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V ostatnom období ma zaujali 
dve vyjadrenia ministra práce, so-
ciálnych vecí a rodiny. Po prvé po-
vedal: „Urobím všetko pre to, aby 
sa platy vo verejnej správe zvýšili.“ 
Druhé vyjadrenie, pri zdôvodňo-
vaní novely Zákonníka práce, zne-
lo: „Ľudia musia mať istoty!“ 

Nedá mi nezamyslieť sa nad tý-
mito vyjadreniami. Po prvé, urči-
te každý kto pracuje si zaslúži plat, 
aby mohol spokojne žiť aj so svo-
jou rodinou, hlavne, keď sa ná-
klady na život stále zvyšujú. Ako 
sa dotkne ono „zvyšovanie pla-
tov“ živnostníkov, ktorí sú stá-

le na periférii záujmu vládnych 
strán? Zvyšovaním platov sa, po-
chopiteľne, zvýši priemerná mzda 
a z toho vyplýva zvýšenie odvodo-
vých povinností pre živnostníkov. 
Na rozdiel od tých, ktorým sa au-
tomaticky valorizuje mzda na zá-
klade zvýšenia priemernej mzdy. 
(A toto vládne strany robia, aj keď 
smerom k radovým občanom ho-
voria o kríze.)

K vyjadreniu o istotách mám 
otázku: Komu zabezpečí isto-
ty novela Zákonníka práce? Za-
mestnancom firiem, štátnej správy 
a samosprávy. Podľa tohto vyjad-

renia len oni sú ľudia. Avšak čo živ-
nostníci, ktorí zamestnávajú ľudí? 
Tým sa podmienky rôznymi no-
velami zákonov a predpisov stále 
zhoršujú a mnohí sú donútení po-
stupne svojich zamestnancov pre-
púšťať a časom prestať podnikať.

Aj živnostníci sú ľudia! Aj oni by 
chceli mať aké-také istoty na po-
kojné podnikanie a pokojný život. 
Zatiaľ majú istotu iba v stále sa zvy-
šujúcich odvodoch a možno aj da-
niach.

Ervín Boháčik, 
predseda KZK Košice TEN ŽIVOT 

KAŽDODENNÝ!
Ten život, tá práca, tie po-

vinnosti, tie starosti! Takto si 
pravdepodobne povzdych-
ne, ak nie každodenne, tak 
istotne dosť často, občan, 
ktorý zápasí s problémami 
dnešnej doby. Žijeme v ťaž-
kých časoch! Žijeme rých-
lo a ustarostene. Mladí ľudia 
majú problémy získať plno-
hodnotné vzdelanie (aj pre-
to, že si vyberú školu cestou 
ľahšieho odporu) alebo sa po 
skončení školy adekvátne za-
mestnať (často musia odísť do 
iného odboru v akom ukonči-
li školu alebo zostanú na úra-
de práce). So získaním slušne 
plateného zamestnania majú 
starosti mladí aj tí skoršie na-
rodení (lebo nie všetci odídu 
pracovať do Rakúska, kde sa 
priemerné zárobky pohybu-
jú celkom v iných hraniciach). 
Rovnako sú na tom živnostní-
ci, ktorí skôr živoria ako sluš-
ne zarábajú, ktorých vláda 
prekvapuje doslova perma-
nentne novými povinnosťami 
(nie vždy v prospech zlepše-
nia podnikania) a ktorých ne-
raz podceňuje napriek tomu, 
že práve oni majú viac a lep-
šie príležitosti udržať zames-
tnanosť. Už ani nehovorím 
o ľuďoch odkázaných na po-
beranie dôchodku, ktorý by 
mal byť odmenou za celoži-
votné zásluhy, avšak je skôr al-
mužnou na prežitie. A z toho 
všetkého plynú ďalšie staros-
ti – u mladých napríklad so 

AJ ŽIVNOSTNÍCI SÚ ĽUDIA!

(Pokračovanie na str. 2)

Zamestnávatelia združení v Rade vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu •Transformácia 
odborného vzdelávania má zelenú!

 Na okraj účasti SŽK na 
Živnostenských trhoch 
(1/5)
 Transformácia odborné-
ho vzdelávania má zelenú 
(1/6)
 Rada vlády pre Partner-
skú dohodu (2)
 Úspešný Mňam fest (4)
 Právna poradňa (7)

V čísle:

Peniaze sú lepšie ako chudoba. Ak pre nič iné, tak aspoň z finančných dôvodov.  
(Woody Allen)

V nitrianskom stánku privítal predseda SŽK okrem iných hostí aj predse-
du vlády Roberta Fica (foto - jk-)

Koncom augusta prezentovala 
Slovenská živnostenská komora 
svoju činnosť už tradične vo vlas-
tnom stánku na výstavisku v Nitre, 
v rámci Živnostenských trhov naj-
väčšej slovenskej poľnohospodár-
skej výstavy Agrokomplex. (K uda-
losti sa vraciame fotoriportom na 
5. strane.)

V stánku bolo počas celej výsta-
vy veľmi rušno. Predseda SŽK Ing. 
Vojtech Gottschall tu privítal via-
cerých hostí, medzi nimi bol pred-
seda vlády Robert Fico, minister 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Ján Richter, minister pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka Ľubomír 
Jahnátek, Jana Laššáková, poslan-
kyňa NR SR, štátni tajomníci jed-

NA OKRAJ ÚČASTI SŽK NA 
ŽIVNOSTENSKÝCH TRHOCH

... aby každý absolvent 
mal uplatnenie

(Pokračovanie na str. 5)

Novela zákona o odbornom 
vzdelávaní a príprave, ktorá bola 
v minulom týždni schválená v par-
lamente vznikla na základe pod-
netov zamestnávateľov, ale aj škôl 
a viacerých organizácií. Hlavným 
cieľom novely je podpora a roz-
voj odborného vzdelávania na 
stredných školách. Na jej presa-
dení sa po prvý raz zhodli všet-
ky zamestnávateľské zväzy, kto-
ré sú zastúpené v Rade vlády pre 
odborné vzdelávanie a prípravu. 
Spoločnú reč tak našli Asociácia 

zamestnávateľských zväzov, Re-
publiková únia zamestnávateľov, 
Slovenská obchodná a priemysel-
ná komora, Slovenská poľnohos-
podárska a potravinárska komora, 
Slovenská živnostenská komora, 
Slovenská lesnícka komora a Slo-
venská banská komora. Spojenie 
týchto zamestnávateľských zvä-
zov a združení na tejto téme, kto-
ré mávajú inak veľakrát rozdielne 
názory, len podčiarkuje fakt, že 
vzdelávanie musíme zbaviť poli-
tizovania a reálne ho postaviť na 

zem. Základnými piliermi novej 
transformácie odborného vzde-
lávania a prípravy sú definovanie 
potrieb trhu práce a nastavenie 
výkonov škôl pre tieto potreby na 
úrovni regionálnych samospráv. 
Ďalej na úrovni štátnej samosprá-
vy kariérne odborné poradenstvo 
rodičom základných škôl a mo-
dernizácia a špecializácia škôl 
a vytváranie centier odborného 
vzdelávania a prípravy a v spolu-
práci so zamestnávateľmi overo-

