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Slovenská živnostenská komo-
ra v súčinnosti so zástupcami mi-
nisterstva vnútra, s príslušnými od-
bornými školami, so zástupcami 
živnostenského spoločenstva v od-
bore, či stavovskej komore v od-
bore, vykonáva kvalifikačné skúš-
ky pre rôzne remeselné živnosti. 
Zástupcovia krajských zložiek sa 
v tejto súvislosti pravidelne stre-

távajú na seminároch a poradách, 
kde riešia problémy, ktorých od-
stránenie by malo priebeh kvalifi-
kačných skúšok skvalitniť. Tak tomu 
bolo aj nedávno na seminári v Hrn-
čiarovciach nad Parnou. 

Vykonávanie kvalifikačných skú-
šok je záležitosťou každej krajskej 
zložky. Na spoločných stretnutiach 
je potrebná účasť všetkých zástup-
cov, aby sa spoločný postup koor-
dinoval, aby rovnaké pravidlá plati-
li vo všetkých krajských zložkách, 
aby komora postupovala v jed-
notnom duchu a všetci uchádzači 
o skúšku mali rovnaké podmienky. 
Z uvedeného stretnutia vyšiel sú-
bor odborných otázok pre dané re-
meselné živnosti a súbor všeobec-
ných otázok pre všetky remeselné 
živnosti. Otázky vypracovali odbor-
níci v danej oblasti.

Na základe dlhoročných skúse-
nosti vieme, že úroveň vzdeláva-
nia jednotlivých rekvalifikačných 
kurzov v rámci Slovenska je rôzna. 
Preto takéto materiály musia byť 
prínosom, pomôžu okrem iného  aj 
uchádzačom o kvalifikačnú skúšku 
zorientovať sa v problematike a pri-
praviť sa na skúšku kvalitne.

Žiaľ, pre nedisciplinovanosť pla-
tených pracovníkov v krajských 
zložkách Banská Bystrica a Trenčín, 
ktorí sa nezúčastnili predmetného 
seminára (a nezúčastnil sa ani zá-
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Základom demokracie je závisť. (Bertrand Russell)

(Dokončenie na str. 3)

(Pokračovanie na str. 2)

STRETNEME SA V  NITRE!STRETNEME SA V  NITRE!
Pomaly sa končí dovolenko-

vé obdobie. Verím, že všetci 
sme načerpali nové sily a po-
maly sa dostávame do zabe-
haných pracovných koľají. Pre 
živnostníkov je august obdo-
bím prípravy na Živnostenské 
trhy v rámci veľtrhu Agrokom-
plex v Nitre. Dá sa povedať, 
že toto obdobie je aj akým-
si štartom pre jednotlivé kraj-
ské zložky, aby sa začali pripra-
vovať na kvalifikačné skúšky, 
na zhodnotenie činnosti roku 
2008 a na úlohy, pripravované 
plniť v roku 2009. Cieľom toh-

to všetkého musí byť v prvom 
rade živnostník! Našou sna-
hou musí byť príprava živnos-
tníka na všetky zmeny v záko-
noch, v súčasnosti napríklad aj 
na prechod na novú menu.

Slovenská živnostenská ko-
mora už niekoľko rokov za-
bezpečuje účasť členov komo-
ry na živnostenských trhoch 
v Nitre, čím ponúka možnosť 
prezentovať svoju prácu. Je to 
veľmi dobrý pocit, keď poču-
jeme z úst obyčajných ľudí slo-
vá chvály na naše výrobky, či 
už z oblasti drevárstva, kovo-

Seriál o eure – o všetkom, čo zaujíma živnostníkov

Dobrý deň, milí živnostní-
ci! V dnešnej rubrike EURO 
a MY vám opäť prinášame ak-
tuálne informácie súvisiace 
s prechodom na euro:

Etický kódex má tisíceho sig-
natára

K Etickému kódexu pre za-
vedenie eura sa prihlásilo už 
viac ako 1 000 subjektov. Ti-
sícim signatárom, ktorý využil 
registráciu prostredníctvom 
internetovej stránky www.eu-
romena.sk, sa 5. augusta stal 
prevádzkovateľ penziónu v ob-
ci Banka pri Piešťanoch.

Počet signatárov výrazne 
vzrástol najmä po 24. júli, keď 
kancelária splnomocnenca vlá-
dy pre zavedenie eura spolu 
s Národnou bankou Sloven-
ska začali signatárom zasielať 

rého cieľom je vytvoriť priazni-
vú atmosféru a upevniť vzájom-
nú dôveru medzi podnikateľmi 
a spotrebiteľmi v čase precho-
du na euro, najmä vďaka zá-
väzku podnikateľa, že nebude 
ceny svojich služieb a produk-
tov zvyšovať bez objektívnych 
opodstatnených príčin. Dodr-
žiavanie záväzku bude kancelá-
ria splnomocnenca monitoro-
vať, v prípade porušenia bude 
signatárov vyzývať na nápravu 
resp. za závažné porušenie sig-
natárovi nálepku odníme.  

Projekt vznikol v spolupráci 
s Podnikateľskou alianciou Slo-
venska a svoju obdobu mal aj 
počas zavedenia eura na Malte 
v podobe projektu FAIR. 

Pre tých, ktorých téma euro 
zaujala, môžu kliknúť na strán-
ku www.euroservis.sk, prípade 
zavolať na 0850 123 433, kde 
vám zamestnanci VÚB ochot-
ne zodpovedajú všetky otáz-
ky. Ak uprednostňujete elek-
tronickú komunikáciu, otázky 
môžete zasielať na adresu: par-
tner@vub.sk. Odpovede na 
najčastejšie otázky budú zve-
rejnené v ďalšom vydaní Živ-
nostenských novín.

VÚB banka
Zdroje: http://www.nbs.sk/

PRESS/TS080806_1.HTM  
(Tlačová s práva NBS, 
6.8.2008)

Euro a my Euro a my 
identifikačné nálepky s ústred-
ným sloganom projektu - „Me-
ním menu, nie cenu“ a súčasne 
odštartovali na túto tému aj me-
diálnu kampaň.

„Za posledné dva týždne sa 
počet tých, ktorí sa zaviazali ne-
zneužiť euro na neodôvodnené 
cenové pohyby, viac ako stroj-
násobil“, povedal splnomocne-
nec vlády pre zavedenie eura 
Igor Barát. Podľa jeho slov me-
dzi tisíckou signatárov sú ma-
loobchodné reťazce, drobné 
obchody či poskytovatelia slu-
žieb, telekomunikační operáto-
ri ako aj banky, malí podnikate-
lia a živnostníci, ale tiež aj obce 
a mestá, či dokonca niektoré sa-
mosprávne kraje.

