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Jedným z najprogresívnejším 
priemyselným odvetví sa vo svete 
ostatných rokov stáva turizmus. Nie 
je to nič nové ani na slovenské po-
mery. (Vari naše Slovensko je hor-
šie, než iné destinácie sveta?!) Vie-
me o tom – a múdro prikyvujeme. 
Realita je však taká, že v porovna-
ní s vyspelými štátmi v tejto ob-
lasti značne pokrivkávame. Pritom 
práve turizmus je ideálnou šancou 
rozvoja malých a stredných pod-
nikateľov a živnostníkov. Potrebujú 
však pomocnú ruku! Tá pomoc by 
mala prichádzať od štátu – priamo, 

v podobe dostupných úverov, štát-
nej podpory, vo forme infraštruktú-
ry, dobrej legislatívy a propagácie. 

„Ak chceme z cestovného ruchu 
naozaj ťažiť aspoň toľko ako naši su-
sedia, musíme mu venovať podob-
né prostriedky a miesto ako oni,“ 
povedal prezident Slovenskej aso-
ciácie cestovných kancelárií a ces-
tovných agentúr (SACKA) Stani-
slav Macko. Slovenskí podnikatelia 
stoja pred prudko rastúcimi mzdo-
vými nákladmi a čoraz menej ľudí 
je ochotných pracovať v oblas-
ti cestovného ruchu. Nezazname-
nali sme žiadne náznaky účinnej 
marketingovej práce na najvyšších 
miestach. (To platí aj pre združenie 
SACKA.) 

Štát by sa mal sústrediť na pre-
zentovanie Slovenska ako turistic-
kej destinácie pre konečných spot-
rebiteľov. Štátna propagácia by 
mala byť zameraná predovšetkým 
na odborníkov, s cieľom presvedčiť 
ich o perspektívnosti zaradenia Slo-
venskej republiky do ich ponuky. 

Aktuálna je tiež požiadavka na 
zriadenie orgánu štátnej správy za-
meranej na cestovný ruch. A k tomu 
primeraný balík peňazí, porovnateľ-
ný s miliardami korún, ktoré na ten-
to cieľ venujú štáty z V4.        (stk)

Národná agentúra pre roz-
voj malého a stredného podni-
kania (NARMSP) v spoluprá-
ci s Top centrom podnikateliek 
(TCP) vyhlásila ďalší ročník sú-
ťaže Podnikateľka Slovenska. 
Už ôsmy ročník sa v niekto-
rých prvkoch odlišuje od pred-
chádzajúcich. Zmeny sa týkajú 
názvu súťaže, loga a udeľova-
ných ocenení. Organizátori sa 
na základe predchádzajúcich 
skúseností rozhodli vypustiť 
hlasovanie verejnosti a neude-
liť Cenu sympatie, ktorá bola 
udeľovaná na základe výsled-
kov hlasovania verejnosti. Na-
opak, na základe odporuče-
ní odborných partnerov súťaže 
(Slovenského živnostenského 
zväzu, Združenia podnikate-

Ročník 8    Číslo 7 - 8    AUGUST 2007

                                                  Začala súťaž PODNIKATEĽKA SLOVENSKA (1-5)     Živnostenská komora – partner 

v medzinárodnom projekte (3)    Prísne emisné štandardy (5)     Pravidelné kontroly kotlov (6)   Adresár (7)

VÚB, a.s., generálny partner SŽK
INFORMÁCIE SLOVENSKEJ ŽIVNOSTENSKEJ KOMORYINFORMÁCIE SLOVENSKEJ ŽIVNOSTENSKEJ KOMORYINFORMÁCIE SLOVENSKEJ ŽIVNOSTENSKEJ KOMORYINFORMÁCIE SLOVENSKEJ ŽIVNOSTENSKEJ KOMORY

Dnes na ôsmich stranách:

ŽIVNOSTENSKÉ
NOVINY

Bohatý nie je ten, kto má mnoho majetku, ale ten, kto má skromné želania. (Valerius)

ľov Slovenska a SOPK) vytvo-
rili novú stálu kategóriu súťaže 
- Úspešná živnostníčka. Tento 
segment typu podnikania ne-
mal doteraz samostatnú ka-
tegóriu, avšak rastúce tren-
dy a záujem samotných žien 
– podnikateliek prispel k tomu, 
aby vznikla kategória, ktorá dá 
priestor živnostníčkam súťažiť 
vo vlastnej kategórii. 

Doterajší názov projektu Vy-
nikajúca podnikateľka sa or-
ganizátori rozhodli zmeniť na 
Podnikateľka Slovenska, aby 
predišli zamieňaniu jednej 
z kategórií súťaže s jej názvom. 

Ženy – podnikateľky budú 
v roku 2007 hodnotené v kate-
góriách:

• Vynikajúca podnikateľka
• Začínajúca podnikateľka
• Úspešná živnostníčka 
Organizátori sú v prípade 

potreby aj tento rok priprave-
ní udeliť mimoriadne ocene-
nie – Cenu poroty. V predchá-
dzajúcich ročníkoch boli tieto 
ocenenia udelené ako prejav 
a uznanie podnikateľke, kto-
rá svojou činnosťou nezapa-
dala jednoznačne do žiadnej 
z vyhlásených kategórií, ale jej 
prínos v podnikaní bol výrazný 
a ojedinelý.  

Termín podania prihlášok 
je do 15. septembra 2007. Pri-
hlášky sú, spolu s ostatnými 
informáciami o súťaži, k dis-

(Pokračovanie na str. 2)

Nepremárnime Nepremárnime 
šance – naša šance – naša 

krajina krajina 
za to stojí!za to stojí!

ŽENY – PODNIKATEĽKY BUDÚ BOJOVAŤ O PRESTÍŽNE CENY!ŽENY – PODNIKATEĽKY BUDÚ BOJOVAŤ O PRESTÍŽNE CENY!

Živnostenské trhy Živnostenské trhy 
Po piatykrát sa na výstavis-

ku v Nitre zúčastňuje Sloven-
ská živnostenská komora celo-
národnej výstavy Agrokomplex 
v samostatnej expozícii ŽIV-
NOSTENSKÉ TRHY. Zmys-
lom a cieľom účasti komory na 
tejto celonárodnej prezentácii 
je ukázať, že živnostenský stav 
v našej spoločnosti existuje, že 
drobní poskytovatelia každo-
denných služieb, výrobcovia 
doplnkového tovaru a predo-
všetkým zamestnávatelia veľ-
kej časti obyvateľstva počnúc 
špičkovými odborníkmi, cez 
remeselníkov až po marginál-
ne skupiny majú v spoločnosti 
nezastupiteľné miesto.