(Pokračovanie na str. 6)
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Na výstavisku INCHEBA 
v Bratislave:
INTERBEAUTY JESEŇ
• 23. medzinárodný veľtrh 
kozmetiky
ESOTERIKA
• 5. vzdelávací a zábavný 
veľtrh
BIOSTYL
Veľtrh zdravej výživy, eko-
lógie a zdravého životného 
štýlu
4. až 6. októbra 2012
5 THE CRANBERRIES
Prvý koncert írskej rockovej 
kapely na Slovensku
13. októbra 2012
MODDOM
• 17. medzinárodný veľtrh 
nábytku, bytových doplnkov 
a interiérového dizajnu
ART
• 11. medzinárodná výstava 
výtvarného umenia
17. až 21. októbra 2012
ELECTRONIC INDOOR 
FESTIVAL
Tanečný maratón elektronic-
kej hudby
19. októbra 2012
BRATISLAVSKÉ JAZZOVÉ 
DNI SLSP
• 38. ročník obľúbeného 
festivalu so svetovými jazzo-
vými hviezdami
26. až 28. októbra 2012
Na výstavisku v Nitre: 
MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA 
PSOV
17. a 18. novembra 2012
Na výstavisku v Trenčíne:
ELO SYS 2012 
• 18. ročník medzinárod-
ného veľtrhu elektrotechni-
ky, elektroniky, energetiky 
a telekomunikácií
9. až 12. októbra 2012 
Zahraničné výstavy 
a veľtrhy:
SIAL Paríž, Francúzsko
• 13. ročník medzinárodné-
ho veľtrhu potravinárskych 
výrobkov
21. až 25. október 2012
POLAGRA – FOOD Poznaň, 
Poľsko
• 13. ročník medzinárodné-
ho potravinárskeho veľtrhu
8. až 11. októbra 2012

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 
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KALENDÁR

Informácie
Kalendár

  Konferencia Akreditácia od-
bornej prípravy. V termíne 7. 
a 8. novembra 2012 pripravu-
je Slovenská živnostenská komo-
ra v spolupráci s Cechom zvá-
račských odborníkov odbornú 
konferenciu, týkajúcu sa vzde-
lávania. Konferencia je súčasťou 
odborného podujatia Inovácie vo 
zváraní a koná sa pri príležitosti 
100. výročia udelenia najvýznam-
nejšieho patentu v oblasti zvára-
nia spišsko-podhradskému vy-
nálezcovi a podnikateľovi Jánovi 
Harmattovi. Konferencia sa bude 
konať v Remeselnom dome v Spiš-
skom Podhradí. Jej cieľom je na 
pozitívnych príkladoch poukázať 
na možnosti odborného vzdeláva-
nia. Záštitu nad konferenciou pre-

vzal tajomník Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu Ing. 
Štefan Chudoba, PhD.  (jj)   

  Slovenská živnostenská ko-
mora v rade vlády. Na prvom za-
sadnutí Rady vlády pre Partnerskú 
dohodu na roky 2014-2020, ko-
nanom 17. septembra 2012, kto-
rej členom je predseda Slovenskej 
živnostenskej komory Ing. Voj-
tech Gottschall, vláda v spoluprá-
ci s predstaviteľmi samospráv, so 
sociálnymi partnermi a zástupca-
mi vzdelávacích a vedeckých in-
štitúcií rozhodovala o využití pe-
ňazí z Európskej únie. Úlohou 
rady je poradiť vláde, koľko a na 
čo si má z Bruselu pýtať peniaze. 
Rada odporúča vláde operačné 
programy pre programové obdo-

bie 2014 - 2020, ich príslušnosť 
k jednotlivým rezortom, obsaho-
vý a finančný rámec jednotlivých 
operačných programov. Na čele 
rady partnerskej dohody je pre-
miér Robert Fico.  (b)

  Oživenie KZK Nitra. V stredu 
26. 9. sa zástupcovia KZK Trnava 
Ing. Robert Schmidt a Ing. Tibor 
Iró stretli s primátorom Nitry Doc. 
Ing. Jozefom Dvončom, CSc., 
ktorého oboznámili so situáciou 
v KZK Nitra a s cieľmi komory. Pri-
mátor prisľúbil preveriť možnos-
ti priestorov pre pôsobenie obno-
venej KZK Nitra. Na november je 
naplánované v novom sídle KZK 
Nitra jej mimoriadne zhromažde-
nie delegátov. (sch)

zaistením si slušného bývania, 
u starších so zaobstaraním si 
slušného dožitia. 

Aby to nevyzeralo, že na Slo-
vensku žijú iba chudobní ľu-
dia!

Ak nás vláda prekvapuje pra-
videlne novými odvodmi, či 
zmenami vo výške rôznych po-
platkov, nie sme však od chu-
doby ďaleko! Na druhej strane 
vláda hľadá možnosti ako na-
plniť štátny rozpočet, čo je po-
chopiteľné a zrozumiteľné. Po-
kúšala sa napríklad zaviesť daň 
z luxusu, skončilo to pri regis-
tračnom poplatku pri kúpe au-
tomobilu. Občania zostali na 
„vyťahovanie peňazí“. Doplá-
ca zamestnanec s priemernou 
mzdou, živnostník, či malý 
podnikateľ!

Vláda, prezentujúc finančné 
problémy, si pravdepodobne 
neuvedomuje, že ak má prob-
lémy štátna pokladňa, rov-
nako ich majú aj tí, ktorí od-
vádzajú do nej dane. A ak to 
budeme rozoberať, občan 
nemá ani prehľad o všetkom 
tom, čo sa s financiami v štát-
nej pokladni deje. Neraz sme 
si už položili otázku kam sa 
strácajú peniaze daňovníkov. 
Alebo otázku, prečo sa hovorí 
viac o tom ako peniaze od ob-
čana zobrať a nie dať občanovi 
možnosť slušne si zarobiť. 

 Iva Bukvová

TEN ŽIVOT 
KAŽDODENNÝ!

(Pokračovanie zo str. 1)

PRIORITOU VLÁDY 
JE VYUŽIŤ EUROFONDY 

NA PODPORU 
HOSPODÁRSKEHO RASTU
Viac ako 70 percent investícií 

na Slovensku pochádza z finanč-
ných prostriedkov Európskej únie. 
Vytvorenie najvhodnejších ope-
račných programov a efektívne 
čerpanie týchto finančných pros-
triedkov je hlavnou úlohou Rady 
vlády Slovenskej republiky pre 
Partnerskú dohodu na roky 2014 
– 2020. Rada je zložená z členov 
vlády, predstaviteľov samospráv, 
sociálnych partnerov a zástupcov 
vzdelávacích a vedeckých inštitú-
cií a bude platformou medzi Slo-
venskou republikou a Európskou 
úniou. Členovia Rady by sa mali 
stretávať raz za mesiac.

