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ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY

Októbrovo-novembrové vyda-
nie našich novín sa dostáva čita-
teľom do rúk po zmenách, ktoré 
živnostníkov zasiahli celkom ne-
čakane. Padla vláda - zmenili sa 
pravidlá. Po niekoľkomesačných 
rokovaniach predstaviteľov živ-
nostníkov a malých podnikateľov 
na ministerstvách, s poslancami 
a predstaviteľmi Občianskej kon-
zervatívnej strany je konštatova-
nie, že daňovo-obvodová reforma 
neprejde akoby stratený čas. Na-
pokon toto tvrdil pred pár týždňa-
mi aj minister práce, sociálnych 
vecí a rodiny po začatí predvoleb-
nej kampane. 
Čo bude nasledovať? Otázka, 

ktorá rezonuje nielen medzi skla-
manými živnostníkmi a podni-

kateľmi, ale aj medzi členmi vlá-
dy a zástupcami politických strán. 
Podľa môjho názoru, začne otvo-
rené súperenie – ako v predvoleb-
nej kampani! A to bude mať spo-
ločného menovateľa, že sa veľa 
rozpracovaných návrhov na zá-
sadné zmeny dopredu nepohne. 

Politici pomenovali sklamanie 
slovami „je nám ľúto“, čo neosvet-
ľuje danú situáciu v tom lepšom. 
Politikom je ľúto! Zbabrali sme to 
my alebo oni? 

Na inom mieste dnešného vy-
dania novín prinášame rozhovor 
s predstaviteľom Občianskej kon-
zervatívnej strany, ktorý vyslovuje 
nádej, že živnostníci nestratili toľ-
ko ako sa v tejto chvíli zdá. On si 
skôr myslí, že niečo získali – a to 

čas! Čas na to, aby mohli ovplyvniť 
ďalší vývoj  lepšie pripravení a bo-
hatší o nové skúsenosti. V danej 
chvíli môžeme povedať, že sú to 
drahé skúsenosti! Je tu však nádej 
– a s ňou veľa práce. Musíme ve-
riť, že najmä tá prinesie svoje ovo-
cie. Veď v komore sú dobrí, šikov-
ní ľudia, zástupcovia komory boli 
rovnocennými partnermi predsta-
viteľom ministerstva financií, mi-
nisterstva práce aj zamestnávate-
ľom. Jednoduché to však nebolo, 
a ani nebude. Za doterajšiu trpez-
livosť a čas, ktorý zástupcovia ko-
mory venovali rokovaniam si nate-
raz zaslúžia uznanie. 

Príjemné čítanie!
Vladimír Mička,

predseda redakčnej rady
DOVLÁDLI 

Po dlhých diskusiách, či 
presnejšie (slovných) útokoch 
a napádaniach - na pôde par-
lamentu, vo vláde a na celej 
slovenskej politickej scéne - 
nastalo dovládnutie. Obrov-
ský politický zlom! V tlači sa 
objavili názory o takomto 
očakávanom vývoji, aj o ná-
sledkoch daných riešení, kto-
ré sa dotkli celej Európy. Ko-
nečné riešenie pobúrilo časť 
Slovákov, najmä tým, že Slo-
vensko riešilo finančné záze-
mie Grékov a oni mali pocit, 
že by slovenská vláda mala 
riešiť najmä finančné problé-
my Slovákov. Tak, či tak, nie-
ktorých to dovládnutie pote-
šilo.

Každý člen Slovenskej živ-
nostenskej komory má istotne 
tiež svoj vlastný názor, avšak 
v jednom – o čom sme disku-
tovali a rokovali najmä v os-
tatných mesiacoch – by sme 
mali mať jasno, mali by sme 
sa spýtať, či naša snaha ne-
vyšla nazmar. Sme sklamaní! 
Lebo, aj keď našich partnerov 
v parlamente neraz osočova-
li a nechceli im „tí nezainte-
resovaní“ rozumieť, živnost-
níci vedeli o čo ide. A stáli si 
za svojim! Zástupcovia našej 
komory, spoločne s predstavi-
teľmi ďalších organizácií, za-
stupujúcich záujmy živnost-
níkov a malých podnikateľov, 
intenzívne rokovali a presa-
dzovali postoje za uzákonenie 
optimálnych zmien v rámci 

SKLAMANIA, OTÁZKY, NÁDEJE 

ŽIVNOSTNÍCI SÚ 
NÁDEJOU PRE 

ZAMESTNANOSŤ

PRVÝ KRÁT 
V HISTÓRII 

SLOVENSKA

(Pokračovanie na str. 2)

 Rozhovor s poradcom 
Občianskej konzervatív-
nej strany (3)
 Projekt HairNet (4)
 Celoslovenská súťaž 
ŠTUDENTSKÝ ŠPERK 
2011 (5)
 Zníženie nákladov 
za elektrickú energiu (5)
 Pozitívne zmeny 
do podnikateľského 
prostredia (6)

V čísle:

Životná múdrosť je dopúšťať sa v každom období života len tých omylov, 
ktoré sú v súlade s vekom. (PICASSO)

Na pôde Kresťanskodemokratického hnutia sa 27. 
októbra konalo stretnutie zástupcov KDH s predsta-
viteľmi našej komory. Podpredseda KDH Ján Hudac-
ký privítal zástupcov Slovenskej živnostenskej komo-
ry Vojtecha Gottschalla, Roberta Schmidta, Vladimíra 
Mičku a Michala Mudráka, ktorých ubezpečil, že 
opatrenia na podporu živnostníkov a malých pod-
nikov patria medzi dlhodobé hospodárske priori-
ty hnutia. Podľa Hudackého sú „živnostníci a malé 
podniky zdravým kreatívnym jadrom ekonomiky, 
dokážu sa najrýchlejšie prispôsobiť krízovým časom 
a zachovať tak zamestnanosť“. Predseda Slovenskej 
živnostenskej komory Ing. Vojtech Gottschall ocenil, 
že sa KDH významne 

Koncom septembra (25. a 26.) sa konali v Miláne 
majstrovstvá sveta jednotlivcov v účesovej a dekora-
tívnej tvorbe, ktoré organizovala medzinárodná  or-
ganizácia OMC pod názvom OMC  INDIVIDUAL 
WORLD CHAMPIONSHIP. V kategórii  Technical 
Category – Test 1 – CREATIVE Ladies sa stal majstrom 
sveta - v konkurencii najúspešnejších kaderníkov 
z celého sveta – Lukáš Očenáš, študent 1. ročníka 
študijného odboru vlasová kozmetika na Strednej 
odbornej škole na Gemerskej ulici v Košiciach. Po-
rota mu tiež prisúdila striebornú medailu - v kategó-
rii Technical Category – Test 2 – HAIR BY NIGHT. (is)(Pokračovanie na str. 3

Predseda komory s podpredsedom KDH Jánom 
Hudackým (foto: -a-)

Lukáš Očenáš reprezentoval na majstrovstvách sve-
ta aj Slovenskú živnostenskú komoru (foto: M.Benca)

Majster sveta v účesovej tvorbe
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• Na výstavisku Incheba: 

