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ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY

Zákon č. 568/2009 z 1. 12. 
2099 o celoživotnom vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov zrušil od 1. januára tohto 
roku vykonávanie kvalifikačných 
skúšok v zmysle živnostenského 
zákona pre absolventov rekvalifi-
kačných kurzov, ktorí chceli vyko-
návať remeselnú živnosť. Zaviedol 
však „skúšky na overenie odbornej 
spôsobilosti“, ktoré majú vykoná-
vať odborné školy. Je to vlastne to 
isté, len po úprave s iným názvom. 
Horšie však je to, že od schvále-
nia tohto zákona v roku 2009 prís-
lušní úradníci ministerstva školstva 
v tejto oblasti neurobili nič, na čo 
sa prišlo koncom roka 2011 aj po 
viacerých upozorneniach Sloven-
skej živnostenskej komory. Stro-
ho sa do dnešného dňa konštatu-
je, že „zákon je nevykonateľný!“ 
V preklade to znamená, že absol-

venti rekvalifikačných kurzov si 
od januára tohto roku nemôžu vy-
bavovať živnosti, nakoľko nemô-
žu nikde na Slovensku absolvovať 
skúšku na overenie odbornej spô-
sobilosti, aj keď do nadobudnutia 
vzdelania v akreditovanej ustano-
vizni investovali nemalé finančné 
prostriedky a niektorí si ich muse-
li požičať. Mnohí z nich prišli o za-
mestnanie, sú v evidencii úradov 
práce a chcú sa starať o svoje ro-
diny sami. Zjednodušene pove-
dané, chcú prevziať na seba úlo-
hu štátu.

A čo štát? Nečinnosťou niekto-
rých úradníkov na Ministerstve 
školstva SR im vytvoril bariéru 
a dotknutí občania sedia s doklad-
mi o absolvovaní rekvalifikačného 
kurzu doma a nikto im nevie po-
vedať, dokedy ešte nebudú môcť 

vykonávať živnosť, ktorú si zvolili 
a zabezpečovať financie pre svoje 
rodiny. Na druhej strane som pre-
svedčený, že úradníci onoho mi-
nisterstva, ktorí tento stav zaprí-
činili, na čele s ministrom, dostali 
nemalé koncoročné odmeny.

Mám k tomu ešte tri poznámky: 
1. No a čo??? Veď ide len o oby-
čajných občanov za múrmi minis-
terstva. 2. Verím, že nové vedenie 
Ministerstva školstva SR urobí po-
riadok a zachová sa k týmto ob-
čanom ústretovo. 3. Myslím si, že 
aj takýto postoj štátu k začínajú-
cim živnostníkom by si mohol po-
všimnúť istý predstaviteľ klubu 
K 500, keď chce zaujímať stano-
viská k živnostenskému podnika-
niu a živnostníkom.

 Ervín Boháčik,
 predseda SŽK KZ Košice

PO VOĽBÁCH 
PRIŠLA JAR

Jar sa podľa kalendára začí-
na oficiálne 21. marca, avšak 
tento raz prišla o niečo skôr. 
Po voľbách. Teploty stúpli 
takmer na celom území Slo-
venska. A teplejšie sa ukáza-
li aj dni v ďalších európskych 
krajinách. Namieste síce bolo 
konštatovanie, že po voľbách 
(nech dopadli tak ako dopad-
li) bola správa o počasí ko-
nečne dobrou správou. Do-
dávam: Aby to však od matky 
prírody neboli predvolebné 
sľuby!

Ako sa nálada ľudí zmenila 
s príchodom teplejšieho po-
časia, tak sa zmenila aj ozná-
mením volebných výsledkov. 
Predsa každý volič mal svojho 
favorita, každý kandidát mal 
svoje predstavy a každá strana 
sľubovala, čo všetko po voľ-
bách bude nielen inakšie, ale 
aj lepšie, spravodlivejšie, ...

Víťazstvo ľavicovej stra-
ny síce nebolo neočakáva-
ným, avšak voliči ešte neve-
dia čo možno v nasledujúcich 
mesiacoch, či rokoch oča-
kávať. Vrátime sa o pár ro-
kov späť, budeme opäť v oča-
kávaní zmien, tých, ktoré už 
boli zmenené, stanú sa opäť 
povestné novelizácie noviel, 
máme očakávať zdražovanie, 
vyššiu nezamestnanosť alebo 
nebývali rozkvet? Ani jedno 
ani druhé nám nikto pred voľ-
bami nesľuboval, avšak nikto 
neočakával, že ho v prvé jar-

NEVYKONATEĽNÝ ZÁKON
A NEŠŤASTNÍ ŽIVNOSTNÍCI

LÍZINGOVÉ ODPISY ZOSTÁVAJÚ

(Pokračovanie na str. 2)

 Úspešná iniciatíva 

Slovenskej živnostenskej 

komory (1/3)

 Zo zhromaždení delegá-

tov krajských zložiek 

(2, 4-5)

 Medzinárodná súťaž 

Pohár zručnosti 2012 (5)

 Výzva predsedom KZK (5)

V čísle:

Problémy narastajú, čím viac sa človek blíži k cieľu. 
(Johann Wolfgang von Goethe)

Úspešná iniciatíva Slovenskej živnostenskej komory

Väčšina živnostníkov, malých 
a stredných podnikateľov vie, aké 
ťažké sú začiatky s podnikaním 
na vlastný účet. A nielen začiat-
ky. Aj pokračovanie a udržiavanie 
si štandardu a kvality výrobkov, či 
služieb. K vlastnému podnikaniu 
je často potrebné obstarať za ne-
malé prostriedky nástroje, zaria-
denia alebo dopravné prostried-
ky. Keď je nedostatok finančných 
prostriedkov, možno si požičať, 
zobrať si napríklad úver z banky. 
Tu však môže drobný podnikateľ 
naraziť na problémy. Buď nemá 
prostriedky na ručenie v požado-
vanej výške alebo nemôže pred-
ložiť výsledky z výkazov za minulé 
roky, keďže napríklad ešte iba za-
čína podnikať. 

