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Sme pred začiatkom prázd-
nin (a dovoleniek), je, teda, aj 
čas bilancovania školského roku. 
Aj v odbornom vzdelávaní, kto-
ré sa bytostne dotýka živnosten-
skej komory. Pred pár týždňami 
sa konala medzinárodná pracov-
ná konferencia k zabezpečeniu 
transformácie odborného vzdelá-
vania a prípravy. Konferencie sa 
zúčastnili aj zástupcovia Sloven-
skej živnostenskej komory. Zo zá-
verov konferencie vyplynulo, že 
aj zástupcovia štátu začínajú klásť 
väčší dôraz na význam odborného 
vzdelávania. Dôkazom bola účasť 
troch ministrov – školstva, zahra-
ničných vecí a práce – ako aj zá-
stupcu Slovenskej republiky v eu-
rópskej komisii. 

Aplikácie záverov konferencie 
by mohli v najbližšej budúcnos-
ti zvýšiť úroveň odborného vzde-
lávania našej mládeže. Aj Sloven-
ská živnostenská komora má do 
tohto procesu čo povedať. Zá-
stupcovia komory sa aktívne zú-
častňujú na záverečných skúškach 
na stredných odborných školách 
a počas roka spolupracujú s vede-
niami týchto škôl. Aj touto cestou 

im patrí vďaka, najmä tým, ktorí 
sa niekoľko dní v roku venujú bez 
nároku na odmenu mladým od-
borníkom a prispievajú tak k po-
vedomiu budúcich živnostníkov. 
Zakaždým zdôrazňujú čo komo-
ra je, prečo tu je a aké sú možnos-
ti byť jej členom. 

Vráťme sa však k spomínanej kon-
ferencii. Pozitívom tohto podu-
jatia bolo zastúpenie všetkých 
podnikateľských komôr, zväzov 
a združení, čo doteraz na podob-
ných fórach nebývalo zvykom. 
Bolo to výrazom toho, že význam 
odborného vzdelávania je nie-
len veľmi aktuálny, ale nadovšet-
ko potrebný. Ako uviedol minister 
školstva, vedy, výskumu a špor-
tu Dušan Čaplovič „rozhodujú-
cim kritériom úspešnosti a per-
spektívy konkrétnej odbornej školy 
musí byť miera uplatnenia jej ab-
solventov v praxi.“ V ostatných ro-
koch sme však skôr nariekali nad 
tým, koľko absolventov gymná-
zií, či akadémií, nenájde uplatne-
nie, prípadne pokračuje v štúdiu 
na vysokej škole a po skonče-
ní sa neuplatní na trhu práce. Na 
druhej strane nám chýbajú od-

borníci, najmä v stavebnej oblasti, 
ako sú murári, pokrývači, strechá-
ri, ale aj maliari, či inštalatéri.

Na konferencii hovoril švajčiar-
sky veľvyslanec o pozitívach od-
borného vzdelávania v jeho kraji-
ne, kde vyše 95 percent absolven-
tov nájde uplatnenie v odbore, 
ktorý vyštudovali. Na konferencii 
sa však nechali počuť najmä naši 
politici. Slová o tom, že slovenské 
odborné školstvo má veľkú bu-
dúcnosť, avšak musíme ho účin-
ne revitalizovať a vytvoriť všet-
ky podmienky, aby bolo priamo 
prepojené s reálnou praxou, ale-
bo slová o tom, že náročný súboj 
o revitalizáciu stredného školstva 
si vyžiada pevné nervy a odolá-
vanie rôznym atakom, či dokon-
ca o tom, že niektoré počiny no-
vej slovenskej vlády sa každému 
nepáčia, sú pre živnostenskú ko-
moru výzvou. Držme si palce, aby 
akékoľvek kroky viedli v prospech 
budúcich odborníkov – a živnos-
tníkov! 

Robert Schmidt, podpredseda 
predstavenstva SŽK pre vzdelávanie

VENUJME ČAS 
SAMI SEBE!

V uplynulých týždňoch sme 
sa akosi veľmi, hekticky až ne-
kontrolovane, s veľkým na-
sadením – a s následnou zá-
konitou únavou – pustili do 
riešenia problémov. Vrelo to 
na poli sociálneho dialógu, 
v radách vlády (istotne aj za za-
tvorenými dverami), isté tem-
po bolo badať u všetkých spo-
lupracovníkov, či už na pôde 
komory alebo u obchodných 
partnerov, nehovoriac o via-
cerých, plánovaných aj ne-
plánovaných akciách, koreš-
pondujúcich s príchodom 
letných mesiacov a prázdnin 
(ktorých sa okrajovo dotýka-
me aj v dnešnom vydaní ŽN). 
K tomu sa pridali výkyvy po-
časia, presnejšie povedané 
horúčavy, ktoré sprevádzali 
až neznesiteľné dusná. 

Sme na konci tohto rušného 
obdobia! Napokon som, aj 
v závere uzávierky novín, kto-
ré práve začínate čítať, usú-
dila, že všetci sme sa asi „po-
náhľali“ pred prázdninami 
a dovolenkami, jednoducho 
v snahe mať povinnosti rých-
lo za sebou. Ono však človek 
mieni a čas mení. Nie každé-
mu takéto predsavzatia vyšli. 
Poniektorí už síce dovolenku-
jú, iní budú mať horúce leto 
vo svojej firme (napokon tra-
dičné dlhé voľno toto leto ne-
budú mať ani poslanci, preru-
šia ho v strede prázdnin a na 
programe rokovania budú 
najmä vládne návrhy zákonov 
z úsporného balíčka vlády).

