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ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY

Živnostníci, malí a strední pod-
nikatelia sa pripravujú na bilan-
covanie roku 2011. Nebol dobrý. 
Pretrvávajúce problémy v súvis-
losti s hospodárskou krízou, napä-
té vzťahy v národnej rade, avšak 
aj na pôde vlády, chaos v legis-
latívnom procese, nové a nové 
škandály nepridávajú stabilite 
a zlepšovaniu podnikateľského 
prostredia. Naplno sa znova pre-
javujú v minulosti už zažehnané 
problémy, ako sú neseriózne ob-
chodné vzťahy, neplatenie fak-
túr za dodané služby a tovar, rast 
cien - hlavne energetických mé-
dií. Veľmi podivné návrhy opat-
rení z dielne ministerstva financií 
vnášajú zmätok, jasne naznačujú 
zhoršenie podnikateľského pros-

tredia, zvyšovanie zaťaženia, bo-
hužiaľ práve pre živnostníkov, ma-
lých a stredných podnikateľov. 
A pritom táto skupina sa podieľa 
na zamestnanosti viac 70 percen-
tami, výrazne prispieva ku kvalite 
života v regiónoch aj v ekonomic-
kej a sociálnej oblasti. Preto sme 
veľmi prekvapení, že práve pravi-
cová vláda sa k tejto skupine sprá-
va takto podivne, priam macošsky.

S nádejou očakávame aký bude 
nastupujúci rok. Chceme veriť, 
že výrazne lepší. Dúfam, že mô-
žem vysloviť uistenie za všetkých 
členov Slovenskej živnostenskej 
komory, za samostatne zárobko-
vo činné osoby, za všetkých sluš-
ných živnostníkov - zamestnáva-

teľov (a tých je určite väčšina), že 
sme pripravení tomuto očakáva-
niu pomôcť.

Úprimne to želám celej živnos-
tenskej obci Slovenska. Potre-
bujeme pokoj, poriadok a jasné 
pravidlá, ktoré podnikateľské pro-
stredie bude zlepšovať a nie zhor-
šovať.

Vážené kolegyne a kolegovia! 
Vám osobne, ale aj Vašim rodi-
nám, spolupracovníkom a za-
mestnancom želám krásne a po-
kojné vianočné sviatky a úspešný 
vstup do nového roku.    Nech je 
ten nastupujúci rok plný robo-
ty, vďačných zákazníkov a serióz-
nych obchodných vzťahov! 

Vojtech Gottschall

VIANOCE
Na tomto mieste by som 

mala, aj keď v čase odchá-
dzajúceho roku, napísať pár 
riadkov o „koncoročných 
problémoch“ našej členskej 
základne. Tento raz tak neu-
robím (niečo si o tom prečí-
tate v iných príspevkoch) aj 
preto, že v závere roka sme 
trochu inak naladení, lebo sa 
blížia Vianoce, a chcem po-
priať všetkým čitateľom Živ-
nostenských novín, aby na 
tento sviatok ani pre pracov-
né povinnosti alebo problémy 
nezabúdali. 

Vianoce sú kresťanským 
sviatkom. Od 16. storočia, 
kedy začala reformácia kres-
ťanskej cirkvi, začínajú Šted-
rým dňom. V rímskokato-
líckej cirkvi je najhlavnejším 
sviatkom Prvý sviatok vianoč-
ný. V mnohých krajinách sú 
24. a 25. december dňami 

POKOJ A JASNÉ PRAVIDLÁ

JEREMIE 
ZAČÍNA AJ NA SLOVENSKU

(Pokračovanie na str. 2)
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V čísle:

Podpora malého a stredného podnikania

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, pohodu v rodine aj podnikaní, úspešný
nástup do nového roku 2012, plného dobrých obchodov a splnenia všetkých 

predsavzatí a osobných prianí, šťastie a zdravie
praje čitateľom Živnostenských novín redakčná rada a redakcia

JEREMIE (Spoločné európske 
zdroje pre veľmi malé až stredné 
podniky) je spoločnou iniciatívou 
Európskej komisie (EK DG Regio) 
a Európskeho investičného fondu 
(EIF). Podporuje využitie nástrojov 
finančného inžinierstva na zdo-
konalenie prístupu MSP k finan-
čným prostriedkom pomocou in-
tervencií štrukturálnych fondov. 
Cieľom je zlepšiť prístup malých 
a stredných podnikov (MSP) k fi-
nancovaniu v rámci štrukturál-
nych fondov Európskej únie v ro-
koch 2007 až 2013. Členským 
štátom únie a ich regiónom umož-
ňuje alokovať finančné prostried-
ky zo štrukturálnych fondov, ako 
aj národných zdrojov, do holdin-
gových fondov, ktoré dokážu po-
skytnúť financovanie MSP flexibil-
nejšie a inovatívne. 

Iniciatíva sa snaží o rozvoj a pod-
poru roly podnikania v rámci EÚ, 
s cieľom pomôcť štrukturálnym 

fondom priniesť na trh viac bene-
fitov.

JEREMIE na Slovensku je im-
plementované prostredníctvom 
Holdingového fondu JEREMIE 
Slovensko (HFJ) cez Slovenský 
záručný a rozvojový fond, s. r. o. 
(SZRF), ktorého aktivity manažu-
je Európsky investičný fond (EIF). 
Holdingový fond JEREMIE Slo-
vensko je financovaný zo štruktu-
rálnych fondov EÚ v objeme 100 
mil. eur na obdobie rokov 2007 
- 2013. Finančné prostriedky na 
JEREMIE boli vyčlenené z troch 
operačných programov (Operač-
ný program Konkurencieschop-
nosť a hospodársky rast, Operačný 
program Výskum a vývoj, Operač-
ný program Bratislavský kraj) a sú 
určené na podporu MSP prostred-
níctvom inovatívnych finančných 
nástrojov na báze revolvingu (for-
mou návratných zdrojov).

Investičná rada SZRF začiatkom 

roku 2011 schválila Investičnú 
stratégiu JEREMIE Slovensko (IS), 
ktorá definuje všeobecné straté-
gie, rizikový profil holdingového 
fondu a nástrojov, ktoré majú byť 
použité pri správe Holdingového 
fondu JEREMIE Slovensko. 

Podľa platnej IS sa budú imple-
mentovať na Slovensku dva fi-
nančné nástroje (o treťom nástroji 
ešte nebolo rozhodnuté), a to ná-
stroje rizikového kapitálu a port-
fóliové záruky. Na nástroje riziko-
vého kapitálu bolo alokovaných 
31 mil. eu a na záruky 38 mil. eur. 

Finančná podpora bude pre ma-
lých a stredných podnikateľov prí-
stupná prostredníctvom finanč-
ných sprostredkovateľov, ktorých 
EIF vyberie na základe dôsledné-
ho výberového procesu. Na výber 
finančných sprostredkovateľov vy-
hlási EIF otvorenú súťaž, tzv. „Vý-
zvu na podávanie žiadostí“, do 

(Pokračovanie na str. 3)
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• Na výstavisku Incheba: 

DNI VIANOC V INCHEBE 
22. ročník predajnej výstavy 
spotrebného tovaru
3. až 20. 12. 2011

ITF Slovakiatour
18. medzinárodný veľtrh ces-
tovného ruchu

POĽOVNÍCTVO A ODDY-
CH
19. medzinárodná špecializo-
vaná výstava 

WELLNES A FITNESS
4. medzinárodná špecializo-
vaná výstava

CAMERA SLOVAKIA
9. festival cestovateľských fil-
mov

DANUBIUS GASTRO
19. medzinárodný veľtrh gas-
tronómie

EXPOSHOP
12. výstava strojov a techno-
lógií pre obchody

GASTROPACK
11. výstava obalových mate-
riálov a baliacej techniky

EXPOREKLAMA
16. výstava reklamných slu-
žieb a signmakingu
19. – 22. 1. 2012

• Na výstavisku EXPO CEN-
TER v Trenčíne:

VÝSTAVA PSOV
28. – 29. 1. 2012

ÚRAD KOMORY 
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KALENDÁR

Informácie
Kalendár

pracovného pokoja. Niekde sa 
podobne slávi aj Druhý sviatok 
vianočný (v cirkevnom kalen-
dári sviatok sv. Štefana, v ang-
losaských krajinách tzv. Boxing 
Day). Niektoré pravoslávne 
cirkvi slávia Vianoce podľa ju-
liánskeho kalendára 7. janu-
ára. Oba tieto dátumy sú tra-
dičné. 

Vianoce patria k najkraj-
ším sviatkom a po stáročia 
sú spojené s mnohými zvyk-
mi a symbolmi. Medzi ne 
patrí obdarovávanie sa, ľu-
dová dramatizácia vianočné-
ho príbehu, stavanie jasličiek, 
adventný veniec, vyzdobe-
ný vianočný stromček a rôzne 
krajové jedlá.

História vianočného stro-
mu, ako symbolu Vianoc, sia-
ha pravdepodobne do obdo-
bia 19. storočia, kedy si ľudia 
po prvýkrát začali skrášľovať 
svoje príbytky ihličnatou dre-
vinou. Dôvod, prečo sa naj-
známejším symbolom Via-
noc stala práve drevina nie je 
dodnes vierohodne zodpo-
vedaný. Historici uvádzajú, 
že starí keltskí kňazi verili, že 
ich bohovia prebývajú v stro-
moch. Aby si ich udobrili, vy-
rubovali ich a následne pri-
nášali do svojich príbytkov. 
Najmä v Nemecku stromček 
dekorovali jabĺčkami, medov-
níkmi a cukrárskymi výrobka-
mi. Boli ukážkou blahobytu 
nemeckých mešťanov. Spo-
čiatku sa na tento účel využí-
vali cezmíny, tisy, krušpány, až 
neskôr ihličnany. 

Príchodom Štedrého dňa 
sa blíži aj predvianočný zhon 
a potreba zabezpečenia všet-
kého, čo s Vianocami súvisí. 
Rodičom okrem iných povin-
ností pribúda radosť, či sta-
rosť, so zaobstaraním najkraj-
šieho stromčeka a najkrajších 
darčekov pre deti. 

Nuž, v tom každodennom 
zhone, pri každodenných 
pracovných povinnostiach 
a problémoch a starostiach, 
ktoré nám prináša neľahká 
„podnikateľská doba“, nemá-
me nárok na chvíľu pohody? 
Postojme a v krásnom rodin-
nom kruhu, s našimi najbližší-
mi strávme najkrajšie Vianoce! 
Šťastné a veselé!  Iva Bukvová 

VIANOCE
(Dokončenie zo str. 1)

  Zasadnutie predstavenstva. 
Dňa 8. 11. 2011 sa vo zvolenskom 
hoteli Akademic konalo riadne za-
sadnutie predstavenstva Sloven-
skej živnostenskej komory. Na 
programe bolo kompletné hodno-
tenie situácie v krajských zložkách 
(okrem iného spoločné rokovanie 
s členmi KZK B. Bystrica ohľad-
ne oživenia činnosti tejto zložky), 
hospodárenie komory, spôsob re-
alizácie kvalifikačných skúšok po 
1. januári budúceho roku a prí-
prava zhromaždenia delegátov na 
apríl budúceho roku.  (rr)

  Strana živnostníkov Sloven-
ska. Na pôde Slovenskej živnos-
tenskej komory, v priestoroch KZK 
Bratislava, sa 29. novembra kona-
lo zasadnutie zainteresovaných 
(zástupcov SŽK, SŽZ, SAMP, umel-
cov) k založeniu Strany živnostní-
kov Slovenska. (m) 

  Rokovanie predstavenstva 
KZK Košice. Dňa 28. novem-
bra sa pri príležitosti slávnostné-
ho otvorenia podnikateľského 
inkubátora v Trebišove konalo ro-
kovanie predstavenstva košickej 
KZK. Zameralo sa najmä na prí-
pravu zhromaždení členov a de-
legátov okresných zložiek a kraj-
skej zložky, ktoré sa uskutočnia do 
29. februára 2012.  (E.B.)

  Návrh na novelizáciu zákona 
o celoživotnom vzdelávaní. SŽK 
predložila návrh novely zákona 
o celoživotnom vzdelávaní, kde je 
v § 15 uvedené kto je oprávnený 
vykonávať skúšky odbornej spô-
sobilosti po 1. januári 2012. Bola 
navrhnutá úprava v ods. 3 „že po-
skytuje vzdelávanie alebo overo-
vanie odbornej spôsobilosti, kto-
rá je predmetom skúšky, najmenej 
po dobu 5 rokov“. Tento dodatok 
by mal byť dostatočný na to, aby 
komore vznikol právny nárok na 
vykonávanie kvalifikačných skú-
šok. Problém je v tom, že zákon 
má nadobudnúť účinnosť až od 
1. apríla 2012.  (z) 

  Rokovania s Telefónica Slova-
kia, s. r. o. Slovenská živnostenská 
komora rokuje so spoločnosťou 
Telefónica - jedným z popred-
ných poskytovateľov telekomuni-
kačných služieb na svetovom trhu, 
ktorá pôsobí na Slovensku od roku 
2006 – o možnostiach zvýhodne-
nej ponuky služieb. (m) 

  Zástupca SŽK na rokovaní 
Bratislavského samosprávne-
ho kraja. Členka komory a členka 
krajskej rady pre odborné vzde-
lávanie a prípravu Ing. Petra Ko-
níková sa v novembri zúčastnila 
zasadnutia rady Bratislavského sa-
mosprávneho kraja. (m)

  Rokovanie v inštitúte pre od-
borné vzdelávanie. Ing. Petra 
Koníková sa zúčastnila rokova-
nia v Štátnom inštitúte pre odbor-
né vzdelávanie, ktorý plní funkciu 
sekretariátu Rady vlády pre od-
borné vzdelávanie a prípravu. (m) 

V týchto dňoch sa dožíva vý-
znamného životného jubilea – 60. 
rok narodenia Ján Ihriský, člen 
dozornej rady SŽK (člen KZK Tren-
čín). K blahoželaniam pevného 
zdravia, spokojnosti a úspechov 
sa pripája aj vedenie SŽK a Cech 
pekárov a cukrárov. (m)

Ak niekto bedáka, že 
ho zradil svet, robí tak 
preto, lebo to on zradil 
svet. Ak niekto narieka, 
že láska mu neprinies-
la šťastie, robí tak pre-
to, lebo v láske klamal 
sám seba. Láska nie je 

len podarúnok, ktorý sa 
prijíma! 