Je pravdou, že účasť na vý-
stave po každý raz nedosahuje 
skutočné zastúpenie celej šká-
ly živnostníkov. Je to chyba, 
s ktorou si dlhé roky nevieme 
poradiť. Je to nezáujem? Vyso-
ké náklady na prezentáciu jed-
noduchých služieb a výrobkov? 
Priveľká skromnosť? Alebo 
únava z každodenného plnenia 
ťažkých a zložitých podnikateľ-
ských situácii?

Možno by pomohla aktívnej-
šia podpora a pohľad na túto 
skupinu podnikateľov zo strany 
vlády, celej spoločnosti, avšak 
aj médií! Možno by sa ukázalo, 
že ide o skupinu, ktorá sa stará 
o seba, o svoje rodiny a svojich 
zamestnancov sama, dobrovoľ-
ne, bez dotácii a podpory.

Možno by sa verejnosť dozve-
dela ako sa denne trápime s ne-
dostatkom kvalitnej pracovnej 
sily, ako máme obavu z budúc-
nosti na trhu práce, aké sú de-
formované ceny práce a slu-
žieb, ale aj výrobkov domácej 
produkcie v porovnaní so za-
hraničím. Vstupy sú v európ-
skych cenách, výstupy hlboko 
zaostávajú. Otázky základné-
ho i celoživotného vzdelávania 
sú vo verbálnej rovine. Nožnice 
medzi systémom vzdelávania 
a potrebou praxe sa neustále 
otvárajú. Vedú sa ďalekosiah-
le akademické diskusie, spolo-
čenské a právnické boje záuj-
mových skupín, avšak priepasť 
medzi reálnym životom, den-
nou potrebou a možnosťami sa 
prehlbuje.

Prejavuje sa to v kvalite slu-
žieb, v ich kapacitách, v sorti-
mente a kvalite tovaru a napo-
kon v spokojnosti spotrebiteľa. 
A, bohužiaľ, spotrebiteľmi sme 
všetci. Aj chudobní aj bohatí, 
aj šikovní aj menej šikovní. Ak 
myslíme na budúcnosť, nemalo 
by nám to byť ľahostajné.

Nebude nikomu príjemné, ak 
budeme v európskej lige kva-
lity života hrať tretie, či štvrté 
husle.

Preto, vážení kolegovia, váže-
ní spotrebitelia, Slovenská živ-
nostenská komora sa aj tento 
rok zúčastňuje Živnostenských 
trhov preto, aby sme zamávali 
vlajkou živnostníkov a živnos-
tenskej obce aj na celonárodnej 
výstave úspechov poľnohospo-
dárstva a potravinárstva.
Ďakujeme všetkým partne-

rom za podporu a zvlášť spo-
ločnosti Výstavníctvo Agro-
komplex Nitra za pochopenie 
a vytvorenie výborných pod-
mienok pre našu účasť.

Ing.Vojtech Gottschall,
predseda SŽK
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AGROKOMPLEX NITRA

AGROKOMPLEX
34. medzinárodný poľnohospodár-

sky a potravinársky veľtrh

COOPEXPO
14. medzinárodná družstevná 
kontraktačno-predajná výstava 
spotrebného a potravinárskeho

tovaru

ŽIVNOSTENSKÉ TRHY
10. kontraktačno-predajná výstava 
malých a stredných podnikateľov 

REGIÓNY SLOVENSKA 
5. výstava vidieckeho

cestovného ruchu 

KONE A ĽUDIA
6. medzinárodná kontraktačno

- predajná výstava 
16. - 20. 8. 2007

OPTIC
4. ročník medzinárodnej výstavy oč-

nej optiky a oftalmológie

AUTOSALÓN
15. medzinárodná výstava osob-

ných, nákladných, úžitkových vozi-
diel a príslušenstva

 27. 9. – 3. 10. 2007
27. 9. otvorené pre odborníkov a 

novinárov
7.  – 9. 9. 2007

VÝSTAVISKO TMM, a. s., 
Trenčín

KÔŇ
4. ročník medzinárodnej 

výstavy koní
31. 8. – 2. 9. 2007

31. 8. – 2. 9. 2007INCHEBA, a. s.,
BRATISLAVA

Medzinárodná výstava psov
všetkých plemien
18. – 19. 8. 2007

LEDER MODE Slovakia
4. medzinárodný veľtrh obuvi

a koženého tovaru
INTERMODA

8. medzinárodná výstava módy
– jesenná časť

4. – 6. 9. 2007

INTERBEAUTY
15. medzinárodný veľtrh kozmetiky 

a zdravého životného štýlu
27. – 29. 9. 2007

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 
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získavať živnostníkov pre člen-
stvo v komore, že mnohí čas-
to nedoceňujú význam komory 
hlavne v poradenskej činnos-
ti, či pri uvádzaní nových zá-
konných noriem. Veľa živnos-
tníkov vidí v členstve iba akýsi 
druh formálneho účinkovania 
na základe zaplatenia členské-
ho. O opaku hovorí konkrétny 
príklad: Kancelária okresnej 
zložky v Bánovciach nad Beb-
ravou je živnostníkom k dis-
pozícii trikrát do týždňa! Ing. 

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - INFORMÁCIE

Kalendár výstav
* Z ČINNOSTI KRAJSKÝCH A OKRESNÝCH ZLOŽIEK ** Z ČINNOSTI KRAJSKÝCH A OKRESNÝCH ZLOŽIEK *

V priestoroch Mestského 
kultúrneho strediska v Bánov-
ciach nad Bebravou sa usku-
točnilo verejné zasadnutie ok-
resnej zložky SŽK. Rokovanie  
viedol Bohumil Miko, povere-
ný vedením okresnej zložky. 
Medzi účastníkmi privítal Ing. 
Antona Dobeša, člena Pred-
stavenstva SŽK a predsedu 
Krajskej zložky SŽK v Trenčí-
ne, a Annu Struhárovú, členku 
Predstavenstva SŽK, ďalej hos-
tí z VÚB - Ing. Emíliu Havlovú, 
riaditeľku pobočky a Ľubicu 
Zeleníkovú, vzťahovú mana-
žérku z pobočky v Bánovciach 
nad Bebravou.

Na úvod informoval Ing An-
ton Dobeš o poslaní a význa-
me SŽK. Zhodnotil prínos 
jej činnosti pre živnostníkov 
hlavne v tomto období, kedy 
bol schválený nový zákonník 
práce a nový zákon o živnos-
tenskom podnikaní. Kritic-
ky poukázal na to, že sa nedarí 

Dobeš vyslovil poďakovanie 
prednostovi Krajského úradu 
v Trenčíne JUDr. Miroslavovi 
Laššovi a prednostovi Obvod-
ného úradu v Bánovciach nad 
Bebravou Ing. Richardovi Ma-
kýšovi, ktorí svojim aktívnym 
prístupom pomohli zrealizovať 
otvorenie kancelárie.

