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Listujem v Štatúte Slovenskej 
živnostenskej komory. Jedným 
z poslaní komory je „významne 
vstupovať do procesu odborného 
vzdelávania v stredných odborných 
učilištiach a združených stredných 
školách. Komora v tomto smere 
okrem iného spolupracuje s Mi-
nisterstvom školstva SR pri príp-
rave legislatívnych návrhov pre 
zabezpečenie kvalitnej odbornej 

pripravenosti živnostníkov a ma-
lých a stredných podnikateľov…“

Na inom mieste dnešného vyda-
nia Živnostenských novín prináša-
me článok o návrhu nového zákona 
o vzdelávaní v oblasti odborného 
školstva. Novela sa dotkne malých 
a stredných podnikateľov, teda, 
aj členov našej komory. Minis-
ter školstva chce zapojiť do proce-
su vzdelávania aj zamestnávateľov. 
Myslí si, že aj oni by mali rozhodo-
vať o tom, čo prax potrebuje alebo 
nepotrebuje. Možno je v tomto mo-
mente namieste otázka, ak nepred-
biehame čas, ktorý potrebuje nový 
zákon na to, aby sa v praxi ujal, či 
naozaj budú zamestnávatelia môcť 
o vzdelávaní svojich budúcich za-
mestnancov rozhodovať a či to aj 
bude v ich prospech. Nový zákon 
by mal napríklad priniesť finančné 
investície do vzdelávania a zabrá-
niť odchodu mladých absolventov 
do zahraničia. V novom systéme by 
mal vzniknúť nový vzťah odborného 
vzdelávania a praxe. Odborné ško-
ly by mali ponúkať študijné progra-
my, ktoré zamestnávatelia a trh prá-
ce skutočne potrebujú. 

Odpoveď na otázku je kladná - 
živnostníci, malí a strední pod-
nikatelia budú môcť ovplyvňovať 
vzdelávanie. Možno sa o pár rokov 
oživia aj tie profesie, v ktorých nie-
ktorí členovia živnostenskej komo-
ry dnes márne hľadajú svojich ná-
stupcov.                                  (ib)
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Človek má tri cesty ako múdro konať. Najskôr premýšľaním: To je tá najušľachtilejšia. Potom  napodobovaním:
To je tá najľahšia. Tretia cesta je skúsenosť: Tá je tá najtvrdšia.  (Konfucius)

(Dokončenie na str. 3)

Odborné vzdelávanie s novou legislatívouOdborné vzdelávanie s novou legislatívou
V nadväznosti na nadobudnu-

tie účinnosti zákona č. 245/2008 
Z. z. o výchove vzdelávaní (škol-
ský zákon) a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov, Mi-
nisterstvo školstva Slovenskej 
republiky pripravuje ďalšiu práv-
nu úpravu pre oblasť odborného 
vzdelávania a prípravy v stred-
ných odborných školách. Dô-
vodom tejto prípravy je skutoč-
nosť, že v súčasnosti dochádza 
zo strany žiakov k strate záujmu 
o stredoškolské odborné vzdelá-
vanie a prípravu na budúce po-
volanie. Túto situáciu signali-
zujú školy aj zamestnávatelia. 
Zmeny hospodárskych a eko-
nomických podmienok vyvo-
lali na Slovensku nové nároky 
a požiadavky zamestnávateľov 
na odborné vedomosti, praktic-
ké zručnosti a schopnosti absol-
ventov jednotlivých študijných 

a učebných odborov stredných 
odborných škôl. 

Súčasná spolupráca medzi za-
mestnávateľskou sférou a sférou 
odborného vzdelávania a príp-
ravy nesie znaky dobrovoľnosti, 
až istej živelnosti, je obmedzená 
iba na určité formy spolupráce. 
V tejto súvislosti v auguste tohto 
roku vláda prerokovala a schvá-
lila návrh legislatívneho zámeru 
zákona o odbornom vzdeláva-
ní a odbornej príprave a o zme-
ne a doplnení niektorých záko-
nov. Pripravovaný zákon bude 
ucelenou právnou normou, kto-
rej cieľom je vytvorenie podmie-
nok pre vstup zamestnávateľov 
a zamestnávateľských zväzov do 
odborného vzdelávania a prípra-
vy, stanovenie práv a povinnos-
tí všetkých účastníkov systému 
odborného vzdelávania a príp-
ravy a funkčné využitie dvojú-

Seriál o eure – o všetkom, čo zaujíma živnostníkov

Milí živnostníci, 
čas, keď budeme šampan-

ským vítať nový rok 2009 
a s ním aj novú menu euro je 
predo dvermi. Preto je dôleži-
té, aby sme sa detailnejšie po-
zreli na eurobankovky a euro-
mince.

Euro, ktorého názov je inšpi-
rovaný gréckym písmenom ep-
silon ako odkaz na kolísku eu-
rópskej civilizácie a zároveň 
začiatočné písmeno slova Eu-
rópa, pozostáva zo siedmich 
bankoviek a ôsmich mincí.

minujú okná a brány ako sym-
bol otvorenosti. Lajtmotívom 
zadnej strany sú mosty ako 
symbol spájania a spolupráce. 
Nezobrazujú žiadne skutoč-
né stavby, vychádzajú len z ty-
pických architektonických prv-
kov jednotlivých období. Ak by 
sa totiž mosty dali spoznať, jed-
notlivé bankovky by už nemoh-
li byť univerzálne pre všetky 
krajiny Európskej únie.

Eurobankovky obsahujú aj 
špeciálne prvky, ktoré pomá-
hajú nevidiacim a zrakovo pos-

Euro a my Euro a my 

(Pokračovanie na str. 7)

Bankovky v hodnote 500, 200, 
100, 50, 20, 10 a 5 euro sa líšia 
veľkosťou, farbou a obsahujú 
viacero ochranných prvkov. Di-
zajn bankoviek, navrhnutý Ro-
bertom Kalinom z Rakúskej 
národnej banky, sa viaže na ar-
chitektonické dedičstvo Euró-
py. Inšpiroval sa „historickými 
epochami a architektonickými 
štýlmi v Európe“.

Prednej strane bankoviek do-

VÚB, a.s.
generálny partner SŽK

rovňového modelu odborného 
vzdelávania a prípravy na štát-
nej a školskej úrovni pre potreby 
trhu práce. Zákon vytvorí funkč-
ný systém koordinácie odborné-
ho vzdelávania a prípravy pre trh 
práce prostredníctvom zriadenia 
Rady vlády Slovenskej republiky 
pre odborné vzdelávanie a príp-
ravu, krajských rád odborného 
vzdelávania a prípravy a systé-
mu sektorových rád odborného 
vzdelávania a prípravy. 

Zákon ďalej vytvorí ďalšie mož-
nosti využitia systému viac zdro-
jového financovania odbor-
ného vzdelávania a prípravy, 
ktoré budú riešiť tvorbu a pre-
rozdelenie finančných zdrojov 
pre potreby odborného vzde-
lávania a prípravy za účasti za-
mestnávateľskej sféry, naprík-
lad zavedením nového zdroja 

PotrebaPotreba
praxepraxe

Nominálna hodnota Rozmery Prevládajúca farba Motív

5 Eur 120 x 62 mm sivá klasika – antika

10 Eur 127 x 67 mm červená románsky sloh

20 Eur 133 x 72 mm modrá gotika

50 Eur 140 x 77 mm oranžová renesancia

100 Eur 147 x 82 mm zelená barok a rokoko

200 Eur 153 x 82 mm žltohnedá storočie železa a sk

500 Eur 160 x 82 mm purpurová architektúra XX. sto
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nie sa bude konať v decembri 
2008. 