Je tu však možnosť - obstarať si 
potrebné veci formou prenájmu. 
Už dvadsať rokov je na Sloven-
sku zavedený nástroj na obstara-
nie si investícií – finančný lízing. Je 
to pomerne jednoduchý proces, 
netreba zložito preukazovať pod-
nikateľský zámer, zväčša stačí ru-
čenie vlastným predmetom pre-
nájmu.

Dôležitou charakteristikou fi-
nančného lízingu je osobit-
ná metóda odpisovania majet-
ku. Všeobecne platí, že prenajatý 
predmet sa odpisuje rovnomer-

ne (mesačne) podľa dĺžky uzatvo-
renej zmluvy. A tú si môže kaž-
dý nastaviť podľa svojich potrieb 
a výpočtov schopnosti splácať ná-
jom z dosahovaných tržieb. Tento 
spôsob podpory podnikania, bez 

toho, že by vláda vyberala komu 
dá dotáciu a komu nie, bol do-
teraz vždy uznávaný bez ohľadu, 
či vládli pravicové alebo ľavico-
vé strany. Avšak v lete 2011 sa mi-
nisterstvo financií rozhodlo lízin-
gové odpisovanie zrušiť. Pritom 
sa to udialo nanajvýš skryte, bez 
oznámenia verejnosti, zamiešané 

(Pokračovanie na str. 3

v 200-stranovom materiáli, nazva-
nom daňovo-odvodová reforma. 
(Negatívne dopady vlastného ná-
vrhu sú živnostníkom dobre zná-
me.) Vďaka politickej disciplíne 
vtedajšej koalície návrh postupo-
val v legislatívnom procese hlad-
ko. Dokonca ani pád vlády neo-
hrozil ťah ministerstva na zrušenie 
tzv. nesystémovej výnimky. (Od-
borné posudky to, samozrejme, 
vyvrátili.) Napriek snahe zástup-
cov podnikateľov sa podarilo zru-
šenie lízingových odpisov v parla-
mente v decembri 2011 presadiť. 

Aj keď sa javila táto skutočnosť 
definitívna, zástupcovia podni-
kateľov neprestali argumentovať. 
V januári 2012 sa Slovenská živ-
nostenská komora stala hlavnou 
hybnou silou v presvedčovaní zá-
konodarcov, aby si tento užitočný 
a živnostníkmi využívaný nástroj 
zachoval svoje špecifikum, nakoľ-
ko je zároveň aj stimulátorom nie-
len pre investície, ale najmä pre 
rast HDP a zamestnanosti. Osob-
ne chcem oceniť úsilie predsedu 
Slovenskej živnostenskej komo-
ry Ing. Vojtecha Gottschalla, ktorý 
napriek svojim iným povinnostiam 
venoval nemálo času a energie na 
presvedčovanie predstaviteľov 
a poslancov strán z celého politic-
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• Na výstavisku Incheba: 

AUTOSALÓN
22. medzinárodný salón 
automobilov 
EXCLUSIVE SALON
2. výstava luxusných tovarov 
a služieb
AUTOSERVIS
18. výstava autopríslušenstva 
a servisnej techniky
17. - 22. 4. 2012

• Na výstavisku v Nitre: 

DOMEXPO
7. ročník komplexnej staveb-
nej výstavy 
4. ročník samostatnej sek-
cie venovanej drevostavbám 
,nízkoenergetickým a pasív-
nym stavbám
Postav si svoj DrevoDOM
EZOTERIKA OD A-Z
Medzinárodný vzdelávací 
a predajný veľtrh
ZDRAVIE - KRÁSA - RELAX
Medzinárodný náučno-
predajný veľtrh
GARDENIA
Medzinárodná predajná 
výstava kvetov
MLADÝ TVORCA
20. predajná výstava výrob-
kov žiakov stredných odbor-
ných škôl a stredísk praktic-
kého vyučovania
BONSAI SLOVAKIA
15. medzinárodná výstava 
bonsajov, suiseki a čaju
ŠPORT A VOĽNÝ ČAS
1. ročník výstavy pre milov-
níkov športu a voľného času
EXPO SCHOLA - VVI 2012
1. ročník výstavy vzdelá-
vania, didaktickej techniky 
a inovácií
19. – 22. 4. 2012

• Na výstavisku 
EXPO CENTER v Trenčíne:

POĽOVNÍCTVO 
5. ročník výstavy poľovníc-
kych potrieb 
ZÁHRADKÁR 2012
18. ročník veľtrhu potrieb pre 
záhradkárov
VČELÁR 2012 
16. ročník výstavy včelár-
skych potrieb a včelích pro-
duktov
11. - 14. 4. 2012