(Anton ie de Saint-Exupéry)

NOVÝ FINANČNÝ NOVÝ FINANČNÝ 
VEĽTRH PENIAZEVEĽTRH PENIAZE

Novinkou v jarnom veľtržnom kalendári je celkom nový fi-
nančný veľtrh PENIAZE, ktorý sa uskutoční v termíne od 8. do 
11. marca 2012 na brnenskom výstavisku. Veľtrh osobných fi-
nancií a osobných investičných príležitostí je jediným takto za-
meraným veľtrhom v Českej republike a na Slovensku. Pre všet-
kých záujemcov z radov odbornej verejnosti veľtrh poskytne  
ucelený priestor na prezentáciu problematiky osobných finan-
cií, návštevníci získajú aktuálne a zaručene správne informácie 
napríklad z oblasti dôchodkovej reformy, hypoték alebo sporia-
cich štátnych dlhopisov.  (-b-)
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JEREMIE 
ZAČÍNA AJ NA SLOVENSKU

Podpora podnikania
Krátke správy

 • Búranie mýtov. Už niekoľko 
rokov sa na konferencii INTRA-
CO Special, konanej pri príleži-
tosti  Európskeho dňa obchodu, 
stretávajú najvyšší predstavitelia 
obchodu a výroby, vedúci pred-
stavitelia marketingu a špecialis-
ti, zodpovední za rozvoj obcho-
du a stratégie Inak tomu nebolo 
ani tento rok – 12. ročník kon-
ferencie bol zameraný „búranie 
mýtov“ v oblasti obchodu, ma-
nažmentu a marketingu. V cen-
tre pozornosti diskusného fóra 
na konferencii boli slovenskí do-
dávatelia a diskutovalo sa o otáz-
kach Aká je kvalita slovenských 
dodávateľov?, Čo môže obchod 
a čo štát pre nich urobiť? a Aké sú 
možnosti zvyšovania podielu do-
mácich výrobkov na slovenskom 
trhu?  (b)

 • Zákaz predaja cigariet. Zväz 
obchodu a cestovného ruchu SR 
(ZOCR SR) ďakuje všetkým, kto-
rí „nezatvárajú oči pred zodpo-
vednosťou a majú na očiach 
zákaz predaja cigariet mladis-
tvým.“ Prioritou ZOCR SR, ako 
dlhoročného  gestora projek-
tu spoločenskej zodpovednosti 
NA VEKU ZÁLEŽÍ, je nielen sna-
ha napomôcť čoraz lepšiemu do-
držiavaniu zákona o ochrane ne-
fajčiarov zo strany predajcov, ale 
aj upozorňovať na tento problém 
celú spoločnosť s cieľom postup-
nej zmeny jeho vnímania. Pro-
jekt je postavený na princípoch 
partnerskej spolupráce, vzdelá-
vania predajcov, aktivovania ob-
čianskej verejnosti. Zameriava sa 
na tie časti zákona, ktoré sa dotý-
kajú predaja tabakových výrob-
kov neplnoletým.  (b) 

 • Listéria v slovenských vý-
robkoch. Vo výrobku Syrové nite 
prírodné zo Slovenska, ktorý sa 
predáva aj na českom trhu, zis-
tili nebezpečné baktérie listérie. 
Informovala o tom česká Štát-
na veterinárna správa. Výrobok 
obchodný reťazec Spar stiahol 
z predaja.  (tt)

 • Sme jeden tím. Tak znie po-
solstvo, ktoré komunikuje s nad-
chádzajúcimi olympijskými hra-
mi v Londýne. Pod týmto heslom 
nadväzuje na uvedenie olym-
pijskej kolekcie s čičmianskym 
vzorom ďalšia predolympijská 
aktivita, tentoraz zameraná na 
pomoc mladým športovým ta-
lentom, budúcim olympijským 
nádejam. Zapojiť sa do nej môže 
aj verejnosť a na niekoľkých šťas-
tlivcov čakajú ešte pred olympiá-
dou lákavé výhry. (fu)

 • Aktivity Slovenskej obchod-
nej a priemyselnej komory. 
V rámci zahraničnej spolupráce 
SOPK využíva zmiešané hospo-
dárske výbory, vytvorené s Čes-
kou republikou, Portugalskom, 
Rumunskom, Ukrajinou, Turec-
kom, Taiwanom, Indiou, Srb-

Krátke správy

ktorej sa finanční sprostredkova-
telia môžu prihlásiť. EIF násled-
ne vykoná analýzu potenciálnych 
uchádzačov a vyberie vhodných 
finančných sprostredkovateľov, 
ktorí poskytnú finančné zdro-
je podnikateľom. V prípade ná-
strojov rizikového kapitálu budú 
sprostredkovatelia vystupovať ako 
manažéri fondov, pričom u záruk 
to budú finančné inštitúcie, naprí-
klad komerčné banky. Po uskutoč-
není výberu finančných sprostred-
kovateľov a podpise zmlúv s nimi 
môžu podnikatelia prostriedky 
z JEREMIE začať využívať. Prvá vý-

zva na podávanie žiadostí na výber 
finančných sprostredkovateľov 
pre portfóliovú záruku v rámci JE-
REMIE na Slovensku z 18. 8. 2011 
bola EIF ukončená 28. 10. 2011. 
V súčasnosti EIF vykonáva analýzu 
potenciálnych uchádzačov. Prvé 
dohody s úspešnými uchádzač-
mi (finančnými sprostredkovateľ-
mi) by mal podpísať v 1. štvrťro-
ku 2012. Historicky prvých MSP, 
podporených prostredníctvom JE-
REMIE na Slovensku možno oča-
kávať najskôr v 2. štvrťroku 2012.

Vo finálnom štádiu prípravy je 
aj výzva pre nástroje rizikové ka-
pitálu. Prebiehajú už len posled-
né diskusie s EK DG Regio, ktoré 

majú za cieľ optimalizovať už na-
vrhnuté nástroje. Súčasne sa in-
tenzívne pracuje na príprave tre-
tieho finančného nástroja v rámci 
JEREMIE, pričom rozhodnutie by 
mohlo byť známe už v 1. štvrťro-
ku 2012.

 Ing. Peter Ondrejka, generálny 
riaditeľ sekcie stratégie MH SR 

(Bližšie informácie o JEREMIE náj-
dete stránkach EK DG Regio, EIF 
alebo spoločnosti SZRF - http://
ec.europa.eu/regional_policy/
thefunds/instruments/jeremie_

sk.cfm, http://www.eif.org/what_
we_do/jeremie/index.htm, www.

szrf.sk) 

Podpora malého a stredného podnikania

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky do roku 2015 

MOTIVAČNÝ 
PROJEKT ROZVOJA INOVÁCIÍ

Ilustračná fotografia (Zdroj: internet) (Pokračovanie na str. 4)

(Dokončenie zo str. 1)

Na Slovensku priemysel a služ-
by nedosahujú vo viacerých ob-
lastiach úroveň vyspelých krajín 
Európskej únie. Zaostávame naj-
mä v úrovni technológií, výrob-
ných zariadení, v inovačnej ak-
tivite a produktivite. Nižšia je aj 
miera pridanej hodnoty, vyššia 
je materiálová a energetická ná-
kladovosť priemyselnej produk-
cie a diferencovaná je výkonnosť 
priemyslu a služieb v regiónoch. 
Dôsledkom toho je závislosť pod-
nikateľskej sféry na dovoze stro-
jov, zariadení a progresívnych 
technológií, licencií a know-how. 
Najmä malé a stredné podniky sú 
pre realizáciu rozvojových a ino-
vačných aktivít a nových výrob-
ných technológií podkapitalizo-
vané. Nedostatok investičného 
kapitálu, predovšetkým v sekto-
re malého a stredného podnika-
nia, obmedzuje inovačné aktivity 
firiem a vyvoláva potrebu zlepšiť 
prístup k finančným prostriedkom 
aj z verejných zdrojov. 

V tejto súvislosti Ministerstvo 
hospodárstva SR pripravuje Mo-

tivačný projekt rozvoja inovácií, 
ktorý sa bude realizovať v rokoch 
2012 až 2015. Návrh projektu vy-
chádza z obsahovej náplne Ino-
vačnej stratégie SR do roku 2013, 
Inovačnej politiky SR na roky 2011 
– 2013 a nadväzuje na dokument 
schválený Európskou radou v júni 
2010 EURÓPA 2020 - Stratégia 
na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho ras-
tu. Ďalšími východiskovými doku-
mentmi sú MINERVA 2.0, vypra-
covaný útvarom splnomocnenca 
vlády pre vedomostnú ekonomiku 
a Aktualizácia dlhodobého záme-
ru štátnej vednej a technickej po-
litiky (Stratégia Fénix) Ministerstva 
školstva, výskumu, vývoja a špor-
tu SR.

Navrhovaný projekt, spolu so 
zlepšovaním podnikateľského 
prostredia považuje Ministerstvo 
hospodárstva SR za jednu zo svo-
jich priorít. V rámci projektu sú na-
vrhované nasledovné opatrenia:

1. Medzinárodný systém 
technologických inkubátorov

Na základe najlepších skúsenos-
tí z iných európskych krajín bude 
vytvorený program, zameraný na 
efektívnu podporu technologic-
ky orientovaných novovznikajú-
cich slovenských firiem. Cieľom 
programu bude „naštartovať ino-
vačné chovanie“ firiem prostred-
níctvom ich zapojenia do medzi-
národných hospodárskych sietí 
(biznis networks) a zjednodušenia 
prístupu k medzinárodnému ka-
pitálu, ktorý so sebou prinesie aj 
skúsených odborníkov, priprave-
ných prispieť cennými kontakt-
mi a skúsenosťami z riadenia po-
dobných firiem. Program umožní 
najperspektívnejším firmám štu-
dijný pobyt v najlepších zahranič-
ných technologických inkubáto-
roch v kľúčových technologických 
lokalitách, ako je napríklad Silicon 
Valley.

V rámci vedecko-technologic-
kých parkov sa budú postupne vy-
tvárať domáce technologické in-
kubátory, ktoré poskytnú firmám 
prístup k sofistikovanému tech-
nologickému vybaveniu (k vý-
skumným a vývojovým zariade-
niam), ako aj služby s vysokou 
pridanou hodnotou – manažérsky 
koučing, právne služby v oblas-
ti duševného vlastníctva, tréning 
a podporu v oblasti obchodného 
rozvoja a plánovania, sprostred-
kovanie prístupu k domácemu 
a zahraničnému rizikovému ka-
pitálu, ako aj vstupu do medziná-
rodných technologických klastrov, 
k medzinárodným klientom a ob-
chodným partnerom za účelom 
rozvoja medzinárodnej spoluprá-
ce. 

Technologické inkubátory budú 
podporované tak, aby sa sú-
stredili na poskytovanie služieb 
a sprostredkovanie kontaktov s vý-
skumnou inštitúciou v ich blízkos-

(Pokračovanie na str. 12)
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skom, Iránom, Kóreou a Ka-
zachstanom a v rámci komory 
vytvorené zmiešané obchodné 
komory - slovensko-poľskú a slo-
vensko-maďarskú.  (fu)

 • Predčasné voľby. Celkovo 26 
politických strán odovzdalo v zá-
konnom termíne kandidačné lis-
tiny pre marcové parlamentné 
voľby. Zaregistrované však budú 
až potom, ako splnenie všetkých 
potrebných náležitostí preskú-
ma Ústredná volebná komisia 
(ÚVK), na čo má čas do 31. de-
cembra.  (b)

 • Plyn zdražie. Od nového 
roku cena plynu vzrastie o päť 
a pol percenta, čiže o 6 až 86 eur 
ročne.  (i)

 • Podnikatelia kritizujú. Schvá-
lený štátny rozpočet na rok 2012 
nepovažuje Združenie podnika-
teľov Slovenska (ZPS) za žiadne 
víťazstvo. Dôvodom je obrov-
ská diera v rozpočte, ktorá je dô-
sledkom dlhodobej neschopnos-
ti politikov prispôsobiť výdavky 
príjmom. Povedal to prezident 
ZPS Ján Oravec. Podľa neho vy-
kazovanie deficitu v pomere 
k HDP považuje ZPS za úplne 
zavádzajúce. Zakrýva totiž alar-
mujúcu skutočnosť, že napláno-
vané výdavky prevyšujú naplá-
nované príjmy až o 27 percent, 
čo je v reálnom vyjadrení takmer 
3,7 miliardy eur.  (hn) 

 • Pendolino z Prahy do Žiliny. 
Autobusy aj vlaky na celom úze-
mí Slovenska začali od 11. 12. 
2011 jazdiť podľa nových ces-
tovných poriadkov. Dopravco-
via spúšťajú pravidelnú zmenu 
odchodov a príchodov spojov, 
ktorá bude platiť najbližší rok. 
Spolu s novinkami v železničnej 
doprave sa každoročne upravu-
jú aj linky autobusových spoloč-
ností. Cestujúci by si tak mali po-
zrieť zmeny spojov. V prípade 
železničnej dopravy patrí medzi 
hlavné úpravy nového grafikonu 
napríklad vypravovanie súprav 
Pendolino dvakrát do týždňa na 
trase z Prahy do Ostravy až po 
Žilinu a späť.  (hn) 

 • Školy ignorujú trh práce. Ak 
školstvo rýchlo nezareaguje na 
potreby pracovného trhu, môže 
sa stať, že tu o pár rokov budeme 
mať množstvo nezamestnaných 
právnikov, ekonómov, filozofov 
alebo kuchárov, zatiaľ čo v praxi 
budú chýbať kvalifikovaní robot-
níci, chemici či krajčíri. Tí vlastne 
chýbajú už teraz. Zlyhal totiž sys-
tém vzdelávania. Každý rok zo 
škôl vychádzajú tisíce absolven-
tov, ktorí iba rozširujú rady ne-
zamestnaných, hoci iné profesie 
niet kým obsadiť, lebo o ne štu-
denti nemajú záujem.  (p)

Krátke správy
(Pokračovanie zo str. 3)

Hovoríme s Ing. Jánom Dutkom, riaditeľom odboru živnostenské-
ho podnikania Ministerstva vnútra SR 
Jednotné kontaktné miesta pri-

niesli do podnikateľského pro-
stredia významné zmeny, ktoré 
oproti doterajšiemu stavu zásad-
ným spôsobom ovplyvnili právnu 
a organizačno-technickú regulá-
ciu podnikateľského prostredia na 
Slovensku. Podstatné zmeny cha-
rakterizujú najvýznamnejší po-
sun v možnostiach prístupu záu-
jemcov o podnikanie na území 
republiky, pre slovenské, fyzické 
a právnické, osoby, aj pre zahra-
ničné fyzické aj právnické osoby. 
A to v celej šírke vplyvov, ktoré za-
hŕňajú zjednodušenie postupov 
záujemcov o podnikanie a s tým 
spojeného zníženie administra-
tívnej náročnosti a celkového od-
byrokratizovania výkonu štátnej 
správy na úseku živnostenského 
podnikania.

- Nedávno boli zverejnené 
správy o zhoršovaní podni-
kateľského prostredia. Ako to 
vidíte, pán riaditeľ, z pohľa-
du živnostenského zákona?

Živnostenský zákon je verejno-
-právna norma, ktorá má garanto-
vať rovnosť podmienok pri vstupe 
do podnikania. Nie je to ekono-
mický nástroj. Zastávam názor, 
že zmeny v živnostenskom zá-
kone v poslednom období majú 
jednoznačne pozitívny dopad na 
podnikateľské prostredie. Došlo 
k výraznému zjednodušeniu ad-
ministratívnej náročnosti pre pod-
nikateľov zriadením jednotných 
kontaktných miest v sieti živnos-
tenských úradov. Legislatívne je 
ošetrená elektronická komuniká-
cia občana s úradom, ktorá bude 
funkčná od 1. januára 2012. Po-
znajúc úpravy právnych noriem 
v oblasti živnostenského podni-
kania v štátoch, ktoré uplatňu-
jú ten istý typ práva ako my - štá-
toch EÚ, môžem konštatovať, že 
náš živnostenský zákon je jeden 
z mála, podľa ktorého živnosten-
ské oprávnenie vzniká ohlásením 
a všetky podmienky, ktoré je po-
trebné splniť pre získanie živnos-
tenského oprávnenia sú v ňom 
uvedené. 
- Podľa smernice o službách 

na vnútornom trhu sa do náš-
ho právneho poriadku zavie-
dol pojem služba. Čo máme 
pod týmto pojmom rozu-
mieť?

Ide o široko koncipovaný rámec 

činnosti priemyselnej, obchod-
nej i remeselnej povahy, vráta-
ne činností, ktoré sa týkajú výko-
nu slobodných povolaní. Aby išlo 
o službu, musí byť vykonávaná sa-
mostatne a musí mať hospodársky 
charakter. V podstate ide o samo-
statnú zárobkovú činnosť, ktorá 
je obvykle poskytovaná za finan-
čnú úhradu. V tomto význame ide 
o činnosť, ktorú musí jej poskyto-
vateľ vykonávať v občianskopráv-
nom alebo obchodnoprávnom 
vzťahu k jej príjemcovi a nie na 
základe pracovnoprávneho vzťa-
hu v chápaní závislej činnosti. Prí-
jemca služby musí mať charakter 
hospodárskej protistrany.
- Čo to znamená v praxi?