Významnou úlohou, ktorú je 
potrebné zrealizovať do kon-
ca roku 2007, je založenie ok-
resných zložiek v Partizánskom 
a Prievidzi.         Bohumil Miko

pozícii na stránkach súťaže 
www.vynikajucapodnikatelka.sk 
alebo na stránkach www.nads-
me.sk a www.tcp.sk. 

Súťažiace získajú okrem pre-
stížneho ocenenia aj atraktív-
ne vecné ceny. Hlavnou cenou 
je osobný automobil Škoda 
Fabia, ktorý získa víťazka 
v kategórii Vynikajúca podni-
kateľka. 

O SÚŤAŽI
Národná agentúra pre rozvoj 

malého a stredného podnika-
nia v spolupráci s Top centrom 
podnikateliek založili súťaž 
v roku 1999 podľa vzoru z Čes-
kej republiky. Hlavným cieľom 

projektu je oceniť úspešné ženy 
v podnikaní, ich schopnosť zo-
súladiť súkromný život s nároč-
nou profesiou podnikateliek 
a motivovať ostatné ženy, aby 
neváhali začať podnikať. Zá-
kladnými kritériami súťaže sú 
vlastnícky podiel v spoločnosti 
vo výške minimálne 50 percent 
a podnikanie počas posledných  
dvanásť mesiacov.

Doposiaľ sa do súťaže zapo-
jilo viac ako 300 podnikateliek 
a prestížne ocenenie získalo 
tridsať z nich. 

KONTAKT
Ing. Marcela Vančová, 
manažér komunikácie, 
vancova@nadsme.sk

Zeny - podnikateľky budú ...

Zravá Zravá 
výživa, výživa, 
kvalita, kvalita, 
tradíciatradícia  
Mottom medzinárodného poľ-
nohospodárskeho a potravi-
nárskeho veľtrhu Agrokomplex 
2007 bude ZDRAVÁ VÝŽIVA, 
KVALITA, TRADÍCIA, no-
vou témou Bio - Agrokomplex 
– výstava biopotravín a techno-
lógií spracovania. Ďalšie témy 
budú zamerané na obnoviteľné 
zdroje energie. Súčasťou  veľtr-
hu je aj národná výstava hos-
podárskych zvierat. Komplex 
prednášok Agrofórum 2007 
bude zameraný na ovocinár-
stvo, vinohradníctvo, zeleni-
nárstvo v záhradkách, sloven-
skú poľnohospodársku vedu, 
výskum a vzdelávanie, zdra-
vú výživu, kvalitu i tradíciu do-
mácich potravín a poľnohos-
podárskych výrobkov, ako aj 
zhodnocovanie odpadov vo 
vzťahu k životnému prostrediu. 
Novinkou sú seminár Kvalita 
potravín a tradícia a Sloven-
sko-ruský podnikateľský se-
minár. Súčasťou veľtrhu bude 
odovzdávanie ocenení Značka 
kvality, Zlatý kosák, Šampión 
výstavy a cien Družstevnej únie 
SR. Všetkých návštevníkov 
potešia Dožinkové slávnosti.

(Pokračovanie zo str. 1)

ROKOVANIE OKRESNEJ ZLOŽKY V BÁNOVCIACH

Pohľad na 
účastníkov ro-
kovania

Budova Ob-
vodného úradu 
v Bánovciach 
nad Bebravou, 
kde má sídlo 
kancelária Ok-
resnej zložky 
SŽK
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SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA
- PARTNER V MEDZINÁRODNOM PROJEKTE  
Slovenská živnostenská ko-

mora je partnerom v medziná-
rodnom vzdelávacom projek-
te ROZVOJ KOMPETENCIÍ 
V MALÝCH A STREDNÝCH 
PODNIKOCH PROSTRED-
NÍCTVOM SEBAVZDELÁVA-
NIA V OBLASTI SLUŽIEB, 
podporeného programom Le-
onardo da Vinci. Projekt je im-
plementovaný dvanástimi par-
tnermi zo 6 krajín (Slovenska, 
Nemecka, Portugalska, Veľ-
kej Británie, Malty a Dánska). 
Hlavným, koordinujúcim par-
tnerom je Regionálna rozvo-

obetovanie vlastného času na 
získavanie podkladov, až po 
iniciatívne hľadanie riešení pre 
prax. Zástupcovia SŽK z kraj-
ských zložiek Bratislava a Tr-
nava (M. Velčický, D. Dušička, 
V. Mička, I. Krajči, J. Maršala, 
J. Kadúc, P. Tutura) sa po kon-
zultáciách s lektorkami projek-
tu Renátou Prokovou a Elenou 
Globanovou rozhodli projek-
tovo riešiť dva rezorty – taxis-
lužbu a pohostinstvá, reštaurá-
cie a hotely. Pri hľadaní slabých 
a silných stránok týchto rezor-
tov sa prelomovými stali stret-

xislužbe nie sú typické podniky, 
ale vo väčšine prípadov spolu-
pracujú dopravcovia – samos-
tatne zárobkovo činné osoby 
s dispečingami -  právnickými 
osobami. Organizačná štruk-
túra týchto vzťahov bola pre-
to najjednoduchšia a priama 
na osoby, poskytujúce služby. 
Závažným problémom v po-
skytovaní taxislužby sa javí sla-
bá úroveň ovládania cudzích 
jazykov a v niektorých prípa-
doch aj znalosť miestopisu. Na-
vrhovaný spôsob odborného 
vzdelávania spočíva v zapoje-
ní zamestnancov taxislužby do 
vzdelávania, ktorého obsahom 
bude komplex vedomostí, zvy-
šujúci kvalitu a konkurencie 
schopnosť. Reálnosť riešenia je 
v spolupráci so samosprávou, 
uplatnením právnych predpi-
sov a výhod pre absolventov 
kurzov. 

Pohostinstvá, reštaurácie 
a hotely dávajú priestor na rôz-
ne alternatívy organizačných 
štruktúr - podľa veľkosti pod-
nikov, ich polohy v regióne, at-
raktívnosti pre cestovný ruch, 
rozdelenia prevádzok, zame-
rania na klientelu a podob-
ne. Pri riešení sa určili typické 
pracovné pozície pre väčšinu 

kazníkmi (obsluhujúceho per-
sonálu). Vzdelávanie by malo 
byť zamerané na verbálnu a ne-
verbálnu konverzáciu, na dodr-
žiavanie zásad slušného sprá-
vania a na zásady stolovania, 
pretože mnohí zamestnanci nie 
sú absolventi odborných vzde-
lávacích ustanovizní. Odbor-
né vzdelávanie je možné aj pre 
prevádzku, napríklad pri pre-
vádzkovaní reštaurácie so špe-
cialitami. Všeobecne,  vzhľa-
dom na rozvoj turistického 
ruchu,  chýbajú  zamestnancom 
jazykové znalosti.