„Tisícka signatárov v skutoč-
nosti znamená vyše dvanásťtisíc 
obchodov, predajní a iných rôz-
nych prevádzok po celom Slo-
vensku“, vysvetlil I. Barát s tým, 
že viacerí signatári sú veľké pod-
niky so stovkami, niekedy až ti-
síckami, pobočiek. Každý signa-
tár totiž podľa jeho slov dostane 
toľko nálepiek, koľko má svo-
jich prevádzok. Doteraz splno-
mocnencov tím odovzdal alebo 
rozoslal 12 590 nálepiek.

Etický kódex pre zavedenie 
eura je dobrovoľný projekt, kto-

VÚB, a.s.
generálny partner SŽK

výroby, pekárstva, kozmetiky, 
či iných činností. Samozrejme, 
nie je vždy všetko iba ružové. 
Nevyhýbame sa ani kritike, po-
čúvame aj tie hlasy, ktoré nie 
sú celkom spokojné s našou 
prácou. Je dobré, že členmi 
komory sú firmy, podnikatelia 
a samostatne zárobkovo čin-
né osoby, nesúce značku kva-
lity. To je pre každého najväč-
šie ocenenie.

Teraz v období, keď sa pri-
pravujeme na príchod eura, sa 
členovia Slovenskej živnosten-

Cieľ sa minul 
účinku

(ono sa to dá 
napraviť)  
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AUTOSALÓN, NitraAUTOSALÓN, Nitra
16. ročník medzinárodnej výsta-
vy osobných, nákladných, úžit-
kových vozidiel a príslušenstva

10. – 15. september 2008

GEMER EXPO, RožňavaGEMER EXPO, Rožňava
6. ročník všeobecnej 

slovensko-maďarskej výstavy
cezhraničnej spolupráce 

12. – 14. september 2008

HOTEL, Banská BystricaHOTEL, Banská Bystrica
11. ročník výstavy hote-
lierstva a gastronómie 

SLOVENSKÁ ZIMA,SLOVENSKÁ ZIMA,
Banská BystricaBanská Bystrica

5. ročník výstavy cestovného ruchu 

WELLNESS,WELLNESS,
Banská BystricaBanská Bystrica

3. ročník výstavy zdravého život-
ného štýlu a bazénovej techniky

17. – 19. september 2008

AQUA, Trenčín,AQUA, Trenčín,
Výstavisko TMMVýstavisko TMM

15. ročník medzinárodnej výstavy 
vodného hospodárstva, hydroener-

getiky a ochrany životného 
prostredia, komunálnej

techniky a rozvoja miest a obcí 

23. – 25. september 2008

 BIOSTYL, BIOSTYL,
Bratislava, InchebaBratislava, Incheba

Veľtrh zdravej výživy a ekologie

25. – 27. september 2008

OPTIC, Nitra, OPTIC, Nitra, 
Výstavisko AgrokomplexVýstavisko Agrokomplex
5. ročník medzinárodnej výstavy

očnej optiky a oftalmológie 

26. – 27. september 2008

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 
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ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - INFORMÁCIE

Kalendár výstav
Aktuálne informácie na 

webe. Na webovej stránke Slo-
venskej živnostenskej komory - 
www.szk.sk - sa nachádzajú ak-
tuálne informácie, dokumenty 
SŽK, dôležité kontakty, zá-
kony, vyhlášky a ďalšie ma-
teriály, týkajúce sa činnosti 
komory a živnostenského pod-
nikania. Tvorcovia stránky pri-
vítajú podnetné návrhy od čle-
nov aj ostatných živnostníkov 
na doplnenie a skvalitnenie in-
formácií, ktoré budú na osoh 
všetkým, ktorí ich potrebujú. 
Návrhy a pripomienky nech za-
sielajú na e-mail: szkuk@za-
net.sk.                                        (uk)

Naši jubilanti. V septembri 
si pripomínajú významné život-
né jubileá títo naši členovia: 

JÁN MARTINIAK, člen KZ 
Žilina – 60. výročie narodenín, 
MARIÁN IVANOV, člen KZ 
Trnava – 60. výročie narode-
nín. Jubilantom srdečne blaho-
želáme!                                    (red.)

Odborné poradenstvo. Pre 
remeselné živnosti je žiaduce, 
aby mali vo svojej organizácii 
zabezpečenú poradenskú čin-
nosť. V Rakúsku sa v priebe-
hu jedného roku uskutočnilo 
napríklad v stolárskom remes-
le niekoľko stoviek konzultácií 

stupca krajskej zložky Nitra) ani ne-
považovali za potrebné ospravedl-
niť svoju neúčasť, môže vynaložená 
námaha minúť svoj cieľ. Na tomto 
mieste by mala byť ešte veta o tom, 
ako tí, ktorí nepovažujú za potrebné 
spolupracovať na pôde komory, uro-
bia všetko pre nápravu.

Cieľ sa minul Cieľ sa minul 
účinkuúčinku

(ono sa to dá (ono sa to dá 
napraviť ) napraviť ) 

Medzinárodný tábor v bavorskom Kronachu
Začiatkom auguste sa vďa-

ka Slovenskej živnostenskej 
komore a najmä AUTO RO-
TOS-ROZBORA, s. r. o., Bra-
tislava mohlo zúčastniť osem 
detí z Detského domova v Pe-
čeňadoch medzinárodného tá-
bora v severozápadnej časti 
Bavorska, v starobylom mes-
te Kronach. Slovenskú účasť 
a tábore, už od roku 1993, or-
ganizuje Okresná rada Pionier 
v Trnave.
Ďalekú cestu do Kronachu 

absolvovali deti autom, kto-
ré požičala firma AUTO RO-
TOS-ROZBORA. Napriek 
problémom so zabezpečením 
auta cez Škoda - Auto Sloven-
sko, vo firme AUTO ROTOS 
neváhali a pomohli problém 
riešiť. Vďaka patrí hlavne ge-
nerálnemu riaditeľovi Ing. An-
tonovi Rozborovi a riaditeľovi 
Ing. Petrovi Ševčíkovi za rých-
le rozhodnutie. V tejto súvis-
losti patrí poďakovanie aj Vla-
dimírovi Mičkovi, predsedovi 
bratislavskej krajskej zložky 
komory. 

Sedemhodinová cesta bola 
bezproblémová a pohodlná. 
Do tábora dorazili deti v sobo-
tu večer a po vybalení, si prez-

reli školské centrum, ktoré sa 
na deväť dní stalo ich domo-
vom. Program pobytu bol veľmi 
zaujímavý - prehliadka histo-
rickej časti jedného z najstar-
ších miest Nemecka, a záro-
veň aj vojenskej pevnosti, ktorú 
nikdy nedobil žiadny nepria-
teľ, návšteva Weimaru, mesta 
Goetheho a Schillera, koncen-
tračného tábora Buchenwald, 
hradu Coburg a mesta Norim-
berg. Každý podvečer sa konali 
športové hry a súťaže vo futba-

le, vo volejbale a stolnom teni-
se. O radosti z hry a úspechoch 
svedčí aj prvé miesto v dievčen-
skom futbale. Medaily sú už 
vystavené vo vitríne v detskom 
domove. 