HODINY A KLENOTY 
15. medzinárodná výstava 
hodín a šperkov

BIBLIOTÉKA
19. medzinárodný knižný 
veľtrh

PEDAGOGIKA 
16. výstava vzdelávania a di-
daktickej techniky
3. – 6. 11. 2011
• Na výstavisku AGK Nitra:

KONTRAKTY Nitra
Kontraktačná výstava textilu, 
odevov, obuvi, textilnej ga-
lantérie, koženej galantérie, 
módnych doplnkov
10. 11. 2011
• Na výstavisku EXPO CEN-
TER v Trenčíne:

JOB FORUM
3. ročník medzinárodného 
veľtrhu pracovných príleži-
tostí a vzdelávania
10. a 11. 11. 2011

VINUM LAUGARICIO 
7. ročník medzinárodnej vý-
stavy vína, vody a destilátov
1. a 2. 12. 2011
• Na výstavisku BVV Veletr-
hy Brno

GAUDEAMUS
Európsky veľtrh pomaturitné-
ho a celoživotného vzdeláva-
nia 
1.– 4. 11. 2011

SPORT Life
Medzinárodný športový 
veľtrh 

BIKE Brno
Medzinárodný cyklistický 
veľtrh 

boat Brno
Medzinárodná výstava lodí 
a vodných športov 

CARAVANING 
Medzinárodná výstava kara-
vanov a obytných automobi-
lov 
10. – 13. 11. 2011

MINERÁLY BRNO
26. medzinárodná predaj-
ná výstava minerálov, fosílií, 
šperkov a prírodnín 
19. a 20. 11. 2011

VEĽTRH STREDNÝCH ŠKÔL 
25. a 26. 11. 2011

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 
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KALENDÁR
  Stretnutie signatárov. V stre-

du 26. septembra bolo na pôde 
Slovenskej živnostenskej komory 
stretnutie signatárov daňovo-od-
vodovej reformy s predstaviteľmi 
OKS a umelcami.  (m)

  Účasť na tlačovej konferencii. 
Zástupcovia SŽK sa 27. septembra 
zúčastnili na tlačovej konferencii 
k spoločnému postupu signatárov 
daňovo-odvodovej reformy a ná-
sledne rokovania s ministrom prá-
ce.  (m)

  Rokovanie na pôde Sloven-
ského živnostenského zväzu. 
Následné rokovanie k návrhu 
koncepcie reformy daňovo-od-
vodového systému sa konalo 3. 
októbra. Signatári sa stretli so zá-
stupcami zamestnávateľov – Re-
publikovej únie zamestnávateľov, 
Slovenskej obchodnej a priemy-
selnej komory a Klubom 500.  (m)

  Rokovanie v Brezovej pod 
Bradlom. V pondelok 24. októbra 
sa zúčastnili zástupcovia komory – 
predseda SŽK Vojtech Gottschall, 
člen predstavenstva SŽK Vladimír 
Mička, predseda KZK Trenčín Igor 
Talian, člen predstavenstva SŽK 
Jozef Jasenák a člen KZK Trenčín 
Bohumil Miko – rokovania s pri-
mátorkou Brezovej pod Bradlom 

Informácie
Kalendár

odvodovo-daňovej reformy. 
Teraz sú unavení – a perspek-
tívu vidia v nie práve prijateľ-
ných farbách. 

Avšak, tak to už chodí! Za 
chyby sa platí a ak si privlas-
tníme poučku, že za všetkým 
dianím je (iba) človek, hľadaj-
me príčiny nezdaru, alebo skôr 
načerpajme z tých rokovaní 
pozitíva, ktoré využijeme na 
ďalšej ceste! Uvedomme si, že 
živnostenská komora, ako je-
den zo strešných orgánov po-
četnej skupiny živnostníkov, 
vždy stála, stojí a bude stáť za 
právami svojich členov. Ruku 
k dielu však musí priložiť každý 
- iba v tom ako bude komora 
akcieschopná a početná, bude 
jej sila. To je opatrenie v pro-
spech budúcich riešení, aby 
sme tiež raz nemuseli konšta-
tovať, že sme dovládli.

 Iva Bukvová

DOVLÁDLI
(Dokončenie zo str. 1)

PODNIKATEĽSKÝ KLUB
– diskusné fórum

Termín: 14.novembra 2011 o 17,00 hod.

Miesto konania: Reštaurácia Hrnčiarsky dvor, 
Hrnčiarovce nad Parnou

Novelizovaný zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke,
zákon č. 313/2011 Z. z. - účinnosť od 1. 11. 2011

Moderuje: Ing. Ján Kadúc, KZK SŽK Trnava
Prihlásiť sa môžete do 10. 11. 2011.

Účastnícky poplatok: členovia SŽK – 15,- €,
ostatní – 18,- €

Informácie: tel./fax: 033 5512 720, mob. 0903 441 760

POZVÁNKA NA SEMINÁR

Mgr. Evou Ušiakovou, zástupky-
ňou Strednej odbornej školy M. R. 
Štefánika v Brezovej pod Bradlom 
Mgr. Martou Stančíkovou a zá-
stupcami obchodnej spoločnosti 
1. podbradlanská školská, s. r. o., 
- konateľkou Mgr. Zlaticou Allino-
vou a Ing. Jánom Reptom. Témou 
rokovania bolo riešenie pomoci 
strednej škole v Brezovej – zacho-
vanie vzdelávania mládeže a dos-
pelých v tomto meste.  (i)

  Vyjadrenie k návrhu zákona. 
Slovenská živnostenská komora 
t. č. pripomienkuje a vyjadruje sa 
k návrhu zákona, ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 568/2009 o ce-
loživotnom vzdelávaní.  (m)

  Pozvánka na seminár. Trnav-
ská krajská zložka pozýva na semi-
nár Povinnosti v oblasti bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci 
a ochrane pred požiarmi, ktorý 
sa uskutoční v pondelok 28. no-
vembra 2011 o 10,00 hod. v za-
sadačke zložky na Hlavnej uli-
ci 17 v Trnave. Cieľom seminára 
je oboznámiť sa s povinnosťami 
podnikateľa na úseku BOZP a PO. 
Každý účastník dostane doklad 
o absolvovaní školenia. Účastníc-
ky poplatok je 18,- €, pre člena 
SŽK 15,-€. Prihlášky zasielajte do 
24. 11. na adresu KZK SŽK Trnava, 
Hlavná 17, 91701 Trnava.  (sch)

Z rokovania v Brezovej pod Bradlom  (foto: -jj-)

JEDEN NA KAŽDÝ DEŇ
Pýta sa otec sedemnásťročného syna:

- Kam ideš? A prečo so sebou berieš tú baterku?
- Na rande!
- To ja som v tvojich rokoch žiadnu baterku nepotreboval!
- No, ale pozri sa, čo si domov priviedol!
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VYŠLA NAŠA SNAHA NAZMAR?