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 
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KALENDÁR
  Zo zhromaždení delegátov 

krajských zložiek. KZK Prešov 
v hodnotenom období zvýšila ak-
tivitu v získavaní členov. Do ra-
dov SŽK vstúpilo 51 nových čle-
nov. Do zhromaždenia delegátov 
v apríli tohto roku má zložka za 
cieľ prijať ďalších minimálne 25 
členov, čím by bolo zaregistrova-
ných cez sto členov KZK Prešov. 
Do konca roka má zložka v pláne 
mať 150-člennú základňu.   (vf)

  Zhromaždenie delegátov 
KZK Banská Bystrica. Zhromaž-
denie Banskobystričanov sa kona-
lo 7. marca v motoreste vo Vígľaši. 
Predseda predstavenstva krajskej 
zložky Juraj Lalík v správe zhod-
notil činnosť za rok 2011, ale aj 
za uplynulé dvojročné voleb-
né obdobie. Delegáti vo voľbách 
do orgánov krajskej zložky zvoli-
li za predsedu Juraja Lalíka, ktorý 
funkciu zastával už v uplynulých 
volebných obdobiach. Boli zvo-
lení členovia predstavenstva, do-

Informácie
Kalendár

né dni prekvapí zdražovanie, 
aj keď v tejto chvíli „iba“ po-
honných látok, či slepačích va-
jec. (Blížia sa sviatky jari.)

Pred voľbami nehovorili kan-
didáti uchádzajúci sa o našu 
priazeň vôbec o zdražovaní, 
nehovorili ani o tom s akou 
opatrnosťou bude vládnu-
ca strana vyberať nových štát-
nych funkcionárov a s čím všet-
kým nás prekvapí. Nechajme 
sa prekvapiť! Istým zadosťu-
činením je ostatné oznáme-
nie, že strana Smer-SD po-
žiadala o stretnutie všetkých 
sociálnych partnerov - pred-
staviteľov zamestnávateľov, 
odborárov, cirkví, samospráv 
aj Slovenskej akadémie vied 
a pokúsil sa s nimi formulovať 
hlavné priority programové-
ho vyhlásenia vlády, s cieľom 
do programového vyhlásenia 
zaradiť také záväzky a úlohy, 
s ktorými sa stotožnia aj pred-
stavitelia sociálneho dialógu. 
Nezabudne na živnostníkov? 
 Iva Bukvová

PO VOĽBÁCH 
PRIŠLA JAR

(Dokončenie zo str. 1)

zornej rady a delegáti na nastáva-
júce zhromaždenie SŽK. Delegáti 
schválili čestné členstvo v Sloven-
skej živnostenskej komore za do-
terajšie zásluhy a prácu pre živ-
nostenskú obec pre Jána Gubču 
zo Zvolena. Zhromaždenie pri-
šiel pozdraviť aj poslanec NR SR 
Dušan Švantner a zástupcovia 
VÚB banky, a. s. Vlasta Murínová 
a Marek Kováč. V diskusii odzne-
li aktuálne problémy živnostníkov, 
okrem iného bolo poukázané na 
pretrvávajúce problémy so získa-
vaním nových členov do radov 
SŽK.  (bb)

(Viac spravodajstva zo zhro-
maždení delegátov nájdete aj na 
4. a 5. strane. Pozn. redakcie)

  Rokovanie predstavenstva 
SŽK. Riadne zasadnutie predsta-
venstva SŽK sa konalo 21. mar-
ca vo Zvolene. Prítomní sa okrem 
iného venovali situácii v jednot-
livých krajských zložkách, hos-
podáreniu a príprave aprílového 
zhromaždenia delegátov.  (b)

  Delegáti na zhromaždenie 
SŽK. Na výročné zhromažde-

nie SŽK 20. apríla 2012 v Rožňa-
ve bolo delegovaných 62 členov 
z krajských zložiek.  (z)

  Miesto konania výročného 
zhromaždenia. Výročné zhro-
maždenie delegátov SŽK sa bude 
konať 20. apríla 2012 v priesto-
roch Mestského úradu v Rožňa-
ve. Ubytovanie bude zabezpeče-
né v Hoteli Kras, kde sa bude 19. 
4. konať aj zasadnutie predstaven-
stva SŽK.  (z) 

  Projekt Hair.Net pokračuje. 
V rámci projektu Hair.net sa kona-
lo v dňoch 27. až 30. v Manches-
teri pracovné stretnutie, ktorého 
sa zúčastnili za SŽK Bc. Babulík 
a PhDr. Babulíková.  

  Verejné pripomienkovanie. 
Štátny inštitút odborného vzde-
lávania v spolupráci so Štátnym 
pedagogickým ústavom pristúpil 
k revidovaniu štátnych vzdeláva-
cích programov na všetkých stup-
ňoch vzdelávania. Slovenskej živ-
nostenskej komore predložil prvú 
pracovnú verziu na verejné pripo-
mienkovanie.  (z)

Delegáti Slovenskej živnostenskej komory budú rokovať
na svojom výročnom zasadnutí 

20. apríla 2012 v Rožňave

Z predvolebného stretnutia Ing. Jána Hudackého so živnostníkmi Bra-
tislavského kraja. Stretnutie sa, aj za účasti zástupcov Slovenskej živnos-
tenskej komory, konalo 5. marca v kultúrnom dome v Bratislave-Ruži-
nov.  Foto: Milan Svitek 

ÚČASŤ ČLENOV SŽK 
NA ZÁVEREČNÝCH SKÚŠKACH 

ODBORNÝCH ŠKÔL
V tomto období sa začínajú záverečné skúšky na stredných odborných 

školách, v ktorých má Slovenská živnostenská komora svojich zástup-
cov. Týmto vyzývam členov hodnotiacich komisií, aby sa na závereč-
ných skúškach prezentovali aktívne a súčasne aby propagovali Slo-
venskú živnostenskú komoru u mladých absolventov odborných škôl 
– potenciálnych členov komory. 