Predseda vlády Slovenskej re-
publiky Robert Fico na prvom za-
sadnutí Rady pripomenul, že Slo-
vensko stále dostáva z fondov 
Európskej únie viac ako do nich 
vkladá. V aktuálnom programo-
vom období (roky 2007-2013) 
bolo pre Slovensko v rámci euro-
fondov vyčlenených 11,3 miliar-
dy eur, ktoré sú využívané najmä 
na výstavbu ciest, rekonštrukciu 
miest a obcí, vedu a výskum a po-
dobne. V súčasnosti sa pripravu-
je nový rozpočet na roky 2014 až 
2020 a je pravdepodobné, že Slo-
venská republika dostane na toto 
obdobie ešte vyšší objem peňazí 
z fondov EÚ. „Je našou povinnos-
ťou sa na nový rozpočet dobre pri-
praviť,“ zdôraznil predseda vlády 
SR Robert Fico.

V minulosti boli špeciálne ope-
račné programy, prostredníctvom 
ktorých boli eurofondy čerpa-
né, vytvárané na základe doho-

dy koaličných strán. Robert Fico 
oznámil, že operačné programy 
na nastávajúce obdobie budú vy-
tvárané v spolupráci s partnermi 
združenými práve v Rade vlády 
SR pre Partnerskú dohodu. Priori-
tou vlády je využiť finančné pro-
striedky z eurofondov na podpo-
ru hospodárskeho rastu. „V tomto 
duchu budeme pripravovať aj jed-
notlivé oblasti, do ktorých budú 
eurofondy investované. Pôjde pre-
dovšetkým o spoluprácu so sa-
mosprávami; jedna pätina peňazí 
bude určená na podporu sociálnej 
inklúzie a zamestnanosti. Ostatné 
operačné programy budú predme-
tom dohody,“ informoval premiér.

Pre Slovensko sú finančné pro-
striedky z fondov Európskej únie 
životne dôležité a prioritou je vy-
užiť ich na podporu hospodárske-
ho rastu. Okrem toho však Sloven-
sko bojuje proti kráteniu peňazí, 
určených na odstraňovanie regi-
onálnych rozdielov. Premiér pre-
to avizoval, že 5. októbra 2012 
sa v Bratislave uskutoční Sum-
mit Priateľov kohézie, na ktorom 
sa zúčastní aj predseda Európskej 
komisie J. M. Barroso. „Musíme 
Európskej únii vysvetľovať, že od-
straňovanie regionálnych rozdie-
lov je najlepší nástroj na podpo-
ru hospodárskeho rastu,“ povedal.

Rada vlády na svojom zasadnu-
tí schválila zloženie skupiny, kto-
rá bude na najvyššej úrovni vyjed-
návať s Bruselom. Na jej čele bude 
stáť podpredseda vlády a minis-
ter zahraničných vecí Miroslav 
Lajčák. (Publikované 17. 9. 2012)
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Projekt Hair.Net
Krátke správy

 • V okresoch Poprad aj Kež-
marok sa separovanému zbe-
ru darí. Brantner Poprad, s. r. 
o., zabezpečuje pre mesto Po-
prad a ďalšie obce tohto okresu 
zber, prepravu a nakladanie s ko-
munálnym odpadom. S prispe-
ním občanov za päť mesiacov 
tohto roka vyseparovali a na ďal-
šie zhodnotenie odovzdali 918 t 
druhotných surovín.  (t)

 • Svetová novinka. Svetová 
novinka nemecko-slovenskej fir-
my THERMO|SOLAR - vykuro-
vací systém Duo–Plus, ktorá vyu-
žíva výhody spojenia tepelného 
čerpadla s plochými vákuový-
mi slnečnými kolektormi, získa-
la zvláštnu dotáciu za inovatívne 
riešenie od nemeckého Spolko-
vého úradu pre hospodárstvo 
a kontrolu vývozu BAFA. Vyku-
rovací systém Duo-Plus je vhod-
ný hlavne pre vykurovanie ener-
geticky úsporných domov.  (pa)

 • Etablovanie na ruskom trhu. 
Firma THERMO|SOLAR Žiar, 
s.r.o., získala zákazku na dodáv-
ku slnečných kolektorov pre sú-
bor stavieb so solárnym ohrevom 
v Rusku, v satelitnej obci Moskvy 
– Dudkino.  (pa)

 • Zmena dodávateľa energie 
rýchlejšie a jednoduchšie. Od-
beratelia budú môcť po novom 
zmeniť dodávateľa elektrickej 
energie alebo zemného plynu 
ešte rýchlejšie a jednoduchšie. 
Nová legislatíva upravujúca pod-
mienky predaja energií umož-
ní zákazníkom zmeniť dodáva-
teľa už v priebehu troch týždňov 
bez poplatkov, pri dodržaní ce-
lého cyklu zmeny. Skupina ČEZ 
Slovensko očakáva v súvislosti 
s novou legislatívou nárast pre-
daja, avšak odberateľom radí, 
aby sa predajcov, ktorí ch oslo-
via v domácnosti nebáli, overili 
si ich a dôverovali iba tým, ktorí 
sa dokážu dôveryhodne identifi-
kovať.  (t)

 • Za cigarety platíme viac. Faj-
čiari 1. októbra platia viac za ci-
garety. Vyplýva to z novely, ktorá 
posúva zvýšenia sadzby spotreb-
nej dane z tabakových výrobkov 
z marca budúceho roka na tohto-
ročný október. Zvýšenie sadzby 
dane na tabakové výrobky bude 
mať priamo negatívny vplyv na 
domácnosti fajčiarov, a to zvýše-
ním ceny za škatuľku cigariet pri-
bližne o 0,10 eura vrátane dane 
z pridanej hodnoty.  (i)

Krátke správy

PROJEKT HAIR.NET V CIELI
Nechcem tvrdiť, že som poznat-

ky získané počas prípravy, realizá-
cie a trvania projektu, podrobila 
rozsiahlym výskumom a štúdiám, 
avšak domnievam sa, že situá-
cie, ktoré dotvárali mozaiku spo-
ločnej práce tímu, zloženého zo 
zástupcov Slovenskej živnosten-
skej komory a Regionálnej agen-
túry Senec – Pezinok, ma opráv-
ňujú napísať, že stratégia, ktorú 
sme zvolili, bola správna. Projekt 
mal veľké zámery a vyžadoval si aj 
veľké výkony. Cieľ - zlepšiť kvali-
tu vzdelávania pomocou transfe-
ru materiálov z Veľkej Británie do 
troch štátov (Slovenska, Rumun-
ska, Bulharska) v súlade s kultúr-
nymi odlišnosťami zapojených 
partnerov, sa napĺňal postupne.