Bola som sa tlačovke, zvola-
nej na záver projektu RASGE-

POTREBA UPLATNENIA 
ODBORNÍKOV

(Pokračovanie na str. 4)

Na margo záverov v oblasti odborného vzdelávania

Úspechy mladých zváračov na svetovej súťaži v Pekingu

 Úspechy mladých zvára-

čov v Číne (1/4)

 Projekt Hair.Net v praxi (3)

 Súťaž Mladý murár (4)

 Záver školského roka 

v sklárskej škole (5)

 Právna poradňa (5)

V čísle:

Konečný súčet zla je v každej spoločnosti konštantný, čiže zlo sa zmenšuje v určitom 
smere. Napríklad zmenšenie chudoby alebo nezamestnanosti vyvoláva v inom smere 

zvyšovanie napríklad zločinnosti alebo znečisťovanie ovzdušia. (Murphyho zákony)

Už v januári sme priniesli infor-
máciu o pozvaní pre študentov 
Strednej odbornej školy technic-
kej v Tlmačoch na prestížnu me-
dzinárodnú celosvetovú súťaž 
mladých zváračov do Číny. Na sú-
ťaži HUISMAN WELDING CUP 
2011 vo Frýdku Místku, kde SOŠT 
Tlmače dosiahla vynikajúce vý-
sledky, pozvanie slovenskej de-
legácii odovzdal hlavný organi-
zátor a vedúci čínskeho tímu Dr. 
Zhenying Liu.

Pozvanie bolo na jednej stra-
ne veľkou poctou, na druhej aj fi-
nančne nákladnou finančnou zá-
ležitosťou. Vedenie školy na čele 
s riaditeľkou Ing. Janou Mrázovou 
sa do zrealizovania pekného sna 
pustilo s plným nasadením, preto-
že išlo o výnimočnú šancu zvidi-
teľniť nielen školu, či región, ale aj 
celé Slovensko. Oslovovali spon-
zorov a hľadali pomocnú ruku, 
ktorá umožní chlapcom na sú-

ťaž vycestovať. Mladí zvárači, ma-
turanti zo IV E. triedy – Š. Farkas, 
M. Dóka a J. Karaffa sa zatiaľ veľmi 
zodpovedne pripravovali na súťaž 
pod vedením majstra odborného 
výcviku Bc. Jána Salaja. Trénova-

li aj na úkor voľného času s maxi-
málnym zanietením, v spolupráci 
so Zváračskou školou SES Tlma-
če a s inštruktorom Zdenkom Ši-
keťom. Uvedomovali si veľkú zod-

VÝBORNE, CHLAPCI!

(Pokračovanie na str. 4)
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Na výstavisku v Nitre: 

AGROKOMPLEX

• 39. medzinárodná poľno-
hospodárska a potravinárska 
výstava

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE 
ENERGIE

COOPEXPO

• 19. ročník medzinárodnej 
družstevnej kontraktačnej 
a predajnej výstavy spotreb-
ného tovaru

ŽIVNOSTENSKÉ TRHY

• 15. kontraktačno-predajná 
výstava malých a stredných 
podnikateľov

REGIÓNY SLOVENSKA

• 10. výstava vidieckeho 
cestovného ruchu a rozvoja 
regiónov 

EZOTERIKA OD A-Z

ZDRAVIE - KRÁSA - RELAX
23. až 26. augusta 2012

Zahraničné výstavy a veľtr-
hy:

MSV 2012

• 54. ročník medzinárodné-
ho strojárskeho veľtrhu
Hlavnou témou je priemy-
selná automatizácia, pre-
zentácia meracej, riadiacej, 
automatizačnej a regulačnej 
techniky. 

IMT

• 8. medzinárodný veľtrh 
obrábacej a tvarovacej 
techniky 

FOND-EX, WELDING, 
PLASTEX A PROFINTECH

• Technologické veľtrhy 

INTERPROTEC

• Veľtrh osobnej ochrany, 
bezpečnosti práce a pracov-
ného prostredia 

MSV je tradične venovaná vyso-
ká mediálna pozornosť, súčasťou 
veľtrhu je špičkový sprievodný 
program odborných konferen-
cií, seminárov a  workshopov na 
aktuálne technické, obchodné 
a ekonomické témy. 
10. – 14. 9. 2012, Brno

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 
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KALENDÁR

Informácie
Kalendár

VYUŽITE MOŽNOSŤ 
LACNEJ PROPAGÁCIE

SŽK bude o mesiac v Nitre, už tradične vo 
vlastnom stánku, prezentovať svoju činnosť na 
Živnostenských trhoch v rámci konania medzi-
národnej výstavy Agrokomplex. Členovia ko-
mory majú možnosť využiť priestor stánku na 
propagáciu svojich služieb a výrobkov. Bližšie in-
formácie poskytnú pracovníci bratislavskej kan-
celárie úradu komory.  (re)

V dňoch 23. až 26. augusta bude na 
nitrianskom výstavku žiť vlastný stá-
nok Slovenskej živnostenskej komo-
ry, v rámci Živnostenských trhov 39. 
medzinárodnej poľnohospodárskej 

a potravinárskej výstavy 
Agrokomplex. 

Stretneme sa v pavilóne M1!

V STÁNKU SŽK STRETNEME SA V NITRE

  Rokovanie na ministerstve 
práce. Zástupcovia Slovenskej 
živnostenskej komory (Ing. Voj-
tech Gottschall) a Slovenské-
ho živnostenského zväzu sa 14. 
júna zúčastnili rokovania na mi-
nisterstve práce. Výsledkom boli 
zmeny v oblasti odvodových po-
vinností živnostníkov. Výpočet mi-
nimálneho vymeriavacieho zákla-
du pre odvody sa mení zo 44,2 % 
na 50 % priemernej mzdy z pred 
dvoch rokov. Najnižší možný 
preddavok na zdravotné poistenie 
má tak na budúci rok predstavo-
vať 55,02 eura, čo je nárast o 7,44 
eura. Koeficient 2 je zrušený a na-
hradený živnostenským koefi-
cientom 1,486 s postupným zavá-
dzaním (rok 2013 0,9, rok 2014 
1,6 a rok 20915 1,486). K číslu 
1,486 sa dospelo spočítaním od-
vodov zamestnanca a zamestná-
vateľa. Táto živnostenská konštan-

ta zohľadňuje rozdielne poistenie 
SZČO a zamestnanca. Paušálne 
výdavky boli dohodnuté vo výš-
ke maximálne 420,- eur mesačne, 
teda ročne maximálne 5040,- eur. 
Obrat 1050,- eur mesačne, z toho 
40 % je 420,- eur, čo predstavu-
je vymeriavací základ 630 eur na 
mesiac. SŽK to považuje za prija-
teľné, nakoľko do tejto kategórie 
spadá takmer 80 percent živnos-
tníkov.  (m)