Rozhovor
Z činnosti komory
Krátke správy

 • Pokusy na štyridsiatnikoch?.
Dnešní štyridsiatnici a päťdesiat-
nici sú z hľadiska svojich budú-
cich dôchodkov v pozícii pokus-
ných králikov. Vláda chystá ďalší 
vážny zásah do penzií a v sna-
he čo najviac ušetriť verejné fi-
nancie pripravuje nesystémo-
vé opatrenia, ktorými sa zmení 
výpočet dôchodkov, ich zvy-
šovanie aj podmienky na pri-
znanie. (in)

 • Slováci chcú istotu. Budúci 
penzisti nechcú riskovať so svo-
jimi peniazmi. Viac než polovica 
tých, ktorí si sporia na svoje sú-
kromné penzie, odmieta investí-
cie do rizikových fondov. Vyplý-
va to z prieskumu, ktorý pre HN 
spravila agentúra Focus.  (hn)

 • Dolár bude atraktívnej-
ší. Nedostatok alternatív a ma-
ximálne intervencie prispeli 
k tomu, že dolár bude vo štvrtom 
kvartáli viac atraktívny. Americ-
ká mena bola slabá tak dlho, že 
z nej americká ekonomika moh-
la profitovať.  (h)

 • Výzva pre obchodníkov. Vý-
razné spomalenie ekonomic-
kého rastu, ale aj jeho prepad 
do recesie, to všetko sú scená-
re, ktoré s prebiehajúcou dlho-
vou krízou v Európe naberajú 
čoraz reálnejšie kontúry. Návrat 
krízy so sebou prináša aj zvýše-
nú nechuť zákazníkov do väčších 
nákupov a investícií. To všetko 
predstavuje veľkú výzvu predo-
všetkým pre obchodné tímy spo-
ločností, a to bez ohľadu na to, či 
podnikajú v oblasti predaja tova-
rov alebo služieb.  (DT)

 • Lukoil plánuje zvýšiť výdav-
ky. Ruská ropná spoločnosť Lu-
koil plánuje v najbližších 10 ro-
koch zvýšiť kapitálové výdavky 
na úrovni 100 miliárd USD. Po-
vedal to šéf spoločnosti Vagit 
Alekperov. Zároveň dodal, že 
za rovnaké obdobie plánuje fir-
ma zvýšiť svoju produkciu zem-
ného plynu na dvojnásobok, čo 
znamená na viac ako 40 miliárd 
kubických metrov ročne.  (p) 

 • Je nás sedem miliárd. Ak by 
sme obyvateľstvo celého sveta 
natlačili plece pri pleci na jedno 
miesto, zaplnilo by okres Levice, 
ktorý je najväčší na Slovensku. 
Našťastie však môže byť ľudstvo 
rozptýlené po celej Zemi, ktorá 
má od 30. októbra sedem mili-
árd obyvateľov. Ich počet stá-
le rastie. Každý pozemšťan starší 
ako päťdesiat rokov zažíva nárast 
celosvetovej populácie o ďalšiu 
miliardu už štvrtý raz. Organi-
zácia Spojených národov, ktorá 
počet ľudí na základe demogra-
fických štatistík odhaduje, pred-
povedá do konca storočia jeho 
zdvojnásobenie.  (p)

Krátke správy
Ešte pred pár týždňami boli ak-

tuálne konštatovania, že zástup-
covia živnostníkov, malých pod-
nikateľov a umelcov pravidelne 
rokujú, spolu s predstaviteľmi 
Občianskej konzervatívnej stra-
ny (OKS), na kompetentných mi-
nisterstvách o návrhoch na prija-
teľné riešenie daňovo - odvodovej 
reformy. Čitateľov Živnostenských 
novín sme pravidelne o čiastko-
vých záveroch informovali. Po-
tom prišla správa o páde vlády, čo 
mnohí z nás pociťujú ako nezavŕ-
šenie rokovaní a stratu nádejí pre 
živnostníkov v ich podnikaní. Nie 
je však koniec všetkým dňom, ako 
sa hovorí, a preto dávame dnes 
priestor Ing. Jánovi Králikovi, od-
bornému poradcovi OKS v danej 
problematike. 

Pán poradca, boli ste jedným 
z účastníkov ostatného stretnu-
tia signatárov, presadzujúcich 
požiadavky živnostníkov a pod-
nikateľov, u podpredsedu vlády 
a ministra financií pána Miklo-
ša. Bolo to tesne pred zmena-
mi, ktoré pravdepodobne roko-
vania na istý čas prerušili. Aký 
máte z toho ostatného rokova-
nia dojem?

Ostatný stav rokovaní s vládnymi 
predstaviteľmi (Mikloš, Mihál) by 
sa dal charakterizovať ako mier-
ny pokrok v menej sporných bo-
doch. V kľúčových bodoch, ako 
napríklad zachovanie paušálnych 
výdavkov, či sadzba dôchodko-
vého poistenia, sme sa k rozum-
nému kompromisu dopracovať 
nestihli. Z nášho pohľadu treba 
považovať za pozitívne aj to, že sa 
začalo rokovať na platforme na-
šich požiadaviek. Je však škoda, že 
k vážnejším rokovaniam pristúpi-
li predstavitelia vlády až v septem-
bri, a to aj napriek niekoľkomesač-
nej snahe živnostníkov, umelcov 
a OKS.

Občianska konzervatívna stra-
na urobila kus práce. Ako sa 
podľa Vás bude v tomto smere 

Hovoríme s Ing. Jánom Králikom, odborným poradcom OKS

vyvíjať situácia v nasledujúcich 
mesiacoch?

Veľa dobrej práce urobili všetci 
signatári výzvy. Musím povedať, 
že to na mňa urobilo veľký do-
jem. Spolupráca s predstaviteľmi 
signatárskych organizácií bola veľ-
mi dobrá a myslím si tiež, že mala 
zmysel aj pre budúcnosť. Predpo-
kladám totiž, že pokusy zvýšiť da-
ňovo-odvodové zaťaženie SZČO 
ešte neskončili, takže skúsenosti 
z posledných mesiacov ešte bude-
me môcť zužitkovať. Žiaľ, ukázalo 
sa aj to, že na politikov a obzvlášť 
vládnych predstaviteľov platí skôr 
verejný tlak ako argumenty, a to 
je škoda. Toto je jedna z vecí, kto-
ré by sa na Slovensku mali zásad-
ne zmeniť. Aby tu nebola vláda 
a jej „poddaní“, ale, aby občania 
a občianska spoločnosť boli vlád-
nou mocou oveľa viac rešpektova-
ní. Toto však musia politické stra-
ny naučiť samotní občania, či už 
vo voľbách alebo aktívnou verej-
nou činnosťou.

Čo sa týka situácie v nasledov-
ných mesiacoch, zámery novej 
vlády v tejto oblasti budú zná-
me až v apríli. V nadchádzajúcich 
mesiacoch však treba v tejto veci 
aktívne klásť otázky politickým 
stranám a žiadať konkrétne odpo-
vede, aby občania - predovšetkým 
samostatne zárobkovo činné oso-
by - vedeli, ako sa vo voľbách roz-
hodnúť.
Čo stratili živnostníci? Postih-

ne toto smerovanie živnostní-
kov v negatívnom alebo možno 
aj v pozitívnom smere?