V dňoch 3. až 5. novembra 2010 
sa v Pezinku uskutočnilo úvod-
né stretnutie partnerov, ktorí sa 
zhodli na dôležitosti prenášaných 
učebných materiálov, vo veľkej 
miere využívajúcich moderné in-
formačné technológie. Postup-
ne sa realizovali pracovné balíky, 
zostavením projektových tímov 
a spracovaním podrobného plá-

nu aktivít. Napríklad pracovný 
balík WP2 sa zameriaval na za-
bezpečenie kvality a hodnotenia 
vzdelávacích potrieb. Slovenská 
živnostenská komora bola pove-
rená spracovaním materiálov, ur-
čených na prenos a adaptovanie 
v rámci pracovného balíka WP5. 
Začala najťažšia fáza práce, od 
ktorej závisel výsledný produkt. 
Preklady z anglického do sloven-
ského jazyka predstihli naše oča-
kávania, pričom s prekladateľ-
skou a tlmočníckou činnosťou sa 
v projekte nerátalo. Výrazy použi-

té v anglickom texte sa dali pre-
ložiť v niektorých prípadoch iba 
za pomoci spresňujúcich termí-
nov. V texte sa museli vymedziť 
odborné termíny, aby v celkovom 
kontexte nestratili svoj pôvodný, 
správny výraz. Preklad materiálov 
sme zvládli, splnil funkciu objas-
ňujúcich významov slov, ktorý je 
v súlade s u nás zaužívanou termi-
nológiou. K tomu sa kladne vyjad-
rili aj odborní posudzovatelia.

O aktivitách projektu Hair.Net 
sme pravidelne informovali pro-

jektových partnerov, ktorých sme 
privítali v druhej polovici reali-
zácie projektu (12. a 13.októbra 
2011) opäť na Slovensku. Prvý 
pracovný deň si prezreli priesto-
ry a práce žiakov Strednej odbor-
nej školy na Jesenského ulici v No-
vých Zámkoch. Druhý pracovný 
deň sa stretli v priestoroch Sloven-
skej živnostenskej komory v Bra-
tislave. Vo viere v úspešný výsle-
dok tu požiadal hlavný anglický 
partner projektu (MIMAS), so sú-
hlasom všetkých prítomných part-

nerov projektu, zástupcov Slo-
venskej živnostenskej komory, 
aby prevzali na seba zodpoved-
nosť za splnenie úlohy WP7 - Tes-
tovanie, ktorou boli pôvodne po-
verení Rumuni. Bol to úspech, 
ktorý však niesol so sebou prácu 
navyše. Bolo potrebné pripraviť 
a preložiť do angličtiny metodic-
ké pokyny. Informovali sme uči-
teľov, majstrov odbornej výučby, 
žiakov, zamestnávateľov, zames-
tnancov, od Bratislavy cez Pezi-
nok, Prievidzu, Levice, N. Zám-
ky  po Košice, a to listami, tlačou, 
v Živnostenských novinách a ča-
sopise Absolut Look.

Na základe ohlasov sme sa roz-
hodli urobiť veľký krok - zorgani-
zovali sme dvojdňové odborné 
vzdelávanie v Podhájskej a to za 
účasti majstrov sveta a Európy v lí-
čení a účesovej tvorbe. 
Ďalej bolo treba vyhodnotiť a za 

Slovensko, Rumunsko a Bulhar-
sko spracovať výsledky testova-
nia z odborných materiálov, lek-
cií a video nahrávok, s tým, že 
záverečná správa (tzv. riport) bola 
odovzdaná a prednesená na zá-
verečnom stretnutí v Rumunsku 
(6. septembra 2012 v Kluži). 

O tom, že projekt a spoluúčasť 
a práca SŽK neboli zbytočné, sved-
čia mnohé ohlasy. Napríklad žiač-
ka Zuzana Smoláriková do istého 
mailu napísala: „Chcem sa zdo-
konaliť v účesovej tvorbe a verím, 
že k zlepšeniu mojich vedomos-
tí a zručností, a určite aj ku krea-
tivite, mi pomôže aj táto stránka. 
Bude pomáhať aj ďalším kaderní-
kom. Je pekné, že niečo také vznik-
lo...“ 

 Za projektový tím Slovenska 
 Dr. Katarína Babulíková
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Sviatok farmárov a živnostníkov v Bánovciach nad Bebravou • Nechýbali zástupcovia Slovenskej živnostenskej komory
Už nielen občania Bánoviec nad 

Bebravou, ale aj ľudia zo široké-
ho okolia sa prišli v sobotu 22. 
septembra pozrieť na druhý roč-
ník farmárskeho festivalu Mňam 
fest. Keďže prvý ročník zaujal ti-
síce návštevníkov, organizátori sa 
rozhodli s podujatím pokračovať 
v ešte s väčšími predsavzatiami. 

„Ak porovnávam s minulým ro-
kom, usudzujem, že ľudia nám 
dali dôveru. Keď pred rokom  pri-
šlo do sedem tisíc návštevníkov, 
povedali sme si, že Mňam fest sa 
musí stať tradíciou a sviatkom 
farmárov, živnostníkov a konzu-
mentov. A to sme dodržali. Ľu-
dia zistili, že slovenské potravi-
ny sú dobré, bezpečné a, hlavne, 
sú z nášho regiónu,“ povedal Šte-
fan Petrík, autor myšlienky farmár-
skeho festivalu, riaditeľ spoločnos-
ti MVL AGRO, s. r. o.

Na tohtoročný festival prišlo 
viac ako osem tisíc ľudí, ktorí svo-
jou prítomnosťou ukázali záujem 
o slovenské potraviny. Druhý roč-
ník, okrem zdvoj násobenia pre-
dávaného sortimentu, priniesol aj 
rozšírenú výstavu strojov a zvierat. 

Organizátori sa viac zamerali na 
gastronomické špeciality z okolia 
Bánoviec a na vystúpenia folklór-
nych súborov z regiónu. 

Poľnohospodári, výrobcovia a 
živnostníci predstavili širokej ve-
rejnosti svoje vlastné výrobky. 

Zdôrazňovali kvalitu. Daniel Ha-
bala, výrobca medovníkov z Par-
tizánskeho, Milan Krivý, výrob-
ca pravej Trenčianskej medoviny 
a včelích produktov, a však aj ďalší 
členovia Slovenskej živnostenskej 
komory sa pochvalne vyjadrova-
li k organizácii podujatia a boli 
veľmi spokojní so záujmom o ich 
produkty. Ten záujem a ten spô-
sob ponuky produktov priamo zá-
kazníkovi bol najväčšou odmenou 
pre výrobcov. 