 Ing. Robert Schmidt, člen predstavenstva SŽK
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Zo života komory
Rozhovor
Krátke správy

 • Slovák neušetrí ani euro. 
Ľuďom sa v poslednom období 
nedarí šetriť. Podľa prieskumov 
spoločnosti Home Credit Slova-
kia až 42 percent Slovákov ne-
ušetrí ani jedno euro mesačne. 
Aj napriek tomu, že štatistiky vy-
kazujú ekonomický rast, na do-
mácnosti to nemá príliš veľký 
vplyv. Ľudia bez úspor a s napä-
tým rozpočtom sú rizikovou sku-
pinou, pretože aj pri najmenšom 
výpadku príjmov nedokážu ne-
dokážu hradiť svoje bežné vý-
davky.  (t)

 • Penta rozširuje sieť svojich 
lekární. Slovensko sa stáva veľ-
mocou. Minimálne v počte le-
kární. V súčasnosti ich je na Slo-
vensku dvetisíc, pričom čoskoro 
pribudnú ďalšie. Finančná sku-
pina Penta plánujeme v tom-
to roku otvoriť asi 50 lekární Dr. 
Max. Expanzívne plány však ne-
tají ani konkurenčná sieť Sun-
pharma. V roku 2012 plánujeme 
otvoriť ďalších päť lekární.  (h)

 • Smer ide meniť zákonník. 
Penzijnú reformu spomalí. Zá-
konník práce chce volebný víťaz 
Smer čo najskôr vrátiť do podo-
by, v akej ho v roku 2007 pri-
jala koalícia, ktorej bol takis-
to lídrom. Z novely, ktorú vlani 
presadila vláda Ivety Radičovej, 
mieni vypustiť všetky paragra-
fy, ktoré poškodzujú zamestnan-
cov. Naopak, dôchodkovú refor-
mu urýchľovať nebude, zmeny 
v penzijnom systéme sľubuje 
pripraviť na báze širokej disku-
sie a dohody naprieč politickým 
spektrom. Na kroky bývalej koa-
lície nechce nadviazať ani v po-
litike zamestnanosti či pomoci 
v hmotnej núdzi, avšak súhlasí, 
že dávky by sa ľuďom nemali vy-
plácať „za nič“.  (p)

 • Kytička snežienok za 3-ti-
síc eur. Snežienka jarná nie je 
v zmysle zákona o ochrane prí-
rody a krajiny chránenou rast-
linou, ktorú je zakázané trhať 
alebo zbierať v jej prirodzenom 
areáli vo voľnej prírode. Toto 
však neplatí pre chránené úze-
mia Slovenska s 3. až 5. stupňom 
ochrany, to je národné parky, prí-
rodné rezervácie a aj iné chráne-
né areály, v ktorých je zbieranie 
aj samotných kvetov snežienok 
zakázané. Za takéto porušenie 
možno previnilcovi uložiť poku-
tu do výšky 3230 eur.  (i)

 • Tallin prvou metropolou EÚ 
s bezplatnou MHD?.Estónska 
metropola Tallin sa zrejme stane 
prvým hlavným mestom členskej 
krajiny EÚ, v ktorej bude mest-
ská hromadná doprava bezplat-
ná. Asi 400 tisíc obyvateľov mes-
ta rozhodovalo o tejto možnosti 
z iniciatívy miestnej správy v týž-
dňovom plebiscite. Cieľom opat-
renia je odbremeniť dopravné 
koridory mesta, ktoré nezvládajú 
predovšetkým v dopravnej špič-
ke nápor osobných vozidiel.  (in)

Krátke správy

kého spektra o užitočnosti zmeny 
zákona o dani z príjmov, a to pri 
ustanoveniach týkajúcich sa odpi-
sovania majetku tak, aby sa zacho-
vali postupy platné do konca roka 
2011. Ukázalo sa, že poslanci na-
ozaj pochopili túto argumentáciu 
a napriek silnému odporu vtedaj-
šieho ministra Ivana Mikloša na-
pokon zmenu zákona odobrili. 
Návrh zmien bol oficiálne pred-
ložený ako Výzva Národnej rade 

SR a jej signatármi boli Sloven-
ská živnostenská komora, Sloven-
ská asociácia malých podnikov, 
Združenie podnikateľov Sloven-
ska a Združenie automobilové-
ho priemyslu, teda, štyri význam-
né združenia, aj keď s rozdielnymi 
prioritami. V tejto veci však boli 
zajedno. K úspechu dopomohla aj 
dobrá odborná príprava a analýzy 
vypracované Asociáciou leasingo-
vých spoločností.

V skutočnosti je tento počin ob-
zvlášť významný, nakoľko sa poda-

rilo už po dvoch mesiacoch zvrátiť 
schválenú zmenu do pôvodného 
stavu. V tomto prípade podčiar-
kujem, že sa to podarilo do veľkej 
miery aj vďaka postoju a aktivitám 
Slovenskej živnostenskej komory, 
a jej predsedu, ktorá pri tvorbe le-
gislatívy, ako som sa sám presved-
čil, je vnímaná a rešpektovaná ako 
dôležitý partner Vlády Slovenskej 
republiky a tiež Národnej rady 
Slovenskej republiky. 