Ide o slobodnú voľbu rozhod-
nutia sa osôb spoločenstva o tom, 

kde a akým spôsobom a akou 
formou budú poskytovať služby 
v hospodárskom prostredí ES. Pri-
márne ide o rozhodnutie o tom, 
či bude osoba jedného členské-
ho štátu poskytovať služby v inom 
členskom štáte na základe tzv. usa-
denia sa v ňom, alebo iba formou 
tzv. cezhraničného poskytova-
nia služieb. Konkrétne to zname-
ná, či záujemcovi o poskytovanie 
služieb v inom členskom štáte po-
stačí, ak bude mať oprávnenie na 
podnikanie na danú službu nado-
budnuté v domovskom členskom 
štáte (v štáte usadenia sa) alebo 
musí za týmto účelom nadobud-
núť v hostiteľskom členskom štáte 
nové podnikateľské oprávnenie.
- Aký je rozdiel medzi usade-

ním sa a dočasným poskyto-
vaním služby?

Rozdiel medzi usadením sa 
a dočasným poskytovaním služ-
by treba posudzovať v každom in-
dividuálnom prípade osobitne, so 
zreteľom na trvanie, pravidelnosť, 
periodicitu a kontinuitu poskyto-
vania služieb. Ide o súbeh krité-
rií, ktoré nie je možné posudzovať 
nezávisle od seba, ale v kontex-
te s tým, že v individuálnom prí-
pade nie je rozhodujúca iba doba 
poskytovania služby, ako sa s tým 
v praxi možno dosť často stretnúť, 
ale spojitosť posúdenia doby tr-
vania služby s okolnosťami, z kto-
rých je možné zároveň posúdiť aj 
rozsah poskytovania služieb čo do 
početnosti prípadov, ich opakova-
teľnosti a priebehu poskytovania. 

Dočasné poskytovanie služieb ne-
vyžaduje na rozdiel od usadenia 
sa mať od hostiteľského členské-
ho štátu, v ktorom osoba posky-
tuje službu, podnikateľské opráv-
nenie.
- Musí cezhraničný poskytova-

teľ služby spĺňať alternatívne 
podmienky odbornej spôso-
bilosti?

Ak občan členského štátu splnil 
podmienky na poskytovanie slu-
žieb podľa právnych predpisov 
členského štátu pôvodu (v ktorom 
získal podnikateľské oprávnenie), 
môže dočasne a príležitostne po-
skytovať rovnaké služby na úze-
mí Slovenskej republiky, ak daná 
služba je v členskom štáte regulo-
vaná alebo vzdelanie a odborná 
príprava, ktorá vedie k poskytova-

niu služby, sú regulované alebo ak 
vykonával danú službu najmenej 
dva roky počas posledných desať 
rokov.
- Má cezhraničný poskytovateľ 

služby oznamovacie povin-
nosti?

Áno. Cezhraničnému poskyto-
vateľovi služby vyplývajú navyše 
niektoré povinnosti v čase pred 
prvým poskytnutím služby. Živ-
nostenskému úradu v postavení 
JKM je povinný predložiť úradne 
overenú osvedčenú kópiu dokla-
du o odbornej spôsobilosti, doklad 
o oprávnení poskytovať služby 
rovnakého druhu. vydaný opráv-
neným orgánom v štáte pôvodu 
a doklad o tom, že poskytovanie 
služieb nie je poskytovateľovi ob-
medzené alebo zakázané. Ďalej 
musí predložiť úradne osvedčenú 
a preloženú kópiu dokladu o vy-
konaní dvojročnej praxe (ak nejde 
o regulovanú činnosť) a kópiu do-
kladu o totožnosti.
- Aké sú povinnosti cezhranič-

ných poskytovateľov služieb, 
ktoré vyplývajú zo zákona 
o DPH?

Cezhraničný poskytovateľ služby 
je podľa zákona o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších pred-
pisov povinný podať žiadosť o re-
gistráciu pre daň z pridanej hod-
noty Daňovému úradu Bratislava 
I a to pred začatím vykonávania 
činnosti, ktorá je predmetom 
DPH. Daňový úrad je povin-
ný cezhraničného poskytovate-

O SLUŽBÁCH, CEZHRANIČNOM 
POSKYTOVANÍ SLUŽIEB, 
POZITÍVNYCH ZMENÁCH 

A ELEKTRONICKEJ 
KOMUNIKÁCII

(Pokračovanie na nasled. strane)

Rozhovor
Krátke správy
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O SLUŽBÁCH, CEZHRANIČNOM...

ľa registrovať pre DPH, vydať mu 
osvedčenie o registrácii pre DPH 
a prideliť mu ID pre DPH bezod-
kladne, najneskôr do 7 dní od do-
ručenia žiadosti o registráciu pre 
DPH. Cezhraničný poskytova-
teľ je povinný platiť preddavok na 
DPH, splatnú za príslušné zdaňo-
vacie obdobie a pripadajúcu na 
tovar predávaný na trhovom mies-
te. Preddavok na DPH sa platí vo 
výške 50 percent z dane, pripada-
júcej na množstvo tovaru, určené-
ho na predaj na trhovom mieste 
v príslušnom zdaňovacom období 
(najmenej 165,97 eur). Pri výpoč-
te preddavku na DPH sa vychádza 
z predpokladanej predajnej ceny 
tovaru.
- Kto vykonáva dozor nad 

cezhraničným poskytovaním 
služieb?

Dozor nad cezhraničnými po-
skytovateľmi služby na území 
Slovenskej republiky vykonáva-
jú viaceré inšpekčné, kontrolné 
a dozorné orgány, v spolupráci 
s príslušnými orgánmi štátu usade-
nia. Vecná príslušnosť slovenských 
orgánov dozoru je viazaná na cha-
rakter podmienok a povinnosti, 
ktoré má poskytovateľ služby do-
držiavať. Orgány dozoru vykoná-
vajú kontrolu cezhraničných po-
skytovateľov na základe žiadosti 
príslušnosti orgánu štátu usadenia 
alebo z vlastného podnetu, prí-
padne z podnetu inej osoby. Oso-
bitne však treba pripomenúť, že 
ak orgán dozoru vykoná kontro-
lu na základe žiadosti príslušné-
ho orgánu štátu usadenia, o jeho 
výsledku je bezodkladne povin-
ný informovať príslušný orgán štá-
tu usadenia.
- Na októbrovej schôdzi NR 

SR boli prijaté zmeny práv-
nych noriem, ktoré novelizu-
jú aj živnostenský zákon. Aké 
zmeny novela prináša?

Prijaté zmeny, ktoré novelizu-
jú živnostenský zákon a zákon 
o správnych poplatkoch sú po-
zitívne pre podnikateľov, hlavne 
pre tých, ktorí budú využívať služ-
by jednotných kontaktných miest 
elektronickými prostriedkami. Ak 
bude podanie predložené elek-
tronickými prostriedkami a pod-
písané elektronickým podpisom, 
bude ohlásenie každej voľnej živ-
nosti, aj získanie výpisu z verej-
nej časti živnostenského registra 
na jedného podnikateľa, vydanie 
prehľadu údajov zapísaných v živ-
nostenskom registri, vykonanie 
zmien v osvedčení o živnosten-
skom oprávnení a vydanie potvr-
denia o tom, že v živnostenskom 
registri nie je zápis od 1.januára 
2012 bezplatné. 
- Dochádza aj k zmene preu-

kazovania bezúhonnosti pre 
zahraničné osoby?

Štátni občania členského štá-
tu EÚ v postavení povinnej osoby 
na účely živnostenského zákona 

budú preukazovať bezúhonnosť 
výpisom z registra z domovskej 
krajiny. Doterajšia aplikačná prax 
prostredníctvom JKM spôsobo-
vala časovú náročnosť a nedosta-
točnú garanciu výmeny informá-
cií z registra trestov na základe 
vyžiadania GP SR od ústredného 
orgánu iného členského štátu EÚ. 
Dochádza k skráteniu lehoty na 
vydanie živnostenského oprávne-
nia pre túto skupinu podnikateľov.
- Sú informácie o skrátení le-

hoty na vydanie oprávnenia 
pravdivé?

Áno. Lehota na vydanie živnos-
tenského oprávnenia sa skracu-
je z piatich na tri dni. Je korektné 
zdôrazniť, že živnostenské opráv-
nenie vzniká ohlásením živnosti.
- Dochádza aj k zmenám 

v oznamovacích povinnos-
tiach pre podnikateľov?

Vylučuje sa duplicitné plnenie 
oznamovacej povinnosti podni-
kateľa o zmene údajov, ktoré sa 
osobitne zapisujú do obchodné-
ho aj do živnostenského registra. 
Túto povinnosť si podnikateľ splní 
len na registrovom súde a živnos-
tenský úrad túto informáciu získa 
z registrového súdu. Túto zmenu 
považujeme za zmenu v prospech 
podnikateľov.
- Podnikatelia volali po úprave 

sankcií za menej závažné po-
rušenie zákona. Sú zmeny aj 
v tomto smere?

Naďalej zostáva zachovaná ob-
ligatórnosť uloženia sankcie pri 
porušení živnostenského záko-
na pri neoprávnenom podnikaní. 
Pri menej závažných porušeniach 
živnostenského zákona nebude 
úrad povinný uložiť sankciu hneď 
pri prvom porušení zákona. Živ-
nostenské úrady budú pri tých-
to porušeniach ukladať opatrenia 
na odstránenie nedostatkov. Sú-
časne dochádza k rozšíreniu mož-
ností na uloženie blokovej poku-
ty za vymedzený okruh porušení 
zákona.
- Rozsah poskytovaných slu-

žieb jednotných kontaktných 
miest zostáva zachovaný?

Boli schválené významné racio-
nalizačné opatrenia v rámci po-
skytovaných služieb JKM. Všet-
ky obvodné (živnostenské) úrady 
v postavení JKM budú príslušné 
voči slovenským i zahraničným 
osobám pri obstarávaní získania 
podnikateľských oprávnení pod-
ľa živnostenského zákona a podľa 
osobitných predpisov.
- A sú pravdivé informácie 

o tom, že je možné ohlásiť 
živnosť elektronickými pros-
triedkami?

Áno, z ktoréhokoľvek miesta! 
Od 1. januára 2012 možno pro-
stredníctvom elektronickych pro-
striedkov ohlásiť živnosť a vyko-
nať úhradu správnych a súdnych 
poplatkov. Pre jednotlivé elek-
tronické služby bude štandard-

ne vyžadované od občana po-
užitie elektronického podpisu 
(ZEP), s výnimkou žiadosti o vý-
pis zo živnostenského registra 
z verejnej časti. Elektronické služ-
by budú realizované prostredníc-
tvom ústredného portálu verejnej 
správy (ÚPVS), ktorý zabezpeču-
je centrálny a jednotný prístup 
k informačným zdrojom a služ-
bám verejnej a štátnej správy. Na 
tomto portály budú umiestne-
né elektronické formuláre, pros-
tredníctvom ktorých občan o služ-
bu požiada. Súčasťou služby je 
aj funkčnosť platobného portálu, 
ktorý pre občana musí vyhotoviť 
platobný predpis správnych, prí-
padne súdnych poplatkov. Každá 
elektronická služba, ktorú bude 
ponúkať elektronické JKM pros-
tredníctvom ÚPVS bude zahŕňať 
aj automatické zasielanie elektro-
nických výstupných dokumentov. 
Každý používateľ JKM, ktorý vyu-
žije jednu z elektronických služieb 
JKM automaticky dostane prísluš-
ný elektronický dokument s tým, 
že pri niektorých elektronických 
službách bude JKM zasielať aj vý-
stupný dokument na papieri.
- Mal by sa v rámci informač-

ných povinností vybudovať aj 
informačný portál JKM?

Je tu povinnosť JKM aj elektro-
nickou formou poskytovať kom-
pletne informácie o možnostiach 
vstupu do podnikania na území 

Slovenska. Za tým účelom bude 
vytvorený informačný portál. 
Bude obsahovať kompletné infor-
mácie potrebné pre podnikate-
ľov, ktorí majú záujem vstúpiť na 
náš trh. Informácie budú dostup-
né pre všetky živnosti, pre vybra-
né povolania, pre ktoré sú podľa 
osobitného predpisu JKM prísluš-
né konať a pre poskytovateľov slu-
žieb podľa osobitného zákona. 
Informácie o živnostenskom pod-
nikaní budú členené podľa toho, 
či ide o usadeného podnikateľa 
alebo o dočasne cezhraničné po-

skytovanie služieb, pričom posky-
tovanie informácii o jednotlivých 
živnostiach bude rešpektovať ich 
zaradenie do voľných, remesel-
ných alebo viazaných živností.

Každá živnosť bude obsahovať 
príslušné právne predpisy, krátky 
popis obsahu živností, možnosti 
preukázania odbornej spôsobilos-
ti pre občanov SR a pre občanov 
EÚ, podmienky udelenia preuka-
zu odbornej spôsobilosti, náleži-
tosti žiadosti a žiadosť pre vydanie 
preukazu odbornej spôsobilos-
ti, kontakty na orgán kompeten-
tný na vydanie preukazu odbor-
nej spôsobilosti. Pre záujemcov 
o živnostenské podnikanie bude 
dostupný aj podrobný sprievodca 
živnosťami, ktorý bude obsahovať 
všetky informácie o podmienkach 
prevádzkovania jednotlivých dru-
hov živností, o spôsobe ohlasova-
nia živností a o vydávaní osvedče-
nia o živnostenskom oprávnení.
- A čo informácie pre poskyto-

vateľov služby podľa osobit-
ných predpisov?

Informácie poskytované podľa 
osobitných predpisov budú takisto 
členené podľa toho, či ide o usa-
denie sa alebo dočasné cezhranič-
né poskytovanie služieb. 