Mňam fest sa stal aj veľmi pozi-
tívnou propagáciou mesta a re-
giónu. Organizátorov mohli po-
tešiť, že na podujatie prišlo viac 
návštevníkov ako pred rokom. 
A myšlienka predaja a distribúcie 

slovenských potravinárskych vý-
robkov zaujala aj zástupcov Slo-
venskej živnostenskej komory – 
trenčianskej krajskej zložky, ktorí 
v Bánovciach na d Bebravou pri-
pravujú zriadenie pravdepodob-
ne prvej obchodnej jednotky na 

Slovensku, v ktorej sa budú pre-
dávať jedine produkty od regio-
nálnych prvovýrobcov. Farmársky 
dom by mal byť oficiálne otvore-
ný pred vianočnými sviatkami. 
Pomoc pri jeho otvorení a širokej 
propagácii prisľúbili aj zástupco-
via Slovenskej poľnohospodárskej 
a potravinárskej komory.

 Bohumil Miko, 
 predseda KZK Trenčín 

Zo života komory
Legislatíva

ÚSPEŠNÝ MŇAM FEST

(foto -a-)

Čo potrebujete vedieť 

OD 1. OKTÓBRA MÁ 
ÚČINNOSŤ NOVELA 
O REGISTRAČNOM 

POPLATKU
Tzv. registračná daň na automobily znamená registračný poplatok za 

prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórií L, M1 a N1 do evi-
dencie vozidiel v Slovenskej republike. Najnižšia možná výška poplat-
ku je 33 eur, ktorá sa platí pri výkone motora auta najviac 80 kW. Rov-
nako výška poplatku 33 eur platí pre vozidlá mimo kategórií L, M1 
a N1, elektromobily a ďalšie zápisy pri predaji auta. Ak je výkon moto-
ra vyšší ako 80 kW, poplatok Podľa novely sú od tzv. registračnej dane 
oslobodené osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ak im na kúpu 
motorového vozidla kategórie M1 a N1 bol poskytnutý príspevok od 
štátu. Ak im príspevok poskytnutý nebol, poplatok sa takýmto oso-
bám znižuje o polovicu, najviac však o 100 eur. Od správneho poplat-
ku je oslobodený tiež zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípoj-
ného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu 
alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov. (re)
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V Nitre sa konali aj 1. kvalifikačné preteky tretích Majstrovstiev Sloven-
ska v zručnosti vedenia vysokozdvižných motorových vozíkov

Predseda komory Ing. Gottschall so zástupkyňou VÚB, a.s. - generál-
ny partner SŽK

Cech zváračských odborníkov zrealizoval unikátnu opravu historického 
zvonu. Opravený zvon bol výstavený v stánku SŽK. Poklep urobil  minis-
ter práce Ján Richter

notlivých rezortov a nominanti 
politických strán. 

V rámci stánku pôsobil aj gene-
rálny partner SŽK VÚB, a. s., a po-
radenskú činnosť prezentoval, 
a aj záujemcom fundovane radil, 
odbor živnostenského podnika-
nia Ministerstva vnútra SR na čele 
s jeho riaditeľom Ing. Jánom Dut-
kom. 

V stánku zaujal návštevníkov, 
osobitne vzácnych hostí, vystavo-
vaný zvon, s ktorým prezentoval 
svoju činnosť člen komory - Cech 
zváračských odborníkov. Neje-
den návštevník sa zastavil pri mi-
lých prácach keramikára Michala 
Horníka, ktorý sa prezentuje svo-
jimi prácami na výstavisku v Nitre 
už niekoľko rokov. 

Na tlačovej konferencii pred 
otvorením výstavy sa minister poľ-
nohospodárstva Ľubomír Jahná-

tek dotkol súčasných problémov 
slovenského poľnohospodárstva 
a aj podnikania v oblastiach, kto-
ré mali na výstave svoje miesto. 
V jeho slovách rezonovala téma 
poľnohospodárska kríza a zlá si-
tuácia v poľnohospodárske. Jah-
nátek povedal, že je vecou vlá-
dy pomôcť chlebovému odvetviu. 
„Musíme prijať veľa systémo-
vých krokov. Agrokomplex je jed-
ným z kamienkov mozaiky,“ po-
vedal minister. Ministerstvo chce 
zavádzať ďalšie aktivity, dať ďalšie 
priestory na prezentovanie poľno-
hospodárskej výroby na Sloven-
sku, čo má byť pokus reštartovať aj 
výstavisko v Nitre a výstavu Agro-
komplex. Tieto zámery vlády bolo 
vidieť už aj na tohtoročnej výstave, 
na ktorú prišiel organizátor s mno-
hými novinkami. 

Iva Bukvová 
(foto J. Kostan, J. Jasenák a autorka)

(Dokončenie zo str. 1)

NA OKRAJ ÚČASTI SŽK NA 
ŽIVNOSTENSKÝCH TRHOCH

Živnostenské trhy v Nitre

Zvony majú dejiny rovnako ako 
ľudstvo. Používali ich už starí Egyp-
ťania, boli to však kovové platne 
navzájom znitované s klopadlom. 
Prvé odlievané zvony boli zhoto-
vené v škótskych a írskych klášto-
roch okolo roku 490. Prvý pred-
pis o tom, ako zvony používať pri 
cirkevných obradoch, vydal pá-
pež Sabián v roku 604. Na veže 
kostolov v mestách sa zvony do-
stali okolo roku 800, na vidieku 
neskôr. 

Od začiatku 13. storočia začí-
najú mať zvony tvar súčasných 
zvonov. V 16. storočí ich tvar zdo-
konalil Vanoccio, ktorý vo svojom 
diele Piratechnia opisuje aj spô-
sob opravy zvonov.

Pamätné opravy zvonov
Tak ako je dlhá história vzniku 

zvonov, tak dlhá je aj história ich 
opráv. Jednu z prvých opráv opisu-
je Theopilus v popise zvonolejár-
stva už v 11. storočí. Vo všeobec-
nosti sa v tých dobách používal 
tzv. téglikový spôsob opravy. Do 
rozšírenej trhliny predhriateho 
zvonu sa lial z téglika horúci kov, 

až do doby, keď sa zistilo zmäknu-
tie zvonoviny v okolí trhliny. Po-
tom sa kov nechal pomaly schlad-
núť. V stredoveku sa používalo 
tiež spájkovanie. Trhlina sa vybrú-
sila a vyliala spájkou z cínu, zinku 
a bizmutu. Úspešné použitie tej-
to metódy je doložené v Magde-
burskej Schäppennchronik z roku 
1453. Ďalší spôsob opravy zvona 
je opísaný v Krünitzovej encyklo-
pédii z roku 1780.

Predohrev zvona pred začatím 
opravy

Súčasná metóda opravy je za-
ložená na zváraní, pričom sa na 
natavenie základného materiá-
lu používa kyslíkovo-acetyléno-
vý neutrálny plameň. Pred samot-
nou opravou treba upozorniť na 
dva základné problémové faktory 
- veľkú krehkosť materiálu a zlú te-
pelnú vodivosť. Z uvedeného vy-
plývajú nasledovné zásady:

1. Rovnomerný a pomalý ohrev
Ideálne je zvon predhriať v peci. 

Samozrejme, je to možné len pri 
malých zvonoch. Pri veľkých mu-
síme voliť ohrev pomocou ho-

rákov, rozmiestnených tak, aby 
sme zvon rovnomerne ohrievali. 
Zvon sa musí tiež tepelne zaizo-
lovať proti rýchlemu chladnutiu. 
Predohrev sa volí v rozsahu 450 - 
500°C.