 Ing. Marián Tibenský
 generálny tajomník ALS

LÍZINGOVÉ ODPISY ZOSTÁVAJÚ
(Dokončenie zo str. 1)

V tomto období sa na pôde 
Slovenskej živnostenskej komo-
ry častejšie skloňujú kvalifikačné 
skúšky. Od nového roku sa obra-
cajú na komoru absolventi rekva-

lifikačných kurzov, ktorí majú zá-
ujem otvoriť si živnosť, s otázkami 
ohľadne zákona o celoživotnom 
vzdelávaní. 

V dnešnom vydaní Živnosten-
ských novín sme dali k tejto prob-
lematike priestor poverenému 
riaditeľovi Úradu komory Vladi-
mírovi Mičkovi. 

Pán riaditeľ, o čo v tejto oblasti 
vlastne ide?
 - K 1. 9. 2001 bol zriadený in-

štitút kvalifikačných skúšok, čím 
sa sledovala liberalizácia podmie-
nok pre tých, ktorí ovládajú svoje 
remeslo a potrebujú to formálne 
preukázať pred skúšobnou komi-
siou. Tieto komisie sú zriadené zo 
zákona. Zrušením krajských úra-
dov v roku 2007 táto kompeten-
cia zriaďovania skúšobných komi-
sií prešla pod Ministerstvo vnútra 
SR, odbor živnostenského podni-
kania. Už vtedy vznikali silné tla-
ky z odborných škôl na nerovnosť 
podmienok na získanie oprávne-
nia absolvovaním školy a kvalifi-
kačnej skúšky. 

Ako sa to vyvinulo a čo na to ko-
mora?
 - V tom období bola zrušená 

prax, čiže povinnosť preukázať 
prax pre získanie živnostenské-
ho listu. Slovenská živnostenská 
komora sa domnieva, že na pod-
net odborných škôl došlo k úpra-
ve zákona č. 568/2009 Z. z. 
o celoživotnom vzdelávaní, kde 
kvalifikačná skúška je nahradená 
osvedčením o úplnej alebo čias-
točnej kvalifikácii. Stalo sa tak 
tým, že od 1. 1. 2012 malo Minis-
terstvo školstva SR pripraviť vyko-
návaciu vyhlášku o forme a spôso-

be získania takéhoto osvedčenia 
ako aj o obsahu a priebehu ta-
kejto skúšky. Výstupom by bolo 
osvedčenie o úplnej alebo čias-
točnej kvalifikácii. Takáto vykoná-
vacia vyhláška k 1. januáru 2012 
nebola spracovaná ani vydaná.

A to je problém? 
 - Áno. Celý problém spočíva 

v tom, že zákon o celoživotnom 
vzdelávaní je pre nás nevykonateľ-
ný. Komora sa touto situáciou zao-
berala už od marca 2011 a niekoľ-
kokrát naši zástupcovia, spoločne 
s riaditeľom odboru živnostenské-
ho podnikania ministerstva vnút-
ra, rokovali priamo na Minister-
stve školstva SR s cieľom problému 
predísť. Naše návrhy však nebo-
li ani zamietnuté, ani prijaté. Na 
margo tohto chcem ešte uviesť, že 
viacerí z nás zachytili v televíznom 
spravodajstve názor, že kvalifikač-
né skúšky sa kupujú. 

Je to vôbec možné?
 - Nevieme odkiaľ to redaktorka 

televízie zobrala, ale v žiadnom 
prípade nám také niečo nie je ani 
známe, ani sa nikdy neuskutočni-
lo a myslím si, že takéto neovere-
né konštatovanie je žalovateľné. 

 Ďakujem za rozhovor.
 Iva Bukvová

AKO TO SO ZÁKONOM NEJDE

CHÝBAJÚ 
PREVENTÍVNE OPATRENIA

Rozhovor s Vladimírom Mičkom, povereným riaditeľom Úradu komory a predsedom KZK 
SŽK Bratislava

Hodnotenie koncepcia BOZP 

Slovenská živnostenská komora v rámci spolupráce v oblasti zabezpečovania úloh stanovených 
koncepciou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v roku 2011 zabezpečovala:

•  V rámci aktivít KZK dva semináre k problematike bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci

•  Propagáciu programu Dobré pre teba - dobré pre podnik 
(účasť na seminároch organizovaných v rámci tohto programu)

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov neboli vydané odborné a vzdelávacie materiály.
Odporúčame riešiť vydávanie inštruktážnych materiálov pre zabezpečenie BOZP zo štátnych 

prostriedkov. Nie sú známe kroky, smerujúce k príprave projektu na zriadenie internetovej strán-
ky, špecializovanej na oblasť BOZP. Komora nedostala požiadavku na spoluprácu pre realizáciu 
projektu Podnikaj bezpečne. 

Zanedbávajú sa preventívne opatrenia z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, aj na 
úrovni štátnej správy, napriek výberu úrazového poistenia, ktoré by malo slúžiť aj na tieto účely. 

(Tento materiál bol zaslaný na vyžiadanie MPSVR SR.)  Ing. Ján Kadúc
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Zo zhromaždení 
delegátov KZK

KOŠIČANIA ROKOVALI V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

TRNAVČANIA ŽIVO DISKUTOVALI 

V predposledný februárový deň 
sa v Spišskej Novej Vsi uskutočni-
lo zhromaždenie delegátov košic-
kej krajskej zložky. Delegátov na 
pôde mesta privítal primátor mes-
ta PhDr. Ján Volný, PhD. Poinfor-
moval ich o tom, čo všetko sa po-
darilo zrealizovať pri odstraňovaní 
nedostatkov a pri rozvoji a zveľa-
ďovaní mesta. Ďalej spomenul, 
čo chcú v budúcom období pre 
občanov urobiť a čím vytvoria aj 
podmienky na zlepšenie podnika-
teľského prostredia a aj uľahčenie 
života živnostníkom v meste.