Regionálna štvorpartita. Ži-
linský samosprávny kraj pod-
poril profiláciu odborného 
vzdelávania vzhľadom na po-
treby pracovného trhu vytvo-
rením Regionálnej štvorpar-
tity pre vzdelávanie. Formou 
poradného orgánu predse-
du samosprávneho kraja sa na 
úrovni kraja sústredili zástup-
covia vyššieho územného cel-
ku, úradu práce, zamestná-
vateľov, komôr a odborových 
zväzov. KZ Žilina zastupuje jej 
podpredsedníčka Anna Náglo-
vá. Hlavným poslaním je pod-
pora a koordinácia odborné-
ho vzdelávania pre trh práce 
a efektívne začlenenie požia-
daviek zamestnávateľov do sys-
tému stredoškolského vzde-
lávania v Žilinskom kraji. Na 
septembrovom zasadnutí sa 
členovia vyjadrovali k návrhu 
plánu výkonov pre školský rok 
2009/2010.                                    (p)

Zástupcovia komora v Trie-
ri. V rámci projektu Európsky 
certifikát pre prípravu v BOZP 
navštívili zástupcovia SŽK 
(Ing. R. Schmidt, Ing. A. Do-
beš, Mgr. T. Varšíková a Ing. D. 
Adamček) HVK Trier, kde sa 
konalo, v spolupráci s AJS Ma-
nagement, s. r. o., Bratislava, 
rokovanie s nemeckými par-
tnermi. Účelom našej návštevy 
bolo získavanie skúsenosti od 
nemeckého partnera. Rokova-
nia prebehli na vysokej odbor-
nej úrovni a prispeli k imple-
mentácii nariadení EÚ  v danej 
oblasti do praxe u nás. Súčasne 
poukázali na potrebu zloženia 
Živnostenského inštitútu. Aj 
touto cestou vedenie SŽK ďa-
kuje zástupcovi HVK Trier pre 
spolupráci so SŽK pánovi Kří-
žovi za veľmi dobre pripravený 

program návštevy.             (sch)
dm drogerie markt na slo-

venskom trhu. Spoločnosť dm 
drogerie markt je na domá-
com trhu dlhodobým lídrom 
v oblasti predaja širokého sor-
timentu výrobkov pre zdravie, 
krásu a wellness. K spokojnos-
ti spotrebiteľov prispieva v tej-
to spoločnosti cenová politika, 
postavená na pomere kvalite/
cena, ale aj rozširovanie sorti-
mentu biopotravín a prírodnej 
kozemetiky. Spoločnosť verej-
ne prisľúbila - a prezentovala 
to aj na nedávno konanej ak-
cii pre novinárov - že v obdo-
bí od augusta 2008 do apríla 
2009 bude garantovať nezvýše-
né ceny. Okrem toho je signa-
tárom etického kodexu a patrí 
k tým, ktoré s predstihom za-
čali s prípravnými prácami po-
trebnými pre hladký prechod 
na novú národnú menu. Na veľ-
trhu Biostyl bola táto spoloč-
nosť hlavným partnerom podu-
jatia.                                          (b)

Aktuálne informácie na 
webe. Na webovej stránke Slo-
venskej živnostenskej komo-
ry - www.szk.sk - sa nachá-
dzajú aktuálne informácie, 
dokumenty SŽK, dôležité kon-
takty, zákony, vyhlášky a ďal-
šie materiály, týkajúce sa čin-
nosti komory a živnostenského 
podnikania. Tvorcovia strán-
ky privítajú podnetné návrhy 
od členov aj ostatných živnost-
níkov na doplnenie a skvalit-
nenie informácií, ktoré budú 
na osoh všetkým, ktorí ich po-
trebujú. Návrhy a pripomien-
ky nech zasielajú na e-mail
szkuk@zanet.sk.                    (uk)

AKO PODNIKAŤ. Na we-
bovej stránke SŽK je pre záu-
jemcov o podnikanie ucelený 
materiál o tom ako sa stať živ-
nostníkom (legislatívne pred-
pisy), o preukazovaní odbornej 
spôsobilosti v remeselných živ-
nostiach (rozdelenie živností), 
o povinnostiach podnikateľa. 
Záujemcovia nájde odpovede 
aj na otázku o neoprávnenom 
podnikaní, o správnych poplat-
koch, ďalej všeobecné daňové 
informácie a pod.                   (re)

NAŠI JUBILANTI. 
V novembri si pripomínajú 

významné životné jubileá títo 
naši členovia: JOZEF HRIŇ, 
člen KZ Banská Bystrica – 60. 
výročie narodenín, DANIELA 
TÓTHOVÁ, členka KZ Koši-
ce – 50. výročie narodenín, MI-
KULÁŠ MATULA, člen KZ 
Trnava - 55. výročie narode-
nín. Jubilantom srdečne blaho-
želáme!                                    (red.)

AGRO-TECH AGRO-TECH 
2. ročník výstavy 

poľnohospodárskej techniky,
Trenčín, Výstavisko TMM 

5. – 7. november 2008

BIBLIOTÉKA BIBLIOTÉKA 
16. ročník 

medzinárodného knižného
veľtrhu

ARTART
7. ročník medzinárodnej vý-

stavy výtvarného umenia

HODINY A KLENOTYHODINY A KLENOTY
12. ročník medzinárodnej 
výstavy hodín a šperkov

6.  – 9. november 2008 

Bratislava, Incheba

AUTOSALÓN NA ĽADE,  AUTOSALÓN NA ĽADE,  
Košice, Steel arénaKošice, Steel aréna
3. ročník výstavy automobi-

lov, motocyklov a príslušenstva

7.  – 9. november 2008

KAMENÁR, Tren-KAMENÁR, Tren-
čín, Výstavisko TMMčín, Výstavisko TMM

7. ročník výstavy kame-
ňopriemyslu a geológie 

STAVBA – DOM –STAVBA – DOM –
 NÁBYTOK,  NÁBYTOK, 

Trenčín, Výstavisko TMMTrenčín, Výstavisko TMM
 9. ročník výstavy o kultú-

re bývania (staviame – pre-
rábame – zariaďujeme)

20. – 22. november 2008

MEDZINÁRODNÁ VÝS-MEDZINÁRODNÁ VÝS-
TAVA MAČIEK VŠET-TAVA MAČIEK VŠET-

KÝCH PLEMIEN, Výsta-KÝCH PLEMIEN, Výsta-
visko AGK v Nitre visko AGK v Nitre 

29. – 30. november 2008

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 
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Kalendár výstav
Oznam. Úrad komory sa 

obracia na členov so žiadosťou, 
aby v zmysle § 5 ods. 2 písm. d) 
zákona č. 126/1998 Z. z. a čl. 
7 ods. 2 písm. c) Štatútu SŽK 
včas oznamovali všetky zmeny, 
týkajúce sa evidencie členskej 
základne SŽK. Ide predovšet-
kým o zmeny názvov združe-
ných stredných škôl a stredných 
odborných učilíšť, tiež je dôleži-
té nahlásiť zmenu adresy z dô-
vodu zasielania Živnostenských 
novín. Poďakovanie patrí všet-
kým tým, ktorí si túto povinnosť, 
vyplývajúcu zo zákona a štatú-
tu, riadne a včas plnia.   