2. Príprava trhliny
Trhlina sa môže vytaviť alebo vy-

brúsiť. Úkos volíme tak, aby sa dal 
prevariť celý prierez steny zvonu. 
Pri brúsení hlavnej trhliny, smeru-
júcej zväčša kolmo na veniec, tre-

ba zisťovať aj prítomnosť vedľaj-
ších trhlín, ktoré sú orientované 
kolmo na hlavnú trhlinu. Takéto 
trhliny výrazne komplikujú opra-
vu.

3. Použitie vratného kroku
Zvára sa v krátkych úsekoch, 60 

- 70 mm, smerom od konca trhli-
ny, pričom sa pretavujú 2/3 hrúb-
ky steny zvona. Po ukončení da-
ného úseku sa zvon otočí a zvára 

PAMÄTNÉ OPRAVY ZVONOV

(Dokončenie na str. 7)
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SPOLUPRÁCA FIRIEM SO ŠKOLAMI 
MÁ ZVÝŠIŤ ZAMESTNANOSŤ

vanie kvality a uplatniteľnosti ab-
solventov.

Zamestnávatelia, zastúpení v Ra-
 de vlády pre odborné vzdelávanie 
a prípravu, ktorí spolupracovali na 
tvorbe novely zákona si nemys-
lia, že cieľom právomocí vyšších 
územných celkov je preferovanie 
štátnych škôl pred súkromnými či 
cirkevnými. Cieľom je, aby zastu-
piteľstvá až po prerokovaní v Kraj-
skej rade odborného vzdelávania 
a prípravy v súlade s regionálnou 
stratégiou výchovy a vzdeláva-
nia a na základe analýz a prognóz 
trhu práce v regióne určili výko-
ny pre prvé ročníky vo všetkých 
stredných školách v ich územnej 
pôsobnosti. Aj preto musia samo-
správne kraje vytvárať kvalifiko-
vanú a kvalitnú stratégiu rozvoja. 

Práve účasť zástupcov súkrom-
ných a cirkevných škôl v Kraj-
ských radách pre odborné vzde-
lávanie a prípravu, má zabezpečiť 
objektivitu rozhodnutí a v prípade 
sporných rozhodnutí dáva nove-
la možnosť dať takéto rozhodnu-
tie preskúmať Ministerstvu škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR 
a minister môže vykonať náprav-
né opatrenie.

Nemyslíme si, že cieľom novely 
je preferovanie štátnych škôl. No-
vela má dať možnosť rásť kvalit-
ným školám na úkor nekvalitných. 
Cieľom je, aby naše školy produ-
kovali uplatniteľných absolven-
tov pripravených na povolanie. 
S týmto zámerom sme do príprav 
novely vstupovali a aj preto dnes 
za jej realizáciou, ako zástupcovia 

zamestnávateľov stojíme. Samo-
zrejme očakávame, že touto no-
velou zákona sa transformácia iba 
začína a ďalšou dôležitou zme-
nou musí byť systém financovania 
vzdelávania, vrátane odborného, 
ktoré bude založené na uplatniteľ-
nosti absolventov a na podmien-
kach pre prípravu v jednotlivých 
odboroch , ktoré sú rozdielne.

Prvým krokom transformácie, 
ktorý dnes prezentovali zames-
tnávatelia združení v Rade vlády 
pre odborné vzdelávanie je ini-
ciovanie prvých projektov trans-
formácie: Národná sústava kvali-
fikácií, Transformácie stredného 
odborného vzdelávania a Podpo-
ry technickej výchovy na zaklad-
ných školách - ktoré sú v súčasnos-
ti v štádiu pripomienkovania.

... aby každý absolvent 
mal uplatnenie(Dokončenie zo str. 1)

(Fabriky rozbiehajú školy, ktoré dodajú pracovníkov, Pravda, 
26. septembra 2012, autor Branislav Toma)

Po skončení strednej odbornej 
školy sa vo svojom odbore zames-
tná len šesť percent absolventov. 
Firmy tento trend plánujú zme-
niť už v tomto roku rozbehnutím 
spolupráce s 21 odbornými ško-
lami napojenými priamo na prax. 
Umožňuje im to nedávno schvá-
lená novela zákona o odbornom 
vzdelávaní. Cieľom celého pro-
jektu je zvýšiť zamestnanie mla-
dých ľudí v odbore až na osemde-
siat percent.

„V susedných Čechách skon-
čilo odbornú školu pre automo-
bilku Škoda v minulom roku 165 
mladých ľudí, z toho 159 hneď na-
stúpilo na plnohodnotné pracov-
né miesto. Niečo podobné by sme 
chceli dosiahnuť aj tu Slovensku,“ 
povedal Július Hron, viceprezi-

dent Združenia automobilového 
priemyslu.

Zamestnávatelia vybrali 21 pilot-
ných škôl, s ktorými budú spolu-
pracovať na zapájaní sa mladých 
ľudí do praxe. Ak sa projekt osved-
čí, v budúcom roku by mohlo prísť 
v spolupráci s ministerstvom škol-
stva k jeho rozšíreniu na všetkých 
550 odborných škôl.

„Každá z týchto škôl už má sys-
tém spolupráce s podnikmi a te-
raz v nich pribudne manažér, zod-
povedný len za kooperáciu školy 
s praxou. Jeho úlohou bude napl-
no využívať možnosti zákona o od-
bornom vzdelávaní, teda nábor 
študentov na prax, získanie štipen-
dia či rôznych kvalifikácií potreb-
ných pre výkon budúceho povola-
nia,“ dodal Hron.

Zamestnávatelia budú od škôl 
na odplatu požadovať prijíma-
nie kvalitných študentov so záuj-
mom o prácu. Šikovní študenti zas 
za získanie štipendia budú musieť 
podniku podpísať, že po skončení 
školy v ňom ostanú pracovať mini-
málne päť rokov.

Zmyslom reformy školstva je aj 
rušenie nadbytočných kapacít. 
„Možno sa to niekomu nebude pá-
čiť, ale dnes majú stredné školy ka-
pacity prijať 88-tisíc študentov, 
kým trh je reálne schopný zamest-
nať len 44-tisíc. Určite teda bude 
musieť prísť aj k rušeniu nepotreb-
ných škôl,“ dodal prezident Zdru-
ženia automobilového priemyslu 
Jaroslav Holeček. Ušetrené penia-
ze sa budú dať spätne investovať 
do zlepšovania vzdelania žiakov.