Jednotlivé povolania budú ob-
sahovať informácie o právnych 
predpisoch, žiadosti a doklady, 
info o orgáne, oprávnenom konať 
v danej veci, prípadne iné dôležité 

informácie ako aj kontakty na prís-
lušné orgány.
- Kde bude umiestnený infor-

mačný portál JKM ?
Informačný portál JKM bude do-

stupný na internetovej stránke od-
boru živnostenského podnika-
nia Ministerstva vnútra SR a po 
spustení elektronickej verzie JKM 
budú tieto informácie dostupné aj 
na ÚPVS v upravenej forme, v sú-
lade so štruktúrou, ktorú odporu-
čila Európska komisia. (RR)

Ing. Ján Dutko (prvý sprava) v auguste tohto roku, počas Živnosten-
ských trhov v Nitre, osobne predstavil jednotný kontaktný systém, ktorý 
živnostníkom priniesol významné zmeny (foto -jk-)

(Pokračovanie z predch. strany)

Rozhovor
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ZNÍŽENIE NÁKLADOV ZA ELEKTRICKÚ ENERGIU
(V augustovom  a októbrovom vydaní ŽN sme priniesli na pokračo-

vanie článok o možnostiach znižovania nákladov za elektrickú ener-
giu. Dnes si prečítajte záverečnú časť!) 
Podnikateľský subjekt pri nákupe 

tovarov a služieb dôkladne preve-
ruje využitie ich parametrov, ktoré 
prislúchajú jeho potrebám a neo-
vplyvňujú ich cenu. Na trhu pre-
veruje najlepšiu cenu a neraz ide 
o niekoľkokrát nižšie platby za 
nákupy ako pri dodávke elektri-
ny. Odberateľ elektrickej energie 
v podnikateľskej činnosti nie je 
ešte zvyknutý prehodnotiť a ana-
lyzovať tieto náklady. 
V prvej časti sme čitateľa orien-

tovali v tom, že aj náklady za elek-
trickú energiu je možné znížiť, že 
aj v tejto komodite existuje trh 
a treba sa vedieť v ňom oriento-
vať. V druhej časti článku bolo vy-
svetlené, že výška platby za odber 
elektriny sa skladá z dvoch čas-
ti - platba za dodávku a platba za 
distribúciu elektriny. Boli pome-
nované niektoré odborné pojmy, 
aby sa odberateľ vedel orientovať 
a hlavne vedel zaradiť svoje od-
berne miesto do určitej kategó-
rie. Bolo zdôraznené, že dôleži-
tým faktorom na zníženie platby, 
pri tej istej spotrebe, je správne 
nastavenie odberových paramet-
rov v odbernom mieste.
Nechcem sa už vracať k proble-

matike zmeny dodávateľa, avšak 
treba ho vnímať ako bežný nákup 
tovaru na trhu u iného predajcu. 
Najväčšiu propagandu proti zme-
ne dodávateľa robia práve tradiční 
dodávatelia, ktorým sa postupne 
ukrajuje „z koláča ich odbera-
teľov“. Alternatívni dodávatelia 
majú spravidla nižšie ceny, lebo sa 
o odberateľa uchádzajú, musia ho 
získať svojou ponukou a službami 
a chcú sa udržať na trhu. Tradiční 
dodávatelia odberateľov prebra-
li. Naša legislatíva spresnila pro-
ces zmeny dodávateľa, kde chráni 

odberateľa, s cieľom liberalizácie 
trhu s elektrinou, ako jedinej cesty 
zníženia ceny za silovú elektrinu 
na trhu. Každý odberateľ, vrátane 
odberateľa v domácnosti, si môže 
slobodne zvoliť svojho dodávateľa 
elektriny, prípadne plynu, a vybrať 
si vhodný produkt z ponuky kon-
krétneho dodávateľa.
Ponuku produktov a ceny za si-

lovú elektrinu spravidla robia 
sprostredkovatelia alebo zames-
tnanci jednotlivých dodávateľov 
v obchodnom záujme pre dodá-
vateľa. Neočakávajme, že ich po-
nuka bude najnižšia platba za 
odber, aj keď bude ponúknutá naj-
nižšia cena za MWh. Napríklad: 
Máte odberné miesto s jedno-
tarifným meraním. Nový dodá-
vateľ ponúkne „dobrú“ cenu za 
odber v jednotarifnom meraní, 
avšak nevie dať dobrú cenu za od-
ber v dvojtarifnom meraní (alebo 
opačne), ktoré je pre dané odber-
né miesto výhodnejšie. Dodávateľ 
potenciálneho odberateľa neupo-
zorní, že technicky môže zmeniť 
tarifné meranie v odbernom mies-
te. To nie ani jeho úlohou. Tento 
produkt ani neponúkne, lebo od-
ber v dvojtarifnom meraní je mož-
no pre neho finančne nevýhodný 
(v rámci odberov jeho bilančnej 
skupiny). Výhodnosť produktu 
a taríf v dodávke nám ukáže vlas-
tný výpočet. Odberateľ si môže 
objednať prepočet (programovo 
simulovať odber na základe pred-
pokladu parametrov budúceho 
odberu) u nezávislej osoby, ktorá 
sa vie orientovať na trhu, je nezá-
vislá od jednotlivých dodávateľov 
a schopná previesť bilanciu platby 
za odber. Navrhne najnižšiu cenu 
platby, určí produkt a tarifu pre 
daného dodávateľa. 

Podobným spôsobom treba pri-
stupovať aj k zmenám paramet-
rov odberného miesta pre dis-
tribúciu dodávky elektriny. Pri 
distribúcií si distribútora nevybe-
ráme (ten pôsobí v danom regióne 
a ceny za jednotlivé položky pa-
rametrov mu reguluje URSO), to 
však neznamená, že nemôžeme 
znížiť platbu za distribúciu. Pa-
rametre v odbernom mieste pre 
distribúciu zmeníme - majú niž-
šiu cenu, a nezmenia charakteris-
tiku odberu pre naše potreby. Pri 
odbere VVN a VN sa treba zame-
rať najmä na rezervovanú kapaci-
tu, čo je dosť odborná problema-

tika. Pri odbere NN sa zameriame 
na výšku americkej hodnoty ističa, 
kde je platba za ampérovú hod-
notu ističa, je fixná za jeden ka-
lendárny mesiac, bez rozdie-
lu výšky spotreby. Veľmi dôležite 
je určiť najvýhodnejšiu distribuč-
nú sadzbu. Každý prevádzkovateľ 
distribučnej siete ich má niekoľko, 
a s rozdielnymi názvami. Tu treba 
prehodnotiť výhodnosť jednotarif-
ného alebo dvojtarifného mera-
nia. Výhodnosť zmeny tarify v dis-
tribúcii nemusí byť výhodnosťou 
v dodávke. 
Niekedy treba prepočítať aj vý-

hodnosť zmeny z trojfázovej sú-

stavy na jednofázovú, ak to dovo-
ľujú odberové parametre. Netreba 
zabúdať na to, že jednotlivé zme-
ny v distribúcií možno realizovať 
iba so súhlasom prevádzkovate-
ľa distribučnej siete. K tomu tre-
ba podať potrebné žiadosti a spl-
niť technické podmienky. Má to 
svoj vlastný rámec administratív-
nych povinností a časových lehôt. 
Všetky zmeny parametrov v dis-
tribúcií v odbernom mieste musia 
byť následne uvedené v obchod-
nej zmluve o združenej dodávke 
elektriny. Odberného miesto musí 
byť uzavreté a musí byť zamedze-
ný prístup nepovolaným osobám. 
Technický stav odberného miesta 
musí vyhovovať technickým nor-
mám a pri zmene parametrov má 
prevádzkovateľ povinnosť realizo-
vať odbornú prehliadku a odbor-
nú skúšku (vyhotovenie revíznej 
správy).
Odber elektriny má aj svoje práv-

ne náležitosti a z toho vyplývajúce 
práva a povinnosti voči dodávate-
ľovi a prevádzkovateľovi distribuč-
nej siete. Pri nesplnení podmie-
nok pre produkt dodávky, alebo 
distribučnej sadzby, je možné od 
odberateľa spätne vymáhať roz-
diel platby. 
V seriáli článkov o možnostiach 

zníženia nákladov za odber elek-
trickej energie som uviedol iba 
malú časť odbornej problemati-
ky pre bežného odberateľa. Ne-
uviedol som, že zmena paramet-
rov pre odber v domácnostiach sa 
zásadne líši v distribúcií dodávky 
elektriny. Neuviedol som technic-
kú stránku pri špecifickom odbere 
(hlavne VVN a VN), kde treba rie-
šiť odber s odborníkom v danom 
odbore. Záverom dodávam, že 
neplaťme to, čo nemusíme, plať-
me to, čo musíme!
 Ing. Igor Krajči

PRÁVNA PORADŇAV septembrovom vydaní ŽN sme priniesli rozhovor s odborníkmi 
v oblasti poradenstva pre prípady zadlženia podnikateľských sub-
jektov. Účastníci rozhovoru prisľúbili, že formou odpovedí na otázky 
našich čitateľov môžu živnostníkov orientovať sa v danej problema-
tike a nachádzať východiská pre pokračovanie podnikania. V prvej 
časti Právnej poradne prinášame odpoveď na otázku Čo robiť, ak...

CHCEM CHCEM 
REŠTRUKTURALIZOVAŤ REŠTRUKTURALIZOVAŤ 

PODNIKATEĽSKÝ PODNIKATEĽSKÝ 
SUBJEKTSUBJEKT

V prípade, že ste sa už na zák-
lade zistenia toho, že vám hro-
zí úpadok alebo ste už v úpad-
ku, rozhodli váš podnikateľský 
subjekt reštrukturalizovať, je po-
trebné, aby ste vyhľadali pomoc 
správcu (reštrukturalizačného), 
zapísaného do zoznamu správ-
cov, ktorý má kanceláriu v obvo-
de toho krajského súdu, v obvo-
de ktorého má sídlo alebo miesto 
podnikania váš podnikateľský 
subjekt. (Zoznam správcov ve-
die ministerstvo spravodlivosti.) 
Správcu poveríte vypracovaním 
reštrukturalizačného posudku. 

Ak si nájdete správcu z iného od-
vodu, treba, aby ste zmenili sídlo 
alebo miesto podnikania do toh-
to obvodu. Správca následne vy-
pracuje reštrukturalizačný posu-

dok, v ktorom zhodnotí finančnú 
a obchodnú situáciu firmy a podľa 
tohto zhodnotenia odporučí ale-
bo neodporučí reštrukturalizáciu. 
Návrh na povolenie reštrukturali-
zácie, spolu s povinnými príloha-
mi, treba podať na miestne prís-
lušnom súde, ktorým je okresný 
súd v sídle krajského súdu v ob-
vode, v ktorom máte sídlo alebo 
miesto podnikania. 

Ak návrh spĺňa zákonom stano-
vené podmienky, súd do 15 dní 

od podania návrhu rozhodne 
o začatí reštrukturalizačného ko-
nania. Uznesenie o tom zverejní 
v Obchodnom vestníku. Zverej-
nením uznesenia súdu sa začína 
reštrukturalizačné konanie, čo 

nie je ešte povolenie, avšak v kaž-
dom prípade už začatím reštruk-
turalizačného konania začínate 
požívať ochranu. Účinkami toh-
to začatia je okrem iného aj to, 
že nemožno začať a ani pokračo-
vať v konaní o výkon rozhodnutia 
a v exekučnom konaní. Už zača-
té konanie o výkon rozhodnutia 
alebo exekučné konanie sa pre-
rušujú. Znamená to, že majetok 
vášho podnikateľského subjektu 
začína požívať istý stupeň ochra-

ny a nemožno veriteľov pohľa-
dávok, ktoré vznikli pred zača-
tím reštrukturalizačného konania, 
uspokojovať individuálne, ale len 
podľa reštrukturalizačného plánu, 
ktorý sa bude pripravovať a prijí-
mať v procese reštrukturalizácie.
Ďalším účinkom začatia reštruk-

turalizačného konania je, že pre 
pohľadávku, ktorá vznikla pred 
začatím reštrukturalizačného ko-
nania nemožno začať a ani pokra-
čovať vo výkone zabezpečovacie-
ho práva na majetok, ktorý patrí 
podnikateľskému subjektu, u kto-
rého sa začalo reštrukturalizačné 
konanie. Pohľadávky, ktoré vznik-
li pred začatím reštrukturalizač-
ného konania nemožno započítať 
proti subjektu, ktorý reštruktura-
lizujete. 

 JUDr. Erik Bilský
(Poznámka redakcie: V budú-

com vydaní ŽN sa vrátime k otáz-
ke reštrukturalizácie odpoveďou 
na otázku aké sú ďalšie účinky za-
čatia reštrukturalizačného kona-
nia.)

Zníženie nákladov 
za elektrinu

Právna poradňa
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KEĎ BIELE NIE JE BIELE

NOVÝ PODNIKATEĽSKÝ 
INKUBÁTOR V TREBIŠOVE

Komentár
Podnikanie a financie, financovanie podnikania, možnosti 

štandardného (aj alternatívneho) získania finančnej podpo-
ry, možnosti podpory na celoslovenskej aj európskej úrovni. 
Takto pravdepodobne rezonujú myšlienky podnikateľa, kto-
rý má dobrý, dokonca vynikajúci projekt - a rozhodne sa ho 
realizovať. Jediným problémom v danom okamihu je pre za-
čiatok nedostatok finančných prostriedkov. 

O jednom takomto projekte by 
mohol veľa rozprávať aj člen našej 
komory. Vlastne, veľa môže roz-
právať o tom ako dopadol, keď sa 
pokúšal zabojovať o príspevok na 
začatie realizácie vlastného pro-
jektu. 

Poďme po poriadku! Konateľ 
a jediný majiteľ spoločnosti s ruče-
ním obmedzeným, ktorý podniká 
dvadsať rokov, a svoju spoločnosť 
vybudoval z vlastných prostried-
kov, bez účasti zahraničného kapi-
tálu, podal pred rokom na minis-
terstvo školstva žiadosť o stimuly 
na výskum a vývoj pod názvom 
Excelentné výskumné laborató-
rium skúšania materiálov, kto-
rej súčasťou je projekt základného 
výskumu - Výskum apriórnych 
chýb materiálov. 

Od začiatku podania žiadosti 
mal konateľ firmy problémy. Raz 
so správcom, potom s doplňova-
ním a formálnymi úpravami. V sú-
časnosti je projekt posúdený štyr-

mi externými posudzovateľmi. 
A ďalšie hodnotenia sú kladné, 
až na jeden posudok, v ktorom 
sa uvádza, že posudzovateľ „ne-
odporúča poskytnúť stimuly na 
výskum a vývoj z dôvodu nepre-
ukázania udržateľnosti zámerov 
projektu v ďalšom období“.

Aj podľa nezávislých hodnote-
ní je toto stanovisko prinajlep-
šom neodborné. Firma, ktorá žia-
da o dotáciu podľa § 3 ods. 1 písm. 
a) zákona o stimuloch na rieše-
nie projektu základného výsku-
mu, pôsobí na trhu temer dvad-
sať rokov, má odborne pripravený 
kolektív a manažment, jasne de-
finovaný systém riadenia, predpo-
klad pozitívneho vývoja a stabilitu 
– je riešiteľom viac ako 50 exper-
tíz pre prax za ostatných päť rokov, 
zastrešuje 33 pracovných miest 
a poskytuje možnosť dlhodobého 
zárobku pre približne 70 až 100 
živnostníkov. A na Slovensku ne-
existuje moderné výskumné pra-

covisko, ktoré zastrešuje kontro-
lu kvality obrábaných a zváraných 
materiálov a výrobkov.  

Na stránkach Živnostenských 
novín nemáme priestor na pod-
robnú analýzu daného prípadu. 
Preto zjednodušene uvádzam, že 
napriek doloženým kladným po-
sudkom, expertízam, dostatoč-
ným referenciám a preukázaniu 
oprávnenosti projektu na súčas-
nom trhu (a množstve byrokratic-
kých a dodatočných požiadaviek 
ministerstva, ktoré by sa mali od-
zrkadliť v kladnom výsledku), in-
vestor - žiadateľ o dotáciu je po 
roku od odovzdania žiadosti po-
stupom kompetentných sklama-
ný. Ministerstvo školstva ne-
odporúča požadovanú pomoc 
schváliť. Vydalo zamietavé stano-
visko. Uviedlo, že investor nepre-
ukázal garanciu a zabezpečenie fi-
nančnej udržateľnosti rozšíreného 
pracoviska, že nie je preukázané, 
že žiadateľ bude schopný z vlas-
tných zdrojov zabezpečovať vý-
skumnú činnosť atď. Žiadateľ tieto 
námietky zhŕňa do jedného bodu: 
Ministerstvo mu nevyšlo v ústrety, 
jednotlivé námietky sa počas roka 
menili, žiadateľ trpezlivo žiadosť 
dopĺňal, argumentoval a vysvetľo-
val podstatu projektu, avšak chý-

bala spätná väzba v tom, ako je 
z praktického hľadiska projekt ži-
votaschopný. Ministerstvo zaují-
mali iba pripomienky podľa para-
grafov. Vraj, požadovaná pomoc 
nie je v súlade so zákonom!

Na vysvetlenie: Žiadateľ mal zá-
ujem posunúť na vyššiu úroveň 
výskumné pracovisko pre nedeš-
truktívne testovanie materiálov. 
(Odborníci o tom vedia istotne 
viac, nie je v mojich silách vysvet-
liť praktický dosah realizovaného 
projektu. Rozumiem tomu tak, 
že na základe zdokonalenia ono-
ho výskumu by sa odborníci vyva-
rovali následných chýb a omylov 
pri zváraní a obrábaní materiálov 
a tým by sme predchádzali  vplyvu 
omylov v oblasti konštrukcií a vý-
robe rôznych materiálov. Široká 
oblasť uplatnenia!) 