Medzinárodného tábora sa 
zúčastnilo 210 dievčat a chlap-
cov z jedenástich krajín Eu-
rópy a Afriky. Komunikovali 
v troch jazykoch - nemeckom, 
anglickom a francúzskom. Naj-
ťažšie bolo lúčenie sa s pria-
teľmi.                                          (sch)

....a foto na pamiatku                                                                                    Foto: (a)

podľa druhu činností. V oblasti 
kalkulácie a cien to bolo 589, vo 
vybavení a prašnosti dielní 566, 
v oblasti reklamy a výstav 385, 
v oblasti noriem a odbornej li-
teratúry 228, v ochrane proti 
hluku a prachu 198, v proble-
matike strojov a nástrojov 165 
a v problematike lepidiel a la-
kov 86. 

Nový zákon o školstve, pri-
jatý nedávno v Slovenskej re-
publike, dáva možnosť využívať 

na poradenskú činnosť odbor-
né školy a fakulty. Napríklad 
v Bratislavskom kraji, kde je 
okolo 500 strojárskych dielní 
by poradenskou činnosťou doš-
lo k lepšiemu prepojeniu ško-
ly a praxe, čo nový zákon do-
slovne požaduje. Preto by bolo 
vhodné vytvoriť poradenské  
centrá pre rôzne remeselné živ-
nosti pri remeselných cechoch, 
odborných školách a fakul-
tách.                                        (omal)

(pk)

(Dokončenie zo str. 1)

POĎAKOVANIEPOĎAKOVANIE
Odosieľateľ: Detský domov OPORA, Pečeňady
Adresát: Slovenská živnostenská komora, Ing. Vojtech 

Gottschall, predseda
Vec: Poďakovanie
V úvode Vás srdečne pozdravujeme. Dovoľte nám, aby 

sme i touto cestou vyslovili úprimné poďakovanie za všetky 
deti, ktoré sa zúčastnili od 2. do 10. augusta pobytu v Ne-
mecku. Vážime si Vašu ochotu, obetavosť a ďakujeme za 
zabezpečenia zapožičania auta na cestu do medzinárod-
ného tábora v Kronachu. Deti prišli z tábota nadšené, plné 
dojmov a poznatkov. Sme veľmi radi, že vďaka Vám preži-
li nezabudnuteľné dni v kruhu priateľov. Sme presvedčení, 
že nám aj v budúcnosti zachované priazeň a náklonnosť. 

Prajeme veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote. 
S úctou a vďakou v mene detí     Mgr. Eva Martinkovičová,

riaditeľka
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• Podnikatelia pomáhajú u-
čiteľom. Podnikateľské vzdelá-
vanie, ktorého cieľom je rozvíjať 
kľúčové schopnosti stredoško-
lákov a naučiť ich podnikateľ-
sky myslieť, sa na niektorých 
školách od budúceho školského 
roka stane súčasťou vzdeláva-
nia. Samotní podnikatelia po-
máhajú vytvárať obsah, ktorý 
si školy môžu zaradiť do svojho 
školského vzdelávacieho prog-
ramu.                                                (rr)

• Daň z príjmov a zvýšenie 
životného minima. Od 1. júla 
2008 sa zvýšilo životné mini-
mum pre jednotlivé kategórie 
obyvateľstva, v zmysle opatre-
nia MPSVaR SR č. 225/2008 Z. 
z. o ustanovení súm životného 
minima. Na daňové účely nás 
zaujíma výška životného mi-
nima stanovená podľa § 2 písm. 
a) zákona č. 601/2003 Z. z. o ži-
votnom minime a o zmene 
a doplnení niektorých záko-
nov, ktorá platí pre jednu plno-
letú fyzickú osobu. Táto suma 
sa zvýšila o 260 Sk, z 5130 Sk 
na 5390 Sk.

• Rast cien potravín sa v júli 
spomalil. Júlová inflácia napl-
nila predpoklady analytikov, 
keď sa jej dynamika podľa oča-
kávaní zrýchlila na 4,8 % z jú-
nových 4,6 %. Po takmer rok 
trvajúcom dynamickom raste 
cien potravín došlo v júli k ich 
medzimesačnému poklesu 
o 1 %. 

• Veľkoobchodné ceny v Ne-
mecku vzrástli. Veľkoobchod-
né ceny v Nemecku, najväč-
šej ekonomike eurozóny, v júli 
tohto roka prudko vzrástli, me-
dziročne o 9,9 % v porovnaní 
s predchádzajúcim mesiacom 
o 1,4 %. 

• Splácame čoraz viac úve-
rov. Objem spotrebiteľských 
úverov čerpaných obyvateľmi 
Slovenska stále stúpa. Lepšia 
ekonomická úroveň krajiny, 
rastúce mzdy a zvyšujúca sa 
spotreba domácností sú vodou 
na mlyn pre spoločnosti posky-
tujúce nákup na splátky. Zvý-
šený záujem prejavili Slováci aj 
o kreditné karty a osobné pô-
žičky poskytované spoločnos-
ťami sprostredkujúcimi nákup 
na splátky. Zadlženosť sloven-
ských domácností však zatiaľ 
dosahuje menej ako v európ-
skom porovnaní. Práve preto 
poskytovatelia úverov vidia 
priestor na rast trhu s týmito 
službami.                                         (h)

• Tabakový priemysel v Smol-
níku končí. Posledná tabaková 
továreň na Slovensku a kľúčový 
zamestnávateľ v obci Smolník 
v okrese Gelnica skončí výrobu 
do konca septembra. Nadná-
rodná spoločnosť Imperial To-
bacco Group, ktorej závod na 
výrobu cigár a cigariet patrí, sa 
ho rozhodla zatvoriť najmä pre 
klesajúcu spotrebu tabakových 
výrobkov a reštrukturalizáciu 
výrobných prevádzok. 

Krátke správySKVALITNENIE KVALIFIKAČNÝCH SKÚŠOK 

V zmysle pozvánky podpred-
sedu predstavenstva SŽK pre 
vzdelávanie sa za prítomnosti 
zástupcov komory z Bratislavy, 
Košíc, Prešova, Trnavy a Žiliny 
a pracovníkov úradu komory 
konal 23. júla v Hrnčiarovciach 
nad Parnou pracovný seminár, 
ktorého cieľom bolo preroko-
vanie otázok a tém na spraco-
vanie spoločného materiálu 
pre všetky skúšobné komisie. 
Materiál bude slúžiť pre písom-
nú, ústnu a praktickú časť kva-
lifikačnej skúšky pre živnosti 
pánske, dámske a detské ka-
derníctvo a kozmetické služby. 