Podobný postup a výsledky sa 
dosiahli aj v ďalších rezortoch. 

Obsah príručiek je v tomto 
období prezentovaný na semi-
nároch, organizovaných členmi 
pracovnej skupiny (kvalifiko-
vanými facilitátormi projek-
tu). Prezentovanie výsledkov 
je možné na požiadanie v ma-
lých a stredných podnikov uve-
dených rezortov. 

Výsledkom vzdelávania by 
malo byť zostavenie dobré-
ho pracovného tímu, ktorý ga-
rantuje dobré pracovné vzťahy 
a zabezpečuje udržateľný pod-
nikateľský potenciál v malom 
a strednom podniku. A vzdelá-
vanie je vždy dobrou investíci-

jová agentúra Senec-Pezinok. 
Projekt sa realizuje od októbra 
2005, momentálne sa nachádza 
v záverečnej fáze. 

V rámci projektu boli spraco-
vané národné analýzy vzdelá-
vania v malých a stredných pod-
nikoch, na základe ktorých bol 
následne spracovaný Manuál 
pre facilitátorov. Manuál ok-
rem teoretickej časti obsahuje 
aj praktické časti s množstvom 
odporúčaní vzdelávacích ná-
strojov, so zameraním na seba-
vzdelávanie.

V druhej polovici projektu 
sa uskutočnila testovacia fáza, 
v rámci ktorej sa vybraní účas-
tníci zúčastnili školenia pre fa-
cilitátorov. Školenie bolo veľmi 
interaktívne, účastníci spra-
covali vlastné analýzy vzdelá-
vania, na základe ktorých si 
vypracovali tzv. príručky vzde-
lávania pre daný sektor. Vznik-
li 4 samostatné príručky vzde-
lávania pre sektory taxislužba, 
reštaurácie, pohostinstvo a ho-
tely, technologický inkubátor 
a verejný sektor.

K spracovaniu príručiek vied-
la pre účastníkov dlhá cesta po-
znávania – od presvedčovania 
do zapojenia sa do projektu, 

nutia v novembri 2006 a marci 
2007. Domáce úlohy už nazna-
čili, že téma samovzdelávania 
a zvyšovania kvalifikácie za-
mestnancov je aktuálna a veľmi 
potrebná. Jednou z možností je 
podpora nových profesionál-
nych spôsobov školení, zamera-
ných na malé a stredné podniky 
v oblasti služieb prostredníc-
tvom nástrojov zameraných na 
samovzdelávanie. Ďalším po-
sunom pri spracovaní manuá-
lov boli seminárne stretnutia 
s možnými užívateľmi výsled-
kov projektu, najmä prezentá-
cia projektu, možnosti zapoje-
nia sa do projektu a diskusia na 
tému zvyšovania všeobecných 
a odborných vedomostí. 

Účastníci zhromaždili pod-
klady na spracovanie manu-
álu. Každá príručka obsahuje 
ciele celoživotného vzdeláva-
nia, stručný popis sektoru, pre-
hľad niektorých všeobecných 
a odborných predpisov, orga-
nizačnú štruktúru podniku, 
pracovné  pozície a požiadav-
ky, spôsoby odborného vzde-
lávania. 

Pri spracovaní príručky pre 
taxislužbu bolo pre účastníkov 
projektu prekvapením, že v ta-

 

podnikov a potom nadefino-
vali požiadavky na všeobecné 
a odborné znalosti. Zo zhro-
maždených podkladov je zrej-
mé, že na odbornú výchovu pre 
tento rezort je dostatočný po-
čet vzdelávacích ustanovizní, 
avšak s rôznym zameraním, 
obsahom, pravdepodobne aj 
kvalitou vzdelávania. Nap-
riek tomu je tu aj priestor aj 
na vzdelávanie zamestnancov 
v rámci spomínaného projektu 
a týka sa najmä tých, ktorí pria-
mo prichádzajú do styku so zá-

ou pre budúcnosť.
Výsledky projektu a jeho cel-

kový dopad na malé a stredné 
podniky budú prezentované 
a vyhodnotené na záverečnej 
konferencii projektu, ktorá sa 
bude konať v Lisabone 21. sep-
tembra 2007.

Eva Lovásiková,
projektová manažérka

Ján Kadúc, koordinátor za SŽK
(Foto zo školenia facilitátorov)
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Občianske združenie 
GIMMA v spolupráci s Ka-
tedrou manažmentu Sloven-
skej technickej univerzity 
a Centrom prvého kontaktu 
v Brezne spúšťa vzdelávací 
a poradenský portál 

www.podnikajte.sk,
ktorý je určený najmä začína-
júcim podnikateľom. Uľahčí  
im  orientáciu v množstve in-
formácií a bude ich ponú-
kať „pod jednou strechou“ 
a v zrozumiteľnej reči.

Pri tvorbe portálu sa autori 
inšpirovali podobnými ak-
tivitami v Nemecku, Veľkej 
Británii a Českej republike. 
V týchto krajinách existujú 
virtuálne e-learningové cen-
trá, ktoré pomáhajú obyva-
teľom naštartovať a úspešne 
riadiť svoje podnikanie. 

Projekt je spolufinancovaný 
Európskou úniou zo zdro-
jov Európskeho sociálneho 
fondu.                                      (red.)

PORTÁL 
podnikajte.sk 

začal 
poskytovať 

svoje služby.

NOVÉ CERTIFIKÁTY 
SLOVAK GOLD
(udelené Prezídiom Nadácie Slovak Gold  28. mája 2007) 

(DOKONČENIE Z MINULÉHO ČÍSLA)
SOLČANKA, zeleninové ochucovadlo
 Výrobca: SOLČANKA, Solčany
VETO GOLD s lecitínom
 Výrobca: PALMA-TUMYS, a. s., Bratislava 
ALIGATOR 4x4 RCHBO, prieskumné vozidlo
 Výrobca: VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK, 

a. s., Trenčín (distribútor KERAMETAL, a. s., Brati-
slava)

LOCUST L 1203 a L 1203 SPEED+, univerzálny čelný nakladač
 Výrobca: WAY INDUSTRY, a. s., Krupina 
TEMPO PLUS 95, bezolovnatý automobilový benzín
 Výrobca: SLOVNAFT, a. s., Bratislava
TEMPO PLUS DIESEL, motorová nafta
 Výrobca: SLOVNAFT, a. s., Bratislava
Slovník súčasného slovenského jazyka, I. zväzok A-G (špecific-

ký produkt)
 Vydavateľ: VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava 
Augustín Prochotský: KARCINÓM HRUBÉHO ČREVA A KO-
NEČNÍKA, monografia (špecifický produkt)
 Vydavateľ: LITERA MEDICA, Bratislava
OMEGA, podvojné účtovníctvo (špecifický produkt)
 Autor: KROS, a. s., Žilina
Chov historicky významných plemien koní – Lipican, Hucul, 
Shagya-arab (služba)
 Poskytovateľ: NÁRODNÝ ŽREBČÍN, š. p.,
 Topoľčianky

MEDZI OCENENÝMI SÚ AJ ŽIVNOSTNÍCI

•  Počet poberateľov dávky 
v nezamestnanosti neustále 
klesá. Kým v minulom roku do-
stávalo dávku v nezamestna-
nosti mesačne v priemere tak-
mer 27 tisíc ľudí, počas prvého 
polroka tohto roka počet jej po-
berateľov klesol z januárových 
23 861 osôb na júnových 20 360 
ľudí. Vyplýva to z údajov, ktoré 
zverejnila Sociálna poisťovňa. 