  Čo zohľadňuje živnostenský 
koeficient 1,486. SZČO oproti za-
mestnancovi nemá istotu, že bude 
mať príjem (zákazky), počas dovo-
lenky nemá príjem a platí odvody 
a tak isto ich platí ak nemá niekoľ-
ko mesiacov zákazku. Počas prá-
ceneschopnosti je výška náhrady 
príjmu tretinová oproti zames-
tnancom, pri priznaní invalidné-
ho dôchodku platí SZČO do So-
ciálnej poisťovne 100 % odvodov. 

SZČO si sama robí administratívu 
alebo znáša náklady v prípade za-
dania externe. SZČO musí študo-
vať a ovládať všetky zákony, znáša 
náklady na všetky školenia v ob-
lasti bezpečnosti a ochrany zdra-
via a ak na to pozabudne a stane 
sa pracovný úraz, zostáva bez príj-
mu. SZČO znáša náklady na všet-
ky pracovné nástroje a pomôcky, 
veľmi často je pokutovaná za ad-
ministratívne pochybenia a spra-
vidla nekončí na podpore z úradu 
práce. Veľmi často si nedokáže vy-
môcť svoje pohľadávky (nemá na 
to finančné prostriedky, ani čas). 
Ručí celým svojim majetkom a je 
znevýhodnená pri čerpaní úveru. 
Pri ukončení zákazky nedostane 
odstupné a nemá výpovednú le-
hotu. V mnohých prípadoch, ak 
chce mať odborník prácu, je tla-
čený zo strany zamestnávateľa do 
živnosti.  (žz)

Adresované Slovenskej živnostenskej komore • Názory živnostníkov
Do kancelárie úradu komory, a súčasne aj zväzu živnos-

tníkov, boli doručené maily, obsahujúce názory a otázky ad-
resované (pravdepodobne) predstaviteľom oboch inštitúcií. 
Maily, ktoré môžu byť podnetom na rokovania zástupcov živ-
nostníkov, uverejňujeme.

NECH TO 
KONEČNE 

POCHOPIA!
Včera som videla pána Čižmári-

ka na TA3 a neviem či hovorím za 
všetkých, avšak za seba sa chcem 
poďakovať. Myslím, že v rámci 
možností, ktoré máte a s vládou, 
ktorú máme my, je to úspech. 
Hlavne ma potešilo uistenie, že 
paušál sa rušiť nebude a že sa jed-
ná o výške, že rozmýšľate nad 600 
eurami. Som rada, že všetko to 
moje hútanie a rátanie bolo zby-
točné, lebo do určitej výšky príj-
mu je to skutočne to najlepšie 
a už sa necítim až tak vystresova-
ná a ohrozená. Len nie do výšky 
750 eur, ako to chcela vláda! Oni 
si asi neuvedomujú, že sa bavíme 
o 750 eurách, ktoré má človek na 

živobytie, odvody, dane, náklady 
a investície do biznisu dokopy. 

Držím vám palce, nech sa poda-
rí vysvetliť vláde a presvedčiť ju, 
že platíme dosť. Živnostníci z mi-
nima platia viac do zdravotnej 
poisťovne a na starobné poiste-
nie. Vláda síce môže argumento-
vať tým, že z minima platí väčši-
na. To je pravda, avšak minimálne 
na východe krajiny platí z minima 
aj väčšina zamestnancov, keďže 
majú minimálne mzdy. Je to tak!

Mimochodom, všimol si niekto, 
že ak sa bude z nového vymeria-
vacieho základu platiť aj odvod 
do zdravotnej poisťovne, zapla-
tíme o osem aur viac ako zames-
tnanec so zamestnávateľom doko-
py? Myslela som si, že riešime dô-
chodky, nie zdravotníctvo. 

 Silvia Korenková 

OTÁZKY PRE 
ZÁSTUPCOV 

ŽIVNOSTNÍKOV 
Vážený pán predseda, už 20 ro-

kov podnikám, najprv ako živ-
nostník a neskôr som so svojim 
spoločníkom založil s. r. o. Vče-
ra som čítal návrhy odvodov pre 
živnostníkov, aké plánuje naša 
vláda. Bol som rozčarovaný, keď 
som už aj predtým počul Fica, že 
ste s podmienkami, tak ako navr-
huje vláda, súhlasili. Ako môžete 
súhlasiť s niečím takým nezmysel-
ným a tak likvidovať drobných živ-
nostníkov? Koho vlastne obhajuje-
te? Kedy budem počuť vyhlásenie, 
že s plánovanými predstavami 
Fica z princípu nemôžete súhlasiť. 
Ako je možné, že sociálne odvo-
dy živnostníkov v budúcnosti ne-
majú byť odpisovou položkou? 
Kedy konečne živnostníci a pod-
nikatelia vstúpia do ulíc, aby uká-
zali svoju silu? Kedy si uvedomíte, 
že vláda nemôže riešiť svoje prob-

(Pokračovanie na str. 4)
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Projekt Hair.Net
Krátke správy