Na seminári sa rozobera-
li a hodnotili jednotlivé otáz-
ky a témy  z hľadiska ich ná-
ročnosti, dôležitosti, úplnosti, 
vhodnosti a správnosti, v po-
radí písomná časť, ústna časť 
a praktická časť. Po vzájom-
nom posúdení všetkých pod-
kladov bude vypracovaný je-
den súpis otázok s možnosťami 

odpovedí, pre každú živnosť 
zvlášť. Prítomní sa dohodli, že 
témy pre praktickú časťskú-
šok pre kaderníkov prípraví 
Anna Náglová, pre oblasť ko-
mezetických služieb Bc. Mária 
Laputková a všeobecné otáz-
ky a otázky zo Živnostenské-
ho zákona Ing. Petra Koníko-
vá. Kompletný materiál z tohto 
seminára by mali mať už v tých-
to dňoch na posúdenie všetky 
krajské zložky a po zapracova-
ní prípadných zmien, doplnkov 
a prípadne adekvátnych návr-
hov z krajských zložiek bude 
materiál  na programe roko-
vania predstavenstva komory
21. Augusta v Nitre. 

V rámci seminára sa disku-
tovalo aj o potrebe jednotné-
ho poplatku za opravnú kva-
lifikačnú skúšku v rámci celej 
komory. Účastníci sa dohod-
li, že na predstavenstvo Ing. 
Schmidt predloží na schvále-
nie návrh: poplatok za opako-

ŽIVNOSTNÍK V ÚNII

Starobný a invalidný 
dôchodok v cudzine

Súčasťou vybavenia živnos-
tenskej registrácie je prihlá-
senie sa do systému sociálne-
ho zabezpečenia danej krajiny. 
V mnohých štátoch EÚ je re-
gistrácia do sociálnych fondov 
povinná. Na to, aby bola za-
bezpečená medzinárodná spo-
lupráca v tejto oblasti, sa pou-
žívajú v rámci Európskej únie 
takzvané E-formuláre, kto-
ré obsahujú všetky informá-
cie potrebné na určenie a po-
tvrdenie práva na dávky. Ešte 
pred odchodom zo Slovenska 
je vhodné vyžiadať si tlačivá 
od príslušných úradov (sociál-
na poisťovňa). Tie potom tre-
ba predložiť v inštitúcii prísluš-
nej podľa miesta bydliska alebo 
prechodného pobytu.

Jednotlivé formuláre sú nevy-
hnutné nielen na zabezpečenie 
spolupráce medzi zúčastnený-
mi inštitúciami sociálneho za-
bezpečenia, navyše sú často na 
zadnej strane užitočné infor-
mácie, napríklad názvy a ad-
resy inštitúcií iného členského 
štátu. Ak si živnostník zabud-
ne vyžiadať náležité formuláre 
pred odchodom do zahraničia, 
nestráca možnosť uplatňovať si 
nárok na dávky. Inštitúcia dru-
hého členského štátu si potreb-
né informácie vyžiada od par-
tnerskej inštitúcie u nás. Tento 
postup však môže značne pre-
dĺžiť proces vybavovania.

Samostatne zárobkovo čin-
né osoby, ktoré pracujú ale-
bo pracovali vo viacerých člen-
ských štátoch, majú problém so 
zisťovaním, v ktorej krajine by 

mali predložiť žiadosti o pri-
znanie starobného a invalid-
ného dôchodku. Zvyčajne ich 
môžu vždy predložiť inštitú-
cii členského štátu, kde býva-
jú, napriek tomu, že tam nikdy 
neboli poistené. Daná inštitú-
cia zašle žiadosť príslušnej in-
štitúcii v krajine, kde poistení 
boli. Dátum pôvodného poda-
nia žiadosti sa bude považo-
vať za dátum podania žiadosti 
v správnej inštitúcii, kde plati-
li poistné. Žiadosť o poskyto-
vanie invalidných dávok mož-
no tiež predložiť v krajine, kde 
nastala invalidita, kým žiadosť 
o starobný dôchodok možno 
predložiť aj v inštitúcii štátu, 
kde bola zainteresovaná osoba 
poistená posledný raz, ak ne-
bola poistená v krajine miesta 
svojho bydliska.

Prameň: (NADSME)
(V budúcom pokračovaní pri-

nesieme zoznam krajín, v kto-
rých je povinný vstup do systému 
sociálneho zabezpečenia pre živ-
nostníkov)

Pracovný seminár zástupcov Slovenskej živnostenskej komory  
vanie celej kvalifikačnej skúšky 
4900,- Sk, poplatok za opako-
vanie jednej časti skúšky 1000,- 
Sk. Po schválení bude tento 
poplatok záväzný pre všetky 
krajské zložky. 

Účastníci seminára sa zhod-
li na tom, že zástupcovia MV 
SR sú radovými členmi skúšob-
ných komisií a preto nemôžu 
priebeh skúšky riadiť ani zasa-
hovať do jej odbornej časti. Or-
ganizovať a riadiť kvalifikačnú 
skúšku môžu iba predsedovia 
skúšobných komisií, ktorí pí-
somnou pozvánkou v zmys-
le ods. 3 a 4 Vyhlášky MV SR 
č. 323/2001 a čl. II ods. 2 Skú-
šobného poriadku pozýva-
jú členov skúšobnej komisie. 
Vzor pozvánky dostali všetky 
krajské zložky. 

Seminára, ktorý bol určený 
pre všetky krajské zložky, sa 
nezúčastnili zástupcovia z Nit-
ry, Banskej Bystrice a Tren
čína.                                               (ir)

Seriál o tom ako sa dá podnikať v zahraničí

2
Živnostníci zo Slovenska majú v krajinách 

Európskej Únie rovnaké podmienky ako domáci, 
prechodné obdobie platí iba v Rakúsku a Nemecku

skej komory hlásia k označe-
niu svojich prevádzok s tým, že 
budú postupovať čestne a zod-
povedne. Zákazník je pre nás 
náš pán a my ho, jednoducho,  
nemôžeme sklamať. Živnos-
tenská komora sa svojimi uzne-

seniami snaží, aby bol každý 
živnostník dobre informova-
ný nielen o dianí v komore, ale 
v rámci celého živnostenského 
trhu, jednak cestou našich no-
vín, jednak cestou krajských 
zložiek, ktorých pôsobí v rámci 
Slovenska osem. V rámci dob-

rej spolupráce s VÚB bankou, 
ktorá je generálnym partne-
rom komory, sa snažíme vytvá-
rať dobré podmienky na rozvoj 
podnikania, aj cestou výhod, 
ktoré táto banka živnostníkom 
ponúka.