Okrem primátora Spišskej No-
vej Vsi sa ako hostia rokovania živ-
nostníkov z regiónu Košice zúčas-
tnili JUDr. Viera Ječimová, vedú-
ca odboru živnostenského podni-
kania pri OÚ, Ing. Michal Mud-
rák, člen predstavenstva SŽK 
a Magdaléna Haburová, prvá no-

siteľka ocenenia Čestný člen SŽK 
v KZK Košice (foto vľavo dolu). 

Predseda krajskej zložky Ervín 
Boháčik okrem hodnotenia čin-
nosti zložky hovoril o opodstat-
není existencie Slovenskej živnos-
tenskej komory pre živnostenský 
stav a uviedol aktivitu komory na 
zabránenie zvyšovaniu odvodo-
vej zaťaženosti a daní. Vyzdvihol 
aktívny prístup zástupcov Kresťan-
skodemokratického hnutia a Ob-
čianskej konzervatívnej strany, 
ktorí sa rozhodli v tomto smere 
živnostníkom pomôcť a odmiet-
li podporiť vládny návrh v ná-
rodnej rade. Tiež uviedol rozdiel 
prístupu ministerstiev a ich úrad-
níkov k zavádzaniu nových prv-
kov do života. Na jednej strane 
bol nábeh nového systému v rám-
ci živnostenských úradov a zriade-
nie jednotných kontaktných miest 
cestou zodpovedných pracovní-
kov ministerstva vnútra bezprob-
lémový a živnostníci konštatovali 
len zjednodušenie administratívy. 
Na strane druhej všetci vidíme aké 
dopady má chaotický a nepripra-
vený nábeh systému na daňových 
úradoch.

Zhromaždenie delegátov KZK 
Košice zvolilo nové orgány na na-
sledovné volebné obdobie. Za 
predsedu zložky bol opätovne 
zvolený Ervín Boháčik, členmi 
predstavenstva sa stali Viera Du-
dová, Ing. Ľubica Hatalová, Ing. 
Anna Manojlovičová, Ing. Má-
ria Kleinová a Zlata Marhefková, 
členmi dozornej rady Ing. Vladi-
mír Holečko, Silvia Dzurindová, 
PhDr. Iveta Takáčová, Ing. Igor 

Filip, MVDr. Eva Csernoková 
a Ing. Ladislav Lúchava. Zhromaž-
denie do ústredných orgánov SŽK 
navrhlo Ervína Boháčika a Ing. 
Tomáša Novotného (do predsta-

venstva), Ing. Vladimíra Holečku 
a náhradníčku PhDr. Ivetu Taká-
čovú (do dozornej rady), do funk-
cie predsedu SŽK Ing. Vojtecha 
Gottschalla.  (b)

Delegáti trnavskej krajskej 
zložky sa zišli na výročnom 
zasadnutí začiatkom marca 
v peknom prostredí v Hrnčia-
rovciach nad Parnou. V sprá-
ve o činnosti predseda zložky 
Ing. Robert Schmidt konšta-
toval, že živnostníci majú za 
sebou ťažké obdobie, najmä 
preto, že prácu brzdil legisla-
tívny chaos. Konštatoval, že 
o nič ľahšie časy nečakajú živ-

nostenskú obec ani s nasle-
dujúcom období. Zvlášť bola 
v správe zhodnotená spolu-
práca zástupcov krajskej zlož-
ky na vzdelávacom projekte, aj 
keď nebol dotiahnutý do kon-
ca, a spolupráca predstavite-
ľov Slovenskej živnostenskej 
komory pri rokovaniach o od-
vodovej reforme. Predseda 
zložky vyzdvihol dobré hospo-
dárenie, skonštatoval, že bolo 

lepšie ako v iných krajských 
zložkách. Napokon oznámil 
členom, že aj napriek nízkej 
členskej základni tejto zložky 
sa darí KZK Trnava pozitívne 
zviditeľňovať. 

Zhromaždenie delegátov po-
tvrdilo vo funkcii predsedu 
zložky opäť Roberta Schmid-
ta, do predstavenstva KZK boli 
zvolení Aurel Bott, Mária Hru-
šecká, Marián Ivanov, Ing. Jo-

zef Jasenák, Ing. Ján Kadúc, 
Ing. Igor Krajči, Ján Maršala, 
Štefan Petržala a Peter Metelič-
ka, do dozornej rady Vladimír 
Iglár, Ing. Miloš Šegeda a Ing. 
Tibor Iró. 

Na zhromaždení delegá-
tov trnavskej krajskej zložky 
bola stopercentná účasť a bo-
hatá diskusia. Prítomní hovo-

(Pokračovanie na str. 5)
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Zo života komory
Výzva

MEDZINÁRODNÁ 
SÚŤAŽ

POHÁR ZRUČNOSTI 
V MIŠKOLCI

TRNAVČANIA ŽIVO 
DISKUTOVALI 

V susednom Maďarsku sa 11. marca konala medzinárodná súťaž 
Pohár zručnosti 2012. V kozmetickej súťaži nás reprezentovali tri žiač-
ky odboru kozmetička, jedna žiačka odboru kozmetička a vizážistka 
a šesť žiakov v kaderníckej súťaži. 