 • Projekt RASGENAS. Moleku-
lárno-medicínske centrum SAV 
usporiadalo koncom júna kon-
ferenciu, zameranú na oblasť 
výskumu reumatoidnej antridí-
dy. Konferencia bola výsledkom 
bilaterálnej spolupráce sloven-
ských a rakúskych špecialistov. 
Cieľom výnimočného projektu, 
financovaného z prostriedkov 
EÚ, je sledovať vplyv genetic-
kých faktorov na aktiváciu imu-
nitného systému - hľadať nové 
spôsoby liečby choroby, ktorou 
na Slovensku trpí približne 50 ti-
síc ľudí.  (t)

 • Na Slovensku sa vyrobilo 
193 404 ton papiera a lepenky. 
V prvom štvrťroku 2012 pokles-
la celková výroba papiera a le-
penky medziročne o 0,2 percen-
ta. Od začiatku tohto roku tak 
vyrobilo 10 firiem združených 
vo Zväze celulózo-papierenské-
ho priemyslu SR spolu 193 404 
ton papiera a lepenky, oproti 
193 887 tonám v roku 2011. Pri-
tom v sortimente grafických pa-
pierov zaznamenali firmy 0,9 % 
medziročný rast. Súčasne sa zní-
žila výroba hygienického papie-
ra o 5,3 %, na úroveň 32 891 
ton. Baliace a obalové papiere 
dosiahli 15 097 ton. Informoval 
o tom generálny sekretár ZCPP 
SR Ing. Juraj Dlhopolček. (t)

 • Vek nemám napísaný na 
čele. Projekt spoločenskej zod-
povednosti Na veku záleží, kto-
rého gestorom je Zväz obchodu 
a cestovného ruchu SR (ZOCR 
SR), je postavený na princípe 
vzdelávania a partnerskej spo-
lupráce. Zameriava sa na tie 
časti Zákona č. 377/2004 Z. z. 
o ochrane nefajčiarov, ktoré sa 
dotýkajú predaja tabakových vý-
robkov neplnoletým. Projekt po-
čas svojej 14-ročnej existencie 
oslovil a vzdelal viac ako 120-ti-
síc  predajcov tabakových výrob-
kov na celom území Slovenska 
a v posledných rokoch už ko-
munikuje aj s verejnosťou. Jeho 
cieľom je nielen pomôcť pre-
dajcom, aby čoraz dôslednej-
šie dodržiavali Zákon o ochrane 
nefajčiarov v praxi, ale má ambí-
ciu meniť aj morálne nastavenie 
spoločnosti v tejto oblasti.  (b)

 • Tretí ročník súťaže Zodpo-
vedný predajca. ZOCR SR ako 
gestor projektu Na veku záleží 
vyhlasuje 3. ročník súťaže, v kto-
rej budú ocenení tí, ktorí sa svo-
jím aktívnym prístupom  najviac 
zaslúžia o napredovanie projek-
tu Na veku záleží 2012.  (b) 

 • Na safari vlastným autom. 
ZOO Dvůr Králové v Českej re-
publike ponúka v letnej sezóne 
na ploche 60 ha skutočné afric-
ké safari, ktorým návštevníci pre-
chádzajú podobne ako afric-
kými prírodnými rezerváciami
vo vlastných autách alebo auto-
busoch.  (t)

Krátke správy

PERFECT DAY V PODHÁJSKEJ
Nanášanie prášku, zapraco-

vanie do pokožky, tampón, 
púder, mejkap, žehlenie, ... Ta-
kéto výrazy sa opakovali v ko-
mentári predvádzania ukážok 
z oblasti kaderníckych a koz-
metických služieb v dňoch 30. 
júna a 1. júla tohto roku v Pod-
hájskej. 

Do malého kúpeľného mies-
ta v Nitrianskom kraji boli po-
zvaní zástupcovia stredných 
odborných škôl, majstri odbor-
ného výcviku, ale aj kaderníci, 
kozmetičky, či vizážisti, aby na 
vlastné oči videli, čo všetko ob-
sahujú produkty projektu Hair.
Net, pod ktorý sa za Slovensko 
podpísala Slovenská živnos-
tenská komora s Regionálnou 
agentúrou Senec–Pezinok.

V príjemnom prostredí kú-
peľného areálu, aj keď v ex-
trémne teplom počasí, sa zišlo 
do päťdesiat účastníkov od-
borného vzdelávania s pro-
jektom Hair.Net. Informácie 
z prvej ruky, ako to deklarova-
la organizátorka podujatia dr. 
Katarína Babulíková, podávali 
účastníkom kaderník, majster 
sveta a majster Európy, Viktor 
Versics a vicemajsterka sveta 
a majsterka Európy v líčení Ag-
nesa Rikk, obaja z Budapešti, 
kde majú vlastnú školu líčenia 
a účesovej tvorby. Testovania 
na živých modeloch boli nao-
zaj zaujímavé. Samotní účas-
tníci potvrdili užitočnosť tohto 
podujatia. Treba, vraj, všetko 
vidieť na vlastné oči, pretože 
na Slovensku po prvé chýba-
jú moderné študijné materiá-
ly a po druhé v tejto oblasti, či 
už vyučovania alebo samotné-
ho podnikania, sa veľmi rýchlo 
menia postupy a stále prichá-
dzajú nové materiály. Na mar-
go toho, čo ešte účastníkom, 
najmä školám chýba, odzne-
li poznámky o nedostupnos-
ti dobrej odbornej literatúry, 
o ktorej po maďarsky hovoria-
ci vedia. U nás chýba! Verme, 
že ju sčasti nahradia produkty 
menovaného projektu alebo 
príde niekto na pôde komo-
ry s návrhom učebné pomôc-
ky vyrobiť!

 Zaznamenala Iva Bukvová, 
 foto Ján Kostan

Poznámka redakcie: Vyhodno-
tenie projektu sa uskutočňuje 
v týchto dňoch. V septembri bude 
hodnotiaca správa prednesená na 
pracovnom stretnutí v Rumunsku. 