•  Eurobankovky na pred-
zásobenie si požičiame z Ra-
kúska. Eurobankovky na pre-
dzásobenie peňažného obehu 
v Slovenskej republike pred 
prijatím eura si Národná 
banka Slovenska musí zapoži-
čať z eurosystému. Centrálna 
banka plánuje zabezpečiť tieto 
bankovky z rakúskej Oesterrei-
chische Nationalbank (OeNB). 
Obdobie predzásobenia sa ne-
začne skôr ako štyri mesiace 
pred dňom prechodu na hoto-
vostné euro, ktorý je napláno-
vaný na 1. januára 2009, a v ten 
deň sa skončí. Predzásobenie 
eurobankovkami a euromin-
cami pritom nebude predstavo-
vať ich uvedenie do obehu, na-
koľko tieto nebudú mať pred 
dňom prechodu na hotovostné 
euro na Slovensku postavenie 
zákonného platidla.

•  Nedostatková profesia. 
V SR je všeobecný nedostatok 
profesionálnych vodičov. Tento 
problém sa týka najmä vnútro-
štátnej aj medzinárodnej auto-
busovej dopravy, ale chýbajú aj 
šoféri v nákladnej a kamióno-
vej preprave.           (-i-, -hn-, -a-)

Krátke správyPRÍSNE EMISNÉ ŠTANDARDY PRE 
AUTOBUSY A NÁKLADNÉ AUTÁ
Koncom roku 2007 hrozia au-

tobusom a nákladným autám 
drahé plány Komisie na zredu-
kovanie škodlivých emisií, ako 
sú pevné častice, či oxidy du-
síka. Komisia Európskej únie 
predstavila 16. júla 2007 súbor 
možných regulácií emisií z ťaž-
kých vozidiel, ktoré predstavu-
jú mimoriadne vysoké zdravot-
né riziká a environmentálne 

problémy – ako sú pevné čas-
tice, oxidy dusíka, hydrouhli-
čitany, oxid uhoľnatý, či zlúče-
niny olova. Nové limity by mali 
nahradiť existujúce štandardy 
„Euro IV“ a „Euro V“, platné 
od roku 2009, s cieľom pomôcť 
zlepšiť kvalitu ovzdušia v Eu-
rópskej únii, najmä v silne zne-
čistených mestách. Fungova-
li by paralelne so štandardmi 

„Euro 5“ a „Euro 6“ pre osob-
né autá, ktoré ministri únie po-
tvrdili v máji 2007, a ktoré majú 
vstúpiť do platnosti v rokoch 
2009 a 2014. 

Komisia stanovila niekoľ-
ko možných scenárov štandar-
dov „Euro VI“. Podľa priesku-
mu  by mali jednotlivé scenáre 
zvýšiť cenu vozidiel o 1000 až 
6000 eur. Dva scenáre by tiež 
viedli k nárastu emisií CO2 
o 2 až 6 percent, čo by bolo 
v rozpore s cieľom únie stať sa 
„nízkouhlíkovým hospodár-
stvom“ a znížiť emisie do roku 
2020 o najmenej 20 percent. 
Komisia vyhlásila, že chce zis-
tiť, či aktéri preferujú prísnej-
šie limity pre znečisťujúce lát-
ky, aj keby to znamenalo nárast 
emisií CO2.                               (be)

PODPORA 
SPOLUFINANCOVANÍM

Cieľom výzvy, ktorá je otvore-
ná do 1. októbra 2007, je iden-
tifikovať projekty nekomerčné-
ho a neziskového charakteru, 
ktoré by mohli získať finan-
čnú podporu v podobe spolu-
financovania z prostriedkov 
Generálneho riaditeľstva Eu-
rópskeho parlamentu (EP) pre 
informácie. Výška spolufinan-
covania zo strany Európskeho 
parlamentu môže dosiahnuť 
50 až 75 percent z celkových 
oprávnených nákladov projek-
tu. Generálne riaditeľstvo EP 
pre informácie má v úmysle vy-
členiť na všetky projekty 5 mili-
ónov eur. Projekty sa musia za-
čať realizovať najskôr 1. 1. 2008 
alebo v roku 2008 a musia kon-
čiť najneskôr 1. 4. 2009.

Rok 2008 je európskym ro-
kom medzikulturálneho dialó-
gu a zároveň rokom 50. výročia 
vzniku Európskeho parlamen-
tného zhromaždenia. Všetky 
projekty by sa mali niesť v tom-
to kontexte.

V rámci výzvy budú podpo-
rené štyri oblasti projektov, za-
meraných na vytváranie verej-
ného európskeho politického 
priestoru a informovanosť ob-
čanov s dôrazom na 50. výročie 
vzniku Európskeho parlamen-
tného zhromaždenia a roku 
medzikulturálneho dialógu.

Projekty možno podať do 
1. októbra 2007.

(Zdroj: www.euractiv.sk)

GR Európskeho parlamentu zverejnilo výzvu na predkladanie 
projektov v rámci programu grantov na rok 2008

SKÚŠOBNÉ 
KOMISIE 
PO NOVOM

Na základe podkladov o vy-
konaných kvalifikačných skúš-
kach od decembra 2001 do 31. 
marca 2007, ktoré má k dis-
pozícií Odbor živnostenského 
podnikania ministerstva vnút-
ra (3034) a kvalifikačných skú-
šok za obdobie od roku 2004 
do konca júna 2007, ktoré sa 
nachádzajú u predsedu SŽK 
(3251) boli dve tretiny skúšok 
vykonané v skupine 114 – Os-
tatné, 30 - Holičstvo a kader-
níctvo (786) a 31 - Kozmetické 
služby (830 skúšok). Na zákla-
de uvedenej skutočnosti bolo 
navrhnuté, aby skúšobné ko-
misie pre kvalifikačné skúšky 
v oblasti holičstva, kaderníc-
tva, kozmetiky boli vytvorené 
v každej krajskej zložke komo-
ry. V tých profesiách, kde bol 
vykonaný menší počet kvalifi-
kačných skúšok, alebo neboli 
vykonané žiadne, treba zvážiť, 
v ktorom kraji a v akom počte 
sa skúšobné komisie vytvoria.