Vladimír Mička,
predseda SŽK KZ Bratislava

STRETNEME SA V NITRE
(Dokončenie zo str. 1)



4 ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY - KRAJSKÉ ZLOŽKY

V rámci nadväzovania 
a rozvíjania spolupráce s iný-
mi komorami, podnikateľ-
skými zväzmi, inštitúciami, 
občianskymi združeniami 
a inými právnickými osoba-
mi krajská zložka uzatvorila 
rámcové dohody o partner-
skej spolupráci s Bansko-
bystrickým samosprávnym 
krajom, so Slovenskou ob-

PREDSTAVUJÚ SA KRAJSKÉ ZLOŽKY

NITRA
Nitra, milá Nitra...

Mesto Nitra leží na seve-
rovýchode Podunajskej ní-
žiny na úpätí Tribečského 
pohoria pod vrchom Zo-
bor (588m), na oboch bre-
hoch rieky Nitry. S jej me-
nom sú spojené počiatky 
slovenských dejín, mená 
Pribina, Svätopluk, sv. Cyril 
a Metód i zmienka o prvom 
kresťanskom chráme na na-
šom území a o zavedení pr-

vého slovienskeho písma. 
Dominantou mesta je hrad. 
Jeho najstaršia časť, kos-
tol sv. Emerína, pochádza 
z 11. storočia. Mesto s roz-
lohou 108 km2 a s počtom 
obyvateľstva 87635 je cen-
trom kultúry, cirkvi, športu 
Nitrianskeho kraja a vďaka 
výstavisku Agrokomplex je 
medzinárodným výstavným 
centrom.

Nitra, Žitava, Dunaj, Váh...
Stačí si vybrať kam zamie-

rite pri potulkách našim 
krajom. Zlákať vás môžu 
Topoľčianky, vzdialené 36 
km od Nitra alebo sa za-
stavte v Skýcove, či v neďa-
lekom arboréte v Mlyňa-
noch. Pokiaľ dáte prednosť 
termálnym kúpaliskám, ur-
čite nevynechajte termálne 
kúpalisko v Podhájskej (45 
km od Nitry), Štrand v No-
vých Zámkoch alebo sa vy-
berte na lúku „bohatú na 
zver“ - na známe kúpalis-
ko Vadaš v Štúrove. Štúrovo 
leží na okraji juhozápadné-
ho Slovenska, ktoré obmý-
va rieka Dunaj. Keď v roku 
1541 Turci obsadili Budín, 
vybudovali v miestach, kde 
stojí dnešný kostol, silné 
predmestie „Džigerdelen 
Parkany“. Asi 10 km od Štú-
rova v obci Belá sa v pre-
krásnej prírodnej scené-
rii viníc vyníma barokový 
kaštieľ. Ak máte „hviezd-
ne maniere“, zastavte sa 
v observatóriu – hvezdárni 
T. G. Konkolyiho v Hurba-

nove, odkiaľ je len na skok 
do Kolárova, kde sa môže-
te prejsť po najdlhšom dre-
venom moste svojho druhu 
v Európe. Meria 85 metrov. 
Medzi Komárnom a Nit-
rou ležia Nové Zámky, kto-
ré sa stali sídlom a centrom 
diania nitrianskej krajskej 
zložky.

Čože je to 
desať rôčkov...
Mnohí z našich členov 

sú zakladajúcimi člen-
mi SŽK. Stáli pri jej zro-
de a pod taktovkou Iva-
na Baláža vytvárali jej 
profil. Funkcionári od-
chádzal aj prichádzali, 

ale členovia zostali - Šte-
fan Horváth, Ing. Tibor 
Kostyal, Ján Füri, Róbert 
Štadler, spoločnosti Na-
dos, I. M. I. auto, Stredis-
ko praktického vyučo-
vania, Združená stredná 
škola dopravy, obcho-
du a služieb, Združená 
stredná škola dopravy 
a služieb. 

Človek, ktorý pracuje, nepotrebuje
nikomu spôsobovať problémy

Je to filozofia členov pred-
stavenstva krajskej zložky. 
Spoločne navrhujeme rie-
šenia a odborné poduja-
tia. Za všetky treba spome-
núť návštevu majstrovstiev 
Slovenska v líčení a úče-
sovej tvorbe v Bratislave, 
stretnutie s členmi maďar-
skej živnostenskej komory 
v Budapešti a podpísanie 
spoločnej deklarácie o spo-

chodnou a priemyselnou 
komorou Banská Bystrica, 
so Spojenou strednou ško-
lou Banská Bystrica, s mes-
tom Lučenec, so Združenou 
strednou školou služieb, Lu-
čenec. Predmetom dohôd 
je poskytovanie vzájomnej 
pomoci pri rozvoji malé-
ho a stredného podnikania, 
pri celoživotnom vzdeláva-
ní, pri organizovaní kvalifi-
kačných skúšok a pri príp-
rave projektu vzdelávacích 
centier.

lupráci. Nezabudnuteľným 
podujatím bol  benefičný 
koncert v divadle Andreja 
Bagara v Nitre, kde spojili 
um a sily členovia našej ko-
mory a programom prispeli 
na zakúpenie prístroja pre 
nepočujúceho chlapca zo 
Zlatých Moraviec. 

Toto podujatie podporila 
VÚB banka, televízia JOJ 
a televízia Nové Zámky.

Rozvíjanie spolupráce s regiónmi

(Materiály na dvojstranu poskytli redakcii zástupcovia jednot-
livých krajských zložiek. Nabudúce sa predstavia krajské zložky 
z Trenčína a Žiliny.)

Predstavenstvo
Krajskej zložky

Nitra
predsedkyňa: 
 PhDr. Katarína BABULÍKOVÁ 

členovia:  
 Ing. Juraj MIŠKOVIČ
 Mária ONDRIAŠOVÁ
 Helena DUBAYOVÁ
 Ing. Vladimír LOVÁSZ
 Mgr. Edita TRÚCHLA

 Ing. Beáta GAJDOŠÍKOVÁ
 Emília MIHALÍKOVÁ

Dozorná rada
predsedkyňa: 
 Ing. Viera BURANSKÁ

členovia:  
 Andrea BABÍNOVÁ
 Ingrid BABULÍKOVÁ

Akt podpísania dohody o spolupráci s odvetvovou sekciou koz-
metiky v Maďarsku                                                         (foto - a -)

Favoritom
spoločnosti

je
schopný človek
Krajská zložka v Nitre sa 

podieľa na akciách v oblas-
ti vzdelávania v kozmetic-
kých službách a v pánskom, 
dámskom a detskom kader-
níctve. Pripravuje odbor-
né semináre, majstrovské 
vzdelávania, profesionálne 
tréningové líčenia.
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BANSKÁ BYSTRICA
Činnosť Krajskej zložky SŽK Banská Bystrica je zameraná na poskytova-

nie poradensko-konzultačných služieb v oblasti živnostenského podnikania, 
podporu spoločných záujmov svojich členov, organizovanie vzdelávacích ak-
tivít, vykonávanie kvalifikačných skúšok a na vyvíjanie aktivít v oblasti spo-
lupráce s regiónmi.