Hair.Net v praxi
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(Dokončenie zo str. 2)
lémy len zvyšovaním daní a odvo-
dov a bludmi o solidarite a nemô-
že ničiť podnikateľské prostredie? 
Uvedomujete si, že svojim súhla-
som odrovnáte malých živnostní-
kov, ktorí neotravujú úrady práce, 
ale tvrdo sa prebíjajú komplikova-
ným životom? Ja medzi nich ne-
patrím, avšak tiež som začínal od 
piky, na rozdiel od Fica, Kaliňáka, 
Mikloša atď. Mnohí ľudia vo vlá-
de sú celkom mimo reality, žijú vo 
vzduchoprázdne. Nemajú ani šaj-
nu o tom, čo za umenie je udržať 
firmu dvadsať rokov pri živote. 

 Ladislav Nižňanský

NAS, ktorého cieľom je sledo-
vať vplyv genetických faktorov 
na aktiváciu imunitného systé-
mu. Hovorilo sa tu na tému, 
ktorá nesúvisí s poslaním na-
šich novín, avšak istotne bude-
te súhlasiť, že - aj keď iba okra-
jovo - súvisí s každým z nás 
a s našim zdravím. Okrem iné-
ho odzneli aj slová o tom aké 
vysoké percento ľudí trpiacich 
istou chorobou musí doživot-
ne užívať lieky (byť závislé na 
ich pravidelnom kupovaní, čo 
nie je vždy lacná záležitosť) 
a súčasne poznámky o tom 
ako je ľahšie chorobe pred-
chádzať, teda hľadať a odstra-
ňovať príčiny jej vzniku. V tej-
to súvislosti z radov účastníkov 
záverečnej konferencie od-
zneli protichodné reakcie. Nie 
všetci boli za odhaľovanie prí-
čin (asi je jednoduchšie riešiť 
následky).

Dávam si do súvislosti moje 
postrehy – vysoké pracovné 
tempo, vysoké teploty a roz-
mary počasia, s potenciálny-
mi príčinami vzniku ochorení. 
Ono sa to, totiž, všetko pre-
mieta do nás. Aj keď mnohí 
plánujú dovolenku (nie všetci, 
pretože sa medzi nami hovorí, 
že živnostníci nedovolenkujú), 
na ktorej si chcú oddýchnuť 
(ak nie, tak aspoň dobehnúť, 
čo počas hektických mesiacov 
zanedbali), skôr než začne-
me dovolenkovať, zastavme 
sa a venujme zopár chvíľ sebe 
samým! Popremýšľajme o pri-
oritách nášho života a venuj-
me sa svojmu zdraviu! Odstra-
ňujme v zárodku príčiny, ktoré 
môžu mať dlhodobé a nemilé 
následky! Príjemné premýšľa-
nie a dovolenkovanie, čitate-
lia!  Iva Bukvová

VENUJME ČAS 
SAMI SEBE!

(Pokračovanie zo str. 1)

OTÁZKY PRE 
ZÁSTUPCOV 

ŽIVNOSTNÍKOV 

SÚŤAŽ MLADÝ MURÁR
V Strednej odbornej škole tech-

nickej na Kukučínovej 23 v Ko-
šiciach sa už po tretí raz v rámci 
činnosti centra odborného vzdelá-
vania konala 14. júna súťaž Mladý 
murár. Zúčastnili sa jej dvojčlenné 
družstvá zo stredných odborných 
škôl v Bardejove, Starej Ľubovni, 
Nových Zámkoch, Kráľovskom 
Chlmci, Dobšinej, Spišskej No-
vej Vsi a Košiciach. Úlohou súťa-
žiacich bolo pomocou obvodo-
vých tehál Porotherm 38 a 11,5 
založiť obvodový múr 150 x 150 
so stredovým napojením prieč-
ky a vnútornou omietkou (systém 

povednosť, ktorá ich čaká a od 
prvých chvíľ pochopili, že takáto 
príležitosť sa naskytne len raz v ži-
vote. Po náročnej príprave a vyba-
vovaní mnohých formalít, ktoré 
s vycestovaním a účasťou na súťa-
ži súviseli, prišiel deň „D“ - 1. júna 
2012 z letiska Schwechat odleteli 
do Pekingu.

Pompézne a veľkolepo
Medzinárodná celosvetová sú-

ťaž v hlavnom meste najľudna-
tejšej krajiny sveta bola od priví-
tania až po záverečný ceremoniál 
veľkolepá. Ubytovanie vo štvor-
hviezdičkovom hoteli, srdečné 
prijatie, ku ktorému patrili obrov-
ské kytice, ústretovosť hostiteľov, 
maximálna starostlivosť, viacero 
sprievodných kultúrnych a pozná-
vacích aktivít, pompézny závereč-
ný ceremoniál.

V slovenskom tíme boli riadi-
teľka SOŠT Ing. Jana Mrázová, 
Bc. Ján Salaj, prekladateľka Mgr. 
Petra Majlingová a súťažiaci Ma-
túš Dóka (metóda 141 – GTAW, 
zváranie argónom), Štefan Far-
kas (metóda 135 GMAW, zvára-
nie CO2), Jaroslav Karafa (metóda 
111 – SMAW, zváranie obalenou 
elektródou). 

Medzinárodná súťaž ARC CUP 
International Welding Competi-
tion 2012 sa uskutočnila v dňoch 
2. - 6. júna. Zúčastnilo sa jej 75 
profesionálnych zváračov vo veku 
od 18 do 35 rokov, súťažilo 17 tí-
mov. Najpočetnejšie zastúpenie 
mali tímy z usporiadateľskej kraji-
ny, okrem nich súťažili tímy zo Slo-
venska, Ukrajiny, Bieloruska, Bul-
harska, Nemecka a Južnej Kórey. 
Najmladší tím tvorilo naše druž-
stvo. Súťažilo sa v metódach 141 
– GTAW, zváranie v ochrannej at-

mosfére Argónu, 135 – GMAW, 
zváranie v ochrannej atmosfére 
CO2, 111 – SMAW, zváranie oba-
lenou elektródou MMA, 311 – 
OFW – zváranie kyslíkovo-ace-
tylénovým plameňom a Robot 
Welding – robotizované zváranie.