V budúcnosti by sa, teda, nema-
lo stávať, aby ľudia až po skonče-

ní učňovky reálne začali uvažovať, 
kde budú pracovať. „Dnes je na-
príklad bežné, že o prácu v auto-
mobilovom priemysle sa zaujíma-
jú ľudia so skončeným vzdelaním 
čašníka, kuchára, či maliara. Ak sa 
zamestnávateľ rozhodne siahnuť 
po takýchto ľuďoch, musí nanovo 
investovať do ich vzdelania,“ do-
dal Holeček.

Všetci zamestnávatelia pritom 
jednoznačne tvrdia, že vzdeláva-
nie mladých ľudí je v prvom rade 
úlohou štátu a firmy môžu podať 
len pomocnú ruku.

„Napríklad cez sústavu ná-
rodných povolaní dať informá-
cie, o aké pracovné pozície bude 
v ekonomike dlhodobo záujem. 
Takýto zoznam žiadaných odborov 
pomôže aj rodičom pri rozhodova-
ní, na akú školu dajú svoje dieťa,“ 
hovorí Igor Patráš z Republikovej 
únie zamestnávateľov.

Dnes si napríklad veľa mladých 
ľudí myslí, že budúcnosť nemá 
práca v baníckom priemysle. 
„Toto nie je pravda, ťažby sú na re-
kordných úrovniach. Okrem uh-
lia k zvyšovaniu produkcie pomá-
ha ťaženie štrkov či mastenca,“ 
dodal Fedor Boroška, riaditeľ úra-
du Slovenskej banskej komory. Na 
druhej strane pre súčasné potre-
by baníkov stačí na Slovensku len 
jedna odborná škola.

Väčšie prepojenie s praxou po-
môže mladým ľuďom získavať 
rôzne kvalifikácie potrebné pre 
budúci výkon povolania. „Dnes 
napríklad žiadny operátor poľno-
hospodárskych strojov po skonče-
ní školy nemá vodičský preukaz na 
kombajn. Tieto stroje totiž stoja od 
stotisíc do dvestopäťdesiattisíc eur, 
a tak nie je v silách žiadnej školy 
zabezpečiť ich pre potreby svojich 
žiakov,“ uzavrel Miroslav Maxon 
zo Slovenskej poľnohospodárskej 
a potravinárskej komory. Zme-
na tohto stavu by mohla nastať po 
lepšom prepojení s praxou.

ÚRADNÍCI SÚ STRATENÍ
V PREKLADANÍ SPISOV

(PAPIERE, PAPIERE, VŠADE PAPIERE. Najlepším priateľom 
úradníka je tlačiareň. Do šanónov sa zakladajú tisícky strán. 
Denník SME, Projekt SME na úrade, 23. augusta 2012, autor Mi-
chal Piško)

Štát potlačí tony papiera. Na-
priek tomu musia ľudia rôznym 
úradom dokola ukazovať tie isté 
dokumenty. 

Keď som si zakladal živnosť pred 
21 rokmi, bol to obrovský roz-
diel, spomína šéf trnavskej živnos-
tenskej komory Robert Schmidt. 
„Dnes už nepotrebujem žiadať vý-
pis z registra trestov a behať na da-
ňový úrad a poisťovne. Všetko vy-
bavím na živnostenskom odbore 
nanajvýš za pár desiatok minút.“

Práve činnosť živnostenské-
ho odboru trnavského obvodné-
ho úradu skúmal spoločný pro-
jekt denníka SME a konzultantskej 
spoločnosti Accenture. Minister-

stvo vnútra bolo s jeho voľbou 
spokojné, keďže tam vládne na 
štátne pomery nebývalá elektroni-
zácia a prepojenosť databáz.

Závery analýzy však prekvapili aj 
ministerstvo. Dvadsaťpäť až štyrid-
sať percent úradníkov možno pre-
sunúť alebo prepustiť aj bez in-
vestícií, ďalšie úspory by priniesli 
procesné zmeny, tvrdia konzul-
tanti Accenture.

Počítačom neveria
Úradníci úkony zapisujú do po-

čítačov i písaniek a všetky rozhod-
nutia viacnásobne kopírujú aj do 
archívu. V papierovom svete tak 
miznú peniaze i čas.

Papier vládne aj pri živnosten-
ských kontrolách. Podstatnú časť 
kontroly zaberie vypisovanie úda-
jov o živnostníkovi a jeho pre-
vádzke do formulárov. Všetky 
tieto údaje má pritom úrad v data-
báze a správy z kontroly by mohol 
vytvárať priamo program. S no-
tebookom a malou prenosnou 
tlačiarňou by sa kontroly mohli 
urýchliť o desiatky minút.

Neprepojené úrady
Desaťtisíc strán ročne a prácu 23 

zamestnancov by všetky živnos-
tenské úrady na Slovensku doko-
py ušetrili aj prepojením obchod-
ného a živnostenského registra.
Zmeny v obchodnom registri sa 
dnes totiž neprenášajú do živnos-
tenského registra a úradníci ich 
musia vyhľadávať manuálne. Všet-
ky zmeny sa potom tlačia a zakla-

dajú.Obchodný register navyše pri 
zmenách štatutára neskúma bez-
úhonnosť. Či sa do firmy dostala 
trestaná osoba, tak musí overovať 
živnostenský odbor.

Bez výkonnosti
„Riadenie úradu je len málo za-

ložené na výkonnostných ukazo-
vateľoch a číslach,“ hodnotí ďal-
ší priestor na zvýšenie efektivity 
Scheber. Na rozdiel od súkrom-
nej sféry nie sú úradníci tlačení 
výkonnostnými ukazovateľmi, ale 
iba zákonnými lehotami.

Nadriadení majú len minimum 
údajov o výkonnosti jednotlivých 
pracovníkov, ťažko sa porovnáva-
jú aj úrady medzi sebou. „Nejed-
noznačná definícia niektorých šta-
tistických údajov požadovaných 
ministerstvom limituje výpoved-
nú hodnotu akýchkoľvek analýz,“ 
upozorňuje Scheber. 

 (Redakčne krátené)
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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.: 0905 310 587, e-mail: jlml-lalik@stonline.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
Dočasne spojená s Krajskou zložkou SŽK Trnava. 

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
Rastislavova 1298/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.: 0905 671 568, 0905 305 344
e-mail: szkkzt@gmail.com
Bohumil Miko, predseda

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
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina 
Tel./fax ako na Úrad komory, to je 041/764 51 95,
e-mail: szkuk@zanet.sk, pavol.visnovsky@c-cw.sk
Ing. Pavol Višňovský, predseda

Právna poradňa
Adresár

Adresár Slovenskej 
živnostenskej komory

PRÁVNA PORADŇA

VERITEĽSKÉ ORGÁNY VERITEĽSKÉ ORGÁNY 
V REŠTRUKTURALIZÁCIÍ V REŠTRUKTURALIZÁCIÍ 
– SCHÔDZA VERITEĽOV– SCHÔDZA VERITEĽOV

Reštrukturalizačný správca do 
30 dní od povolenia reštruktura-
lizácie zvolá, uverejnením ozná-
menia v Obchodnom vestníku, 
schôdzu veriteľov, ktorej účelom 
je zistenie stanovísk tých veriteľov, 
ktorí si prihlásili svoje pohľadáv-
ky do konania. Prihlášky je mož-
né podať u reštrukturalizačného 
správcu v lehote 30 dní od povo-
lenia reštrukturalizácie. Ak veri-
teľ túto lehotu zmešká, jeho po-
hľadávka sa v prípade potvrdenia 
reštrukturalizačného plánu sú-
dom stane nevymáhateľnou. Ve-
ritelia, ktorí lehotu nezmeškajú 
majú právo sa schôdze veriteľov 
zúčastniť. 