Záver: Aj nezainteresovaný člo-
vek má niekedy pocit, že sa s fi-
nanciami, určenými na rozvoj, na 
výskum a realizáciu dobrých pro-
jektov zo strany vlády nie práve 
najlepšie hospodári. Nie je všetko 
tak ako má podľa prijatých pravi-
diel byť. Nie vždy je biele bielym, 
stačí napríklad iba to, že jediným 
spoločníkom vo firme, ktorá žiada 
o dotáciu, je fyzická osoba(?).

 Iva Bukvová

Koncom novembra bol v Tre-
bišove slávnostne otvorený 
podnikateľský inkubátor, zná-
my aj ako biznis centrum. Nád-
herne a kvalitne zrekonštruo-
vaný areál, vrátane parkovísk, 
je na Cukrovarskej ulici, v bý-
valom potravinárskom klube. 
Inkubátor vybudovali s cieľom 
zvýšiť úroveň hospodárskej 
a sociálnej integrácie v cezhra-
ničnej oblasti a posilniť hos-
podársku konkurencieschop-

nosť. Jeho účelom je pomôcť 
podpore podnikania, rozvo-
ju a posilneniu vzájomnej sú-
držnosti podnikateľských sub-
jektov v tomto regióne a to aj 
formou prenájmu kancelár-
skych priestorov. 

V biznis centre sa nachá-
dza 23 kancelárií o výmere 
964,4 m2. Kancelárie sú vy-
bavené sieťovými rozvodmi 
s možnosťou tlače a kopírova-
nia. K dispozícii sú kuchynky, 

sociálne zariadenia a parkovis-
ko. Priestory možno využiť na 
rôzne obchodné stretnutia, na 
školenia, konferencie a kon-
gresy. Dve kongresové sály 
a jedna menšia konferenčná 
miestnosť sú vybavené projek-
tormi a projekčnými plátnami. 
Inkubátor poskytuje verejnos-
ti možnosť usporadúvať spolo-
čenské a kultúrne podujatia. 

Podnikateľský inkubátor 
vznikol v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce MR

-SR 2007-2013. Dotácia z Eu-
rópskeho fondu regionálne-
ho rozvoja činila 1.299.586,- 
eur. Cezhraničným partnerom 
je podnikateľský inkubátor 
v Léhu (Maďarská republika). 

Slávnostného otvorenia sa 
zúčastnili aj členovia predsta-
venstva KZK Košice, ich ro-
kovanie bolo prvou akciou 
v tomto zariadení. 

 Magdaléna Haburová
 Foto: Mgr. Rastislav Jílek

Členovia predstavenstva KZK na rokovaní v nových priestoroch

Budova novootvoreného podnikateľského inkubátora v Trebišove 

Z činnosti komory
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JANUÁR
  Predstavenstvo košickej 

krajskej zložky, spolu s do-
zornou radou zložky, prija-
li pozvanie vedenia Stred-
nej odbornej školy technickej 
v Košiciach. Predstaviteľov 
KZK Košice na pôde školy pri-
vítali riaditeľ PhDr. Ján Pituch 
a zástupca PhDr. Milan Lazor-
čák. Riaditeľ školy oboznámil 
funkcionárov SŽK s činnos-
ťou Centra odborného vzde-
lávania pre stavebníctvo v ko-
šickom regióne a o spolupráci 
s krajskou zložkou komory pri 
výchove nových kvalitných re-
meselníkov. 

FEBRUÁR
  Konali sa výročné zhro-

maždenia delegátov krajských 
zložiek SŽK Prešov, Košice, 
Bratislava a Trnava. Medzi de-
legátov v Bratislave prišli ria-
diteľ odboru živnostenského 
podnikania Ministerstva vnút-
ra SR Ing. Ján Dutko a pred-
seda KZK Trnava Ing. Robert 
Schmidt. 

MAREC
  V Žiline sa konalo zasadnu-

tie predstavenstva SŽK. 
  Konalo sa výročné zhro-

maždenie delegátov krajskej 
zložky SŽK Nitra. 

  Na zhromaždení delegá-
tov žilinskej KZK mal príhovor 
riaditeľ Odboru živnostenské-
ho podnikania MV SR Ing. Ján 
Dutko, ktorý informoval živ-
nostníkov o zmenách v živnos-
tiach.

  V anglickom Manchestri 
sa konalo stretnutie partne-
rov k projektu HairNet, kto-
rý má za cieľ prenos on-line 
školiacich materiálov v sekto-

re kaderníctva. Slovensko na 
stretnutí zastupovala Regionál-
na rozvojová agentúra Senec 
- Pezinok a Slovenská živnos-
tenská komora. Na medzi-
národnom projekte Hair.net 
v rámci grantu Leonardo da 
Vinci začala Slovenská živnos-
tenská komora pracovať kon-
com roka 2010. 

  Začali rokovania zástupcov 
Slovenskej živnostenskej ko-
mory (Vojtech Gottschall, Ro-
bert Schmidt, Vladimír Mička) 
a predstaviteľov Slovenského 
živnostenského zväzu a Slo-
venskej asociácie malých pod-
nikov so zástupcami Občian-
skej konzervatívnej strany, na 
čele s jej predsedom Petrom 
Zajacom, o navrhovaných 
zmenách v daniach a odvo-
doch, ktoré navrhlo minister-
stvo financií, aj o celkovom 
stave malého a stredného pod-

nikania na Slovensku. Účastní-
ci stretnutí počas celého roka 
podporovali zmeny v daňo-
vom a odvodovom systéme, 
ktoré mali priniesť jeho zjed-
nodušenie a zníženie odvo-
dov.

  Na medzinárodných maj-
strovstvách kaderníctva, koz-
metiky a výzdoby umelých 
nechtov v Miškolci v Maďar-
skej republike, v silnej konku-
rencii 425 súťažiacich z Ma-
ďarska, Ukrajiny, Srbska, Česka 
a Slovenska v 11 kategóriách, 

študenti SOŠ Gemerská, Koši-
ce obsadili štyri prvé a jedno 
druhé miesto.

  Na pôde Kresťanskodemo-
kratického hnutia sa zástupco-
via Slovenskej živnostenskej 
komory (Vojtech Gottschall, 
Michal Mudrák, Robert 
Schmidt, Vladimír Mička, Cyril 
Klobušovský) stretli s predsta-
viteľmi KDH a ďalšími zástup-
cami živnostníkov (Sloven-
ského živnostenského zväzu 
a Slovenskej asociácie malých 
podnikov), aby prerokova-
li otázky daňovej a odvodovej 
reformy, zlepšenie podnika-
teľského prostredia a systému 
podpory malého a stredného 
podnikania.

APRÍL
  V Zámutove sa konalo za-

sadnutie predstavenstva SŽK. 

  Delegáti Slovenskej živ-
nostenskej komory sa stretli 
na výročnom zhromaždení vo 
Vranove nad Topľou. Okrem 
iného sa zhromaždenie veno-
valo aktuálnym otázkam da-
ňovej a odvodovej reformy 
a zlepšeniu podnikateľského 
prostredia a systému podpory. 
Na zhromaždení sa ako hostia 
zúčastnili Mgr. Ondrej Dostál, 
člen ústavno-právneho výboru 
NR SR, Ing. Ján Hudacký, štát-
ny tajomník MDVaRR SR, Ing. 
Ján Dutko, riadieľ OŽP MV SR, 
Ing. Ján Ragan, primátor mesta 
Vranov nad Topľou, Mgr. Mar-
cel Matanin Konečný, riaditeľ 
ÚPSVaR vo Vranove nad Top-
ľou, Ing. Ladislav Babica, ria-
diteľ DR SR, Ing. Jozef Pavlo, 
riaditeľ DÚ vo Vranove nad 
Topľou, Ing. Richard Varga, zá-
stupca VÚB, a. s., prednosto-
via ObÚ vo Vranove nad Top-
ľou, Humennom, Bardejove, 
Stropkove, Svidníku, Prešove 
a Kežmarku, vedúci odborov 
ŽP v Humennom, Stropkove, 
Svidníku, Starej Ľubovni, Po-
prade, Vranove nad Topľou, 
Kežmarku, Prešove a Barde-
jove. 

  Na výročnom zhromažde-
ní delegátov udelil predseda 
komory dlhoročnému členo-
vi a spoluzakladateľovi komory 

Ing. Eduardovi Benešovi titul 
Čestný člen Slovenskej živnos-
tenskej komory.

  Majstrovstvá sveta v ľa-
dovom hokeji na Slovensku 
sa stali výzvou a zároveň veľ-
kou príležitosťou pre prezen-
táciu hlavného mesta SR i ce-
lej krajiny v očiach slovenskej, 
európskej i svetovej športovej 
verejnosti. Medzi signatármi 
etického kódexu majstrovstiev 
sveta boli aj členovia profesij-
ného združenia CECH TAXI 
Bratislava, ktoré je členom Slo-
venskej živnostenskej komory. 

  Zástupcovia živnostníkov 
sa stretli s Republikovou úniou 
zamestnávateľov. S viceprezi-
dentom Ing. Jozefom Špirkom 
hovorili okrem iného o aktuál-
nych otázkach živnostenského 
stavu v súvislosti s navrhovaný-
mi zmenami odvodov a daní.

  V Strednej odbornej škole 
stavebnej v Žiline slávnostne 
otvorili špecializovanú učebňu 
praktického vyučovania pre 
študijné odbory mechanik sta-
vebno-inštalačných zariadení 
a inštalatér, so zámerom zvy-
šovať a skvalitňovať odborné 
kompetencie a zručnosti žia-
kov v rámci výchovno-vzdelá-
vacieho procesu. Na otvorení 
sa zúčastnila podpredsedníčka 
KZK Žilina Anna Náglová.

MÁJ
  V Žiline sa konalo zasadnu-

tie predstavenstva SŽK. 
  Pre Rakúsko a Nemecko 

začala platiť povinnosť zrušiť 
všetky prekážky v oblasti slo-
body pohybu služieb a osôb, 
ktoré ako jediní z celej EÚ za-
viedli pre Slovákov. V praxi to 
znamenalo, že počnúc 1. má-
jom sa mohli slovenskí občania 
zamestnať v akomkoľvek hos-
podárskom odvetví v Rakúsku 
alebo Nemecku bez pracov-
ného povolenia.

  Zástupcovia Slovenskej živ-
nostenskej komory (Vojtech 
Gottschall, Vladimír Mička) ro-
kovali s vedením Všeobecnej 
úverovej banky, a. s., o návrhu 
dodatku zmluvy o partnerstve 
na ďalšie obdobie.

  Predstavitelia živnostní-
kov pokračovali v rokovaniach 
s predstaviteľmi Občianskej 
konzervatívnej strany o návr-
hoch vlády v oblasti odvodo-
vého a daňového zaťaženia. 
Na stretnutí vyjadrili nesúhlas 
s návrhom Ministerstva škol-
stva SR.

  Zástupcovia Slovenskej živ-
nostenskej komory, v spolu-
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práci so Slovenským živnost-
enským zväzom a Slovenskou 
asociáciou malých podnikov, 
rokovali s ministrom finan-
cií ohľadne odvodov živnost-
níkov. Ministrovi predložili 
spoločné stanovisko a návrhy 
živnostenských a podnikateľ-
ských organizácii k daňovo-
-odvodovej reforme. 

  Na Slovensku bola prezi-
dentka ESBA (European Small 
Business Alliace - Európska 
aliancia malých podnikov) Tina 
Sommer. Medzi inými rokova-
niami požiadala o stretnutie aj 
zástupcov Slovenskej živnos-
tenskej komory, ako rozhodu-
júceho predstaviteľa živnost-
níkov a malých podnikateľov 
na Slovensku. Stretnutie sa 
uskutočnilo v zasadačke spo-
ločnosti Bageta v Pezinku. Za 
komoru sa stretnutia zúčast-
nili Vojtech Gottschall, Robert 
Schmidt, Michal Mudrák, Ma-
rek Hořinka, člen Národné-
ho monitorovacieho výboru 
pri Ministerstve dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvoja 
SR (člen KZK Bratislava). Tina 
Sommer ponúkla Slovenskej 
živnostenskej komore členstvo 
v aliancii.

JÚN
  Predseda SŽK Ing. Voj-

tech Gottschall, predseda KZK 
Trenčín dr. Igor Talian a pred-
seda KZK Bratislava Vladimír 
Mička sa stretli so zástupca-
mi Odborového zväzu Drevo 
- Lesy. Spoločne hľadali mož-
nosti ako sa vyrovnať s bezpeč-
nosťou práce profesie pilčík.

  Žilinská krajská zložka a jej 
členky Anna Náglová a Katarí-
na Cisáriková boli nominova-
né do skúšobnej komisie pre 
záverečné skúšky v učebnom 
odbore kaderník na Spojenej 
škole v Žiline-Bytčici. So ško-

lou má krajská zložka dlhoroč-
nú úspešnú spoluprácu. 

JÚL
  Predseda SŽK Ing. Vojtech 

Gottschall rokoval na pôde 
Ministerstva dopravy, výstav-
by a regionálneho rozvoja Slo-
venskej republiky s ministrom 
Jánom Figeľom.

  Na ministerstve práce sa 
za účasti ministra Jozefa Mihá-
la a reprezentantov Slovenskej 
živnostenskej komory, Sloven-
ského živnostenského zväzu, 
Slovenskej asociácie malých 
podnikov, Slovenskej koalície 
pre kultúrnu diverzitu a Ob-
čianskej konzervatívnej strany 
uskutočnilo rozporné konanie 
k spoločnej hromadnej pripo-
mienke proti zmenám v daňo-
vo- odvodovom zaťažení. Sig-

natári hromadnej pripomienky 
na stretnutí potvrdili, že pod-
porujú základnú myšlienku re-
formy daňovo-odvodového 
systému, spočívajúcu v jeho 
zjednodušení a sprehľadnení.

AUGUST
  Počas trvania Živnosten-

ských trhov v rámci poľnohos-
podárskeho veľtrhu v Nitre 
Slovenská živnostenská ko-

mora predstavila vo svojom 
vlastnom stánku novinku – 
v spolupráci s odborom živnos-
tenského podnikania minister-
stva vnútra pripravila poradňu 
pre podnikateľov, živnostníkov 
a samostatne zárobkovo činné 

osoby.
  Slovenská živnostenská ko-

mora prezentovala svoju čin-
nosť na Živnostenských trhoch 
v Nitre, konaných v rámci vý-
stavy Agrokomplex. 

  Na seminár Inovatívne ak-
tivity malých a stredných pod-
nikateľov, ktorý iniciovala 
Európska komisia v rámci pro-
jektu Európskeho týždňa ma-
lých a stredných podnikate-
ľov 2010, činnosť živnostníkov 
v prednáške Inovácie pre živ-
nostníkov – zdroj úspechu ma-
lých podnikateľov prezentoval 
Robert Schmidt, predseda KZ 
SŽK Trnava.

SEPTEMBER
  V Žiline sa konalo zasadnu-

tie predstavenstva SŽK. 
  V rámci spoločnej dek-

larácie živnostníkov a umel-
cov za zmenu návrhu daňovej 
a odvodovej reformy sa konal 
v Bratislave DEŇ UMENIA – 
podujatie, na ktorom vystúpi-
li poprední predstavitelia sú-
časnej slovenskej kultúry. Pod 
heslom Nechajte nás žiť a pre-
žiť! sa týmto podujatím všet-
ci pripojili k iniciatíve Medzi-
národnej asociácie umelcov 
pri UNESCO, ktorá schválila 
15. apríl -  deň narodenia Leo-
narda da Vinci, za Svetový deň 
umenia. 

