platiť chcú. Poistné totiž môžu 
platiť aj dobrovoľne. 

Prečo povinné „péenky“ 
To, že sa odvody nerozdeľu-

jú spravodlivo, Mihál zdôvodňu-
je tým, že nemocenské poistenie 
je pre Sociálnu poisťovňu zaují-
mavým zdrojom príjmov, ktorý 
nahrádza napríklad nedostatok 
zdrojov zo starobného poistenia. 

„Už dlhé roky je fond nemocen-
ského poistenia prebytkový. Od-
vody sú dvakrát také vysoké, ako 
dávky, ktoré sa čerpajú. Rozdele-
nie na fondy by sa malo zreálniť, 
aby odvodové platby kopírova-
li vyplácané dávky,“ hovorí Mihál. 

SĽUBY, SKUTOČNOSŤ 
A SPOLOČNÉ PROBLÉMY

(Živnostníci tvrdia, že ich situácia sa zhoršila, ekonomika  
€ sme.sk, 23. 4. 2010)

Zlá vymožiteľnosť práva, nedo-
statočná podpora zo strany štá-
tu, ale aj postavenie v spoločnosti 
nezodpovedajúce ekonomické-
mu a sociálnemu významu - to sú 
problémy, ktoré v súčasnosti naj-
viac ťažia slovenských živnost-
níkov. Vyplynulo to z rokovania 
delegátov zastupujúcich živnos-
tenské spoločenstvá a cechy na 
Sneme Slovenského živnostenské-
ho zväzu v Bratislave. Podľa jeho 
prezidenta Stanislava Čižmárika 

sa na celkovej činnosti živnostní-
kov výrazne podpísala globálna 
hospodárska kríza. Na jednej stra-
ne sa prehĺbil rozdiel v podmien-
kach, ktoré majú veľké a bohaté 
firmy a v podmienkach, za akých 
musia pracovať malí podnikatelia. 
Pritom práve živnostníci majú ne-
malý podiel na tvorbe domáce-
ho produktu, zamestnávaní a po-
dobne.

Živnostníci sú sklamaní, keďže 
už dvadsať rokov je povolené sú-

kromné podnikanie a za toto ob-
dobie absolvovali prechod na tr-
hové hospodárstvo, fázu prípravy 
na vstup do Európskej únie, etapu 
procesu harmonizácie slovenskej 
legislatívy s legislatívou EÚ, ob-
dobie prípravy na euro a podob-
ne. Malí podnikatelia a živnostní-
ci znášali veľmi ťažko tieto zmeny 
a často doplácali na neprimerané 
postihy pri nedodržaní zákonov.

Živnostníci, ako zdôraznili dele-
gáti snemu, si zaslúžia lepšiu pod-
poru, aby mohli využiť svoj po-
tenciál pre dlhodobo udržateľný 
rozvoj a tvorbu pracovných miest.

Čo sľúbili: Vláda SR zlepší 
podmienky pre rozvoj všet-
kých foriem podnikania (...) 
(Vláda si kladie za cieľ) garan-
tovať stabilitu a predvídateľ-
nosť podnikateľského pros-
tredia.

(Programové vyhlásenie vlá-
dy, august 2006) 
Čo si o tom myslia od-

borníci? Prípadné splnenie 
sľubu hodnotia pozitívne. 
Kvalitnejšie podnikateľské 
prostredie vedie k vyššiemu 
hospodárskemu rastu, vyš-
šej zamestnanosti a životnej 
úrovni v celej krajine. 

Ako vláda plní sľub 
zlepšiť podmienky 

pre podnikanie
Aká je realita? Sľub je pre-

važne nesplnený. Prijatím 
eura od 1. januára 2009 vlá-
da prispela k stabilite a pred-
vídateľnosti podnikateľské-
ho prostredia. Vo svetových 
i domácich rebríčkoch sa 
však situácia skôr zhoršu-
je. Slovensko si oproti roku 
2005 pohoršilo v hodnote-
niach Doing Business Sve-
tovej Banky, Indexu konku-
rencieschopnosti Svetového 
ekonomického fóra, Indexu 
ekonomickej slobody World 
Heritage Foundation i slo-
venského Indexu podnikateľ-
ského prostredia. 