Kvalifikačné skúšky
Krajská zložka v Banskej 

Bystrici vykonáva kvali-
fikačné skúšky pre overo-
vanie odbornej spôsobilos-
ti fyzických osôb, ktoré sa 
uchádzajú o živnostenské 
oprávnenie pre remesel-
né živnosti (č. 30 - Kozme-
tické služby, č. 29 - Pánske, 
dámske a detské kaderníc-
tvo) a s celoslovenskou pô-
sobnosťou pre remeselné 
živnosti (č. 24 -Vodoinšta-
latérstvo a kúrenárstvo, 
č. 27 - Montáž, rekonštruk-
cia a údržba vyhradených 
technických zariadení). Od 
septembra 2008 bude vyko-

Vzdelávacie
aktivity

Medzi vzdelávacie aktivi-
ty banskobystrickej krajskej 
zložky patria najmä seminár 
pre prípravu na kvalifikač-
né skúšky, kurzy Prevádz-
kovanie pohrebnej služby, 
Prevádzkovanie pohrebis-
ka, Prevádzkovanie krema-
tória, Ako podnikať. 

Členská
základňa

Členskú základňu KZ BB 
tvorí 85 % živnostníkov – 
fyzických osôb, 9 % práv-
nických osôb (spoločnos-
tí s ručením obmedzeným) 
a 6 % pridružených čle-
nov (neziskové organizá-
cie, školy, spoločenstvá...). 
Členovia sú pravidelne in-
formovaní o činnosti ko-
mory, nových právnych 
predpisoch týkajúcich sa 
živnostenského podnika-
nia prostredníctvom Živ-
nostenských novín. Bene-
fity pre svojich pripravuje 
komora v spolupráci s ďal-
šími inštitúciami. 

Predstavenstvo
Krajskej zložky
Banská Bystrica
predseda: 
 Juraj LALÍK 

podpredseda: 
 JUDr. Ján SITARČÍK
 Ing. Miroslav FUKSA

členovia:  
 Vojtech KELEMEN
 Ing. Dušan ŠUCHAŇ
 Ing. Víťazoslav ZÁKOPČAN
 Ing. Mária ĎURICOVÁ 

Okresné zložky

Dozorná rada
predseda: 
Martin MIČIAN

členovia:
 Ján VÍGLASKÝ
 Július HIADLOVSKÝ 

Živnostenské spoločen-
stvo Zvolen. Živnostenské 
spoločenstvo, ktorého pred-
sedom je Ing. Ján Plesník, 
má s mestom Zvolen uza-
tvorenú zmluvu o spolu-
práci. Pravidelne uskutoč-
ňuje Klub podnikateľov, na 
ktorom sa stretávajú živnost-
níci a podnikatelia zo Zvo-
lena. Na klubové stretnu-
tia sú pozývaní rôzni hostia 
- zástupcovia samosprávy, 
štátnej správy, daňového 
úradu, bánk, ktorí s podni-
kateľmi hľadajú riešenia ako 
pomôcť rozvoju mesta a za-
mestnanosti. 

V máji 2008 sa stretli živ-
nostníci a podnikatelia s mi-
nisterkou práce, sociálnych 
vecí a rodiny Vierou Toma-
novou a generálnym riadite-
ľom Ústredia práce sociál-
nych vecí a rodiny Jánom 
Sihelským. Stretnutie priš-
li podporiť aj zástupcovia 
samosprávy, primátor a vi-
ceprimátorka mesta Zvo-
len, riaditelia úradov prá-
ce vo Zvolene a Lučenci. 
Hlavnou témou bola disku-
sia k novele zákona o služ-
bách zamestnanosti, orien-
tovaná k skupine dlhodobo 
nezamestnaných. Vo voľnej 
rozprave odpovedala mi-
nisterka na otázky zo strany 
podnikateľskej obce týka-
júce sa novelizácie zákona 
a druhého dôchodkového 
piliera.

Okresná zložka Lučenec.
Prvého júla 2008 otvorila 
kanceláriu okresná zložka 
Lučenec, kde bude poskyto-
vané základné právne, eko-
nomické a iné poradenstvo 
aj začínajúcim živnostníkom 
pre okresy Lučenec, Rimav-
ská Sobota, Poltár, Revúca 
a Veľký Krtíš. Na základe 
dobrej spolupráce Kraj-
skej zložky Banská Bystrica 
s mestom Lučenec a primá-
torom Ing. Milanom Mar-
kom, priestory pre kan-
celáriu poskytlo mesto za 
symbolický nájom.

Sídlo kancelárie: Luče-
nec, Námestie republiky 26, 
kancelária č. 303.

návať kvalifikačné skúšky 
aj pre živnosť č. 1 – Zámoč-
níctvo. 

Pri uskutočňovaní kvali-
fikačných skúšok oceňujú 
funkcionári krajskej zlož-
ky spoluprácu so Združe-
nou strednou školou služieb 
vo Zvolene a jej prevádzka-
mi Kozmetický salón Šarm 
a Kadernícky salón Šarm, 
spoluprácu s Cechom vy-
kurovania, tepelnej techni-
ky a inštalácií vo Zvolene 
a Združenou strednou ško-
lou vo Zvolene na Švermo-
vej ulici.

Pripravila partnerský pro-
jekt na vytvorenie centra 
vzdelávania a celoživotné-
ho vzdelávania s názvom 
Typová dielňa, zameraný 
na vytvorenie podmienok 
pre dlhodobo udržateľ-
ný rozvoj regiónu, posilne-
nie postavenia živnostní-
kov a malých a stredných 
podnikov ako významné-
ho tvorcu HDP. Jedna z 12-
tich modelových typových 
dielní môže vzniknúť vo 
Zvolene v prípade schvále-
nia projektu.

Banská Bystrica – srdce stredného Slovenska – leží vo 
Zvolenskej kotline, v údolí rieky Hron medzi Kremnic-
kými a Starohorskými vrchmi a Poľanou. História mesta 
sa začala písať v 13. storočí. Z pôvodne Slovenskej osa-
dy Bystrice – zásluhou niekoľkých rodín saských kolonis-
tov, ktorí na území dnešného mesta prirodzene vytvorili 
hospodársko-správnu a remeselnícku základňu banskej 
výroby v tejto oblasti, stúpol význam osady natoľko, že ju 
kráľ Belo IV. v roku 1255 povýšil na mesto.