  Lukáš Očenáš, študent 
1. ročníka študijného odboru 

vlasová kozmetika na Strednej 
odbornej škole na Gemerskej 
ulici v Košiciach reprezentoval 
na majstrovstvách sveta jed-
notlivcov v účesovej a dekora-
tívnej tvorbe v Miláne aj Slo-
venskú živnostenskú komoru. 
Získal tu titul Majster sveta.  

  Zástupcovia SŽK sa zúčas-
tnili na tlačovej konferen-
cii, organizovanej k spoloč-
nému postupu signatárov 
daňovo-odvodovej reformy 
a následne rokovania s minis-
trom práce.

OKTÓBER
  Uskutočnilo sa v poradí 

už tretie stretnutie k projek-
tu Hair.Net. V rámci stretnutia 
si v Nových Zámkoch partneri 
prezreli priestory a prácu žia-
kov Strednej odbornej školy na 
Jesenského ulici. 

NOVEMBER
  Vo Zvolene sa konalo za-

sadnutie predstavenstva SŽK. 
Na programe bolo okrem iné-
ho kompletné hodnotenie si-
tuácie v krajských zložkách. 

  Predseda KZK Košice sa 
zúčastnil zasadnutia Krajskej 
rady pre odborné vzdelávanie 
a prípravu pri Košickom samo-
správnom kraji.

DECEMBER
  V Žiline sa konalo zasadnu-

tie predstavenstva SŽK.
  Slovenská živnostenská ko-

mora predložila návrh novely 
zákona o celoživotnom vzde-
lávaní, kde je v § 15 uvedené 
kto je oprávnený vykonávať 
skúšky odbornej spôsobilosti 
po 1. januári 2012. 

 (Pripravili: ib, vm, as, eb)
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Kreditné karty sú v sú asnosti ob úbené aj pre rýchlos , s akou sa v aka nim dostanete k peniazom. „Kreditka“ je 
úverová karta, ktorá je na nákupy ideálna, pretože pri platení nepoužívate vlastné peniaze, ale peniaze banky. Na 
rozdiel od iných typov úverov si ich však môžete poži a  úplne bez úroku – sta í, ak ich banke vrátite v rámci tzv. 
bezúro ného obdobia. Výhodou kreditnej karty je aj to, že za jednotlivé platby u obchodníkov neplatíte žiadne 

alšie poplatky a s kartou môžete získa  aj dodato né služby i poistenia. 

Kreditka pre lenov Slovenskej živnostenskej komory zadarmo
Aj ke  za kreditky sa vä šinou platí ro ný poplatok, ako lenovia SŽK získate od VÚB banky 100 % z avu z poplatku 
na prvý rok pri kartách Blue od American Express, MasterCard original+, VISA Business a VISA Business Gold.

Blue od American Express
Niektoré kreditné karty ponúkajú podstatne viac ako len bežné platobné funkcie. Presne taká je aj karta Blue od 
American Express, ktorá je doslova nabitá doplnkovými službami. Jej sú as ou sú:

  až 50-d ové bezúro né obdobie
  služba Cash back, ktorá vám vráti spä  0,5 % z každej platby kartou
  z avy a iné výhody u vybraných obchodníkov na Slovensku a po celom svete
  cestovné úrazové poistenie až do 75 000 USD a poistenie lie ebných nákladov až do 250 000 USD nielen pre 

vás, ale aj pre vášho manžela/vašu manželku a deti
  asisten né služby zah ajúce bezplatné poradenstvo pred vycestovaním, pomoc v núdzi na cestách v zahrani í 

alebo pomoc pri naliehavom lekárskom ošetrení

MasterCard original+
Pokia  sa rozhodnete pre MasterCard original+, môžete využíva  až 40-d ové bezúro né obdobie. VÚB banka vás 
automaticky zaradí do vernostného programu Plus, s ktorým si dokážete zníži  ro ný poplatok za kartu na nulu. 
Sta í po as roka urobi  nákupy v celkovej výške aspo  3 000 eur, o zodpovedá 250 eurám mesa ne. Poviete si, že 
to ko mesa ne kartou neplatíte? Zria te si dodatkovú kartu, napr. pre svojho manžela/svoju manželku, a platby 
touto kartou vám limit ur ite pomôžu splni .

VISA Business, VISA Business Gold
Chcete kreditku využíva  aj na podnikate ské ú ely? Karty VISA Business a VISA Business Gold vám umožnia 
bezproblémové financovanie vášho podnikania a zárove  využíva  bezúro né obdobie až do 40, resp. 55 dní. Navyše 
vám budeme mesa ne zasiela  výpis, aby sme vám zjednodušili vyú tovania výdavkov súvisiacich nielen s pracovnými 
cestami, ale aj s ostatnými vašimi platbami. S kartami zárove  získate aj cestovné poistenie a 24-hodinovú asisten nú 
službu, ktorá vám poskytne núdzové lekárske a právne referen né služby mimo krajiny trvalého pobytu.

Bezpe nos  nadovšetko
Platba kartou je bezpe ná. Je pravdepodobnejšie, že vám ukradnú pe aženku s hotovos ou, ako to, že dôjde 
k zneužitiu vašej karty. VÚB banka dbá o bezpe nos , a preto ponúka majite om kreditných kariet Blue od American 
Express a MasterCard original+ bezplatné SMS a e-mailové správy o každom použití karty. V priebehu nieko kých 
sekúnd po použití karty vám príde esemeska alebo e-mail a vy tak budete ma  svoju kartu plne pod kontrolou.

Viac informácií získate v ktorejko vek pobo ke VÚB banky, na telefonickej službe Kontakt 0850 123 000 alebo na 
www.vub.sk.

K Vianociam už neodmyslite ne patria nákupy dar ekov. Chys-
táte sa aj vy splni  tajné priania svojim blízkym? VÚB banka 
vám s nákupom viano ných prekvapení pomôže. Pre všetkých 
lenov Slovenskej živnostenskej komory má pripravené kredit-

né karty so zvýhodnenými podmienkami.

www.vub.sk 0850 123 000

Viano né nákupy
s kreditnou kartou

03041 retailový list SŽK_210x297.indd   1 9.12.2011   15:27
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Projekt Hair.Net

Medzinárodný projekt Hair.Net, 
zameraný na odborné vzdeláva-
nie kaderníkov doplnkovou onli-
ne formou za prvý rok svojej im-
plementácie dosiahol už niekoľko 
stanovených cieľov. Hlavným cie-
ľom projektu je prenos inovácie 
v oblasti odborného vzdelávania 
pre profesiu kaderník/kaderníčka 
z Veľkej Británie na Slovensko, do 
Bulharska a Rumunska.

Prinášame stručný prehľad zrea-
lizovaných aktivít za prvých dva-
násť mesiacov implementácie 
projektu. 

PRACOVNÝ BALÍK 1 (WP1)
Projektový manažment vráta-

ne finančných a monitorovacích 
aktivít
- Zostavenie projektových tímov 

partnerov zapojených do reali-
zácie projektu

- Pracovné stretnutia projekto-
vých partnerov

- Spracovanie podrobného plá-
nu aktivít, úloh, zodpovedností 
v časovom slede

- Spracovanie čiastkových moni-
torovacích a finančných správ 
o progrese projektu za každé-
ho partnera

- Spracovanie tzv. interim sprá-
vy spolu s finančným vyúčtova-
ním za prvých 12 mesiacov re-
alizácie projektu

PRACOVNÝ BALÍK 2 (WP2)
Zabezpečenie kvality a hodno-

tenie
- Výber externého hodnotiteľa
- Pravidelné (trojmesačné) hod-

notenie projektových partne-
rov

PRACOVNÝ BALÍK 3 (WP3)
Prieskum a analýza potrieb

- Spracovanie metodológie 
prieskumu o analýze potrieb 
na Slovensku, v Bulharsku 
a Rumunsku

- Vypracovanie dotazníka ako 
hlavného nástroja prieskumu

- Zrealizovanie samotného 

prieskumu o analýze potrieb 
za každého partnera

- Spracovanie výstupnej spo-
ločnej správy o výsledkoch 
prieskumu za celé partnerstvo

PRACOVNÝ BALÍK 4 (WP4)
Zmapovanie rámca kompe-

tencií (Európsky kvalifikačný rá-
mec)
- Spracovanie procesu mapova-

nia situácie Európskeho kvalifi-
kačného rámca

- Zmapovanie situácie v každej 

partnerskej krajine o zavádza-
ní Európskeho kvalifikačného 
rámca

- Začatie prekladacích prác jed-
notlivých materiálov, videí, po-
stupov z angličtiny do slovenči-
ny, bulharčiny a rumunčiny

PRACOVNÝ BALÍK 5 (WP5)
Spracovanie materiálov, adap-

tovanie a prenos vzdelávacích 
produktov

- Návrh obsahu spracovávaných 
materiálov určených na prenos 
a adaptovanie

- Vypracovanie pracovného po-
stupu pri spracovávaní materiá-
lov na prenos

- Začatie prekladacích prác jed-

notlivých materiálov, videí, po-
stupov z angličtiny do slovenči-
ny, bulharčiny a rumunčiny

PRACOVNÝ BALÍK 6 (WP6)
Technický rozvoj – zvolenie in-

fraštruktúry pre rozvoj služieb
- Nastavenie technickej infraš-

truktúry, kde budú preložené 
materiály zverejnené

- Prístupové zabezpečenie pre 
partnerov projektu

- Prehľad možností využívania 
technickej infraštruktúry – za-

školenie partnerov
- Spustenie testovacej verzie

PRACOVNÝ BALÍK 7 (WP7)
Testovanie

- Spracovanie metodológie tes-
tovania, ktoré sa spustí po 

ukončení prekladov materiá-
lov

PRACOVNÝ BALÍK 8 (WP8)
Diseminácia a propagácia
- Spracovanie disemi-

načného plánu a jeho následne 
schválenie partnermi

- - Spracovanie a zve-
rejnenie niekoľkých informácií 
a článkov o progrese projektu

- - Propagovanie projek-
tu na rôznych odborných a verej-
ných podujatiach

Projekt je realizovaný cez 
program Leonardo da Vinci a mal 
by vytvoriť základ pre zabezpeče-
nie kvality odborného vzdeláva-

nia v sektore formou neformálne-
ho vzdelávania, ako aj predpoklad 
pre zavádzanie princípov ECVET 
v praxi. O priebehu projektu 
a o jeho výsledkoch sme pravidel-
ne informovali a budeme aj naďa-
lej informovať. V prípade záujmu 
si môžete pozrieť ako to vyzerá 
v praxi na web stránke, ktorú za-
strešuje vedúci partner projektu 
- Univerzita v Manchestri (http://
hairdressing.ac.uk.) Na konci pro-
jektu by mali byť všetky tieto ma-

teriály, videá, postupy k dispozícii 
v slovenskom jazyku. (ls) 

(Ilustračné foto: RRA Senec – Pe-
zinok)

Na tému vzdelávanie viac aj 
v komentári na 15.strane)

ZAMERANÉ NA ODBORNÉ 
VZDELÁVANIE KADERNÍKOV
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Podpora podniaknia

ti a aby sa vyhli všetkým chybám 
existujúcich a často nefunkčných 
„podnikateľských inkubátorov.“ 

2. Program na financovanie 
inovatívneho výskumu (SBIR)

Tento program vznikol v USA 
a od svojho vzniku bol úspeš-
ne transplantovaný do mnohých 
iných krajín OECD. Zapĺňa vý-
znamnú medzeru vo financovaní 
začínajúcich inovatívnych firiem. 
Jeho úlohou je financovať firmy, 
ktoré prenesú výsledky aplikova-
ného výskumu do praxe, keďže 
väčšina „venture capital“ fondov 
nie je ochotná financovať začí-
najúce firmy v extrémne dôleži-
tom vývojovom štádiu, v ktorom 
sa overuje realizovateľnosť pôvod-
ného nápadu a vytvára prototyp. 
Ak firma dokáže predložiť funkč-
ný prototyp, bude mať možnosť 
získať na svoj ďalší rozvoj riziko-
vý kapitál. 

Podobne ako projekty finan-
cované z grantov Agentúry pre 
podporu výskumu a vývoja (ďa-
lej APVV), aj projekty žiadajúce 
o podporu z programu SBIR budú 
hodnotené dvojfázovo nezávis-
lou komisiou s medzinárodnou 
účasťou. V prvej fáze môžu získať 
granty vo výške približne 100 ti-
síc eur na financovanie tzv. „pro-
of of concept“. Firmy, ktoré doká-
žu predložiť presvedčivý „proof 
of concept“, budú mať následne 
možnosť zúčastniť sa na druhej 
vlne financovania vo výške 1 mi-
lión eur na zhotovenie prototypu 
komerčného výrobku.

Spoločensky prospešným príno-
som SBIR programu pritom nie sú 
len firmy, ktoré vďaka nemu doká-
žu úspešne predstaviť svoj proto-
typ, získať preň externé financova-
nie a začať tvoriť pracovné miesta 
a zdaniteľný zisk, ale aj firmy, kto-
rých projekty v konečnom dôsled-
ku zlyhajú, keďže i tie môžu byť 
pre spoločnosť prospešné, preto-
že vďaka nim vzniknú informácie 
a zručnosti, využiteľné v ďalších 
úspešnejších projektoch.   

3. Motivačná road-show, 
konferencie, semináre

Na základe štatistík sa v sloven-
skom podnikateľskom sektore, 
majoritne reprezentovanom ma-
lými a strednými podnikmi, pre-
javuje dlhodobý útlm v investíci-
ách do inovácií.  Za posledných 
20 rokov sa inovačná kultúra vy-
tratila alebo nevytvorila. V obdo-
bí pred transformáciou štátnych 
podnikov na súkromné boli zák-
ladným pilierom ekonomiky veľké 
podniky (tzv. VHJ – výrobno-hos-
podárske jednotky), ktoré dispo-
novali vlastnou výskumnou, prí-
padne inovačnou infraštruktúrou. 
Po ich rozdrobení a následnej pri-
vatizácii neprišlo žiadne alterna-
tívne riešenie. Bývalé výskumno-
-vývojové ústavy sa postupne 
transformovali na výskumno-vý-

robné podniky s rôznymi vedľaj-
šími aktivitami, ako je testovanie 
a meranie materiálov, či výrobkov. 
Inovujúcich subjektov a investícií 
do inovácií postupne ubúdalo až 
do súčasného stavu, keď ich veľká 
časť je iba minimálne konkuren-
cieschopná. Platí to rovnako pre 
výskumné ústavy aj pre univerzi-
ty. Okolo univerzít len zriedkavo 
vznikajú inovatívne spinn-off fir-
my, tak ako to je vo vyspelom sve-
te. V tejto situácii podniky málo 
inovujú a vedci málokedy podni-
kajú. 

Zámerom opatrenia je priná-
šať najlepšie príklady zo zahrani-
čia, aby sa zvýšila motivácia pod-
nikateľov a vedcov. Zámerom je 
priniesť príklady osobností, kto-
rým sa podarilo  dostať na trh, res-
pektíve výrazne zvýšiť svoj trhový 
podiel inováciami. Rovnako je zá-
merom priviesť na Slovensko ved-
cov, podnikateľov a zástupcov 

žitá bude práca takzvaných „head 
hunterov“, ktorí by mali spolu-
pracovať najmä s vysokými ško-
lami a SAV na vyhľadávaní talen-
tov. Ďalšími členmi tímu budú 
odborníci na marketing, podni-
kovú ekonomiku a projektové fi-
nancovanie. Úlohou tímu bude 
pomáhať vedcom doťahovať ná-
pady - výsledky ich výskumu do 
praxe, odhadnúť trhový potenci-
ál konkrétnej inovácie, identifiko-
vať možnosti podpory z rôznych 
zdrojov a hľadať parterov pre fi-
nancovanie a podnikanie. Nákla-
dy na toto opatrenie budú tvoriť 
réžie a odmeny členov tímu.