Živnostníci nestratili podľa môj-
ho názoru nič. Jednoducho, za-
tiaľ zostáva v platnosti dnešný stav, 
bez negatívnych dopadov vládne-
ho návrhu. Čo živnostníci získali je 
čas na to, aby mohli viac ovplyv-
niť ďalší vývoj a tiež malú výhodu, 
že na ďalšie prípadné vyjednáva-
nie budú po tejto skúsenosti oveľa 
lepšie pripravení. 
Ďakujem za rozhovor. 

Iva Bukvová

Predstavitelia Občianskej konzervatívnej strany na rokovaní so živnos-
tníkmi. Ing. Ján Králik prvý zľava  (foto: -m-)

postavilo na stranu živnostníkov 
pri príprave daňovo-odvodovej 
reformy. Predstavitelia KDH a Slo-
venskej živnostenskej komory sa 
zhodli na potrebe zavedenia dob-
rovoľných licencií, zjednodušu-
júcich podnikanie živnostníkov. 
Licencie by odbremenili živnos-
tníkov od byrokracie a finančnej 
záťaže, spôsobenej administra-
tívnymi povinnosťami. Takto by 
mohli živnostníci jednoduchšie 
rozvíjať svoje podnikanie, pričom 
by významnou mierou pomáhali 
k rastu zamestnanosti. KDH bude 
naďalej pokračovať v úsilí pomá-
hať živnostníkom - bude intenzív-
ne rokovať s ďalšími predstaviteľ-
mi živnostenských organizácií.  (p)

ŽIVNOSTNÍCI SÚ NÁDEJOU...

Účastníci stretnutia zástupcov SŽK s predstaviteľmi KDH  (foto: -a-)

(Dokončenie zo str. 1)
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Projekt HairNet

ABY VZDELÁVANIE VIEDLO K EFEKTIVITE

V dňoch 12. a 13. októbra sa 
uskutočnilo v poradí už tretie 
stretnutie k projektu HairNet, 
ktorý je zameraný na odborné 
vzdelávanie kaderníkov. Týmto 
sa projekt prehupol do druhej 
polovice realizácie a tak budeme 
môcť čoskoro prezentovať kon-
krétne výsledky úsilia zúčastne-
ných partnerov.

Prvý pracovný deň bol v Nových 
Zámkoch, kde si partneri pozre-
li priestory a prácu žiakov Stred-
nej odbornej školy na Jesenského 
ulici, s už 125-ročnou tradíciou, 

ktorá je aktívne zapojená do pro-
jektu. Druhý deň sa partneri stret-
li v priestoroch Slovenskej živnos-
tenskej komory v Bratislave.

Slovenská živnostenská komo-
ra, spolu s Regionálnou rozvojo-
vou agentúrou Senec – Pezinok, 
je partnerom v projekte HairNet 
a zastupuje Slovenskú republiku. 
Projekt je realizovaný cez program 
Leonardo da Vinci a zameriava sa 
na prenos inovácie v oblasti od-
borného vzdelávania pre profe-
siu kaderník/kaderníčka z Veľkej 
Británie na Slovensko, Rumunsko 
a Bulharsko. Projekt by mal vytvo-
riť základ pre zabezpečenie kvality 
odborného vzdelávania v sektore, 
formou neformálneho vzdeláva-
nia, ako aj predpoklad pre zavá-
dzanie princípov ECVET v praxi.

Partneri na stretnutí prezento-
vali pokrok v transfere vzdeláva-
cích textov, videí a odporúčaní, 
ktoré budú po skončení projektu 
prístupné on-line, v jazykoch zú-
častnených partnerov. Tieto on-

-line vzdelávacie materiály sú 
odborníkmi hodnotené veľmi po-
zitívne – ako moderný doplnko-
vý vzdelávací nástroj. Pre každý 
účes je možné si zvoliť príručku, 
ktorá krok za krokom prevedie ka-
derníka celým strihom. K dispozí-
cií sú fotografie strihov a inštruk-
tážne videá, voľne prístupné aj 
cez YouTube. Okrem toho sú zve-
rejnené prednášky, ktoré pomô-
žu začínajúcim kaderníkom, ale-

bo študentom, dohnať zameškané 
alebo si doplniť vzdelanie v niek-
torej z oblastí. Táto sekcia je ná-
sledne doplnená sekciou, veno-
vanou kaderníckym nástrojom, 
ako sú fény, hrebene a pod. Do-

plnkom k tejto forme vzdelávania 
sú aj pracovné hárky a kvízy, ktoré 
slúžia na zopakovanie naučené-
ho. Samozrejmosťou je prepoje-
nie s Facebookom, kde je možné 
vzdelávacie materiály hodnotiť.

K  dispozícii je web stránka 
http://hairdressing.ac.uk, ktorú 
zastrešuje vedúci partner projek-
tu - univerzita v Manchestri (mož-
nosť pozrieť si ako vyzerá pro-
jekt v praxi). Tieto materiály budú 
o pár mesiacov dostupné aj v slo-
venskom jazyku. Teda, musíme si 
ešte počkať, ale už teraz sa na to 
môžeme tešiť. 

O priebehu projektu a o jeho vý-
sledkoch budeme naďalej infor-
movať.  (S)

PROJEKT HairNet

Nielen inšpiratívne prostredie 
motivovalo pracovnú skupinu, 
ktorá sa zišla v októbri v dome spe-
váckeho zboru slovenských učite-
ľov v Trenčianskych Tepliciach. 
Súčasťou stretnutia bola tvorba 
normatív pre učebné odbory 645 
62 kaderník, 644 64 kozmetik 
a 642 64 vlasová kozmetika.

Rokovanie otvoril Ing. Peter Špi-
čan z inštitútu odborného vzdelá-
vania, návrh na vybavenie učeb-
ných priestorov predniesla Dr. 
Katarína Babulíková. Pracovná 
skupina, ktorú tvorili Mgr. Klau-
dia Klamárová, Mgr. Táňa Drá-
žová, Bc. Viera Cedulová, Ing. 
Oľga Remiášová, PhDr. Anna Ol-
šavská, PhDr. Vlasta Pilmaiero-
vá, Danka Kováčová, Zdenka Ko-
hútová, Mgr. Katarína Lendavská 
a Ing. Ľudmila Šlapáková sa od-
vážila posunúť zo sveta neúpros-
ných čísiel a štvorcových metrov 
do sveta na novej frekvencie. Za-
budla na starosť, strach či depre-
siu v súvislosti s peniazmi, ktorý-

mi disponuje (nedisponuje) škola. 
Dala „zelenú“ návrhom na vyrov-
nanie mixu teórie a praxe s po-
žiadavkami, ktoré kladie trh prá-
ce na skvalitnenie požadovaných 
služieb. V širších súvislostiach si to 
bude vyžadovať dobudovanie ďal-

ších priestorov, čo bude znamenať 
kalkuláciu s každým centom.