Viac nám o súťaži prezradil Bc. 
Ján Salaj, ktorý sedel aj v rozhod-
covskej komisii, hodnotiacej vý-
kony súťažiacich: „Podľa propo-
zícií bolo navrhnutých 24 rôznych 
polôh zvarov na plechoch a rúr-
kach. Na tieto polohy sa súťažiaci  
pripravovali v domácom prostredí. 
Na spoločnom stretnutí všetkých 
vedúcich tímov, organizačného 
štábu a rozhodcovskej komisie boli 
vyžrebované tri súťažné zvary pre 
všetky metódy zvárania. Súťažiaci 
museli zvládnuť vyžrebované zvary 
v stanovenom čase a predpísanej 
kvalite. Každý zvar bol zhodnote-
ný nezávislou rozhodcovskou ko-
misiou, zloženou zo zváračských 
expertov z Číny a okolitých krajín 
a jedného zváračského odborní-
ka z každého účastníckeho štátu. 
Zvary, ktoré nespĺňali podmienky, 
časové a kvalitatívne, boli z hod-
notenia vyradené. Ostatné dostali 
bodové hodnotenie a bolo im pri-
delené poradie v súťaži. Hodnote-
nie bolo anonymné.“ 

Očakávania sa naplnili
Súťaž mala vysokú organizačnú, 

odbornú a profesionálnu úroveň. 
Slovenskí súťažiaci veľmi dob-
re obstáli v celkovom hodnotení, 
výborné výsledky dokázali, že ich 
príprava a kvalita zvárania bola na 
vysokej odbornej úrovni. Matúš 
Dóka získal 8., Štefan Farkas 10. 
a Jaroslav Karaffa 12. miesto. (Na 
všetkých medailových priečkach 
sa umiestnili domáci zvárači.)

„Našim súťažiacim patrí veľ-
ká vďaka za vzornú reprezentáciu 
školy aj Slovenska na tak prestíž-
nej celosvetovej súťaži. Naši chlap-
ci boli najmladší a jediní nie pro-
fesionáli. Absolvovali veľa stretnutí 
so zváračskými odborníkmi zo zú-
častnených štátov, vymieňali si 
skúsenosti z oblastí zvárania aj or-
ganizovania takýchto podujatí. Na 
stretnutí s hlavným organizátorom 
súťaže Dr. Zhenying Liu sme po-
zvali čínsku delegáciu na celoslo-
venskú súťaž Mladý zvárač 2013 
do Tlmáč. Od ukrajinskej dele-
gácie, ktorú viedol Alexander Vo-
robyov, sme dostali pozvanie na 
zváračskú súťaž do Odessy v au-
gusta tohto roku,“ zhodnotil akciu 
Ján Salaj. 

Na záver poďakovanie
Účasť na prestížnej medzinárod-

nej súťaži by nebolo možné zor-
ganizovať bez pomoci sponzorov 
a silných partnerov, ktorí umož-
nili talentovaným mladým zvára-
čom zmerať si svoje kvality v sil-
nej medzinárodnej konkurencii. 
Určite je pre nich odmenou vý-
borné umiestnenie chlapcov, ktorí 
sa medzi 75 súťažiacimi nestratili 
a dokonca bodovali v prvej de-
siatke. Poďakovanie patrí organi-
začnému tímu Slovenska za vzor-
nú prípravu a reprezentáciu ako 
aj Cechu zváračských odborní-
kov Trnava a Zváračskej škole SES, 
Tlmače. Poďakovanie patrí aj 
sponzorom, ktorí podporili slo-
venský tím finančne a materiá-
lovo.

Je úžasné, že vďaka našim súťa-
žiacim viala v Číne slovenská vlaj-
ka a o našej krajine a mladých zvá-
račoch sa tu hovorilo s rešpektom.

 Jozef Jasenák

VÝBORNE, CHLAPCI!
(Dokončenie zo str. 1)

Porotherm Profi, s ktorým boli sú-
ťažiaci oboznámení na začiatku 
súťaže). Žiaci pristupovali k súťa-
ži veľmi aktívne, bolo zrejmé, že 

ich nová technológia oslovila. Na 
prvom mieste sa umiestnili žia-
ci zo SOŠ technickej v Košiciach, 
na druhom žiaci zo SOŠ v Starej 

Ľubovni a na treťom skončili žia-
ci zo SOŠ v Kráľovskom Chlmci. 
Ocenení však boli všetci súťažia-
ci diplomami, za účasť a vecnými 
cenami.

Pedagógovia zo všetkých zú-
častnených škôl sa stretli s vede-
ním košickej školy a vzájomne si 
vymenili skúsenosti pri zabezpe-
čovaní odborného vzdelávania. 
Súťaž ohodnotili známkou veľmi 
vysoká úroveň. 

 PhDr. Milan Lazorčák

Zo života komory
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Práca z oblasti vitráže od autora Mateja Otrubu Na tému Kongo od autorky Kataríny Syrovej (foto: autorka+archív)

Ocenené dielo Richarda Valku, téma Bolívia 

Richard Valko pri práci

PRÁVNA PORADŇA

AKO SI VERITEĽ UPLATNÍ SVOJU POHĽADÁVKU AKO SI VERITEĽ UPLATNÍ SVOJU POHĽADÁVKU 
V REŠTRUKTURALIZÁCIÍ?V REŠTRUKTURALIZÁCIÍ?