5. Inovačné vouchre
Zámerom je vytvoriť jednodu-

chý podporný nástroj pre priame 
prepojenie podnikateľského sek-
tora (hlavne MSP) s vybranými 
odbornými pracoviskami výsku-
mu a vývoja, s cieľom zvýšiť kon-

kurencieschopnosť podnikov pro-
stredníctvom inovácií vlastných 
produktov, služieb alebo techno-
lógií. Vyspelé krajiny Európskej 
únie, ako Holandsko, Írsko, Bel-
gicko, využívajú tento nástroj na 
zvýšenie inovačného potenciá-
lu v súkromnej sfére, na prepo-
jenie súkromného a verejného 
sektora, na zvýšenie objemu in-
vestovaných prostriedkov do ino-
vácií v súkromnej sfére a čiastoč-
ného samofinancovania univerzít 
a iných vedeckovýskumných inšti-
túcií závislých na štátnom rozpoč-
te. Konkrétne pôjde o poskytova-
nie pomoci de minimis (ďalej len 
„pomoc“) formou nenávratného 
finančného príspevku (ďalej len 
„NFP“) z prostriedkov štátneho 
rozpočtu, zameranej na podporu 
rozvoja inovačných aktivít malého 
a stredného podnikania. Inovačné 
aktivity budú orientované na ino-
vácie produktov, technologických 
postupov alebo služieb. Podporo-
vané budú malé a stredné podni-
ky, ktoré majú potenciál zvyšovať 
svoju konkurencieschopnosť pro-
stredníctvom inovácií vlastných 
produktov, služieb alebo techno-
lógií, pri riešení inovačných úloh  

vybranými výskumno-vývojovými 
pracoviskami. 

Inovačný voucher je forma pe-
ňažnej poukážky v nominálnej 
hodnote približne 3500 eur, kto-
rou si objednávateľ (MSP) rieše-
nia inovačného projektu pokryje 
celé alebo čiastočné náklady na 
poskytnutý úkon od vybraného 
výskumno-vývojovými pracovis-
ka. Poskytovateľovi úkonu budú 
na základe predložených po-
trebných dokladov v plnej alebo 
alikvotnej čiastke preplatené zod-
povedajúce oprávnené výdavky. 
Výsledkom opatrenia bude sché-
ma, ktorá podporí konkurencie-
schopnosť malých podnikov. 

6. Inovačná burza - web 
portál pre výmenu inovácií 
a nápadov 

V súčasnosti sa kladie stále väč-
ší dôraz na podporu a zavádza-
nie inovácií, či už do výrobných 
procesov v podnikateľskom sek-
tore alebo vo verejnej správe, prí-
padne priamo na univerzitách. 
Vzájomné prepojenie týchto sub-
jektov umožní vznik multiplikač-
ného efektu, ktorý nepôsobí iba 
na inovovaný proces, ale aj na os-
tatné súvisiace procesy. Hoci sú 
inovatívne riešenia často predme-
tom podnikového tajomstva, vy-
tvorením podmienok pre ich le-
gálnu výmenu prostredníctvom 
realizácie web-portálu dôjde ná-
sledne k zvýšeniu podpory ďalšie-
ho rozvoja v oblasti výskumu, vý-
voja a inovácií. V rámci projektu 
sa uskutoční zber a spracovanie 
údajov o inovatívnych riešeniach 
využiteľných v praxi, pričom bude 
zabezpečená legálna výmena 
know-how prostredníctvom ino-
vačnej burzy a elektronického ob-
chodu, pri rešpektovaní práv du-
ševného vlastníctva.

Pre rôzne nápady, či výsledky vý-
skumu je často ťažké nájsť uplat-
nenie. Ich zverejnenie na špecia-
lizovanom portáli výrazne uľahčí 
hľadanie záujemcov. Takisto pod-
niky pri vlastnom výskume často 
disponujú tzv. vedľajšími produkt-
mi, ktoré nie sú priamo orientova-
né na ich „core business“ a teda 
ich zobchodovanie neohrozuje 
konkurencieschopnosť. Aktivita-
mi v tomto opatrení budú:
 - štúdie uskutočniteľnosti, vrá-

tane analýz rizík, vyplývajúcich 
z ochrany práv duševného vlas-
tníctva
 - dizajn portálu
 - softwérove riešenie a prevádz-

ka portálu
Výstupom bude inovačný 

w„e-bay“, prístupný nielen pre 
podniky, univerzity a výskumné 
ústavy, ale aj pre širokú verejnosť.
 (PO)

MOTIVAČNÝ PROJEKT ROZVOJA INOVÁCIÍ
(Pokračovanie zo str. 3)

Ilustračná fotografia (Zdroj: internet)
podporných inštitúcií, ktorí vedú 
úspešné projekty, programy ale-
bo organizácie. Výstupom bude 
rad seminárov a workshopov, ko-
naných nielen v Bratislave, ale aj 
v krajských mestách, v ktorých sú 
vysoké školy s inovačným poten-
ciálom.

4. Talent opportunity mana-
gement (TOM)

Doterajšie snahy o podporu 
mladých vedcov sa zameriavali 
najmä na zlepšenie ich sociálne-
ho postavenia, prípadne na mož-
nosť zvyšovať si kvalifikáciu na za-
hraničných stážach. Výsledkom 
je však často odlev mozgov zo 
Slovenska, pretože kvalitní mla-
dí vedci vidia väčšiu perspektívu 
skôr v zahraničí než doma. Jed-
nou z odpovedí na tento problém 
bude systém, ktorý bude aktívne 
vyhľadávať mladé talenty a pomá-
hať im uplatniť sa v praxi, respektí-
ve ich spájať s praxou, ktorá im po-
môže dosiahnuť úspech nielen na 
vedeckom poli, ale najmä v pod-
nikaní. Základom tohto opatre-
nia bude relatívne malý realizačný 
tím odborníkov, orientovaný na 
rôzne aspekty podnikania. Dôle-
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Monitor
Vzdelávanie

ZA KVALIFIKAČNÚ 
SKÚŠKU 

ZODPOVEDÁ SŽK
Príloha denníka PRAVDA 7. novembra 2011 UŽITOČNÁ 

PRAVDA sa venovala problematike rekvalifikačných kurzov 
a ďalším druhom celoživotného vzdelávania. Prinášame neskrá-
tenú verziu rozhovoru, ktorý do tejto prílohy poskytol predseda 
bratislavskej krajskej zložky SŽK Vladimír Mička. 

(Výber kurzu si treba premyslieť, 
PRAVDA, 7. 11. 2011, Ingrid Drozdíková)

Tí, čo sa rozhodnú po rekvalifikácii podnikať na živnosť, musia 
prejsť kvalifikačnou skúškou. Za tú zodpovedá Slovenská živnos-
tenská komora. Pýtali sme sa Vladimíra Mičku, predsedu brati-
slavskej krajskej zložky komory, na to, čo musí záujemca o pre-
školenie absolvovať, aby mohol s novou kvalifikáciou podnikať. 

Ak sa človek rozhodne pre rekvalifikáciu, podľa čoho by si 
mal vyberať typ kurzu?

Uchádzač o rekvalifikačný kurz by si mal urobiť prieskum na 
trhu práce v oblasti, v ktorej plánuje podnikať či zamestnať sa, 
mal by mať základnú predstavu o tom, či sa s novou kvalifikáciou 
bude vedieť uplatniť na trhu a či môže byť úspešný. 

Ako zistí, že agentúra, ktorá kurz ponúka, je dôveryhodná? 
Čo komora odporúča? 

Všetky rekvalifikačné agentúry, ktoré majú akreditáciu z minis-
terstva školstva, sú zverejnené aj pod konkrétnymi číslami na 
stránke ministerstva. Komora má na stránke uverejnené rekva-
lifikačné agentúry, s ktorými spolupracuje. Ďalšou možnosťou, 
ako získať informáciu o dôveryhodnosti, je osobným kontaktom 
uchádzačov s tými, ktorí už úspešne absolvovali dané kurzy. 

Záujemca musí najprv absolvovať kurz, potom nasleduje 
skúška a až nakoniec si môže založiť živnosť? 

Uchádzač o živnostenský list najskôr úspešne absolvuje rekvali-
fikačný kurz. S osvedčením z neho zájde na príslušnú zložku Slo-
venskej živnostenskej komory v sídle kraja a vyplní prihlášku na 
kvalifikačnú skúšku. Už počas prípravy na ňu môže uchádzač vy-
konávať 6-mesačnú prax. S osvedčením o rekvalifikačnom kur-
ze, 6-mesačnej praxi a s osvedčením o vykonaní kvalifikačnej  
skúšky zaslaným z ministerstva vnútra si môže uchádzač požia-
dať na živnostenskom úrade o vydanie oprávnenia na živnosten-
ské podnikanie.  

Ako prebieha samotná skúška?
Skúška prebieha v troch fázach. Najskôr sa píše test, v ktorom 

musí byť uchádzač úspešný minimálne na 80 percent. Potom 
nasleduje ústna časť skúšky, po nej praktická časť. Uchádzači sú 
o všetkom vopred informovaní a dostávajú aj okruhy otázok, aby 
sa vedeli dostatočne pripraviť. Aj tu vedia uchádzači o rekvalifi-
kačný kurz nájsť odpoveď na to, ktorá agentúra je dobrá. Taká, 
ktorá uchádzačov dostatočne pripraví na kvalifikačnú skúšku. 

Podmienka absolvovania polročnej praxe platí pri všetkých 
živnostiach? Musí vždy prax predchádzať skúške?

Uchádzač o kvalifikačnú skúšku môže vykonať danú skúšku už 
počas vykonávania 6-mesačnej praxe. Týka sa to remeselných 
živností, ktoré sú uvedené v prílohe živnostenského zákona. Via-
zaných živností sa to netýka.
Čo má robiť absolvent kurzu, ak v regióne nenájde nikoho, 

u koho by mohol praxovať?
Odpoveď je daná už pri prvom kroku rekvalifikácie, teda vo vý-

bere typu kurzu. Tento prieskum si treba urobiť skôr, ako začne 
navštevovať rekvalifikačný kurz. Podľa danej situácie buď bude 
hľadať v inom regióne alebo má možnosť podnikať aj iným spô-
sobom, napríklad so zodpovedným zástupcom. 

Dostáva počas praxe absolvent plat?
Zamestnávateľ má povinnosť za vykonanú prácu riadne platiť aj 

odvádzať odvody.

ŠTÁTNA POMOC
(Príspevok na založenie živnosti viac využívajú muži, Pravda 

7. novembra 2011, príloha Užitočná Pravda, autorka Ingrid 
Drozdíková)

Nezamestnaní, ktorí prešli rekvalifikačným kurzom, môžu požiadať 
úrad práce o príspevok na založenie živnosti. Túto možnosť využívajú 
viac muži ako ženy. Vyplýva to z údajov ústredia práce a rodiny.  Jeho 
hovorkyňa Andrea Hajdúchová spresňuje, že v auguste oň požiadalo 34 
percent žien spomedzi  všetkých uchádzačov o zamestnanie. Tento prí-
spevok patrí k najvyužívanejšej štátnej pomoci, ktorej cieľom je zvyšovať 
zamestnanosť. Vďaka nemu podľa Hajdúchovej začalo tento rok podni-
kať deväťtisíc nezamestnaných. 

Nezamestnaní muži si vyberajú najviac stavebníctvo (murári, strechá-
ri, klampiari, drobná stavebná činnosť, prípravné a dokončovacie sta-
vebné práce), maloobchod, sprostredkovanie predaja, výrub kalamit-
ného dreva. Ženy zase nachádzajú uplatnenie najmä ako účtovníčky, 
kaderníčky, pedikérky, nechtové dizajnérky, kozmetičky. 

Na Orave či v Liptove je častým predmetom podnikania aj podnikanie 
v oblasti cestovného ruchu (ubytovanie, stravovanie), v Bratislave viace-
rí žiadatelia podnikajú v oblasti internetových služieb (internetový ob-
chod, grafický dizajn).

KTO MÁ NÁROK 
NA PRÍSPEVOK NA 

ZALOŽENIE ŽIVNOSTI
Príspevok dostane nezamest-

naný, ktorý
 - je v evidencii uchádzačov o za-
mestnanie najmenej tri mesiace, 

 - absolvuje prípravu na začatie 
podnikania, 

 - vypracuje podnikateľský plán 
spolu s kalkuláciou nákladov, 

 - začne a bude túto podnikateľ-
skú činnosť vykonávať nepretrži-
te najmenej dva roky,

 - o príspevok požiada úrad 
v mieste, kde vytvorí svoje pra-
covné miesto. 
Záujemcovia o príspevok po ab-

solvovaní prípravy musia získané 
vedomosti a svoj podnikateľský 
plán obhájiť pred komisiou, zria-
denou úradom práce. 

Výška príspevku
Závisí od regiónu. V Bratislav-

skom kraji a ďalších krajoch s prie-
mernou mierou evidovanej neza-
mestnanosti, rovnajúcou sa alebo 
menšou ako je celoslovenský prie-
mer, možno v súčasnosti získať prí-
spevok vo výške 2575,05 eure (16 

percent zo 16-násobku celkovej 
ceny práce). 

V krajoch s priemernou mierou 
evidovanej nezamestnanosti väč-
šou ako celoslovenský priemer je 
príspevok vo výške 4023,52 eura 
(25 percent zo 16-násobku celko-
vej ceny práce). 

Použitie príspevku
 - Podnikateľ musí príspevok úč-
tovne evidovať nielen počas 
dvojročnej platnosti dohody, 
uzatvorenej medzi ním a úra-
dom.

 - Všetky doklady, týkajúce sa po-
skytnutého príspevku musia byť 
k dispozícii na kontrolu až do 
konca roku 2021.
Dochádzka za prácou
Ak žiadateľ príspevku má mož-

nosť vykonávať živnosť mimo 
miesta svojho bydliska, môže úrad 
práce požiadať aj o príspevok na 
dochádzku do práce. Ten sa po-
skytuje na základe preukázaných 
cestovných výdavkov, najviac 135 
eur mesačne.  (Zdroj: -úp-)

DRUHY 
CELOŽIVOTNÉHO 

VZDELÁVANIA
Špecializované semináre a tré-

ningy
 - zamerané na konkrétnu oblasť 
praxe

 - pri výučbe využívajú modelové 
situácie

 - medzi lektorov prichádzajú od-
borníci z praxe

 - trvajú jeden až dva dni
Jazykové kurzy

 - podľa intenzity a zvoleného cu-
dzieho jazyka
Špecializačné štúdium

 - dlhodobé vzdelávanie
 - zamerané na prehlbovanie po-
znatkov v určitých oblastiach, 

ako je napríklad finančné právo, 
marketingové aktivity, finanč-
níctvo, manažment a pod.

 - trvá od jedného do štyroch se-
mestrov
Špecializačné kurzy

 - majú kratšie trvanie – najviac do 
sto hodín

 - zameriavajú sa na vybranú ob-
lasť
Rekvalifikačné kurzy

 - líšia sa dĺžkou trvania a formou 
štúdia

 - prevládajú celodenné alebo ve-
černé kurzy

(Dokončenie na str. 15)
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DEJINY ŠAMPANSKÉHO
K oslavám príchodu nového roka neodmysliteľne patrí aj bú-

chanie zátok od šampanského. Ako sa však tento nápoj dostal 
na naše stoly? Ak máte radi sladké šampanské, poďakujte zaň 
francúzskym mníchom. Za suché vďačíme Britom.