Zatiaľ sa však školy ocitajú v pas-
ci kolobehu, ktorý sa odvíja od 
počtu prijatých žiakov, priamo 
úmerného získaným finančným 
prostriedkom. Ľahká matemati-

ka: čo žiak, to peniaze! Je to blud-
ný kruh, z ktorého sa nedarí do-
stať von. 
História
Určite ani jeden z nás sa nech-

ce vrátiť do čias panovníka Jozefa 
II., ale mnohé z nariadení v modi-
fikovanej forme by sme si možno 
mohli aspoň pripomenúť. Kto vie, 
či by to otvorilo mysle a srdcia no-
vým poznatkom alebo by to vyvo-
lalo zo strany žiakov všeobecnú 
nespokojnosť s tým, že im chceme 
pridávať na klietku, za ktorú ško-
lu často považujú – ďalšiu mrežu? 
V časoch onoho panovania výuč-
ná doba trvala 3 až 4 roky. Pod-
ľa povahy vybraného remesla sa 
platilo vysoké zápisné, či školné. 
Po skončení učňovskej doby na-
sledovalo tovarišstvo. Každý tova-
riš sa musel vydať na vandrovku, 
ktorá trvala zvyčajne tri roky, po-
čas nej sa zdokonaľoval vo svojom 
remesle. Nesmel ju prerušiť na 

(Dokončenie na str. 6)
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Cech zlatníkov a klenotníkov
Zníženie nákladov za elektrinu

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ 
ŠTUDENTSKÝ ŠPERK 2011

Cech zlatníkov a klenotníkov 
Slovenska sa vo svojej činnos-
ti zameriava aj na spoluprácu so 
strednými školami, ktoré pripra-
vujú žiakov v odboroch zamera-
ných na výrobu šperkov. Takých-
to  stredných škôl bolo v nedávnej 
minulosti dvanásť, dnes ich je 
iba sedem. To však neznamená, 
že práve v tomto školskom roku 
majú žiakov vo všetkých roční-
koch. O odbor je čoraz menší zá-
ujem  a ak sa v minulosti uvádzalo, 
že u nás školy produkujú veľa zlat-
níkov, dnes tomu tak nie je. 

Vráťme sa však k súťaži. Cech or-
ganizuje už 15. ročník súťaže Štu-
dentský šperk a v tomto roku sa do 
nej zapojili štyri stredné školy - Sú-
kromná stredná umelecká ško-
la, Hodruša - Hámre, Stredná od-

borná škola pre žiakov s telesným 
postihnutím, Bratislava, Stred-
ná odborná škola polytechnická, 
Bratislava a Stredná odborná škola 
sv. Cyrila a Metoda  z Michaloviec.

Pre 15. ročník boli vyhlásené dve 
súťažné kategórie. 

V 1. kategórií mali študenti za 
úlohu zhotoviť šperk – príves, v 2. 
kategórii bola vyhlásená téma do-
tyky.  

Práce hodnotila odborná porota 
v zložení Mgr. Jana Matulová, Mgr. 
Art. Martin Potaš a zástupca gene-
rálneho sponzora Zlatá huta, s. r. 
o. Anna Lintnerová. Vyhodnote-
nie sa konalo v priestoroch brati-
slavskej krajskej zložky SŽK za prí-
tomnosti cechmajstra Ľubomíra 
Déčiho a predsedu zložky Vladi-
míra Mičku. 

A ako súťaž skončila? 
 1. KATEGÓRIA - PRÍVES

1. miesto: Zuzana Hartošová, SOŠ sv. Cyrila a Metoda, Michalovce
2. miesto: Lukáš Lovás, Súkromná stredná umelecká škola, Hodruša - 

Hámre
3. miesto: Peter Kašarik, SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Bra-

tislava
 2. KATEGÓRIA- DOTYKY

1. miesto: Marianna Polakovičová, SOŠ pre žiakov s telesným postih-
nutím, Bratislava

2. miesto: Lukáš Lovás, 
 Hodruša - Hámre
3. miesto: Erna Décsiová, SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Bra-

tislava
Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien sa bude konať na  

medzinárodnej výstave HODINY a KLENOTY v Bratislave. Súťažiaci 
umiestnení na prvých troch miestach dostanú diplom Cechu zlatníkov 
a klenotníkov Slovenska a ceny generálneho sponzora Zlatá huta, s. r. 
o. Na výstave bude vyhodnotená ešte jedna súťažná práca, ktorá získa 
cenu Puncového úradu SR - krásnu striebornú medailu. Ktorá to bude, 
dozvieme sa až na výstave.  (p)

ZNÍŽENIE NÁKLADOV ZA ELEKTRICKÚ ENERGIU
(V augustovom vydaní ŽN sme priniesli článok o možnostiach zni-

žovania nákladov za elektrickú energiu, s avízom, že problematike 
sa autor vráti. Dnes prinášame 2. pokračovanie.)

Aby sme mohli previesť nasta-
venia odberných miest prostred-
níctvom parametrizácie (zmeny 
parametrov odberu v odbernom 
mieste) a tým znížiť výšku platby 
za odber elektriny pri tej istej spot-
rebe, treba najprv zaradiť odberné 
miesto do kategórie odberu, určiť 
charakter odberateľa a poznať zlo-
ženie jednotlivých položiek plat-
by za odber elektriny. Pre lepšie 

pochopenie problematiky, treba 
uviesť niektoré potrebné pojmy:

Odberné miesto
Miesto odberu elektriny, vybave-

né určeným meradlom.
Odberateľ elektriny
Zvyčajne sa ním označuje kon-

cový používateľ elektrickej ener-
gie, ktorý nakupuje elektrinu pre 
svoju vlastnú spotrebu

Oprávnený odberateľ
Fyzická alebo právnická osoba, 

ktorá je oprávnená na výber do-
dávateľa elektriny.

Kategórie odberu
Odberné miesta, ktorými je 

elektrina distribuovaná, sa delia 
podľa pripojenia zariadenia odbe-
rateľa na príslušnú napäťovú úro-
veň do týchto kategórií:
a) odberné miesta pripojené do 

distribučnej sústavy veľmi vysoké-
ho napätia nad 52kV (VVN)

b) odberné miesta pripojené do 
distribučnej sústavy vysokého na-
pätia od 1 kV do 52 kV (ďalej len 
VN),
c) odberné miesta pripojené do 

distribučnej sústavy nízkeho na-
pätia do 1 kV (ďalej len NN).

Mnohokrát odberateľ nevie určiť 
kategóriu odberu. Pre odber VVN 
a VN je medzi distribučnou sústa-
vou a odberným miestom pripoje-
ný transformátor. 

(Pokračovanie na str. 7)
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POZITÍVNE ZMENY 
DO PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona o obchodo-
vaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov z dielne Ministerstvo hospodárstva Slo-
venskej republiky. Zákonodarný orgán pri schvaľovaní toh-
to zákona odhlasoval aj pozmeňovací návrh poslancov, kto-
rým sa novelizovali vo viacerých bodoch Živnostenský zákon 
a zákon o správnych poplatkoch. Schválením zákona v tom-
to znení Slovensko splnilo povinnosť transpozície európskej 
smernice o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov 
obranného priemyslu v rámci Spoločenstva a zároveň sa vy-
konali niektoré konkrétne opatrenia v rámci iniciatívy Singa-
pur pre zlepšenie podnikateľského prostredia. 