Rokovanie na Ministerstve 
hospodárstva SR. Predseda 
SŽK Ing. Vojtech Gottschall 
a člen predstavenstva Vladimír 
Mička absolvovali rokovanie 
ohľadne živnostenského inšti-
tútu na Ministerstve hospodár-
stva SR.                                     (vg)

Živnostníci v Rade Minis-
terstva školstva SR. Zástupco-
via SŽK (Gottschall, Schmidt, 
Mička) sa v priebehu októb-
ra zúčastňovali na rokovaniach 
Rady MŠ SR pre odborné vzde-
lávanie. Okrem iného sa zúčast-
nili na seminári na podporu rea-
lizácie uznesenia vlády k návrhu 
legislatívneho zámeru o odbor-
nom vzdelávaní a odbornej 
príprave.                                          (g)

Zasadnutie predstavenstva 
SŽK. Dvadsiateho tretieho ok-
tóbra sa konalo pravidelné za-
sadnutie predstavenstva SŽK, 
tento raz v Bratislave, na kto-
rom bolo zhodnotená situácia 
v krajských zložkách, stav príp-
ravy Živnostenského inštitútu, 
situácia v kvalifikačných skúš-
kach a príprava slávnostného 
zhromaždenia delegátov SŽK 
pri príležitosti 10. výročia usta-
novenia Slovenskej živnosten-
skej komory. Toto zhromažde-

ÚPRAVA POPLATKOV 
V PÔSOBNOSTI SŽK

Vzhľadom k tomu, že už one-
dlho bude mať Slovensko novú 
menu, predstavenstvo SŽK schvá-
lilo úpravu poplatkov v pôsob-
nosti komory v eurách, platnú od 
1. 1. 2009.
Členstvo v SŽK
Jednorazové jednotné zápisné  

13 €
Členský príspevok na rok 
Fyzická soba 20 €
Právnická osoba
- 33 € do 25 zamestnancov
- 133  € od 25 do 100 zamestnan-

cov
- 332 € od 100 do 500 zamest-

nancov
- 664 € nad 500 zamestnancov
Stredné odborné školy 66 €
Kvalifikačné skúšky 
Úhrada za skúšku 163 €
Úhrada za opakovanie jednej 
časti skúšky 33 €

Úhrada členom skúšobných ko-
misií

- 8 €/jeden skúšaný – predseda 
komisie

- 7 €/jeden skúšaný – člen ko-
misie

Uvedené poplatky boli prepočí-
tané podľa platného konverzného 
kurzu 30,1260 a zaokrúhlené. (eb)

OPRAVA
V minulom vydaní Živnostenských 

novín došlo na štvrtej strane pri úp-
rave textu k nemilému omylu. V titulku 
Predstavenstvo KZ nebola Žilina, ale 
Nitra. Prosíme týmto členov vedenia 
žilinskej aj nitrianskej krajskej zložky 
o ospravedlnenie. 

Iva Bukvová, šéfredaktorka
Róbert Páleš, grafik

(úk)
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• Míňame menej energie. Za 
posledných desať rokov na Slo-
vensku výrazne poklesla ener-
getická náročnosť. Podľa Ná-
rodnej správy o energetickej 
efektívnosti v rokoch 2001 až 
2006 konečná spotreba ener-
gií poklesla spolu až o 8,5 per-
centa.Konečná energetická 
spotreba sa znížila z celkovej 
úrovne 444,4 tisíc terrajoulov 
v roku 2001 na 406,5 terrajou-
lov v roku 2006. Ak by sa však 
zrealizovali opatrenia, ktoré 
odporúča vláda v Akčnom 
pláne energetickej efektívnosti 
na roky 2008 až 2010, dosiahli 
by sa ešte výraznejšie energe-
tické úspory.

• Slovenská mena sa začala 
likvidovať. Slovenské ban-
kovky a mince sa už pomaly stá-
vajú minulosťou. Prvé zásoby 
slovenských mincí sa totiž za-
čali likvidovať už koncom sep-
tembra tohto roku. Priebežne 
sa už likvidujú aj slovenské 
bankovky, ale len tie, ktoré sa 
nevracajú do obehu. Oficiálne 
sťahovanie slovenskej meny 
z obehu sa však začne až od 1. 
januára budúceho roku. Od 
začiatku roka 2009 bude ešte 
šestnásť dní možné platiť aj slo-
venskými korunami aj novými 
eurovými bankovkami a min-
cami, neskôr už len eurami. 

• V Košiciach vyrastie busi-
ness centrum. V Košiciach vy-
rastie nové business centrum za 
približne 850 miliónov korún. 
MEI business centrum chce 
postaviť na Gemerskej ulici 
spoločnosť Mere Slovakia. Ako 
vyplýva z investičného zámeru, 
ktorý spoločnosť už predložila 
na posúdenie vplyvov na ži-
votné prostredie, s výstavbou 
centra chce investor začať v ap-
ríli budúceho roka, pričom vý-
stavba by mala byť ukončená do 
konca roka 2010. 

• Plán na podporu finan-
čných inštitúcií. Švédska vláda 
zverejnila plán na podporu fi-
nančných inštitúcií, ktorý bude 
okrem iného zahŕňať aj záruky 
za úvery a fond na záchranu 
problematických bánk.

• Načasovanie prijatia eura 
Slovensko čiastočne chráni 
pred krízou. Načasovanie 
vstupu Slovenska do eurozóny 
slovenskú ekonomiku čias-
točne chráni aj pred dopadmi 
svetovej finančnej krízy. 

• Poštové známky v Sk pla-
tia do konca roka 2009. Poš-
tové známky v slovenských ko-
runách budú platiť až do konca 
roka 2009. V budúcom roku 
sa budú na Slovensku použí-
vať až tri druhy známok, ktoré 
bude možné vzájomne kombi-
novať. Prvú slovenskú poštovú 
známku v nominálnej hodnote 
1 euro (30,126 Sk) vydá Sloven-
ská pošta 1. januára a následne 
2. januára sériu 12 známok 
s hodnotami 0,01 eura, 0,02, 
0,05, 0,10, 0,20, 0,33, 0,50, 0,83, 
1,66, 2,00 a 3,00 eurá. 