(Zdroj: INEKO)

Monitor
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Adresár
Legislatíva

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, predseda

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

Adresár Slovenskej 
živnostenskej komory

ZMENY V EVIDENCII 
VOZIDIEL

Od 1. júna 2010 dochádza okrem iného k novelizácii zákona č. 8/2009 
Z. z. o cestnej premávke. Jednou zo skupiny zmien v rámci novelizácie 
je aj úprava § 116 o zmenách v evidencii vozidiel.

Niektoré zmeny od 1. júna 2010, týkajúce sa zmien v evidencii vo-
zidiel: 

(1) Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť orgánu policajného zbo-
ru, kde je jeho vozidlo evidované 
a) zmenu vlastníckeho práva k vozidlu
b) prevod držby vozidla na inú osobu
c) výmenu karosérie, výmenu rámu alebo prestavbu vozidla 
d) trvalú zmenu farby vozidla
e) odhlásenie vozidla do cudziny 
f) zmenu vykonanú na vozidle a zmenu iných údajov zapisova-

ných do osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II, ak je po-
trebný zápis nových údajov do týchto dokladov alebo zmena 
údajov zapísaných v týchto dokladoch

g) poškodenie, stratu alebo odcudzenie osvedčenia o evidencii 
časti I alebo časti II 

h) poškodenie, stratu alebo odcudzenie tabuľky s evidenčným 
číslom

i) odcudzenie vozidla
Okrem iných zmien v §116 sa dopĺňajú i odseky 11 a 12:
„(11) Vlastník vozidla môže požiadať o prihlásenie vozidla do eviden-

cie alebo o odhlásenie vozidla do cudziny aj prostredníctvom elektro-
nickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný žiadosť podpí-
sať zaručeným elektronickým podpisom.64) Orgán policajného zboru 
vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane ozná-
mi vykonanie tejto zmeny, ak sú splnené podmienky podľa odseku 10 
písm. c) a d). 

(12) Osoba zapísaná v osvedčení o evidencii časti I alebo časti II ako 
vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o vykonanie zme-
ny podľa odseku 1 písm. f) až h) aj prostredníctvom elektronickej služby 
zavedenej na tento účel, pričom je povinná žiadosť podpísať zaručeným 
elektronickým podpisom.64) Orgán policajného zboru vykoná zmenu 
v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tej-
to zmeny, ak sú splnené podmienky podľa odseku 10 písm. a) až d).“

(Zdroj: Verlag Dashöfer) 

1. júna 2010 nadobúda účinnosť novela zákona o mediácii

NOVELA ZÁKONA 
O MEDIÁCII

Novelou zákona sa rozšírila pôsobnosť meditácie aj na cezhraničné 
spory, súvisiace s predmetom právnej úpravy mediácie v našom zákone. 
Vymedzuje sa pojem cezhraničného sporu ako sporu, v ktorom jeden 
z jeho účastníkov má bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štá-
te ako je členský štát inej strany v spore. Rozhodujúci deň na posúdenie 
právneho stavu, či ide o cezhraničný spor, je deň, ku ktorému sa 

• strany dohodli na použití mediácie po tom, čo spor vznikol 
• mediáciu nariadil súd
• z vnútroštátneho práva členského štátu vyplynie povinnosť použiť 

mediáciu 
• súd vyzval strany, aby na riešenie sporu použili mediáciu 
V cezhraničných sporoch je dôležité posúdenie podľa akého právne-

ho poriadku sa bude spor posudzovať. Pri založení právneho vzťahu by 
zmluvné strany v zmluve mali riešiť otázku, podľa právneho poriadku 
ktorej zmluvnej strany sa budú práva a povinnosti strán aplikovať. Ak 
na takúto dohodu zmluvné strany nemysleli, bude sa určenie právne-
ho poriadku spravovať podľa kolíznych noriem medzinárodného prá-
va súkromného. 