Právo uplatňovať svoje náro-
ky počas reštrukturalizácie majú 
len tí veritelia, ktorí si spôsobom, 
upraveným zákonom o konkurze 
a reštrukturalizácií prihlásili svoje 
pohľadávky. V prípade, ak si veri-
telia svoje nároky v reštrukturali-
zácií riadne a včas neuplatnia pri-
hláškou, ich právo vymáhať tieto 
nároky voči dlžníkovi v prípade 
potvrdenia reštrukturalizačného 
plánu súdom zaniká. Pohľadávky 
ako také nezaniknú a dlžník ich 
môže dobrovoľne splniť. Nemož-
no ich však súdne ani mimosúd-

ne vymáhať a na ich plnenie nie je 
právny nárok.

Veritelia si uplatňujú svoje ná-
roky prihláškou. Prihláška musí 
byť doručená správcovi v jednom 
rovnopise do 30 dní od povole-
nia reštrukturalizácie. Túto pri-
hlášku nestačí v stanovenej lehote 
iba odoslať, ale musí byť i správ-
com fyzicky prebratá. Obsahové 
náležitosti prihlášky ustanovuje 
zákon a súd o nich veriteľov po-
učí v uznesení, ktorým povoľuje 
reštrukturalizáciu. Prihlášku mož-
no opraviť alebo doplniť len tak, 

že sa nahradí u správcu novou pri-
hláškou, a to len do uplynutia le-
hoty na prihlasovanie pohľadá-
vok. Prípadné zabezpečovacie 
právo si musí veriteľ uplatniť v po-
danej prihláške, inak sa pohľadáv-
ka v reštrukturalizácií považuje za 
nezabezpečenú pohľadávku.

Prihláškou sa neuplatňujú po-
hľadávky, ktoré vznikli voči dlžní-
kovi počas reštrukturalizačného 
konania, teda od momentu za-
čatia reštrukturalizačného kona-
nia, ďalej pracovnoprávne nároky, 
na ktoré vznikol nárok za obdo-

bie kalendárneho mesiaca, v kto-
rom došlo k začatiu reštruktura-
lizačného konania a nepeňažné 
pohľadávky. Takéto pohľadávky sa 
spoločne s odmenou správcu po-
važujú za prednostné pohľadávky 
a nepôsobia na ne účinky začatia 
reštrukturalizačného konania, ani 
sa nezahŕňajú do reštrukturalizač-
ného plánu, iba ak by s tým súhla-
sili veritelia týchto pohľadávok. 

 JUDr. Erik Bilský
(Redakcia uvíta otázky čitateľov, 

na ktoré v Právnej poradni odpo-
vie renomovaný právnik.)

Záver školského roka v jednej sklárskej škole

VÝROČIE, VERNISÁŽ, VÝBORNÉ VÝSLEDKY
V predvečer záveru školského 

roka na Strednej odbornej škole 
sklárskej v Lednických Rovniach 
sa konala milá slávnosť – verni-
sáž výstavy úspešnej tvorby žia-
kov školy. Súčasne sa v tomto čase 
na pôde školy a neďalekej sklár-
skej fabriky konalo sympózium 
v rámci osláv 120. výročia založe-
nia sklárskej výroby v obci. V rám-
ci sympózia tvorili umeleckí sklári 
zo štátov V4 a Ruska. Na trávniku 
areálu školy bolo vystavených 44 
originálnych prác. 

Na výstave prác žiakov ško-
ly bolo čo obdivovať. Laik mohol 
s pýchou na našu mládež iba kon-
štatovať akí sú tí chlapci a dievča-
tá zruční a nápadití. Výsledky ich 
práce totiž bodujú aj mimo ško-
ly. Boli tu vystavené práce, ktoré 
získali ocenenia aj za hranicami 
Slovenska. Napríklad na prelo-
me marca a apríla konanej me-
dzinárodnej súťaži sklárskych 
škôl Junior Glass Match Sanssou-
ci 2012 v Karlových Varoch získal 
žiak SOŠ sklárskej Lednice Rovne 
Richard Valko druhé miesto. Ví-
ťazná práca bola na tému Bolívia. 
Tretie miesto obsadila žiačka tej 
istej školy Zuzana Bystrická, kto-
rá si dobre poradila s témou svet-
lo a tieň. Ak si uvedomíme, že do 
medzinárodnej súťaže bolo pri-
hlásených 60 študentov (z Českej 
republiky, Maďarska a Slovenska) 
a súťaž mala vzhľadom k ohlasu 
minulých ročníkov a súčasného 
záujmu škôl veľmi vysokú úroveň, 
je to vynikajúci výsledok. 

Sklárska škola v Lednických Rov-
niach je jedinou svojho druhu na 
Slovensku. Pripravujú sa tu žia-
ci v niekoľkých študijných odbo-
roch. Škola má vlastnú sklársku 
hutu s chladiacimi pecami, ma-
liarske dielne s vypaľovacou pe-
cou, dielne na výrobu bižuté-
rie, dielňu na výrobu vitrážového 
skla, brusičské dielne, ateliéry. Ab-

solventi pokračujú na štúdiách 
na vysokých školách umelecké-
ho zamerania alebo sa uplatňujú 
vo výrobných podnikoch, či vlas-

tnej podnikateľskej činnosti na 
Slovensku aj v krajinách EÚ (Česká 
republika, Rakúsko, Francúzsko, 
Taliansko).  (ib)

Z vernisáže školských prác
Právna poradňa
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Legislatíva
Adresár

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
Rastislavova 1298/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.: 0905 671 568, 0905 305 344
e-mail: szkkzt@gmail.com
Bohumil Miko, predseda

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

Adresár Slovenskej 
živnostenskej komory

DOHODÁRI BUDÚ 
MUSIEŤ 

PLATIŤ ODVODY
Ľudia pracujúci na dohodu si 

budú musieť zvyknúť na nižšie čis-
té mzdy. Vláda chce, aby od budú-
ceho roka platili odvody v rovna-
kej výške ako ľudia zamestnaní na 
pracovnú zmluvu. Pôvodne vláda 
uvažovala nad tým, že na doho-
du umožní pracovať len študen-
tom, starobným a invalidným dô-
chodcom. Pre ostatných by mala 
byť práca na dohodu nedostup-
ná. Podľa nového návrhu by mali 
byť študenti, starobní a invalid-
ní penzisti v porovnaní s ostatný-
mi dohodármi zvýhodnení tým, že 
budú platiť nižšie poistné.