Najobyčajnejšie šumivé vína 
vznikajú pridávaním oxidu uhli-
čitého. Sekt vzniká sekundárnym 
kvasením vo veľkých nádržiach. 
Túto metódu vymysleli Taliani, ale 
je veľmi obľúbená aj v Nemecku. 
Pravé šampanské vzniká tradičnou 
metódou sekundárneho kvasenia 
priamo v sklenenej fľaši. Ako už 
názov hovorí, šampanské pochá-
dza z francúzskeho regiónu Cham-
pagne. Víno sa tu pestovalo už za 
čias Rimanov. Odjakživa bolo zná-
me jemnými bublinkami. Tie sa 
však pokladali za chybu a výrob-
covia vína sa ich snažili odstrániť. 
Bublinky sa občas príliš nahroma-
dili a veľký tlak doslova trhal fľaše. 
Vinári v pivniciach dokonca mu-
seli nosiť kovové masky na tvári, 
aby ich náhle explózie skla nezra-
nili. Dlho sa nevedelo, čo za tými-
to výbuchmi je a „bláznivé“ bub-
linky sa pripisovali zlým duchom, 
či diablovi.

Až Briti začali pokladať bublin-
ky vo víne z oblasti Champagne 
za žiaduce. Do Anglicka ho vozi-
li v drevených sudoch a plnili ho 
do fliaš. Tamojšie sklo bolo kvalit-
nejšie a znieslo väčší tlak ako fran-
cúzske. Briti tiež začali používať 
korkové zátky, pôvodne rímsky vy-
nález, ktorý však bol stáročia za-
budnutý. Tak sa šampanské darilo 
pomaly spútať.

Dom Pérignon
Prvé zámerne vyrobené šumi-

vé víno vzniklo v benediktínskom 
opátstve sv. Hilária pri Carcassone 
v roku 1531. Volalo sa Blanquette 

de Limoux. V roku 1662 anglický 
lekár a bádateľ Christopher Merret 
vedecky opísal proces výroby šu-

mivého vína. Približne o päť rokov 
neskôr vstúpil do benediktínske-
ho kláštora v Hautvillers istý Dom 
Pierre Pérignon. Toho mnohí myl-
ne označujú za vynálezcu šampan-
ského. Avšak toto víno bolo známe 
už pred ním. Dom Pérignon mal 
v skutočnosti za úlohu proti bub-
linkám bojovať. Celý svoj mníšsky 
život, až do smrti v roku 1715, sa 
staral o kláštorné vinice a pivnice 
a stal sa uznávaným odborníkom. 
Z jeho pozorovaní ako bublinky vo 
víne vznikajú vznikli mnohé prv-

ky, používané pri tradičnej výro-
be šampanského. Po prvom kvase-
ní sa do fľaše pridá malé množstvo 
kvasníc a niekoľko gramov cuk-
ru. To spôsobí druhé kvasenie. Pri 
ňom však vzniká kal. Odstráni sa 
uložením fľaše hore dnom na osem 
až desať týždňov. Fľaša sa pravidel-

ne pomaly pootáča a usadeniny sa 
vďaka tomu sústredia v hrdle. To 
sa potom zmrazí – v hrdle vznik-
ne akási ľadová zátka aj s usadeni-
nami. Tlak vnútri ju potom vystrelí 
a fľaša sa natrvalo zazátkuje kor-
kom. Šampanské sa podľa pravi-
diel musí nechať dozrieť minimál-
ne rok a pol. Fľaše sú počas tohto 
procesu uložené horizontálne. Ak 
je mimoriadne dobrá úroda a šam-
panské tak nevzniká zo zmesi, ale 
iba z jedného druhu hrozna, ne-
cháva sa dozrievať vo fľaši mini-
málne tri roky.

Suchí Briti
Takéto víno sa však v Champagne 

dlho vyrábalo len v obmedzenom 
množstve. Napríklad ešte v roku 
1800 sa vyrobilo iba 300 ntisíc fliaš 
ročne a väčšina sa spotrebovala lo-
kálne. Potom nastala doslova ce-
losvetová explózia šampanského 
a už v roku 1850 sa robilo 20 milió-
nov fliaš ročne. Šampanské v tom 
čase bolo výrazne sladšie ako ho 
poznáme dnes. Až v polovici 19. 
storočia sa istý francúzsky expor-
tér rozhodol nesladiť víno pred-
tým ako ho dovezie na britský trh. 
Tamojší konzumenti začali such-
šie šampanské obľubovať. V roku 
1876 vymysleli Briti aj označenie 
brut, ktoré sa používa dodnes.

Je aj v mierovej zmluve
Šampanské je významnou  znač-

kou a v súčasnosti ho chráni Európ-
ska únia. Toto označenie nemôže 
použiť výrobca vína, ktorý nepo-
chádza z regiónu Champagne. Dô-
ležitosť značky si však výrobcovia 
uvedomovali omnoho skôr. Už 
v roku 1891 podpísali Madrid-
skú zmluvu, ktorá toto označe-
nie chráni celosvetovo. O význa-
me šampanského svedčí aj fakt, že 
jeho ochranu zopakovala aj zmlu-
va z Versailles, ktorá ukončila prvú 
svetovú vojnu!

Švajčiari majú smolu
Na západe Švajčiarska leží dedi-

na Champagne, v ktorej tiež vyrá-
bali „šampanské“ – išlo o klasické 
tiché víno. Najstaršie záznamy ho-
voria o tamojšom víne už v roku 
1657. Podľa dohody s EÚ však 
Švajčiarsko súhlasilo, že od roku 
2004 tu víno champagne nebu-
dú vyrábať. Predaj klesol zo 110 ti-
síc fliaš na 32 tisíc ročne. V posled-
ných rokoch sa preto dedinčania 
zo švajčiarskeho Champagne sna-
žia zákaz zvrátiť. (Zdroj: PLUS)

Silvester

AKO SA BUDEME BAVIŤ 
NA SILVESTRA

Oslavy príchodu Nového roka sú už za dverami. Čo si mestá 
pripravili pre svojich obyvateľov. Hoci väčšina svoje rozpočty 
priškrtila, ohňostroje chýbať nebudú.

BRATISLAVA
Magistrát hlavného mesta aj ten-

to rok pripravil na oslavu príchodu 
Nového roka zaujímavý program. 
Podľa predstaviteľov mesta nebu-
de ničím zaostávať za minulými 
rokmi. Nočná zábava bude neod-
mysliteľne spojená s polnočným 
ohňostrojom. Zábava sa bude 
sústreďovať na Hlavné námestie 
s program zameraným na moder-
nú hudbu. Hviezdoslavovým ná-
mestím budú znieť oldies tóny. 
Hlavný program sa začne na ná-
mestiach o 19-tej hodine. Vystú-
pia Cigánski diabli, Para, AMO, 
DJ Hafner a iní. Ohňostroj má 
byť aj tento rok na brehu Dunaja. 
Prekvapením pre návštevníkov 
bude to, že organizátori dopre-
du neprezradia čas, kedy presne 
ohňostroj odpália.

TRNAVA
Od štvrtej popoludní sa pre-

miérovo uskutoční Detský Silves-
ter s programom, ktorého vyvr-
cholením bude malý ohňostroj. 
O ôsmej večer sa začína hlavný sil-
vestrovský program. Na hlavnom 
pódiu vystúpi skupina Bukasový 
Masív, po nich kapela Kochanski, 
ktorá hrá známe hitovky skupiny 
Lojzo vo veselej rockovej úprave. 
Okolo desiatej večer sa začne ve-
selica, súčasťou ktorej bude aj veľ-
ký mestský ohňostroj a diskotéka. 
Silvestrovský program na Trojič-
nom námestí oživujú organizáto-
ri po trojročnej odmlke.

ŽILINA
Mesto Žilina nebude v tom-

to roku organizovať silvestrovské 
oslavy. Žilinčania však môžu prísť 
v poslednú noc roka na Marián-
ske námestie a Námestie Andreja 
Hlinku, kde budú otvorené stánky 
s občerstvením. Na polnoc je pri-
chystaný ohňostroj. 

KOŠICE
Silvestrovský program na Hlav-

nej ulici v Košiciach sa začína 
o ôsmej večer na pódiu pri súso-
ší Immaculata. V hudobno-sú-
ťažnom programe vystúpi okrem 
domácich tanečných skupín na-
príklad košický Klasik Big Band, 
či legendárny Senzus. Od polno-
ci po príhovoroch primátora a ďal-
ších hostí bude prítomných zabá-
vať DJ Pepo. Hlavným ťahákom 
programu by mal byť živý koncert 
Katky Knechtovej s jej kapelou. 
Nový rok Košičania privítajú pyro-
muzikálnym ohňostrojom.

BANSKÁ BYSTRICA
Silvestrovské oslavy v meste pod 

Urpínom budú skromné. Špeciá-
lny hudobný ohňostroj sa spustí 
pri tónoch piesní. Program sa za-
čína na Námestí SNP o 23-tej ho-
dine a v rámci hodinovej šou vy-
stúpi TRJOF, čo je zoskupenie 
troch spevákov – Petra Makran-
ského, Tomáša Horvátha a Igora 
Šimega, ktorí spievajú pop operu 
aj pop muzikál. Do varu dostane 

návštevníkov silvestrovských osláv 
dievčenské husľové trio XPLOS-
ION. V rovnakom čase sa budú 
zabávať aj ľudia na najväčšom 
banskobystrickom sídlisku Sásová, 
kde na veľkom parkovisku bude 
silvestrovská diskotéka. 

LUČENEC A RIMAVSKÁ SOBOTA
V Rimavskej Sobote k diskotéke 

a šampanskému pribudne o pol-
noci ohňostroj. V Lučenci budú 
podávať až do polnoci teplý čaj, 
vystúpia domáce hudobné skupi-
ny. Tu bude aj ohňostroj.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Dobrú zábavu na námestí určite 

rozprúdi obľúbená liptovská sku-
pina Ploštín Punk, nebude chý-
bať tradičná diskotéka a polnočný 
ohňostroj.

PREŠOV
V tomto meste sa pripravuje 

bohatý program. Na pešej zóne 
sa začne o deviatej večer a potr-
vá do jednej po polnoci. O zába-
vu sa postarajú skupiny Heľenine 
oči, BB country a skupina ŠČAM-
BA. O polnoci bude ohňostroj. Po 
ňom sa začne diskotéka, ktorá po-
trvá do rána. 

 (Zdroj: PLUS Jeden deň)
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Na zasmyslenie
Inzercia

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@mail.telekom.sk
Vladimír Mička

Krajská zložka Bratislava
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Tel./fax: 02/49 24 65 88, e-mail: szkkzba@mail.telekom.sk
Vladimír Mička, predseda
Michaela Kuchtová, 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: szkkznitra@zoznam.sk
PhDr. Katarína Babulíková, predsedkyňa 

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

Krajská zložka Trenčín
so sídlom v Prievidzi
Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza (II. posch, č. dv. 5)
Tel.: 0905 442 810, 046/542 24 07, fax: 046/542 24 73,
e-mail: szkpda@gmail.com 
RNDr. Igor Talian, CSc., predseda
Etela Talianová, kontaktná osoba

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

Vzdelávanie
Adresár

Dištančné vzdelávanie
 - diaľkové štúdium
 - študent dochádza v určených 
termínoch
E-learningové vzdelávanie

 - absolvovanie kurzu cez internet
 - výhodou je časová nezávislosť 
a nižšie náklady

Univerzita tretieho veku
 - permanentné vzdelávanie se-
niorov
Kurzy šité na mieru

 - tieto kurzy si objednávajú fir-
my pre svojich zamestnancov, 
prípadne školy pre skupiny štu-
dentov
 (Zdroj: Pravda)

DRUHY 
CELOŽIVOTNÉHO 

VZDELÁVANIA
(Dokončenie zo str. 13)

Vzdelávanie v centre pozornosti

NA PRAHU 
NOVÉHO ROKA

Je toľko vecí, ktoré sme zažili za 
uplynulých dvanásť mesiacov, ta-
kých, ktoré sme hodnotili viac než 
dobre, aj takých, ktoré sa udia-
li, ale hraničili s prázdnotou a ťaž-
ko ich pochopiť. Na pôde komory 
sme stáli pred zaujímavými pra-
covnými výzvami v oblasti skvalit-
nenia formálneho a neformálne-
ho vzdelávania.

Slovenská živnostenská komo-
ra sa stala významným parterom 
v projekte Hairdressing advice & 
internet resources (for) Nationa-
il & European training – Hair.net. 
Projekt je zameraný na zvýšenie 
kvality vzdelávania kaderníkov 
pomocou on-line vzdelávania. 
O tom, že sme parterov z projek-
tu (Bulharsko, Rumunsko, Anglic-
ko) presvedčili o svojej odbornej 
pripravenosti, svedčí pochvalné 
uznanie zo strany hlavného pro-
jektového partnera MIMAS so síd-
lom Manchestri.

Komora podporuje aktivity, ve-
dúce k skvalitneniu vzdelávania aj 
prostredníctvom návrhov na prí-
pravu štandardu i nadštandardu 
normatív priestorovej, materiálnej 
a prístrojovej vybavenosti pre vý-
učbu na školách. Má zastúpenie 
aj v akreditačnej komisii pre celo-
životné vzdelávanie pri minister-
stve školstva. Prostredníctvom na-
šej účasti v komisii máme možnosť 
zadefinovať spodnú hranicu, to je 
minimum, pod ktoré nie je mož-
né klesnúť v prípade požiadaviek, 
kladených a vzdelávacie inštitú-
cie. Kvalitu vzdelávacieho progra-
mu vieme ovplyvniť tak, aby 
obsah a rozsah zodpovedal požia-

davkám takého vzdelávania, kto-
ré je porovnateľné so vzdelávaním 
aké ponúka formálne vzdeláva-
nie. Nikdy za ostatných desať ro-
kov sa nesprísnili požiadavky v sú-
lade s týmito potrebami tak ako je 
tomu teraz. Požiadavka našej sta-
vovskej organizácie na zvýšenie 
rozsahu vzdelávania v remesel-
ných živnostiach sa plne akceptuje 
ako požiadavka, ktorá sa týka kva-
lity lektorského stavu, zabezpeče-
nia priestorovej, materiálnej a prí-
strojovej vybavenosti vzdelávacej 
inštitúcie. 

Na základe nových podmienok 
získali vzdelávacie inštitúcie roz-
hodnutia ministerstva o udelení 
akreditácie vzdelávacieho progra-
mu už s navŕšeným počtom vyu-
čovacích hodín. Aj ďalšie záväz-
né predpisy ministerstva určujú 
sprísnené podmienky na vydanie 
akreditácie – to všetko s cieľom 
zabezpečiť kvalitné vzdelávanie 
v ponuke vzdelávacích inštitúcií. 

Hodnotenie úrovne akredito-
vaného vzdelávacieho progra-
mu neformálneho vzdelávania 
a spôsobilosti vzdelávacej inštitú-
cie však zostáva praobyčajným vý-
smechom tam, kde sa objaví výzva 
zo strany úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny na zabezpečenie 
vzdelávania (aj v takých závažne 
epidemiologických činnostiach 
ako je kozmetika) v rámci projek-
tov na zníženie nezamestnanos-
ti. Vo výzve nie je žiadna zmien-
ka o potrebe kvality vzdelávania. 

Jediným kritériom sa stáva naj-
nižšia cena, ktorú záujemca 
o vzdelávanie ponúkne. Pýtam 
sa na čo ministerstvo práce vy-
nakladá úsilie na prípravu národ-
nej sústavy povolaní, keď sa kva-
lita remesla odvíja od najnižšej 
normohodiny a nie od odbornos-
ti lektora, priestorov, materiálnej 
a prístrojovej vybavenosti inštitú-
cie? Nie je to diskriminácia tých 
akreditovaných inštitúcií, ktoré 
chcú vzdelávať a nielen vydávať 
papier k získaniu vzdelania?

 Dr. Katarína Babulíková, 
 predsedníčka komisie pre celoži-

votné vzdelávanie 
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