Určenie právneho poriadku rozhodujúceho pre posúdenie právne-
ho vzťahu je dôležité najmä z dôvodu nemožnosti použitia mediácie na 
práva a povinnosti, s ktorými strany nemôžu podľa neho nakladať. Pla-
tí to v prípadoch, ak právny poriadok, na základe ktorého sa má rozho-
dovať, vylučuje nakladanie s vymenovanými právami a povinnosťami. 

Podmienkou na začatie mediácie je uzavretie dohody mediatora so 
zúčastnenými stranami o začatí mediácie. Dohoda o začatí mediácie sa 
vždy musí uzavrieť v písomnej forme. Pravosť podpisov zúčastnených 
osôb na mediácii sa musí úradne osvedčiť. To platí aj pre ich zástupcov, 
ktorí zastupujú zúčastnené strany. 

Zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2010.                                                 (It)



Úspešné podnikanie v akejko vek oblasti má jedného spolo ného menovate a – profesionalitu. Vyžadujú 
ju zákazníci od dodávate ov, manažéri od svojich podriadených. Pokia  si beriete úver na rozvoj i bežný chod 
vášho biznisu, vyžadujete profesionalitu aj od banky. Profi úvery od VÚB ju skrývajú už vo svojom názve. Výhody, 
ktoré prinášajú, vás o tom presved ia.

Výhody profi úverov od VÚB
Prostredníctvom profi úverov môžete financova  vaše prevádzkové potreby od nákupu spotrebného tovaru, zásob,  
materiálu až po investície do hnute ného i nehnute ného majetku ur eného na podnikanie.

Profi úvery pre profesionálov
VÚB vám ponúka až štyri typy profi úverov. Bezú elový Profi úver, ktorý je vhodný na prefinancovanie vašich 
prevádzkových potrieb. Získate ho rýchlo a jednoducho a nemusíte pritom preukazova  ú el použitia prostriedkov. 
Na financovanie strednodobých investi ných potrieb slúži ú elový úver Profinvest. Bez potreby zabezpe enia 
hnute ným alebo nehnute ným majetkom tak môžete získa  3 300 až 33 200 eur na zefektívnenie a rozvoj vášho 
podnikania. Pokia  potrebujete financova  vaše dlhodobé potreby a nakúpi  hnute ný majetok, akým môžu by  
napríklad stroje, zariadenia i technológie, vrátane ich inštalácie, modernizácie a rekonštrukcie, VÚB banka vám 
ponúka úver Profinvest Plus. 
Profihypo úver zase predstavuje úver zabezpe ený nehnute nos ou. Slúži nielen na investície do nehnute ností 
ur ených na podnikanie, ale v bezú elovej forme ho môžete použi  aj na financovanie krátko-, stredno- aj dlhodobých 
potrieb súvisiacich s rastom vašich podnikate ských aktivít.

Unikátna podnikate ská úverová linka 
„Vo VÚB sa snažíme úverový proces zjednoduši , a preto sme ako prvá banka na Slovensku zaviedli tzv. podnikate skú 
úverovú linku, cez ktorú má klient k dispozícii peniaze prakticky hne  ako ich potrebuje,“ uviedla Alena Walterová, 
hovorky a banky. Táto linka predstavuje predschválený úverový rámec až do výšky 35 000 eur a môžete ju využíva  
už po 6 mesiacoch od zriadenia podnikate ského ú tu. V aka nej sa k potrebným financiám dostanete ve mi rýchlo, 
o ocenia najmä za ínajúci podnikatelia. 

Ako len Slovenskej živnostenskej komory ( alej „SŽK“) získate viac
VÚB banka ako generálny partner SŽK poskytuje lenom SŽK profi úvery so z avou z poplatku za poskytnutie úveru.

Obrá te sa na ktorúko vek pobo ku VÚB banky a dozviete sa viac.

Bližšie informácie o produktoch a kontaktoch získate aj na www.vub.sk a službe KONTAKT 0850 123 000.

www.vub.sk  0850 123 000

Úspešné podnikanie
s pro   úvermi
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