Ak dnes niekto zarobí na doho-
du mesačne 350 eur, zamestná-
vateľ mu z platu strhne iba daň. 
V prípade, že zamestnávateľ uplat-
ní nezdaniteľné minimum, dosta-
ne dohodár v čistom 341,21 eura. 

Naproti tomu, ak za 350 eur me-
sačne pracuje zamestnanec, jeho 
čistá mzda bude 303,10 eura. Ešte 
vyšší rozdiel je v tom, koľko títo 
dvaja ľudia stoja svojho zamestná-
vateľa. Za dohodára musí zames-
tnávateľ okrem hrubej mzdy za-
platiť ďalšie odvody vo výške 1,05 
percenta. V prípade zamestnanca 
na riadnu pracovnú zmluvu musí 
na poistnom zaplatiť 35,2 percen-
ta z jeho hrubého platu. Ak firma 
zamestná dohodára aj zamestnan-
ca za 350 eur, dohodár ju bude 
mesačne stáť celkovo 353,67 eura 
a zamestnanec 473,20 eura. Od 
budúceho roka by mali dohodá-
ri o túto výhodu prísť. Zamestná-
vatelia budú musieť za nich pla-
tiť rovnaké odvody, aké platia za 
riadnych zamestnancov. Minister 
práce povedal, že celkové odvo-
dy z dohôd by mali byť na úrovni 
48,6 percenta. V prípade nepra-
videlného príjmu odvody dosiah-
nu 43,8 percenta. Študenti a inva-
lidní dôchodcovia by mali platiť 
29,8-percentné odvody a starob-
ní penzisti 23,8 percenta. Ide 
o celkové odvody, ktoré zapla-
tí zamestnanec i zamestnávateľ. 
Ak budú chcieť zamestnávatelia, 
aby zamestnanci na dohodu mali 

rovnaký čistý plat ako v súčasnos-
ti, budú im musieť zvýšiť hrubú 
mzdu.

Mnohí zamestnávatelia však vy-
užívajú zamestnávanie na doho-
du práve preto, že takí pracov-
níci sú pre nich lacnejší, ako by 
ich zamestnali na zmluvu. Preto 
je možné, že sa budú snažiť pre-
niesť väčšinu odvodovej záťaže na 
zamestnancov. Plánované zmeny 
zasiahnu státisíce ľudí.

Vláda chce zaviesť platenie z od-
vodov preto, lebo podľa nej nie-
ktoré firmy úmyselne využíva-
jú zamestnancov na dohodu, aby 
sa vyhli plateniu odvodov. Podľa 
údajov Sociálnej poisťovne je spo-
medzi dohodárov vyše 285 tisíc 
takých, ktorí nemajú okrem doho-
dy príjem z iného zamestnania, či 
živnosti. Asi 84 tisíc z nich sú mladí 

ľudia do 23 rokov. Spomedzi sta-
robných dôchodcov starších ako 
60 rokov zase na dohodu pracu-
je takmer 59 tisíc ľudí. Zo štatistík 
vyplýva, že väčšina ľudí si prácou 
na dohodu len privyrába a nie je 
to ich najdôležitejší príjem. Pod-
ľa Sociálnej poisťovne bol minu-
lý rok priemerný hrubý príjem 
na dohodára 136,13 eura. Zave-
denie odvodov tak zasiahne nie-
len tých dohodárov, ktorí by mali 
mať v skutočnosti uzatvorenú pra-
covnú zmluvu, ale odvody budú 
musieť platiť aj tí, ktorí si tým-
to spôsobom mesačne prilepšujú 
o niekoľko desiatok eur.

Platenie poistného z dohôd 
chcela zaviesť už predchádzajú-
ca vláda. Odvody sa podľa jej ná-
vrhu mali platiť len z príjmu, kto-
rý prekročí 190 eur. Od odvodov 
by tak boli oslobodení ľudia, kto-
rí si prácou na dohodu len privy-
rábajú, a zasiahli by tých, ktorí 
majú vyšší príjem. Predchádza-
júca vládna koalícia po vyslove-
ní nedôvery v parlamente už ne-
dokázala reformu daní a odvodov 
presadiť.

 (Podľa denníka Pravda, 
 autor P. Csernák, 28. 6. 2012)
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       TERAZ S GARANCIOU 

 VRÁTENIA PEŇAZÍ

po splnení podmienok

Flexiú et od VÚB banky je jedine ný ú et, ktorý si môžete zostavi  pod a vlastných predstáv 
a navyše vám ponúka množstvo výhod:

 služby a produkty si môžete kedyko vek prida  alebo vymeni  za iné
 po celý as sami rozhodujete o tom, za o budete plati

Garancia vrátenia pe azí
 v prípade, že do 6 mesiacov od otvorenia ú tu nebudete so svojím Flexiú tom spokojní, 

 vrátime vám pri zrušení ú tu mesa né poplatky spojené s vedením ú tu za toto obdobie
 garancia vrátenia pe azí sa vz ahuje na Flexiú ty otvorené v období od 4. 6. 2012 do 12. 8. 2012

Preskúmajte svoj balík, i v om nemáte zbyto nosti
Nepla te za to, o nepotrebujete -- s Flexiú tom
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