Existujúce skúšobné komisie 
zaniknú k 1. októbru 2007 a zá-
roveň k tomuto dátumu budú 
ustanovené nové skúšobné ko-
misie podľa zákona č. 455/1991 
Zb., § 80L a § 22. Krajské zlož-
ky SŽK zašlú písomné ozná-
menie o uvedenej skutoč-
nosti predsedom a členom 
skúšobných komisií, nové me-
novacie dekréty na Ministerstvo 
vnútra SR.                              (vm)

NOVÉ BYTY V OPOJI!
• 6 km od Trnavy
• prijateľné ceny
• kolaudácia február 2008

Informácie:
0915 843 554, 0903 478 707
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Európsky projekt DOBRÁ PRAX

Hodnotenie príkladov na 
národnej úrovni 

Udeľovanie Európskeho 
ocenenia dobrej praxe pre-
bieha v dvoch úrovniach - ná-
rodnej a európskej. Na zá-
klade výberového konania na 
národnej úrovni, európska 
hodnotiaca komisia odsúhlasí 
a vyhodnotí príklady pred-
ložené agentúre. Focal Point 
zorganizuje tripartitné hod-
notenie s cieľom vybrať dva 
najlepšie príklady, ktoré budú 
zaradené do výberu na európ-
skej úrovni. 

Hodnotenie má identifi-
kovať také príklady dobrej 
praxe, ktoré spĺňajú príslušné 
kritériá: 

• Kritéria predmetu tak 
ako sú uvedené v úvode tohto 
letáku Európskeho týždňa 
(MSD) 

• Kritériá dobrej praxe 
• Kritériá pre ocenenie 

uvedené v hodnotiacom for-
mulári 

Upozorňujeme na to, že prí-
klady NEBUDÚ prijaté, ak: 

• opatrenie je zamerané na 
jednotlivca a nie je súčasťou 
širšieho prístupu k rizikovému 
manažmentu, ktorý zachytáva 

Iniciatíva Európskej agentúry pre Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

PRAVIDELNÉ KONTROLY KOTLOV

problém v jeho základoch, ako 
napríklad odborná príprava 

• príklady dobrej praxe boli 
vytvorené len s cieľom ko-
merčného zisku. Toto sa vzťa-
huje obzvlášť na výrobky, ná-
stroje alebo služby, ktoré sú 
alebo môžu byť predávané. 

Príklady dobrej praxe, ktoré 
spĺňajú kritériá, a sú považo-
vané za kvalitné, ale neboli 
prijaté do výberového konania 
na európskej úrovni budú pub-
likované ako na internete tak 
aj v tlačenej forme. Informá-
cie o tom, ktoré príklady budú 
zaslané agentúre, nebudú zve-
rejnené skôr ako agentúra ne-
oznámi víťazov, ktorí ocene-
nie získajú. 

Dva najlepšie príklady zo 
Slovenska zašle Focal po-
int do agentúry v poradí prvý 
a druhý. 

• Hodnotiaca komisia na 
národnej úrovni označí jeden 
z dvoch príkladov, ktorý pova-
žujú za najlepší, aby tým uľah-
čili hodnotenie na úrovni EÚ. 

• Nutné je dodržať stano-
vený termín na zasielanie prík-
ladov a všetkých podporných 
materiálov, aby sa udržala do-
statočná časová rezerva na 

preklady a prípravu hodnote-
nia na európskej úrovni. 

Ku každému príkladu musí 
byť priložený SÚHRNÝ FOR-
MULÁR. 

Zo strany uznávaných od-
borníkov musí existovať zhoda 
názorov na efektivitu a dô-
ležitosť opatrenia pre malé 
a stredné podniky a istota, že 
zamestnanci sa do opatrenia 
zapájajú a spolupracujú. 

Definíciu dobrej praxe vy-
pracovanú agentúrou môžete 
nájsť na internetovej stránke: 
ht tp://europe .osha .eu . int/
good_ practice/background.
stm

Víťazov Európskeho oce-
nenia dobrej praxe z predchá-
dzajúcich rokov môžete nájsť 
v správach na stránke:
http://agency.osha.eu.int/pub-
l i ca t ions/r epor t s / inde x2_
en.htm 

Vlastníci nevýrobných budov 
budú musieť od začiatku budú-
ceho roka zabezpečiť povinné 
pravidelné kontroly kotlov, vy-
kurovacích sústav a klimatic-
kých zariadení. Podľa Minister-
stva hospodárstva SR kontroly 
sa zaviedli s cieľom dosiah-
nuť ich maximálnu účinnosť 
a energetickú efektívnosť. Po-
vinnosť sa bude týkať asi 825 ti-
síc rodinných domov, 6,5 tisíca 
bytových domov, 3400 škol-
ských budov, približne tisícky 
administratívnych budov, 760 
zdravotníckych zariadení a asi 
250 kultúrnych budov. Kon-
troly sa budú musieť vykonávať 
v budovách, kde sú kotly s vý-
konom od 20 kW vrátane, ktoré 
spaľujú tuhé a tekuté fosílne pa-
livá, biomasu a bioplyn a sú ur-
čené na vykurovanie priesto-
rov a prípravu teplej úžitkovej 
vody. Majitelia musia vykoná-
vať kontroly aj keď majú v bu-
dovách vykurovacie sústavy, 

ktorých súčasťou je kotol starší 
ako 15 rokov a klimatizačné 
systémy s menovitým výkonom 
od 12 kW vrátane. S realizáciou 
kontrol očakáva ministerstvo 
výdavky. Vo verejnom sektore si 
kontroly vyžiadajú náklady pri-
bližne 4 milióny korún ročne, vy-
konávaním pravidelných kon-
trol sa však očakávajú úspory 
energie za približne 4,6 milióna 
korún ročne. Z hľadiska vplyvu 
na životné prostredie očakáva 
rezort hospodárstva ročné zní-
ženie spotreby palív u kontro-
lovaných zariadení o asi 27,8 
mil. kubických metrov ekviva-
lentu zemného plynu. Zníže-
nie emisií oxidu uhličitého sa 
očakáva vo výške minimálne 
56 400 ton ročne.