  (re, dt, b)

Krátke správyNAJLEPŠIA SPOLUPRÁCA S US STEEL
Pod záštitou prezidenta SR 

a za účasti Európskeho komi-
sára pre vzdelávanie, odbornú 
prípravu, kultúru a mládež sa 
v Bratislave uskutočnila konfe-
rencia pri príležitosti ukonče-
nia národného projektu „Kva-
litní v škole – úspešní v živote“. 
Na konferencii sa zúčastnilo 
viac než 150 učiteľov, podni-
kateľov a odborníkov v oblasti 
vzdelávania. Tento projekt rea-
lizuje Združenie podnikateľov 
Slovenska v spolupráci s STÚ 
a s Nadáciou F. A. Hayeka. Je 
zameraný na rozvoj podnika-
teľského vzdelávania na stred-
ných školách, na podporu 
vzájomnej spolupráce podni-
kateľskej obce pri skvalitňova-
ní školstva a na transformáciu 
odborných znalostí študentov. 
Uskutočňuje sa s podporou Eu-
rópskej únie zo zdrojov Európ-

skeho sociálneho fondu. Počas 
konferencie boli odovzdané 
ocenenia v rámci rovnomennej 
súťaže partnerstiev podnikateľ-
ského sektora a stredných škôl. 
V rámci súťaže boli nezávislým 
odborným panelom hodnotite-
ľov ocenené tri subjekty:

1. Cena pre vybraný podnik 
za najinovatívnejšiu spoluprácu 
rozvíjajúcu slovenské školstvo – 
ocenenie získava spoločnosť US 
Steel Košice.

2. Cena pre strednú školu 
s najefektívnejšou formou par-
tnerstva s podnikateľskou sfé-
rou – ocenenie získava Obchod-
ná akadémia, Watsonova ulica, 
Košice.

3. Cena dvojtýždenníka Pro-
fit pre vybranú firmu za projekt 
s mimoriadnym dopadom na 
rozvoj podnikateľského vzde-

ŽIVNOSTNÍK V ÚNII

Internetové adresy vybraných inštitúcií 
v jednotlivých krajinách
Luxembursko
www.chambre-des-metiers.lu - 
Živnostenská komora
www.etat.lu - vládna stránka Luxem-
burska
Rakúsko
www.bmwa.gv.at - informácie o tom 
ako začať podnikať v Rakúsku
www.gruenderservice.net - Rakúska 
obchodná komora
www.bmf.gv.at/bhko.htm - Referát fi-
nančného úradu pre zahraničných pod-
nikateľov
Francúzsko
http:www.investinfrance.org - informá-
cie o podnikaní vo Francúzsku
www.apcm.com - Živ. komora
Belgicko
www.mineco.fgov.be - min. hospodár-
stva, servis pre zahraničných investo-
rov
http:mineco.fgov.be/enterprises/in-
dex_fr.htm - zoznam činností, na kto-
ré treba povolenie
Dánsko
www.danmark.dk - linky na vládne in-
štitúcie
www.dgp.dk - vládna inštitúcia pre re-
gistráciu plynárov
www.elraadet.dk - informácie o regis-
trácii elektrikárov
Fínsko
www.prh.fi - patentový a registračný 
úrad

www.vn.fi/ktm - min. hospodárstva
Nemecko
www.ihk.de - obchodná a priemysel-
ná komora
www.bm.wi.de - ministerstvo hospo-
dárskeho rozvoja
www.zdh.de/org_hwk/hwk/vrtlr.htm - 
remeselná komora
Grécko
www.uhcci.gr - centrálne združenie ko-
môr
www.acci.gr - aténska priemyselná 
a obchodná komora
Írsko
www.craftscouncil-of-ireland.ie - živ-
nostenská komora
www.entemp.ie - úrad pre podnikanie, 
obchod a zamestnanosť
Taliansko
www.inail.it - národný poisťovací in-
štitút
www.cna.it - národná konfederácia pre 
živnosti a malé a stredné podnikanie
www.unioncamere.it - únia obchod-
ných komôr Talianska 
Portugalsko
www.dgci.min-financas.pt - minstvo fi-
nancií
www.icep.pt - investície obchod a tu-
rizmus v Portugalsku
Španielsko
www.rmc.es - centrálny obchodný re-
gister
www.icex.es - inštitút pre zahraničný 
obchod

Švédsko
www.nutek.se/startlinjen - informácie 
o podnikaní vo Švédsku
www.virtualsweden.net - oficiálna 
stránka Švédska
Veľká Británia
www.businesslink.gov.uk - informácie 
pre začínajúcich podnikateľov
www.inlandrevenue.gov.uk/enq/index.
htm - finančný a daňový úrad
Česká republika
www.mpo.cz - min. priemyslu a ob-
chodu
www.komora.cz - Hospodárska komora 
Českej republiky
Estónsko
www.koda.ee - Estónska komora prie-
myslu a obchodu
www.fin.ee - min. financií
Poľsko
www.kig.pl - Poľská obchodná komora
www.poland.pl - oficiálna stránka Poľ-
ska
www.msp.org.pl - Poľská agentúra pre 
malé a stredné podnikanie
Lotyšsko
www.lps.lv - Lotyšská únia regionál-
nych magistrátov
www.lem.gov.lv - min. hospodárstva
http:sun.lcc.org.lv - obchodná a prie-
myselná komora
Maďarsko
www.mkik.hu - obchodná a priemysel-
ná komora
http:www.gm.hu - min. hospodárstva
Slovinsko
www.gzs.si - obchodná komora
Potvrdenie o spôsobilosti vydávajú 
krajské úrady.

Prameň: (NADSME)
(Pokračovanie)

lávania – ocenenie, o ktorého 
udelení rozhodla redakcia me-
diálneho partnera, získava spo-
ločnosť US Steel Košice.

Súťaž potvrdila, že existujú 
veľmi zaujímavé príklady spo-
lupráce medzi firmami a ško-
lami. Firmy obohacujú vzde-
lávací systém a zvyšujú kvalitu 
absolventov. Na druhej strane 
však často ide o jednotlivé prí-
pady a prostredie pre systémo-
vú spoluprácu firiem a stred-
ných škôl je stále nedostatočne 
rozvinuté. Práve to sa projekt 
snaží zmeniť. Poukazovaním 
na pozitívne modely, či odpo-
rúčaním legislatívnych a iných 
zmien, sa snaží skvalitniť škol-
stvo a lepšie pripraviť žiakov 
na pôsobenie v profesionál-
nom živote.                               (ih)

Seriál o tom ako sa dá podnikať v zahraničí

4Živnostníci zo Slovenska majú v krajinách EÚ 
rovnaké podmienky ako domáci, prechodné 

obdobie platí iba v Rakúsku a Nemecku

financovania, ktorým budú pros-
triedky od zamestnávateľov. Zá-
kon súčasne vytvorí systém 
finančného a hmotného zabez-
pečenia žiakov stredných od-
borných škôl a určí pravidlá jeho 
poskytovania.

Pri tvorbe zákona o odbornom 
vzdelávaní a odbornej príprave 

a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov s Ministerstvom škol-
stva Slovenskej republiky úzko 
spolupracujú všetci účastníci od-
borného vzdelávania a prípravy 
v stredných odborných školách, 
teda zástupcovia stredných od-
borných škôl, orgánov územnej 
samosprávy, ústredných orgánov 
štátnej správy, zamestnancov 

(Dokončenie zo str. 1)
ODBORNÉ VZDELÁVANIE a v neposlednom rade aj zástup-

covia zamestnávateľov a zamest-
návateľských zväzov a združení.