Zo stretnutia s ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny (vľa-
vo). Vpravo prednosta obvodného úradu Mgr. Miroslav Náhlik

Krajská zložka 
Banská Bystrica

sa aktívne podieľala na vy-
pracovaní plánu hospo-
dárskeho a sociálneho 
rozvoja (PHSR) Bansko-
bystrického a Žilinského 
samosprávneho kraja ako 
člen expertnej skupiny, 
kde bola pozvaná vyšším 
územným celkom a pripo-
mienkovala dianie za pod-
nikateľský sektor v týchto 
krajoch. 
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Chcete auto. Môžete ho mať. A nielen to. K našim maximálne dostupným značkovým finančným produktom 
prirátajte nadštandardnú starostlivosť a mimoriadne výhodné poistenie, ktoré ošetrí každý problém 
súvisiaci s prevádzkou auta. To nie je všetko. Máme pre vás aj unikátny bezplatný právny servis VWFS 
asistent a ďalšie služby, ktoré robia maximum pre vašu pohodlnú a bezpečnú jazdu v aute, ktoré ste si 
vybrali. Navštívte najbližšieho predajcu Škoda, SEAT, Volkswagen alebo Audi a zoznámte sa so svojím 
novým autom.                                                                                                         www.vwfs.sk

SPÁJAME ĽUDÍ S AUTAMI

inz SPAJAME 210x297 06/08.indd 1 8/11/08 4:54:24 PM
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Predseda SŽK
Ing. Vojtech Gottschall
Tel./fax: 033/64 13 314
e-mail: bagott@nextra.sk

Úrad komory v Žiline
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Tel./fax: 041/76 45 195
e-mail: szkuk@zanet.sk
Anna Sklenárová

Kancelária úradu komory
v Bratislave

Račianska 71, 832 59  Bratislava 
Tel./fax: 02/44 46 14 00
e-mail: szkriaditel@stonline.sk

Krajská zložka Žilina
Hálkova 31, 010 01 Žilina
Tel./fax: 041/56 52 885
e-mail: szkkzza@zoznam.sk
Ing. Pavol Višňovský, predseda
Ing. Ivana Gorčáková, kontakt. osoba

Krajská zložka Trnava
Trhová 2, 917 01 Trnava
Tel./fax: 033/55 12 720
e-mail: szktrnava@centrum.sk
Ing. Róbert Schmidt, predseda
Helena Schmidtová, kontakt. osoba

Krajská zložka Trenčín
Opatovská 23, 911 01 Trenčín
Tel.: 0905 671 568 fax: 032/74 43 990 
e-mail: szktn@slovanet.sk
Ing. Milan Nápoký, predseda
Ing. Jozef Gerliczy, kontakt. osoba

Krajská zložka Nitra
Turecká 3, 940 01 Nové Zámky
Tel.: 035/64 00 746
fax: 035/6410796
mob.: 0915 259 257
e-mail: lubomir.babulik@stonline.sk 
PhDr. Katarína Babulíková, predsedkyňa

Krajská zložka Bratislava
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Tel./fax: 02/49 24 65 88
e-mail: szkkzba@stonline.sk
Vladimír Mička, predseda
Ing. Petra Koníková, kontakt. 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, kontakt. osoba

Krajská zložka Košice
Floriánska 19, 040 01 Košice
Tel./fax: 055/69 41 736
e-mail: szkke@mail.t-com.sk
Ervín Boháčik, predseda

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

ADRESÁRADRESÁR

SŽKSŽK
SÚHRNNÁ SPRÁVA O STA-
VE VZDELÁVANIA V OBLAS-

TI BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVIA PRI PRÁCI V MALÝCH 

A STREDNÝCH PODNIKOCH 
Uverejňujeme ďalšiu časť správy, ktorá 

bola vypracovaná v rámci projektu LLP-
LdV-TOI-2007-73100389 - Euro-
pean Certificate for Gearing up to 
Occupational Safety and Health in 
SMEs EURGOSH – Certifikát na pod-
poru bezpečnosti a zdravia pri práci 
(BOZP) v malých a stredných podni-
koch s názvom EURGOSH. 

Projekt realizuje AJS Management, 
s. r. o., Slovensko, ako vedúci par-
tner v spolupráci s Obchodnou 
a priemyselnou komorou Vratsa, 
Bulharsko, Komorou remeselníkov, 
Trier, Nemecko a Slovenskou živ-
nostenskou komorou.

Cieľom správy je zhrnutie uskutočne-
ného prieskumu situácie v štátoch, za-
pojených do projektu, so zámerom po-
rovnať situáciu v dodržiavaní podmienok 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(BOZP) a najmä platnej legislatívy v tejto 
oblasti. Prieskum sa zameral na vykoná-
vanie školení personálu malých a stred-
ných podnikov (MSP) ako aj manaž-
mentu podnikov, ich oboznámenie sa 
s platnou legislatívou a na jej dodržiava-
nie v podnikovej praxi. Toto pokračova-
nie sa týka Nemecka. 

1. Popis malých a stredných 
podnikov 

Väčšina podnikov v Spolkovej repub-
like Nemecko patrí medzi malé a stredne 
veľké podniky. Takmer 97 % zo všetkých 
podnikov má menej ako 50 zamestnan-
cov. Správa sa sústreďuje na oblasť re-
mesiel. V Nemecku bolo v roku 2006 re-
gistrovaných takmer 890000 prevádzok 
s ručnou remeselnou výrobou a v týchto 
podnikoch zamestnaných približne 5 mi-
liónov ľudí. Z toho vyplýva, že v jednom 
podniku s remeselnou výrobou pracuje 
priemerne 5,6 osoby. Finančný obrat 
nemeckých podnikov s remeselnou vý-
robou dosiahol v roku 2006 vo všetkých 
spolkových republikách takmer 450 mi-
liárd euro. Vzdelávanie a následné vzde-
lávanie majú v remesle kľúčovú pozíciu. 
Odborné vzdelávanie sa uskutočňuje 
v „duálnom systéme“. To znamená, že 
prebieha v štátnych odborných školách 
(20 až 30 % vzdelávacieho času) a v sú-
kromných podnikoch (70 až 80 % vzde-
lávacieho času). Okrem toho sa robí do-
plnkové nadpodnikové vzdelávanie 
v centrách vzdelávania pre povolania 
v remeselných komorách (cechoch).

Výsledkom klasického následného 
vzdelávania v remeslách je pracovný po-
stup na majstra. Príprava na majstra a zá-
verečná majstrovská skúška pozostáva 
zo štyroch častí (odbornej teórie, od-
bornej praxe, právneho a manažérskeho 
kurzu a pedagogickej časti). V niektorých 
povolaniach je majstrovská skúška pred-
pokladom na otvorenie vlastného sú-
kromného podniku a vydania živnosten-
ského listu.

Pri základnom odbornom vzdelaní, aj 
pri príprave majstrov, sa nezabúda na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 
Učni a majstri remeselnej výroby mu-

(Pokračovanie) sia vedieť ako predchádzať úrazom, cho-
robám z povolania a poškodeniu zdra-
via pri práci, spôsobeného pri pracovnej 
činnosti.