V pánskej kategórii, ktorú tvorili dve súťažné disciplíny v disciplíne 
Módny účes na dlhých vlasoch obsadila 1. miesto Brenda Galajdová, 
žiačka III. E triedy, v disciplíne Trendové strihanie a sušenie na 2. a 3. 
mieste skončil Daniel Széles, žiak II. E triedy. V súčte oboch disciplín 
1. miesto obsadila Brenda Galajdová, ktorá bola ocenená aj mimoriad-
nou cenou. 

V kozmetickej súťaži - v disciplíne Denné nositeľné líčenie sekretár-
ky na 1. mieste skončila Nikola Singovszká zo IV. A triedy a na 3. mies-
te Bibiána Fabiánová z III. H triedy. V súťažnej disciplíne Extravagantná 
nevesta – fantazijné líčenie obsadila 3. miesto Daniela Krupášová zo 
IV. A triedy. Ostatní súťažiaci skončili do desiateho miesta. (e)

 (Foto: Jarmila Jakubčáková-Kandová)

Najúspešnejšia súťažiaca Brenda GALAJDOVÁ

Prvé miesto „Módny účes na dlhých vlasoch“ Brenda GALAJDOVÁ

Tretie miesto „Denné nositeľné líčenie sekretárky“ Bibiána FABIÁNOVÁ

Prvé miesto „Denné nositeľné líčenie sekretárky“ Nikolka SINGOVSZKÁ

VÝZVA
Vážená pani predsedníčka, vážení páni predsedovia, 

ako som vás informoval na predstavenstve SŽK naša kraj-
ská zložka prijala úlohu zabezpečiť rast členskej základne 
o sto percent. Na predstavenstve krajskej zložky 23. mar-
ca 2012 sme zistili, že úlohu sa podarilo splniť do kon-
ca februára a preto sme sa dohodli, že v roku 2012 bu-
deme mať minimálne 150 a v roku 2013 minimálne 400 
nových členov. Naším cieľom je zabezpečiť výrazný rast 
váhy a významu Slovenskej živnostenskej komory v re-
gióne.
S úlohou sa stotožnili všetci členovia predstavenstva a do-

zornej rady krajskej zložky. Veľmi ma to potešilo a upev-
nilo moje presvedčenie, že je to správna cesta. Ak by sa 
k našej iniciatíve pripojili aj ďalšie krajské zložky, zname-
nalo by to nárast členskej základne na úroveň skoro jed-
ného percenta aktívnych podnikateľov. Ďalšou výhodou 
nárastu členskej základne by bola možnosť spoľahlivého 
samofinancovania. Organizácia, ktorá zastupuje niekoľ-
ko tisíc členov, je zároveň dôstojným partnerom pre exe-
kutívu. Pri takom veľkom množstve členov by sme určite 
získali dostatok kvalifikovaných kádrov na zastupovanie 
Slovenskej živnostenskej komory na každej úrovni.
 Splnením našej iniciatívy v celoslovenskom rozsahu by 

význam SŽK vzrástol natoľko, že by sme mohli rozhodo-
vať o základných atribútoch podnikania. To vidím ako je-
dinú možnú cestu základného kvalifikovaného posunu 
Slovenskej živnostenskej komory, po ktorom volajú jed-
nak jej členovia a jednak jej funkcionári. 
 S úctou

  Ing. Michal Mudrák, 
 predseda KZK SŽK Prešov

Adresované predsedom krajských zložiek SŽK

rili okrem iného aj o tom, čo 
by bolo potrebné na zhromaž-
deniach delegátov presadzo-
vať, poukazovali na nestabilitu 
v legislatívnom procese. 

Marián Dolnák, ktorý ako 
živnostník pôsobil v zahrani-
čí (Taliansku a Slovinsku) ho-
voril o skúsenostiach živnos-
tenskej komory v Slovinsku, 
poukázal na rozdiely v prípa-
de povinného a nepovinného 
členstva a o možnostiach po-
moci živnostenskému stavu 
cestou živnobanky. Upozornil 
na to, že u nás sa veľa politizu-
je. Ing. Jasenák začal diskusiu 
konštatovaním, že sila sa odví-
ja od kompetencií a vo svojom 
príspevku poukázal na kom-
petencie dvoch ministerstiev – 
vnútra a hospodárstva – sme-
rom k živnostenskej komore. 
Vyzval členov zložky, aby sa na 
pôde komory o presune kom-
petencií začalo diskutovať. 

Skaličan Štefan Petržala ho-
voril o stretnutí s ministrom 
zdravotníctva, avšak pozna-
menal, že jedna vec je rozobe-
rať na takomto stretnutí prob-
lémy živnostníkov a druhá mať 
v národnej rade zástupcu, kto-
rý by požiadavky živnostníkov 
presadzoval. Preto vyzval prí-
tomných, aby volili kandidátov 
za živnostenskú komoru. 