V súčasnosti je návrh záko-
na predmetom verejnej diskusie 
a medzirezortného pripomien-
kového konania, s cieľom pred-
ložiť návrh materiálu na rokova-
nie vlády do konca novembra 
2008.           Odbor masmediálnej

politiky MŠ SR
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PREDSTAVUJÚ SA KRAJSKÉ ZLOŽKY

KOŠICE
História a súčasnosť

Krajská zložka Slovenskej 
živnostenskej komory v Koši-
ciach bola ustanovená na zhro-
maždení 22. februára 1999, kde 
boli zvolené prvé orgány - pred-
seda Ing. M. Kuzma, členovia 
predstavenstva Ľ. Andorko, M. 
Bendzák, E. Boháčik, Ing. I. 
Pokorný, dozorná rada Ing. Š. 
Pustelník, M. Sokoli a Dr. Ján 
Zbojek. Predstavenstvo kraj-
skej zložky sa od svojho ustano-
venia zišlo na 67 rokovaniach, 
na ktorých prijalo 295 uznese-
ní. Z toho počtu bolo 6 uzne-
sení nesplnených, 2 vypustené 
zo sledovania pre neaktuálnosť 
a jedno je v súčasnosti v plnení.

Najviac prerokovávané témy:
- problémy živnostníkov 

a malých podnikateľov (strav-
né pre SZČO, zvyšovanie mi-
nimálnej mzdy a následné zvy-
šovanie odvodov, dovolenky 
pre SZČO, pracovné zdravot-
né služby, problémy v zákone 
na ochranu spotrebiteľa)

- členská základňa
- hospodárenie krajskej zložky
- kvalifikačné skúšky odbor-

nej spôsobilosti 
- príprava a organizovanie 

zhromaždení delegátov ok-
resných zložiek, krajskej zlož-
ky a zhromaždenia delegátov 
SŽK v Košiciach a Trebišove

- organizovanie plesu SŽK 
(OZ SŽK Košice-mesto)

- školenia a odborné semináre
- stretnutia členov SŽK 

s predstaviteľmi štátnych a sa-
mosprávnych orgánov a orga-
nizácií atď.

KZ Košice počtom členov stá-
le patrí medzi najväčšie krajské 
zložky v rámci komory. V súčas-
nosti máme v zmysle štatútu re-
gistrovaných 162 členov. Počet 
členov je stále v pohybe. Mno-
hí členovia ukončili členstvo 
z rôznych dôvodov a zo zakla-
dajúcich členov je registrova-
ných päť osôb - A. ANDRÁŠI-
OVÁ, E. BOHÁČIK, Ing. V. 
HOLEČKO, Ing. G. ŠLÁRKO 
a Ing. J. ŠLÁRKOVÁ. 
Členovia našej krajskej zlož-

ky sú doposiaľ nominovaní ako 
zástupcovia Slovenskej živnos-
tenskej komory nasledovne: 

E. BOHÁČIK - komisia pre 
podnikateľské prostredie pri 
výbore NR SR pre hospodár-
sku politiku 

(Materiály na dvojstranu poskytli redakcii zástupcovia 
jednotlivých krajských zložiek. Nabudúce sa predstavia 
krajské zložky Trnava a Bratislava.)
Článok o Cechu pekárov a cukrárov východného 

Slovenska prinesieme v budúcom vydaní ŽN.

Predstavenstvo
Krajskej zložky

Košice
predseda: 
 Ervín BOHÁČIK
podpredseda: 
 Peter HRABOVSKÝ
členovia:  
Tatiana CAKÓCIOVÁ
 (Košice – okolie)
Magdaléna HABUROVÁ
 (Trebišov)
Ing. Milan KISTER
 (Michalovce)
Ing. Mária KLEINOVÁ
 (Spišská Nová Ves)
Darina KOČANOVÁ
 (Košice – mesto)
Zlata MARHEFKOVÁ
 (Rožňava)

Dozorná rada
predseda: 
 Ing. Vladimír HOLEČKO
členovia:  
Eva BARTÓKOVÁ
 (Košice – mesto)
Silvia DZURINDOVÁ
 (Spišská Nová Ves)
Ing. Ľubica HATALOVÁ
 (Michalovce) 
Cyril MOTYKA
 (Rožňava)
Ing. Miroslav ŠOLTÉS
 (Košice – okolie)
PhDr. Iveta TAKÁČOVÁ
 (Trebišov)

M. HABUROVÁ – pracov-
ná skupina pre obchod pri MH 
SR 

Ing. M. KLEINOVÁ – výbero-
vá komisia pre podporu účasti 
slovenských výrobcov na veľtr-
hoch, výstavách a obchodných 
misiách pri MH SR

D. KOČANOVÁ – riadiaci vý-
bor pre štátne grantové schémy 
podpory konkurencieschop-
nosti de minimis

- komisia pre odbornú príp-
ravu a vzdelávanie pri MH SR

- monitorovací výbor pre 
Sektorový operačný program 
pri MH SR

- pôžičkový výbor pri RPIC 
Košice

Ing. T. NOVOTNÝ – komi-
sia pre stavebníctvo a regionál-
ny rozvoj pri výbore NR SR pre 
hospodársku politiku

- hodnotiaca komisia MH 
SR pre súťaž „Inovatívny čin 
roka 2007“

Bc. V. TEREZKOVÁ – Tech-
nická inšpekcia, a. s., Bratislava 

Mimo uvedeného máme zá-
stupcov okresných zložiek 
v rôznych komisiách pri samo-
správnych orgánoch na úrovni 
okresov a kraja.

V rámci krajskej zložky pôso-
bí šesť okresných zložiek SŽK: 

Rožňava - ustanovená 1. 10. 
1999, predsedovia J. GÁL, 
J. NEMČKO, B. ŠLOSÁRO-
VÁ, Z. MARHEFKOVÁ

Košice mesto a okolie - usta-
novená 29. 5. 2000, predsedo-
via Dr. J. ZBOJEK, D. KOČA-
NOVÁ

Trebišov – ustanovená 25. 1. 
2001, predsedovia Ľ. ANDOR-
KO, Ing. M. TOMKO, M. HA-
BUROVÁ 

Michalovce - ustanovená 13. 
2. 2003, predseda Ing. I. FILIP

Spišská Nová Ves - ustano-

vená 11. 3. 2004, predsedníčka 
Ing. M. KLEINOVÁ

Košice – okolie – ustanove-
ná 11. 1. 2007, predsedníčka 
T. CAKÓCIOVÁ

Záverom si aj na tomto mieste 
pokladám za potrebné úprim-
ne poďakovať všetkým bývalým 
aj súčasným funkcionárom KZ 
SŽK Košice, ale aj radovým 
členom, za ich aktívny prístup 
pri zakladaní a následnom ras-
te a akcieschopnosti okresných 
zložiek, krajskej zložky a tým 
aj celej Slovenskej živnosten-
skej komory. Vďaka patrí naj-
mä Ing. I. Pokornému, Ing. M. 
Kuzmovi, Ing. Š. Pustelníkovi, 
Ing. V. Holečkovi, Ľ. Andorko-
vi, M. Bendzákovi, Dr. J. Zbo-
jekovi, manželom Andrášiov-
com a manželom Šlárkovcom, 
D. Kočanovej, Ing. M. Tom-
kovi, J. Nemčkovi, Ing. I. Zvo-
lenskej, M. Bodoríkovi, Ing. 
J. Horkayovi, Ing. A. Manoj-
lovičovej, MVDr. A. Jenčovej 
a ďalším. 