Do druhej časti zákona, ktorou 
sa novelizuje zákon č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení ne-
skorších predpisov, sú na základe 
poslaneckého návrhu zapracova-
né aj zmeny súvisiace so zámer-
mi rezortu v oblasti zlepšova-
nia podnikateľského prostredia. 
Ide o zjednodušenie preukazo-
vania bezúhonnosti pre prísluš-
níkov iných členských štátov EÚ 
pri registrácii živnosti. Živnosten-
ské úrady nebudú zdĺhavo ove-
rovať bezúhonnosť prostredníc-
tvom Generálnej prokuratúry SR, 
ale žiadateľ o vydanie živnosten-
ského oprávnenia môže predlo-
žiť doklad o bezúhonnosti priamo 
z registra danej členskej krajiny. To 
proces registrácie živností značne 

zrýchli. Významným zásahom do 
zákona je skrátenie lehoty na vy-
danie živnostenského oprávne-
nia z piatich na tri dni, ak žiada-
teľ doložil všetky doklady a splnil 
zákonné podmienky. Odstraňu-
je sa tiež duplicitné oznamovanie 
údajov, ktoré sa zapisujú do ob-
chodného aj živnostenského re-
gistra. Po novom bude stačiť, aby 
obchodné spoločnosti nahlásili 
údaje obchodnému registru, kto-
rý ich automaticky postúpi živnos-
tenskému registru. Ďalšie zme-
ny umožňujú všetkým jednotným 
kontaktným miestam (JKM) posky-
tovať služby tak slovenským ako 
aj zahraničným osobám a regu-
lovať a spriechodňovať procesné 
postupy pre záujemcov o cezhra-
ničné poskytovanie služieb pre 

domácich podnikateľov na úze-
mie členských štátov EÚ a naopak 
pre zahraničných smerom na úze-
mie SR. Novela živnostenského 
zákona upúšťa pri menej závaž-
ných prvých porušeniach zákona 
od povinnosti uložiť pokutu. Ob-
ligatórnosť sankcie ostáva pri neo-
právnenom podnikaní.

Zákonom sa zároveň v tretej čas-
ti novelizoval zákon č. 145/1995 
Z. z. o správnych poplatkoch. 
V súvislosti s obchodovaním s vý-
robkami obranného priemyslu sa 
dopĺňa sadzobník o nové polož-
ky, ktoré zohľadňujú náklady mi-
nisterstva hospodárstva na udeľo-
vanie alebo vydávanie povolení. 
V súvislosti s novelou Živnosten-
ského zákona sa upúšťa od poplat-
ku 1,50 eura za ohlásenie živnosti 
podané prostredníctvom interne-
tu (podpísané elektronickým pod-
pisom). Týmto rozhodnutím sa 
čas vybavovania so živnostenský-
mi úradmi cez internet skráti na 
niekoľko minút oproti doteraj-
ším trom dňom, čo je obvyklý čas 
prevodu platby z účtu podnika-
teľa na účet v Štátnej pokladnici. 
Upustením od poplatku nestratí 
štát žiadne významné príjmy, av-
šak pre podnikateľov sa tak pod-
statne zefektívni komunikácia so 

živnostenskými úradmi a zníži ad-
ministratívna záťaž. Znížil sa aj po-
platok za vydanie dokladu o tom, 
že poskytovanie služieb na zák-
lade živnostenského oprávnenia 
nie je obmedzené alebo zakáza-
né z 10 € na 3 €. 

Minister hospodárstva Juraj Miš-
kov: „Tieto zmeny priamo zlepšujú 
podnikateľské prostredie. Pozme-
ňovacím návrhom Martina Chrena 
sme tak dosiahli okamžitú legisla-
tívnu podobu niektorých opatrení 
z iniciatívy Singapur, ktorú podni-
katelia pocítia ihneď po nadobud-
nutí účinnosti tohto zákona. V tej-
to súvislosti osobitne oceňujem 
dve veci. Prvá je, že poslanec Mar-
tin Chren splnil svoj sľub, ktorý ve-
rejne deklaroval pri odchode z mi-
nisterstva do parlamentu, že bude 
presadzovať legislatívne zme-
ny s priaznivým vplyvom na pod-
nikanie. A druhá , že ministerstvo 
vnútra, ktorému patrí do pôsob-
nosti Živnostenský zákon i prob-
lematika správnych poplatkov, sa 
aktívne podieľalo na príprave po-
zmeňovacieho návrhu. Potvrdilo 
to naše presvedčenie, že pri pre-
sadzovaní správnych vecí nemôžu 
byť prekážkou ani rezortné záujmy 
ani rôzne politické tričká.“  (é) 

Legislatíva
Monitor

dlhšie ako tri dni. Po príchode do 
príslušného mesta sa musel hlásiť 
u majstra svojho remesle, pobud-
núť tam najmenej 14 dní a maj-
ster mu potom do vandrovnej 
knižky zapísal vedomosti a hod-
notenie. Po skončení vandrov-
ky sa vrátil k majstrovi, u ktorého 
bol učňom. Tu pracoval ešte rok, 
ktorý ukončil tovarišskou skúškou 
pred komisiou, 
pozostávajúcou 
z cechmajstra, 
majstrov, notára 
a členov obecnej 
rady. Na skúšku 
vytvoril „majstrov-
ské dielo“. Po po-
výšení na majstra 
mohol požiadať 
o živnosť, ale mu-
sel mať dostatok 
finančných pro-
striedkov, aby 
si mohol zriadiť 
dielňu. Ďalšou povinnosťou bolo, 
že sa mal do roka oženiť. 

Výchova učňov v minulosti pre-
chádzala zmenami, až kým naprí-
klad na učňovskej škole v Nových 
Zámkoch (bola zriadená v roku 
1884) mohli od roku 1920 školu 
navštevovať aj dievčatá.
Trendy
Najúžasnejšie na stretnutí v Tur-

čianskych Tepliciach bolo, že vzni-
kol „ príbeh“, ktorý neponúkal in-

ventár noviniek a sadu hotových 
odpovedí, ale bol predovšetkým 
podnetom zvýšiť kvalitu vzdeláva-
nia kaderníkov, kozmetičiek tak, 
aby to bolo priaznivo prijaté od-
bornou a laickou verejnosťou. Ši-
roké znalostné zázemie vzdeláva-
nia kaderníkov bolo predstavené 
prítomným zástupcom škôl, pro-
fesijných organizácií aj novým 
spôsobom, ktorý ponúka sys-

tém on-line vzdelávania kaderní-
kov pomocou transferu doporu-
čených materiálov, odskúšaného 
vo Veľkej Británii. Ich adaptáciou 
na naše podmienky sa vyplní me-
dzera vo vzdelávaní formou, kto-
rou si každý určí - bez vekovej dis-
kriminácie - svoj rozvrh, tempo, 
štýl, zadefinuje svoje individuálne 
potreby a stupne profesionálne-
ho rozvoja prostredníctvom zvo-
lených tém. Katarína Babulíková

ABY VZDELÁVANIE 
VIEDLO K EFEKTIVITE 

(Pokračovanie zo str. 4)

POLITICI IDÚ DO BOJA 
(Prácu stratia tisícky ľudí. Kríza je späť, Hospodárske novi-

ny, 3. 11. 2011, autor Marek Ročkár)
Podľa najnovšieho odhadu inštitútu ministerstva financií bude 

o 25-tisíc viac nezamestnaných. Kríza vezme prácu tisíckam ľudí. Pri-
znáva to vo svojich najnovších ekonomických vyhliadkach na budú-
ci rok Inštitút finančnej politiky, ktorý spadá pod rezort financií. Pod-
ľa zistení Hospodárskych novín ministerstvo očakáva, že na úradoch 
práce bude na budúci rok o 25-tisíc ľudí viac, než sa odhadovalo ešte 
v septembri.