Interval pravidelnej kontroly 
kotlov bude od dvoch do pätnás-
tich rokov a bude závisieť od me-
novitého výkonu kotla, druhu 
spaľovaného paliva a kategórie 
budovy. V prípade klimatizač-

ných systémov interval bude od 
dvoch do ôsmich rokov a bude 
tiež závisieť od menovitého vý-
konu klimatizačného systému. 
Ak majiteľ nevykoná kontrolu 
hrozí mu pokuta do výšky 50 
tisíc korún. Kontroly nebudú 
musieť vykonávať vlastníci vý-
robných budov a nevýrobných 
budov, v ktorých sú umiestnené 
kotly, na ktorých sa pravidelne 
zabezpečuje overenie hospo-
dárnosti prevádzky sústavy te-
pelných zariadení. Kontroly sa 
ďalej nemusia vykonávať v his-
torických budovách, kosto-
loch, a v stavbách v dočasnom 
užívaní. 

Ministerstvo k tomuto zá-
konu pripravuje dva vykonáva-
cie predpisy - vyhlášku, ktorou 
sa ustanovia podrobnosti po-
stupu pri pravidelnej kontrole 
a o vyhlášku, ktorou sa ustano-
vuje postup pri pravidelnej kon-
trole klimatizačných systémov. 

(Podľa dennej tlače)

Z MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA - PRE MAJITEĽOV BUDOV

Viac informácií žiadajte na 
adrese:
Mgr. Martina Pastuchová
PR manager
Omnimedia public relations
+421 2 45 52 65 90
pastuchova@omnimedia.sk

FAVORITOM 
SPOLOČNOSTI
JE SCHOPNÝ 
ČLOVEK...

Motto:
„Rozvážny človek využíva osob-

né skúsenosti, múdry človek skú-
senosti druhých...“

Podľa nových reformných 
krokov ministra školstva bude 
o 70 percentách učiva naďa-
lej rozhodovať štát. Škola si  
určí sama 30 percent obsa-
hu učiva. Pokiaľ si však minis-
terskí odborníci zabudnú pri-
zvať k spolupráci profesijné, 
zamestnávateľské organizácie, 
komory a pripravia učebné os-
novy v „laboratórnom prostre-
dí“, bude to iba „test zo skú-
mavky“. Na druhej strane aj 
školy musia rátať pri príprave 
vzdelávacích programov s po-
žiadavkou zo strany rodičov, 
zamestnávateľov, odberateľov 
budúcich absolventov.

Slovenská živnostenská ko-
mora a jej kozmetická sekcia 
(komisia pre vzdelávanie) po-
stupne oboznamuje verejnosť 
s návrhmi, ktoré predkladá mi-
nisterstvo školstva. K tomu je 
nevyhnutná zhoda vo výuke  - 
v teoretickej aj praktickej časti. 
V rámci úloh je potrebné riešiť 
príklady z praxe.

Počas opakovania učiva treba 
využiť otázky, ktoré sú posta-
vené na pravdivých a neprav-
divých tvrdeniach a vyžadujú si 
od žiaka trvalé vedomosti a lo-
gické myslenie.

V tvorbe učebných pomôcok 
sa môžu stať prínosom závereč-
né práce. Praktická výučba by 
mala byť pripravená na požia-
davky zákazníka. V rámci libe-
ralizácie vzdelávania chceme 
v budúcnosti upustiť od vyža-
dovania preukazovania pra-
xe od absolventov škôl. V re-
meselných živnostiach, ako sú 
kozmetické služby, kaderníc-
ke služby, ale aj ďalšie, to kla-
die vysoké nároky na výučbu 
(kde nie je možné znížiť hodiny 
praktickej výuky). Skúsenos-
ti ukazujú, že je ilúziou si mys-
lieť, že čerstvý absolvent doká-
že okamžite sám podnikať, stáť 
za tým, čo predáva: Cíti, že je 
to najlepšie čo môže ponúk-
nuť, že má v sebe vypestovaný 
pocit zodpovednosti za seba, 
za svoju firmu, pochopil mie-
ru dôvery ako základ všetkých 
obchodných stykov, dokáže sa 
pohybovať v obchodnom a hos-
podárskom svete? Nedá sa do 
zásuviek zastrkať zodpoved-
nosť, ktorou ich chceme v ľah-
kovážnom rytme zaťažiť, spo-
liehajúc sa nato, že nepadnú do 
„blata“! 

Skúsme sa nad tým zamyslieť. 
Dr. Katarína Babulíková

(Úvodný článok o zámeroch a cieľoch projektu bol uverejnený v č. 6 – jún 2007
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SŽKSŽK

Ak sa dokážeme vžiť do spôsobov myslenia iných, 
nikdy sa nemusíme obávať o svoju budúcnosť...

Motto: „Najskôr zo všetké-
ho treba v ľuďoch vzbudiť chuť, 
aby si to či ono želali.

Kto to dokáže, s tým kráča 
celý svet. Kto na to nemá, kráča 
svetom osamelým...“

Aby Slovenská živnosten-
ská komora a jej krajské zlož-
ky fungovali ako zdroj nových 
inšpirácií, možností mať šan-
cu realizovať spoločné potreby 
a záujmy svojich členov, musí-
me si uvedomiť, že ľudí nezaují-
ma čo chceme my, ale čo potre-
bujú oni. Tajomstvo úspechu 
spočíva v tom, že ponúkne svo-
jim členom víziu, ktorej sama 
uverí. Aby sa vízia stala úspeš-
nou, musí motivovať. Iba tak 
docielime, aby ľudia radi uro-
bili to, čo im navrhujeme. Kaž-
dý člen predstavenstva komo-
ry a krajských zložiek má svoju 
roľu – ľudskú a spoločenskú, ku 
ktorej musí dorásť. Pocit vlast-
nej dôležitosti musí prameniť 
zo sebaúcty a nie zo starostli-
vosti len o svoje záujmy. Vďa-
ka tomuto poznaniu dokážeme 
konať tak, aby to bolo výhodné 
pre obe strany. 

Priateľstvo bez hraníc...
Možno sme si ani neuvedomi-

li, že niekoľko stoviek kilomet-
rov od našej domoviny sa ľudia 
podobajú. Majú rovnaké staros-
ti, názory na vec... Pod modrou 
oblohou padajú podobné vod-
né kvapky do jazera tam, kde 
mohutné mlynské koleso po-

háňané vodou pamätá na časy 
dávno minulé. „Rímske kolá“ 
spoločne starnú s vodným mly-
nom, aký poznáme od nepamä-
ti v Kolárove, v Nových Zám-
koch... „V krajine blížencov“ 
sa zrazu dozvedáme od našich 
známych z Komárna a Šamorí-
na o remeselných a pekárskych 
zručnostiach pána N. Czetle-
ho, ktorý spolu s ďalšími maj-
strami podporujú pekárske re-
meslo (tak ako u nás pán Jozef 
v Tapolci).