Zvlášť chcem poďakovať tým 
pracovníkom štátnej sprá-
vy a samosprávy, ktorí aktív-
ne spolupracovali a pomáhali 
pri začiatku činnosti KZ SŽK 
v Košiciach a pri riešení otá-
zok a problémov živnostníkov 
v našom regióne. Ide hlavne 
o pracovníkov bývalého kraj-
ského úradu Ing. Petroviča, 
JUDr. Župíkovú, Ing. Kleino-
vú, MVDr. Cocuľovú, prednos-
tov Ing. Vranovského a Ing. 
Dolného a v neposlednom rade 
pracovníkov živnostenských 
odborov pri obvodných (pred-
tým okresných) úradoch.

Ervín Boháčik,
predseda SŽK KZ Košice

Čo trápi predsedu košickej krajskej zložky
1. Neustále zvyšovanie od-

vodových povinností.
2. Nevymožiteľnosť práva.
3. To, že sa na živnostníkov 

nevzťahuje Zákonník práce, čo 
sa týka čerpania dovolenky.

4. Kriminalizácia živnostníkov 
a malých podnikateľov zo strany 
vlády, parlamentu, ale aj niekto-
rých úradníkov štátnej správy. 
Odzrkadľuje sa to v produkova-
ní zbytočných zákonov a vo vy-
tváraní zlých vzťahov medzi ob-
čanmi tohto štátu.

5. Zneužívanie dokladov 
z kvalifikačných skúšok štátny-
mi úradníkmi a poskytovanie 
údajov z nich tretím osobám.

6. Vytvorenie celosloven-
ských skúšobných komisií pre 
kvalifikačné skúšky mimo dvoch 
živností zo strany Živnosten-
ského odboru MV SR. Záu-
jemcovia o kvalifikačné skúšky 
musia mnohokrát cestovať krí-
žom-krážom po Slovensku, čo 
im zvyšuje náklady (cestovné, 
stravné, príp. za ubytovanie). 

Predstavenstvo SŽK navrhlo 
v niektorých prípadoch vytvore-
nie dvoch, prípadne troch komi-
sií (východ - stred - západ ). Žiaľ, 
zo strany MV SR to nebolo ak-
ceptované. Pritom brali do úva-
hy aj ekonomické dôvody. A tak 
napríklad vo Zvolene vyskúšali 
13 vodoinštalatérov z Bratislavy 
a Košíc, ani jedného z Bansko-
bystrického kraja. Akú ekono-
miku zohľadňuje živnostenský 
odbor MV SR?
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PREŠOV
Členská základňa a aktivity Prešovský kraj sa nachá-

dza na severovýchode Slo-
venska a hraničí s Poľskom 
a Ukrajinou. Počtom oby-
vateľov viac ako 800 tisíc 
je najľudnatejším krajom 
na Slovensku. Metropo-
lou je Prešov, tretie naj-
väčšie slovenské mesto. 
Kraj je známy ako regi-
ón plný turistických atrak-
cií. Nachádzajú sa v ňom 
Vysoké Tatry a na územie 
regiónu plošne zasahuje 
päť výnimočných národ-
ných prírodných parkov - 
Tatranský národný park, 

Predstavenstvo
Krajskej zložky

Prešov
predseda: 
 Ing. Michal MUDRÁK
členovia:  
 Mgr. Juraj ŠTOFFA
 Martin MACKO
 Ing. Vladimír FEDOR
 Peter SOTÁK 

Dozorná rada
predseda: 
 Ing. Bc. Ivan KOPOR
členovia:
 Bc. Vojtech MOTÝĽ
 Ing. Michal PALIŠIN

(Dokončenie na str. 7)

Veľmi často diskutovanou témou 
a hlavnou úlohou na zasadnutiach 
predstavenstva krajskej zložky je 
otázka členskej základne - jej rast 
a stabilizácia. Temer polovica (46 
percent) členskej základne tvo-
ria  živnostníci (fyzické osoby ), 32 
percent právnické osoby (spoloč-
nosti s ručením obmedzeným) a 22 
percent  pridružení členovia (ZSŠ, 
SOU). Na úseku zvyšovania člen-
skej základne vidíme najschod-
nejšiu cestu oslovovaním uchá-
dzačov o kvalifikačnú skúšku pre 
overenie odbornej spôsobilosti.  

Zložka organizuje a vykonáva 
kvalifikačné skúšky pre reme-
selné živnosti 101 – 3 Kovoob-
rábanie, 103 – 8 Opravy karosé-
rií a 113 – 19 Murárstvo. (Tieto tri 
remeselné živnosti majú celoslo-
venskú pôsobnosť.) Pre Prešov-
ský kraj vykonáva zložka kvali-
fikačné skúšky pre remeselné 
živnosti 114 – 29 Pánske, dámske 
a detské kaderníctvo a 114 – 30 
Kozmetické služby. 

Prezentácia krajskej zložky dáva 
možnosť poďakovať zaintereso-
vaným v oblasti kvalifikačných 
skúšok - združeným školám, od-
borným učilištiam - za naozaj per-
fektnú spoluprácu. Nedá nám ne-
spomenúť aj úspech ZSŠ Prešov, 
člena SŽK na majstrovstvách  Slo-
venskej republiky v účesovej a de-
koratívnej tvorbe na októbrovej 
prehliadke Interbauty v bratislav-
skej Inchebe, kde súťažiaci obsa-

dili štyri prvé a jedno druhé miesto. 
Hlavné majsterky Bc. Mária Laput-
ková a Bc. Ľubica Žuravľovová sú 
členkami skúšobných komisií pre 
remeselné živnosti Kozmetické 
služby a Pánske, dámske a det-
ské kaderníctvo.

V spolupráci s košickou kraj-
skou zložkou využil predseda pre-
šovskej zložky Ing. Michal Mudrák 
prítomnosť ministerky práce, so-
ciálnych vecí a rodiny Viery Toma-
novej na východe Slovenska; na 
stretnutí živnostníci  neformálne 
diskutovali s ministerkou o svojich 
problémoch. Predseda vhodne 
propaguje Slovenskú živnosten-
skú komoru v regionálnych novi-
nách Korzár a v rádiu Regína. Nie 
nezanedbateľná je úzka spolu-
práca s obvodným úradom - od-
borom živnostenského podni-
kania a Slovenskou obchodnou 
a priemyselnou komorou. V rámci 
ďalšieho rozvíjania spolupráce 
nadväzuje zložka kontakty s Pre-
šovským samosprávnym krajom. 

Kancelária krajskej zložky po-
skytuje poradenské a konzul-
tačné hodiny v oblasti živnosten-
ského podnikania a organizuje 
semináre pre uchádzačov o kva-
lifikačnú skúšku odbornej spôso-
bilosti. Člen predstavenstva Mgr. 
Juraj Štoffa s manželkou, v spo-
lupráci s kanceláriou zložky, roz-
víja činnosť v oblasti projektov 
Spoločenstva EQUAL. Prvým 
bol projekt DoVzdelávanie „šité 

PREŠOVSKÝ KRAJ 
Pieninský národný park, 
Národný park Poloniny, 
Národný park Nízke Tatry 
a Slovenský raj. Návštevní-
ci tento kraj poznajú tiež aj 
ako región kúpeľov s vyše 
400 minerálnymi a termál-
nymi prameňmi. Známe sú 
historické Bardejovské kú-
pele, kúpele Vyšné Ružba-
chy s travertínovým jazier-
kom a moderné AquaCity 
v Poprade.