Schôdza veriteľov je v prípade 
účasti aspoň troch veriteľov uzná-
šania schopná a uznáša sa nad-
polovičnou väčšinou hlasov prí-
tomných veriteľov. Hlasovacie 
právo na schôdzi veriteľov patrí 
len tým veriteľom, ktorých pohľa-
dávka bola v čase konania veriteľ-
skej schôdze zistená, teda uznaná 
čo do právneho dôvodu a vymá-
hateľnosti. Veriteľovi patrí na kaž-
dé jedno euro jeho zistenej po-
hľadávky jeden hlas. Podľa výšky 
svojej zistenej pohľadávky si vie 
veriteľ veľmi ľahko zistiť počet hla-
sov, s ktorými bude na schôdzi hla-
sovať, pričom sa počítajú len celé 
eurá, zaokrúhľuje sa na dol.

Na schôdzi veriteľov nemajú 
právo hlasovať podriadení verite-
lia, ani tí, ktorí by sa v konkurze 
uspokojovali ako podriadení veri-

telia. Takýmito veriteľmi sú tí, kto-
rí majú pohľadávku spojenú so zá-
väzkom podriadenosti, veritelia 
vlastniaci pohľadávku, ktorú tvorí 
zmluvná pokuta. Dôležité však je, 
že takýmito veriteľmi sú tiež veri-
telia, ktorí majú pohľadávku, ktorá 
patrí alebo patrila veriteľovi, kto-
rý je alebo bol spriaznený s dlž-
níkom. Podľa zákona o konkurze 
a reštrukturalizácií sa neprihliada 
ani na prípadné zabezpečenie ta-
kýchto pohľadávok. Títo verite-
lia nielenže nehlasujú na schôdzi 
veriteľov, ale ani nesmú byť vole-
ní do veriteľského výboru. Ich po-
hľadávku je však možno uspokojiť 
podľa reštrukturalizačného plá-
nu, ale len v rozsahu menšom ako 
iné nezabezpečené pohľadávky. 
Na schvaľovacej schôdzi veriteľov, 
ktorá hlasuje o prijatí plánu títo ve-
ritelia však už hlasovať môžu. Pod-
mienený veriteľ hlasuje na schôdzi 
veriteľov v osobitnom režime pod-
ľa stavu svojej pohľadávky.

Novo zavedeným, veľmi dôleži-
tým bodom schôdze veriteľov je aj 
hlasovanie o tom, aby súd vyhlásil 
na majetok dlžníka konkurz, ale to 
len v tom prípade, že to navrhne 
veriteľ, ktorého hlasy prestavujú 
aspoň 10 percent zo všetkých prí-
tomných veriteľov. Ak sa schôdza 
veriteľov uznesie na tom, aby súd 
vyhlásil na majetok dlžníka kon-
kurz, správca požiada súd o vyhlá-
senie konkurzu. 

 JUDr. Erik Bilský

sa koreň z vnútornej strany. Po do-
končení prvého úseku sa obdob-
ne postupuje v ďalších úsekoch až 
ku koncu úkosu. Posledný úsek je 
vhodné robiť v obrátenom smere 
a zvar ukončiť na okraji zvona. 

Počas zvárania treba dodržiavať 
teplotu a hlavne vyrovnávať vzni-
kajúce nerovnomernosti teplo-
ty. Po ukončení zvárania sa zvon 
dohreje na teplotu cca 450°C. 
Celý zvon sa obalí do tepelnoizo-
lačného zábalu a uloží sa na izo-
lačnú podložku. Takto sa nechá 
chladnúť niekoľko dní. 

Na zváranie je vhodné použiť 
liate tyčky podobného zloženia 
ako má zvonovina. Dosiahne sa 
tak rovnaká farebnosť opravova-
ného miesta. Je tiež možné pou-
žiť spájku so zložením Cu50ZnNi 
alebo Braze Tec 48/10. Tieto spáj-
ky majú podobnú farbu ako zvo-
novina. Na záver sa prevýšenie 
zvaru obrúsi a nanovo sa vybrúsia 
aj zváraním poškodené písmená. 

Zvon sa očistí a zakonzervuje vče-
lím voskom. 

K problematike opráv treba po-
znamenať, že chemické zloženie 
zvonoviny sa mení prípad od prí-
padu. Štandardne zvonovina ob-
sahuje 18 - 25 % cínu a množstvo 
prímesí ako Zn, Pb, Sb, Si, P, Fe. 
Táto skutočnosť má značný vplyv 
na tavenie a citlivosť na ohrev, 
a tým na celý postup opravy, tak-
že pri samotnej oprave treba po-
stup často prispôsobovať vzniknu-
tým okolnostiam. Často sa stávalo, 
že zvonolejár v snahe odovzdať 
čo najkrajší zvon, vypĺňal dutiny 
na povrchu nízko taviteľným ko-
vom, najčastejšie olovom, čo sa 
pri oprave prejavilo vytečením. Pri 
starých zvonoch možno naraziť pri 
zváraní na veľké lunkre a vnútorné 
dutiny, ktoré zváračovi pripravia 
nemilé prekvapenie. Vzhľadom 
na kultúrnu hodnotu však vždy 
stojí za to pokúsiť sa zvon zachrá-
niť pred preliatím pre budúce ge-
nerácie.  Jozef Jasenák

OPRAVY ZVONOV
(Dokončenie zo str. 5)
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    žiadny poplatok za poskytnutie 
    žiadny mesa ný poplatok za vedenie úverového ú tu
    tieto zvýhodnenia platia až do konca splatnosti Flexipôži iek, 
    o ktoré požiadate do 4. 11. 2012

Reprezentatívny príklad: Mesa ná anuitná splátka Flexipôži ky vo výške 4 000 eur 
s úrokovou sadzbou 10,90 % p. a. a so splatnos ou 120 mesiacov predstavuje 54,87 eura. 
Celková iastka, ktorú bude musie  klient zaplati , predstavuje 6 584,40 eura. Ro ná 
percentuálna miera nákladov dosahuje 11,46 %, po et splátok 120. Za poskytnutie 
úveru a vedenie úverového ú tu nie je ú tovaný žiaden poplatok.

Flexipôži ka teraz úplne bez poplatkov

Nepla te, ke  nemusíte

tka Flexipôži ky vo výške 4 000 eur

v
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