Podľa analytika UniCredit Bank Dávida Dereníka prepúšťanie hro-
zí najmä v strojárstve, hutníctve, vo výrobe elektroniky a v službách. 
„Nebude to však o sektoroch, ale o jednotlivých spoločnostiach, 
ktorým sa nepodarilo zefektívniť výrobu počas krízy. Tieto firmy 
môžu onedlho hlásiť problémy,“ tvrdí. 

Vývoj bude horší 
Viac nezamestnaných bude dôsledkom horšieho vývoja ekonomi-

ky. Tú dusí dlhová kríza, kvôli ktorej porastieme podľa odhadov rezor-
tu financií len o 1,6 percenta. Aj preto pár mesiacov pred voľbami po-
litici sršia nápadmi, ako pomôcť ľuďom bez práce. KDH vidí priestor 
v poskytovaní sociálnych služieb. „To, čo naši ľudia chodia robiť do 
Rakúska, treba robiť aj u nás. Považujem to za jeden z najsilnej-
ších nástrojov,“ povedal podpredseda kresťanských demokratov Jú-
lius Brocka.

Príležitosti chýbajú aj absolventom, ktorí mieria zo škôl na úrady 
práce. „Malo by sa previazať školstvo s praxou. Toto totálne zlyhá-
va,“ hovorí podpredseda Mosta-Híd Ivan Švejna.

Opozičný Smer-SD zas vkladá nádej do veľkých verejných investícií. 
„Boli by impulzom pre ekonomiku a zvyšovali by zamestnanosť,“ 
poznamenal poslanec Braňo Ondruš. 

Chýbať budú stovky miliónov 
Nezamestnanosť nebude jediný problém. Pre nižší výkon ekonomi-

ky môže novej vláde chýbať v rozpočte 400 až 500 miliónov eur. Aj 
preto už politické strany priznali v dotazníku Hospodárskych novín 
vôľu zvyšovať dane. K snahe opozičného Smeru zvýšiť ešte viac ban-
kovú daň sa najnovšie pridáva aj KDH.
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Na zasmyslenie
Inzercia

Predseda SŽK
Ing. Vojtech Gottschall
Tel./fax: 033/64 13 314, e-mail: bagott@nextra.sk

Úrad SŽK v Žiline
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Tel./fax: 041/76 45 195, e-mail: szkuk@zanet.sk
Anna Sklenárová

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

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
Kukučínova 23, 040 01 Košice
Tel./fax: 055/69 41 736, e-mail: szkke@mail.t-com.sk
Ervín Boháčik, predseda

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

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

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

Krajská zložka Trnava
Hlavná 17, 917 01 Trnava
(prízemie – átrium)
Tel./fax: 033/55 12 720, e-mail: szktrnava@centrum.sk
Ing. Robert Schmidt, predseda
Helena Schmidtová, kontaktná osoba

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

Adresár Slovenskej 
živnostenskej komory

Zníženie nákladov za elektrinu
Adresár

Charakter odberateľa 
a) Maloodberateľ, ktorý má od-

berné miesta NN. Maloodber sa 
delí na domácnosti, kde je cena 
regulovaná a na podnikateľov. 
U podnikateľov z hľadiska odbe-
ru elektrickej energie sa odberate-
lia delia na maloodberateľov s od-
berom do 30 MWh ročne (malé 
závody), kde je cena regulovaná 
a ostatných odberateľov(veľké zá-
vody), ktorí presahujú tento limit 
odberu, kde cena je tvorená na 
základe dohody.
b) Veľkoodberateľ, ktorý má od-

berné miesta VN a VVN. Cena je 
tvorená na základe dohody.

Regulované ceny elektrickej 
energie spadajú pod kontrolu 
Úradu pre reguláciu sieťových od-
vetví (URSO). Úrad raz ročne sta-
novuje maximálne ceny elektriny 
pre domácnosti a maloodberate-
ľov do 30 MWh. Cena elektriky 
pre odberateľov nad 30 MWh roč-
ne a veľkoodberateľov nie je regu-
lovaná a jej výšku určuje trh s elek-
trinou. URSO tiež reguluje ceny 
za distribúciu elektrickej energie 
a akékoľvek zvýšenie ceny, ktoré 
požaduje distribučná spoločnosť, 
musí byť dokladované zvýšený-
mi nákladmi. Každý dodávateľ si 
musí dať schváliť ceny pre domác-
nosti a malé podniky na nasledu-
júce obdobie na URSO. Cenníky 
sú pre dodávateľa záväzné na celý 
nasledujúci rok. Spravidla dodá-
vatelia zverejnia cenníky aj na in-
ternete.

Hráči na trhu s elektrinou
1. Prenosová sústava (prenos 

elektriny prostredníctvom vedení 
s napätím 220 a 400 kV) Sloven-
ská elektrizačná prenosová sústa-
va, a. s. (SEPS) 

2. Distribučné spoločnosti (dis-
tribúcia elektriny prostredníctvom 
vedení s napätím 110 kV a menej) 
ZSE – Distribúcia a. s., SSE – Distri-
búcia a. s., Východoslovenská dis-
tribučná a. s. 

3. Výrobcovia elektriny. Sú to 
všetci vlastníci zariadení, ktoré do-
kážu produkovať elektrickú ener-
giu a dodávať ju do distribučnej 
siete. Najväčším výrobcom na Slo-
vensku sú Slovenské elektrárne, a. 
s. – Enel. Okrem nich však pôso-
bí na trhu viacero ďalších hráčov. 

4. Tradiční dodávatelia elek-
triny (obchodníci, ktorí nakupujú 
elektrinu od výrobcov a predáva-
jú ju najmä konečným spotrebite-
ľom) - ZSE – Energia, a. s., SSE, a. 
s., VSE, a. s. 

5. Alternatívni dodávatelia 
elektriny (obchodníci, ktorí naku-
pujú elektrinu od výrobcov a pre-
dávajú ju najmä konečným spot-
rebiteľom) - ostatní dodávatelia

Zloženie ceny za elektrinu
Platba za elektrinu, ktorú pla-

tia koncoví spotrebitelia sa delí na 
dve základne častí: 
a) cena od dodávateľa (silová 

elektrina, silová energia) – cena za 

dodávku elektrickej energie
b) cena od distribútora – cena 

za distribúciu elektrickej energie
Cena od dodávateľa (silová 

energia)
- fixná zložka - mesačná platba 

za odberné miesto (/mesiac)
- variabilná zložka – cena za 

spotrebovanú elektrickú energiu 
(€/kWh), táto cena je jednotarif-
ná alebo dvojtarifná, dvojtarifná 
sa skladá zo sadzby za vysoký ta-
rif (VT) a nízky tarif (NT)

Spotrebná daň – odvod do štát-
neho rozpočtu (domácnosti sú 
oslobodené od platenia spotreb-
nej dane z elektriny). Spotrebná 
daň je spravidla uvedená vo faktú-
re v častí platby za dodávku (nie je 
to cena od dodávateľa). 