Viac ako štvrtina všetkých 
kultúrnych pamiatok Slo-
venska sa nachádza práve 
na území Prešovského sa-
mosprávneho kraja. Ok-
rem národných kultúrnych 
pamiatok v samotnom 
Prešove možno spome-
núť mesto Bardejov s his-
torickým centrom zapísa-
ným v zozname svetového 
dedičstva UNESCO, Spiš-
skú Kapitulu (UNESCO), 
stredoveké mesto Levoča 
s najvyšším dreveným ol-
tárom na svete, jedinečný 
mestský hrad v Kežmar-
ku, hrad Stará Ľubovňa zo 
14-teho storočia, 26 dreve-
ných kostolíkov, datova-
ných od 15-teho storočia, 
unikátne Opálové bane 
v Dubníku, odkiaľ pochá-
dza najväčší opál na svete, 
prešovské soľné bane Soli-
vary s technológiou zo 16. 
storočia, či Múzeum mo-
derného umenia Andy-
ho Warhola v Medzilabor-
ciach.

DoVzdelávanie „šité na mieru“, 
ako cesta k posilneniu adapta-
bility ľudských zdrojov, je názov 
projektu, ktorý v týchto dňoch, 
po troch rokoch realizácie, ukon-
čila Agentúra regionálneho roz-
voja PSK v Prešove v spolupráci 
s partnerom - krajskou zložkou 
Slovenskej živnostenskej komory 
v Prešove a líder partnerom, žia-
dateľom o nenávratný finančný 
príspevok - Prešovskou regionál-
nou komorou SOPK. Jednotlivé 
aktivity projektu boli realizované 
s finančnou pomocou Európskej 
únie, zo zdrojov ESF a štátneho 
rozpočtu.

„Hlavným cieľom projektu bolo 
prostredníctvom vzdelávania 
„šitého na mieru“ podporiť a ze-
fektívniť proces ďalšieho vzde-
lávania zamestnancov a zamest-
návateľov v malých a stredných 
podnikoch, aj živnostníkov“, vy-
svetlil Mgr. Juraj Štoffa, mana-
žér projektu ARR PSK. Ako ďa-
lej dodal, z dlhodobého hľadiska 
sa projekt zameriaval na posilne-
nie adaptability ľudských zdrojov 
v procese štrukturálnych zmien 
a nástupu nových technológií. 

Záujem o vzdelávanie
Špecifickým cieľom projektu bola 
identifikácia potrieb vzdelávania 
zamestnancov a zamestnáva-
teľov v malých a stredných pod-
nikoch a živnostníkov v oblasti 
informačných technológii, život-
ného prostredia, cudzích jazy-
kov, projektového manažmentu, 
marketingu a manažmentu a za-
hraničného obchodu.

„V prvej etape realizácie boli vy-
pracované metodiky, určené na 
identifikáciu skutočných potrieb 
vzdelávania v malých a stred-
ných podnikoch a aj živnostníkov. 
Následne prebehol tréning tréne-
rov, ktorých úlohou bolo pomôcť 
pri identifikácii potrieb vzdeláva-
nia priamo v spomínaných objek-
toch. Každá organizácia, v ktorej 
sa testovalo prostredníctvom za-
mestnancov poučených trénermi, 
identifikovala potreby vzdelá-
vania svojich zamestnancov vo 
vybraných oblastiach. Identifi-
kované potreby v oblasti vzdelá-
vania sa stali odrazovým mostí-
kom pre realizáciu inovovaných 
vzdelávacích kurzov. Ich cieľom 
bolo prispieť k posilneniu kvality 
ľudských zdrojov a k zefektívne-

niu súčasného procesu ďalšieho 
vzdelávania zamestnancov a za-
mestnávateľov malých a stred-
ných podnikov“, vysvetlil Mgr. 
Štoffa.
Ďalším zo špecifických cie-

ľov bolo zvýšenie zručností ľud-
ských zdrojov u zamestnan-
cov a zamestnávateľov malých 
a stredných podnikov a živnost-
níkov prostredníctvom vzdeláva-
cích programov „šitých na mieru“. 
V rámci toho boli realizované už 
spomínané inovované vzdeláva-
cie kurzy, poradenstvo, boli vy-
pracované čiastkové a súhrnné 
analýzy a učebné materiály. 

„Neformálne vzdelávanie patrí 
k významným nástrojom roz-
voja a posilnenia zamestna-
nosti. Stalo sa súčasťou návrhu 
Stratégie celoživotného vzdelá-
vania a celoživotného poraden-
stva a tiež súčasťou návrhu Ná-
rodného programu pre učiace sa 
regióny. Cieľom projektu bolo, 
teda, pilotne otestovať výsledky 
a výstupy jednotlivých aktivít. 
Tie vychádzajú predovšetkým 
z identifikovaných požiadaviek 
trhu práce“, dodala  PhDr. Mo-
nika Štoffová.

na mieru“, ako cesta k posilneniu 
adaptability ľudských zdrojov, kto-
rého hlavným cieľom bolo podpo-
riť a zefektívniť proces kontinuál-
neho vzdelávania zamestnancov 
malých a stredných podnikov, vrá-
tane živnostníkov. V súčasnosti 
pokračujú vo vybavovaní ďalších 
projektov a výziev.
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• Montáž potrubných rozvodov technických 

a vykurovacích plynov

• Montáž rozvodov medicinálnych a superčistých 

plynov pre zdravotníctvo a laboratóriá

• Plynofikácia rodinných domov a kotolní zemným 

plynom a propánom

• Kúrenárske a vodoinštalačné práce

PROJEKTY - DODÁVKA - MONTÁŽ

Kontakt: Južná trieda 78
040 01 Košice

tel./fax: 055/ 6445 120
www.gascont.sk

e-mail: gascont@gascont.sk

HOTEL ZEMPLÍN

Hotel ZEMPLÍN je neodmysliteľnou časťou 
Trebišova. Nachádza sa v južnej časti mesta.

V hoteli je ukončená rozsiahla rekonštrukcia uby-
tovacej časti. Rekonštrukciou bolo vytvorených 
25 izieb s kapacitou 50 lôžok, ktorá boloa finan-

covana za pomoci Európskej únie.
Kontakt: M.R. Štefánika 861/230, Trebišov

Tel./fax: +421 56 671 4381
mobil: +421 915 855 342

email: recepcia@hotelzemplin.sk
e-mail:www.hotelzemplin.sk

Vstupná brána do Tokajskej
vinohradníckej oblasti
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Predseda SŽK
Ing. Vojtech Gottschall
Tel./fax: 033/64 13 314
e-mail: bagott@nextra.sk

Úrad SŽK 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
Ing. Róbert Schmidt, predseda
e-mail: szktrnava@centrum.sk
Helena Schmidtová, kontaktná osoba

Krajská zložka Trenčín
Opatovská 23, 911 01 Trenčín
Tel.: 0905 671 568
Ing. Milan Nápoký, predseda
Administratívna adresa: SŽK, okresná 
zložka v Bánovciach nad Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 7/7
957 04 Bánovce nad Bebravou
e-mail: szkbn@centrum.sk