Zhromaždenia delegátov sa 
zúčastnili aj zástupcovia ges-
tora komory – VÚB banky, 
a. s., ktorí predstavili nové pro-
dukty a ústretovo odpovedali 
prítomným na otázky. Trnavča-
nia navrhli, aby sa niektoré od-
povede, týkajúce sa najmä pô-
žičkového režimu, objavili aj 
na stránkach našich novín. (Od 
budúceho vydania ŽN zač-
neme pravidelne uverejňovať 
informácie VÚB banky, ktoré 
budú vznikať na základe otá-
zok členov komory. Pozn. red.) 
 (Text a foto: ib) 

(Dokončenie zo str. 4)



Odteraz vám SPP ponúka
okrem plynu aj elektrinu

 až o 10 % výhodnejšie oproti tradičným dodávateľom
 s garanciou nemennej ceny počas zmluvného obdobia
 so spoľahlivosťou a stabilitou, na ktorú ste zvyknutí
 so službami a dostupnosťou na celom Slovensku

Je to jednoduché, stačí kliknúť 
na www.spp.sk alebo www.ElektrinaVyhodne.sk
alebo zavolajte na Biznis linku SPP 0850 111 565 a dozviete sa všetko potrebné. 
Zmenu vášho súčasného dodávateľa vybavíme za vás.   
 

SPP má   novú  energiu
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List predsedovi živnostenskej strany
Adresár

Vážený pán predseda strany živnostníkov Slovenska!

Som len drobným živnostníkom, ktorý je odkázaný na tie 
väčšie firmy, lebo do súťaží, ktoré sú vyhlasované vo verej-
nom obstarávaní sa nemôžem prihlásiť. Dôvod je ten, že vo 
väčšine prípadov nespĺňam obrat a požadované zábezpe-
ky. Súhlasím s tým, že je potrebné zmeniť zákon o verejnom 
obstarávaní. Bolo by dobré keby ste sa ako strana dostali do 
parlamentu, aby sme mali zastúpenie, ktoré by chránilo živ-
nostníkov. Len neviem, či sa to podarí, lebo dosť veľa ľudí, 
avšak aj samotní živnostníci, sú znechutení sa zúčastniť vo-
lieb. A čo je najväčší problém? To, že o strane živnostníkov 
vie dosť málo občanov. Trebalo by robiť mítingy a osloviť čo 
najviac obyvateľov Slovenska. 
Vlastne som Vám ani nechcel písať, ale relácia, ktorá bola 

odvysielaná na TA3 ma k tomu donútila. Diskutovali tam za 
Smer-SD pán Fico a za KDH pán Fígeľ. Keď som ich tak po-
čúval ako po takmer dvadsiatich rokoch prišli na to, že je po-
trebné radšej podporovať domácich živnostníkov a domá-
ce podnikateľské prostredie a nie veľké stimuly, búrila sa vo 
mne žlč. Hovorili tak akoby teraz objavili Ameriku. Veď to je 
výsmech, kde boli doteraz? Zasa sa to sľubuje pred voľba-
mi? Alebo už nie je čo privatizovať, tak si povedali, že teraz 
skúsme niečo urobiť aj pre tých živnostníkov, ale nepove-
dali pre ktorých, či pre tých, čo budú mať tričko KDH ale-
bo SMER-SD. Odrazu im na nás záleží alebo je dosť možné, 
že sa boja kauzy GORILA. Možno aj preto, že sa na politic-
kej scéne objavila strana živnostníkov? Mám z toho taký po-
cit. Prečo do takejto diskusie nejde aj Vaša strana, možno by 
ste sa viac dostali do podvedomia občanov. To je môj názor. 
Urobte preto maximum, lebo naozaj vo svojom programe 
máte skoro všetko to, čo živnostníka trápi. A je toho veľa, 
čo by sa malo v tomto skorumpovanom štáte zlepšiť. Veď 
my, živnostníci (mám na mysli tých drobných), doslova iba 
prežívame. 
Chcem Vašu pozornosť upriamiť aj na to, čo bolo v tele-

víznych novinách o tom ako chce vláda znova dať finančnú 
pomoc Samsungu. 28 miliónov eur!! Nie na novovytvorené 
miesta, ale na tie, čo už boli vytvorené! Proste, pracovníci 
Samsungu, ktorí boli už z úradu práce zobratí do pracovné-
ho pomeru na určité miesto, teraz iba prejdú na iné pracov-
né miesto. Samsung si dal podmienku, že keď im to nebude 
schválené, pôjdu do Rumunska. A naša vláda im chce vyho-
vieť. Je to absurdné, lebo, keď by bol o niečo také žiadal slo-
venský podnikateľ, tak to určite neprejde. Prečo pán Figeľ 
zavádzal ako chcú pomáhať živnostníkom a pritom zasa len 
podporujú cudzie firmy? Veď za takých podmienok by tiež 
domáci podnikateľ dokázal zamestnať ľudí! Prečo z nás živ-
nostníkov robia hlupákov, veď my sa im skladáme na dob-
ré platy? 
Najprv som Vám ani nechcel písať, avšak rozmyslel som si 

to, dúfajúc, že sa neurazíte, ak sa nepodpíšem celým me-
nom, lebo mám obavu, že keď sa nedostanete do parlamen-
tu, tak už nebudem mať vôbec žiadnu zákazku. Žijem v Sta-
rej Ľubovni a tu je veľmi ťažko získať nejakú zákazku. Ja Vás 
určite aj s mojou rodinou budem voliť, len robte všetko pre-
to, aby ste boli v parlamente.
 S pozdravom 
 Miro, živnostník

MIRO, ŽIVNOSTNÍK, 
OSLOVUJE PREDSEDU 

ŽIVNOSTENSKEJ 
STRANY 

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

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

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

Krajská zložka Bratislava
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Tel./fax: 02/49 24 65 88, e-mail: szkkzba@mail.telekom.sk
Vladimír Mička, predseda
Michaela Kuchtová, kontaktná osoba

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

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

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

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

Krajská zložka Trenčín
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

Adresár Slovenskej 
živnostenskej komory

Napísané pred voľbami