Cena od distribútora – cena za 
distribúciu elektrickej energie
a) Distribúcia. Je to platba za 

využívanie distribučnej sústavy. 
Cena za distribúciu je dvojzložko-
vá – skladá sa z fixnej a variabilnej 
ceny.
- Fixná cena za rezervovanú 

kapacitu (€/mesiac) - určuje sa pre 
malých odberateľov podľa veľko-
sti ich ističa, ktorý je umiestne-
ný pred elektromerom. Cena pre 
väčších odberateľov sa určuje na 
základe objednanej maximálnej 
dodávky elektriny v štvrťhodine.
- Variabilná cena (€/kWh) (dis-

tribučná sadzba) sa platí podľa 
skutočne odobratého množstva 
elektriny.
b) Poplatky za straty. Pri preno-

se a distribúcii elektriny zákonite 
vznikajú straty. Náklady spojené 
s týmito stratami sú tiež súčasťou 
ceny elektriny. Do strát sa počíta-
jú aj tzv. čierne odbery, teda po-
domácky vyrobené nelegálne prí-
pojné miesta, prostredníctvom 
ktorých odoberajú niektoré do-
mácnosti elektrinu „na čierno“.
c) Náklady na prevádzkovanie 

systému. Do tejto položky ÚRSO 
zahŕňa rôzne iné náklady, ako je 
napríklad podpora slovenských 
baníkov. Všetci spotrebitelia elek-
triny sa takto skladajú na dotáciu, 
bez ktorej by bolo uhlie zo sloven-
ských baní drahé a nepredajné.
d) Tarifa za systémové služ-

by - náklady spojené s reguláciou 
elektrizačnej sústavy, ktoré je po-
trebné vynaložiť na udržanie jej 
stability a spoľahlivosti.
e) Poplatok do Národného jad-

rového fondu - odvod, ktorý je 
vyberaný prevádzkovateľom pre-
nosovej sústavy a prevádzkovate-
ľom distribučnej sústavy. Je určený 
na úhradu dlhu, ktorý vznikol pri 
tvorbe zdrojov určených na krytie 
nákladov záverečnej časti jadrovej 
energetiky, vytváraných počas do-
terajšej prevádzky jadrových za-
riadení na účely výroby elektriny, 
na vyraďovanie jadrových zaria-
dení a na nakladanie s vyhoretým 
jadrovým palivom a rádioaktívny-
mi odpadmi.   Igor Krajči          

ZNÍŽENIE NÁKLADOV...



Ú ty, úspory, hypotéka, pôži ka na nové auto? Ak sa chcete spo ahnú  na niekoho, kto vám v tomto smere 
pomôže, mali by ste sa obráti  na dôveryhodnú a bezpe nú banku. Ideálne na najbezpe nejšiu banku strednej 
a východnej Európy, ktorá navyše lenom Slovenskej živnostenskej komory prináša viaceré zvýhodnenia.

VÚB banka ako prvá slovenská banka v histórii získala nedávno výnimo né ocenenie – prestížny asopis Global 
Finance ju ozna il za najbezpe nejšiu zo všetkých bánk v strednej a východnej Európe. Na druhú prie ku 
odsunula vla ajšieho ví aza – eskú spo itelnu. Do rebrí ka prvých desiatich bánk sa pritom nedostala žiadna 
iná banka pôsobiaca na Slovensku. Zvláš  v dnešných asoch je takéto ocenenie dôkazom, že vaši klienti sú 
vo VÚB banke v tých najlepších rukách. 

Poži ajte si lacnejšie
i už potrebujete poži a  na kúpu auta, nehnute nosti, alebo chcete ma  len finan nú rezervu vo forme 

kreditnej karty, VÚB banka má pre vás vždy výhodnú ponuku. Oproti iným klientom banky usporíte nemálo 
pe azí na poplatkoch pri vybavovaní úverov alebo ich získate so zníženou úrokovou sadzbou. Vyberte si 
z bohatej ponuky produktov a ušetrené peniaze si napríklad odložte na niektorý zo sporiacich ú tov.

Pomáhajte chorým
Flexiú et od VÚB banky už trikrát získal ocenenie Zlatá minca ako najlepší bežný ú et na Slovensku. To, pre o 
ho oce ujú odborníci, ur ite oceníte aj vy. Ako jediný vám totiž umožní, aby ste si ho poskladali sami a vybrali 
si len tie služby, ktoré naozaj potrebujete. Navyše len s ním môžete získa  platobnú kartu Maestro DOBRÝ 
ANJEL a pomáha  bez toho, aby vás to stálo o i len cent. VÚB banka totiž za každú platbu touto kartou 
odvedie na vlastné náklady 1 % z výšky platby do systému DOBRÝ ANJEL, ktorý podporuje rodiny s de mi vo 
finan nej tiesni, kde je niekto chorý na rakovinu alebo die a trpí inou zákernou chorobou.

Myslite na budúcnos
Najlepším spôsobom, ako sa zabezpe i  do budúcnosti, je myslie  na to už dnes a vytvára  si rezervy. V ponuke 
VÚB banky nájdete celý rad vkladových a sporiacich produktov. Jedným z najob úbenejších produktov pre 
tých, ktorí chcú spori  dlhodobo, je VÚB AM Sporenie do podielových fondov. Tie z dlhodobého h adiska 
môžu prinies  vyšší výnos ako tradi né bankové produkty. Výhodou takéhoto sporenia na rozdiel od bežného 
investovania do fondov je, že neplatíte žiadne vstupné poplatky a po nasporení cie ovej sumy a dodržaní doby 
sporenia ani žiadne výstupné poplatky. Spori  pritom môžete aj relatívne malé sumy už od 20 eur mesa ne. 

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

www.vub.sk  0850 123 000

Bankové z avy pre lenov SŽK

Ponuka z avnených produktov Zamestnanecké výhody

Povolené pre erpanie na ú te 100 % z ava z poplatku za poskytnutie

Bezú elová Flexipôži ka na auto a bývanie 50 % z ava z poplatku za poskytnutie úveru a znížená úroková sadzba až o 1 %

Flexihypotéka 50 % z ava z poplatku za poskytnutie úveru

Kreditná karta Blue od American Express 100 % z ava za vedenie kartového ú tu na jeden rok

Kreditná karta MasterCard original+ 100 % z ava z poplatku za poskytnutie úveru a možnos  predschváleného úverového limitu

Investovanie do fondov z ava zo vstupných poplatkov

02014_Inzercia komory_SZK.indd   1 20.10.2011   11:53