Krajská zložka Nitra
Turecká 3, 940 01 Nové Zámky
Tel.: 035/64 00 746
fax: 035/64 10 796
PhDr. Katarína Babulíková
predsedkyňa
e-mail: lubomir.babulik@stonline.sk
mob.: 0915 259 257

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

Študentská 12, 960 01 Zvolen
Tel./fax: 045/53 35 375
e-mail: szkzv@slovanet.sk
Juraj Lalík, predseda
Jana Hrašková, kontaktná osoba

Krajská zložka Košice
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)
Ing. Michal Mudrák, predseda
e-mail: fedorvladimir@mail.t-com.sk 
(dočasne)
Ing. Vladimír Fedor, kontaktná osoba

ADRESÁRADRESÁR

SŽKSŽK

Zľavy pre členov komory

UPOZORNENIE: Zľavy sú určené výhradne riadnym členom  SŽK, prípadne, ak je uvedené pre priamych ro-
dinných príslušníkov. Po zrušení členstva v komore si tieto výhody nemožno nárokovať.
•

tihnutým rozoznať rôzne no-
minálne hodnoty. Každá zo 
siedmich bankoviek má mier-
ne odlišné rozmery, čo má ne-
vidiacim a zrakovo postihnu-
tým pomôcť pri ich rozlišovaní. 
Okrem toho sú niektoré prv-
ky bankoviek vytlačené reliéf-
ne pomocou špeciálnej techno-
lógie tlače (hĺbkotlače). Slabo 
vidiacim ľuďom pri rozlišovaní 
bankoviek rôznej hodnoty po-
máhajú typické, navzájom vý-
razne kontrastné farby ban-
koviek rôznych hodnôt (napr. 
bankovka € 10 je červená a ban-
kovka € 20 je modrá). Navyše, 
hodnota každej bankovky je vy-
tlačená veľkým písmom.

Mince majú hodnoty 2 a 1 
euro, 50, 20, 10, 5, 2 a 1 cent. 
Euromince majú spoločnú eu-
rópsku a charakteristickú „ná-
rodnú“ stranu. V roku 1997 
boli na spoločnú stranu euro-
mincí vybrané tri návrhy Luca 
Luyxa z Kráľovskej belgickej 
mincovne. Mince sú platné na 
území všetkých štátov euro-
zóny, bez ohľadu na to, ktorý 
štát ich vydal. Spoločná európ-
ska strana zobrazuje tri rôzne 
mapy Európy. 

januára 2009, ponesú tri rôzne 
motívy. Na drobných centových 
minciach bude motív Kriváňa, 
na 10- až 50- centových min-
ciach Bratislavský hrad a na eu-
rominciach štátny znak v podo-
be dvojkríža.

Ochranné prvky euro banko-
viek

Všetky eurobankovky sú chrá-
nené proti falšovaniu najmo-
dernejšími ochrannými prvkami 
a špeciálnym papierom, ktorý sa 
už na prvý dotyk výrazne odlišu-
je od bežného (kancelárskeho) 
papiera.

jú hotovostné operácie. Dodá-
vané sú UV lampy jednoduché 
– len s UV svetlom a kombino-
vané - UV svetlo a biele svet-
lo na podsvietenie bankovky 
na kontrolu vodoznaku a pod. 
Cena je približne 2 000 až 4 000 
Sk (66,39 € až 132,78 €).

Na našom trhu sa nachádza 
väčšie množstvo pokladničnej 
techniky a zariadení na overo-

(Pokračovanie zo str. 1)

Euro a my Euro a my €

Pripravované 
euro mince.

Slovenské eu-
romince, ktoré 
vstúpia do plat-
nosti najskôr 1. 

Všetky eurobankovky sú chrá-
nené aj ďalšími prvkami, ako je 
mikrotlač, mikroperforácia či 
znaky viditeľné len pri UV svetle.

Najjednoduchším a najpouží-
vanejším zariadením na overo-
vanie pravosti bankoviek a zisťo-
vanie falzifikátov sú UV lampy. 
Slúžia na kontrolu ochranných 
prvkov bankoviek pod UV svet-
lom. Sú určené pre vybavenie 
pracovísk, na ktorých sa realizu-

prípadne môžete zavolať na 
tel. 0850 123 433, kde vám za-
mestnanci VÚB ochotne zod-
povedajú všetky otázky. Ak 
uprednostňujete elektronickú 
komunikáciu, otázky zasielajte 
na adresu: partner@vub.sk. Od-
povede na najčastejšie otázky 
budú uverejnené v ďalšom vy-
daní Živnostenských novín.

VÚB banka
Zdroj: www.euroservis.sk

vanie pravosti banko-
viek od rôznych spo-
ločností, napr. APIS, 
s. r. o., DATEM, s. r. 
o., Q-EX, a. s., B&B, 
s. r. o., a iné.

Pre tých, ktorých 
téma zaujala, je pri-
pravená stránka 
ww.euroservis .sk, 

Nemenej dôležitou sprievod-
nou aktivitou počas implemen-
tácie projektu bola výmena skú-
seností - best practice - v rámci 
nadnárodného partnerstva. Nad-
národné partnerstvo tvorili orga-
nizácie z Nemecka, Poľska, Ta-
lianska a Španielska. Výstupy 
projektu – vypracované meto-
diky identifikácie potrieb vzdelá-
vania v jednotlivých oblastiach, 

čiastkové analýzy, učebné ma-
teriály, súhrnné analýzy, ako aj 
jednotlivé vzdelávacie kurzy -  
odrážajú súčasné aktuálne po-
treby vzdelávania na trhu práce.  
Môžu sa stať podkladom pre ze-
fektívnenie regionálneho formál-
neho a neformálneho vzdelá-
vania vo vzťahu k požiadavkám 
aktuálneho trhu práce, naštarto-
vané už aj novým školským zá-
konom, ktorý umožňuje inováciu 

časovo tematických plánov až do 
30 percent. Výstupy vznikali na 
základe analýz súčasnej ekono-
mickej a sociálnej situácie, mož-
ností a potrieb rozvoja ľudských 
zdrojov v regióne Prešovského 
samosprávneho kraja a zároveň 
zo stratégie Iniciatívy Spoločen-
stva EQUAL, ktorá je zameraná 
na stabilizáciu a postupné zvyšo-
vanie zamestnanosti v danom re-
gióne.

Ing. Vladimír Fedor, 
člen predstavenstva KZ Prešov

Záujem o vzdelávanie
(Dokončenie zo str. 5)
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požiadajte o úver ešte pred príchodom eura odložte si splátky istiny úveru až o 3 mesiace a splácajte až v r. 2009
splátky už od 87 Eur mesa ne bez dokladovania príjmov bezú elový úver so splatnos ou až 15 rokov

Podnikatelia, presu te si svoje 
splátky na budúci rok

Požiadajte o úver ešte v slovenských korunách a splácajte až v eurách

www.vub.sk  0850 123 000

* platí pre nových klientov s poskytnutým profiúverom a flexibiznis ú tom v 1. – 3. cenovom pásme otvoreným od 1. 10. – 31. 12. 2008 po as obdobia odkladu splátok úveru

BONUS
pre nových klientov

 exibiznis ú et na 
3 mesiace bez poplatku*
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