„Už ako päťročný som šľapal 
kapustu, neskôr som chodil po 
domoch robiť palacinky a dnes 
sa venujem gastronómii. Napí-
sal som 32 kníh, som členom 
tunajšej komory, odbornej po-
roty a svojim hosťom ponúkam 
chutné zapečené cestoviny, 
ktoré ma naučila babka potom, 
čo sem prišla za dedkom z ra-
kúskeho Eisenbachu, kde bola 
hlavnou kuchárkou u Eszter-
házyovcov. Dedko bol odbor-
níkom na mäso, mal vlastnú 
pekáreň a výrobňu sladkos-
tí. Usadili sa pod horou sväté-
ho Juraja, aby načúvali večnej 
piesni vetra, ktorý sa preháňa 
popri útesoch, prelieza otvor-
mi, tvarujúc lávové kamene, 
ktoré prehrievajú piesok. Sála-
vé teplo sa láska s vínovými rév-
ami, z hrozna putujú podľa sta-
rých receptúr do sudov, nádrží.

Na zdravie,“ povie dvíhajúc 
obozretne čašu s italským riz-

lingom, veriac, že sa sem opäť 
vrátime. 

Recept na zapekané cestovi-
ny „Tapolca“:

Mäso nakrájané na rezan-
ce, opečieme na olivovom ole-
ji. Podlejeme vývarom a vínom 
(italský rizling), pridáme na 
štvrťky pokrájané rajčiny, soľ, 
korenie a poprášime múkou. Po-
tom všetko odstavíme. Pripraví-
me si sneh z 3 bielkov (na chvíľu 
uložíme na chladné miesto). Zo 
zvyšných žĺtkov ušľaháme hustý 
krém do ktorého dáme nastrú-
haný syr (20 dkg) a šľahačku, 
osolíme a koreníme podľa chuti. 

Uvarené cestoviny premieša-
me s touto zmesou, pomaly pri-
dáme z pekáča mäso, ktoré sme 
pred tým opiekli a postupne pri-
dávame krehký sneh z bielkov. 
Obsah vlejeme do ohňovzdornej 
misy, ktorú sme vymazali mas-
lom, poprášili múkou, a steny 
misy obložili kapustovými lista-
mi. Na vrch tejto „parády“ ulo-
žíme kyslú kapustu poliatu hus-
tou kyslou smotanou (alebo 
šľahačkou). Všetko dáme za-
piecť pri 180°C. Chutí to výbor-
ne. Huncútstvo našich hostite-
ľov je v tom, že všetky receptúry 
prezradia spolu s ingredien-
ciami, ale pomer jednotlivých 
zložiek zahalia do širokého 
úsmevu. Remeselné zručnosti 
a tajomstvá fortieľu sa aj tu de-
dia z pokolenia na pokolenie.
To je ich know-how.           (dkb)

vené dievčatá a chlapci, ktorých 
rodičia za pár drobných požičia-
vali na čistenie komínov.

Kominári súčasnosti už necho-
dia špinaví od sadzí. Ich úlohou nie 
je iba klasické vymetanie, ale pre-
dovšetkým kontrolná a technická 
činnosť. Stavajú, opravujú, vlož-
kujú, prerábajú komíny, merajú 
emisie a hodnoty spaľovacieho 
procesu, robia revízie. A, samoz-

rejme, čistia, lebo keď sa chytia ne-
vymetené sadze, prehreje sa po-
vrchový plášť komína a môžu sa 
vznietiť tapety aj podlahy a dom za 
pár minút ľahne popolom. 

Kominársku profesiu ovplyv-
ňuje meniaci sa spôsob vykuro-
vania. Voľakedy sa vykurovalo 
tuhým palivom, v súčasnosti je 
70 percent spaľovní a vykurova-
cích systémov plynofikovaných, 
čo kominárom šetrí čas aj prácu. 
Plynom sa totiž kúri takmer bez 
sadzí a plynové zariadenia stačí 
kontrolovať raz do roka, kým ko-
míny na tuhé palivo až štyrikrát do 
roka. Oproti minulosti sa zmenili 
aj ceny. Kvalitné prístroje na me-
ranie teploty spalín, vstupnej tep-
loty vzduchu, vyhodnocovanie 
spaľovacieho procesu a merania 
účinnosti kotla stoja aj päťdesiat-
tisíc korún. A obyčajná kominár-
ska kefa? Voľakedy bola za sedem-
desiat, dnes potrebujete osemtisíc 
korún! 

Korene povery o kominárovi 
prinášajúcom šťastie siahajú 

do dávnej minulosti, keď ľudia v pe-
ciach kúrili väčšinou drevom. Ve-
rili, že ak im kominár dobre vyčistí 
komín, ochráni tým príbytok pred 
požiarom a prinesie domu šťastie, 
pokoj a príjemné teplo. A šťastie 
príde aj vtedy, keď usmievavého 
muža s kominárskou štetkou na 
pleci stretnete na ulici a chytíte sa 

gombíka. Lenže teraz už potrebu-
jete kus šťastia aj na letmé stret-
nutie s kominármi, ktorých pred-
chodcami boli husi alebo kačky. 
Tie čistili komíny tak, že mali na 

Kominárov ubúda
Koľko je na Slovensku komí-

nov, nikto presne nespočítal, ale 
aktívnych je asi dve sto. Profesia 
kominára sa zvyčajne dedí z otca 
na syna alebo na vnuka, prípadne 
dcéru či vnučku. 

Komín je viac ako len rúra 
Komín je pre laika dlhá čierna 

diera obalená tehlou a murivom, 

ktorá sa začína tesne nad pecou 
a končí pár metrov nad strechou. 
Proti dažďu, dobiedzajúcim vtá-
kom a zvedavým kocúrom býva 
ešte prikrytá ochrannou strieš-
kou. Kominárske oko však vidí 
oveľa viac. Najskôr skontroluje 
vonkajšiu stranu komína a zistí, či 
nemá stavebné chyby. Čistenie na-
sleduje až po vonkajšej kontrole, 
robí sa ručne a vyžaduje silnú ruku, 
železnú guľu a dobrú kominársku 
kefu. Tá je pre výkon remesla oso-
bitne dôležitá. Nakoniec kominár 
vystaví majiteľovi doklad o čistení, 
ktorý môže potrebovať pri prípad-
nej poistnej udalosti. 

Kým kedysi mali kominári neza-
nedbateľné práva a v druhej polo-
vici 19. storočia boli dokonca vá-
ženými obecnými funkcionármi 
s ročným platom 35 zlatých, rov-
nako ako zapaľovači mestského 
osvetlenia, dnes akoby na nich 
všetci zabúdali. 

(Podľa týždenníka Profesia, - ib-)

Remeslo, ktoré prináša šťastieRemeslo, ktoré prináša šťastie

nohách kovovú záťaž, a keď ich ľu-
dia spustili dolu komínom, trepot-
ali krídlami a tak komín čistili. Pr-
vými ľudskými kominármi boli 
deti. Siroty, chudobné a podvyži-
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