Väčšina MSP v Nemecku pôsobí v sta-
vebníctve. K nim patria malé firmy sa-
mostatných robotníkov alebo najmenšie 
podniky, ktoré vykonávajú práce ma-
lého objemu pre tuzemských zákazní-
kov, malé špecializované firmy, vykoná-
vajúce špeciálne stavebné činnosti, ako 
aj stavebné podniky, realizujúce práce 
ako subdodávatelia, popri tom sa podie-
ľajú na stavebných projektoch s ďalšími 
zamestnávateľmi. Tieto podniky  majú 
značný podiel na úrazoch a chorobách 
z povolania, ktoré v stavebnej branži 
vznikajú. 

Stavebníctvo je sektorom, ktorý nesie 
vysoké riziká. V Nemecku pripadá na 100 
tisíc pracujúcich 13 úrazov s následkom 
smrti, zatiaľ v ostatných sektoroch spolu 
je to iba 5 smrteľných úrazov na 100 tisíc 
pracujúcich.

2. Legislatíva v oblasti BOZP 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

je v podnikoch dôležitou časťou „sociál-
neho dialógu“. 

„Sociálny dialóg“ je jednou z metód re-
gulovania konfliktov a reálneho vyrovná-
vania záujmov zamestnávateľov a odbo-
rov. V stredobode tohto dialógu stoja také 
princípy ako:

stále akceptovanie druhej stany ako 
rovnocenného partnera,

akceptovanie rozdielnych sociálnych 
záujmov pri realizácii spoločných hos-
podárskych cieľov,

konflikty treba nebrať len ako nega-
tívne, častejšie sa prejavia ako motor po-
kroku,

pripravenosť k vyrovnávaniu záujmov 
a kompromisom na základe dohovorov 
s cieľom dosiahnuť zhodu,

záväznosť spoločne nájdených riešení 
a spoľahlivosť daných dohôd.

Základy pre legislatívne úpravy v sys-
tému bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci v spolkovej republike tvoria smer-
nice EÚ: 

Rámcová smernica EU 89/391/
EWG (Smernica o realizácii opatrení na 
zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdra-
via pracovníkov pri práci)

Rámcová smernica EU 91/383/
EWG (Smernica Rady pre doplnenie 
opatrení na zlepšovanie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci pracovní-
kov s pracovným vzťahom na dobu ur-
čitú alebo pracovným vzťahom ako ná-
mezdný pracovník)

Smernice, ktoré boli základom pri 
tvorbe nemeckého zákona o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci:

Zákon o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci ArbSchG 08/96

1.1 Účastníci systému bezpečnosti 1.1 Účastníci systému bezpečnosti 
práce v Spolkovej republike Nemeckopráce v Spolkovej republike Nemecko

V systéme bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri práci v Spolkovej republike Ne-
mecko sú aktívni dvaja účastníci štát 
a subjekty úrazového poistenia (úrazová 
poisťovňa).

•

•

•

•

•

•

•

•

1.1.1 Štát1.1.1 Štát
Bezpečnosť práce má v Nemecku dlho-

ročnú tradíciu. V roku 1839 bol v Prusku 
zavedený „Regulatív pre zamestnáva-
nie mladých robotníkov vo fabrikách“. 
V roku 1853 bol ustanovený živnosten-
ský dohľad, ktorý sa staral o ochranu pra-
cujúcich ľudí. Po roku 1945 tu existo-
val klasický živnostenský dohľad, ktorý 
do konca 80. rokov 20. Storočia mal na 
starosti aj ochranu životného prostredia. 
Od roku 1990 sa presadilo v bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci „komplexné 
nasadenie“, čo znamená, že na pracujú-
ceho človeka sa berie ohľad v komplexe 
všetkých faktorov, ktoré na neho pri práci 
pôsobia.

Štát vydáva štátne zákony, predpisy 
a pravidlá spolkovej republiky a jej krajín. 
Za ich dodržovanie sú zodpovedné úrady 
bezpečnosti práce a živnostenské úrady. 
Najdôležitejším zákonom je zákon na 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci., 
ktorý obsahuje všeobecné predpisy, po-
vinnosti zamestnávateľov, povinnosti 
a práva pracujúcich, spôsob autorizácie 
vyhlášok (nariadenia) a záverečné usta-
novenia.
Ďalej existuje 23 spolkových zákonov, 

83 predpisov a 563 štátnych technic-
kých pravidiel, ktoré upravujú bezpeč-
nosť práce.

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdra-
via pri práci má široký dosah platnosti 
a môže byť vnímaný ako „Základný zá-
kon pre bezpečnosti a ochranu zdravia 
pri práci“.

1.1.1 Úrazové poisťovne1.1.1 Úrazové poisťovne
Úrazové poisťovne vydávajú pravidlá 

pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci. Okrem iného poskytujú odborné 
poradenstvo ku všetkým otázkam bez-
pečnosti práce.

Organizácie - nositelia úrazového po-
istenia v Nemecku:

35 živnostenských odborových druž-
stiev, členených podľa odvetví, zarade-
ných do hlavného zväzu živnostenských 
odborových družstiev

20 poľnohospodárskych úrazových 
poisťovní

úrazové poisťovne „otvorenej ruky“
Nositelia úrazového poistenia majú 

samosprávu s paritným obsadením v or-
gánoch poisťovne.

Úlohy nositeľov úrazového poistenia:
prevencia (ochrana pred úrazmi, cho-

robami z povolania a poškodeniami zdra-
via spôsobenými pri pracovnom pro-
cese) 

rehabilitácia (liečenie, obnova pra-
covných schopností podľa povolania)

odškodnenie prostredníctvom finan-
čných náhrad pri pracovných úrazoch, 
cestovných úrazoch a chorobách z po-
volania

Odborové družstvá sú členené podľa 
priemyselných odvetví ťažba surovín, 
zdravotníctvo a sociálna starostlivosť, 
potravinárstvo a pohostinstvo, doprava/
zásobovanie, stavebný priemysel, meta-
lurgický priemysel a spracovateľské re-
meslá a administratíva/služby.

•

•

•
•

•
•

•

•

(Dokončenie v budúcom čísle)
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Vä šie peniaze máte u nás isté
TERMÍNOVANÝ VKLAD S ÚROKOM AŽ 9%

VÚB banka spo ahlivo chráni a zhodnocuje vaše peniaze úrok 9 % na 2 roky výška výnosu vopred známa 
 bezplatné zriadenie a vedenie  chránený Fondom ochrany vkladov v zmysle zákona  garantovaná výnosnos

po celé obdobie viazanosti

Odporú ame termínovaný vklad s úrokovou sadzbou 9 % (4,5 % p.a.) po as celých dvoch rokov viazanosti vo výške 
50 000 Sk (1 659,70 Eur*) a váš výnos bude 4 500 Sk (149,37 Eur*) za celé obdobie viazanosti.
* Suma prerátaná konverzným kurzom, 1 Eur = 30,1260 Sk

Nerobte pokusy 
s peniazmi

www.vub.sk  0850 123 000
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