
VÚB, a.s., generálny partner SŽK

INFORMÁCIEINFORMÁCIE
SLOVENSKE JSLOVENSKE J

Ž IVNOSTENSKE JŽ IVNOSTENSKE J
KOMORYKOMORY

Ročník 14 Júl 2013 Číslo 6

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY

Už sú tu! Prázdniny, z ktorých 
sa už odkrojilo niekoľko dní, do-
volenky, ktoré zatvárajú naše pre-
vádzkárne (ak je to vôbec mož-
né!), letné počasie, ktoré (zatiaľ) 
všetkým praje. A začala tzv. „uhor-
ková sezóna“. Na pôde našej ko-
mory nezačalo toto leto však tak 
radostne ako tomu obyčajne býva 
- v očakávaní krásnych dní a prí-
jemných letných zážitkov. Žiaľ, 
začalo smutnou udalosťou, ktorá 
zasiahla každého, či už členov ko-
mory, spolupracovníkov, kolegov, 
priateľov aj ľudí po celom Sloven-
sku, ktorí o smutnej udalosti čítali, 
či počuli. V prvé prázdninové dni 
sa členovia Slovenskej živnosten-
skej komory rozlúčili na cintoríne 
v Uhrovci so svojim tragicky zo-

snulým kolegom pánom Antonom 
Dobešom. (Udalosti sa venujeme 
na inom mieste v dnešnom vydaní 
Živnostenských novín.) 

Napriek tomu, že pre mnohých 
je príčina úmrtia nášho dobrého 
kolegu a priateľa nepochopiteľná 
a spomienka na neho sa tak sko-
ro z našich myslí nevymaže, ži-
vot ide ďalej. Nie každého čakajú 
iba prázdniny a dovolenka, ostá-
va nám práca a povinnosti, aj so 
starosťami, ktoré živnostníkov 
v dnešnom rušnom svete a po-
hnutom nielen hospodárskom 
dianí vôbec neobchádzajú. 

Napriek tomu, že naše noviny 
vychádzajú na začiatku leta, v kto-
rom si mnohí chcú užiť aj krásne 

letné dni, ostávajú nám povinnos-
ti a činnosť komory bude pokračo-
vať. Už o pár týždňov sa stretneme 
na Živnostenských trhoch v rám-
ci výstavy Agrokomplex v Nitre, 
kde, už tradične, budeme v stán-
ku Slovenskej živnostenskej ko-
mory prezentovať naše úspechy. 
Tento stánok sa stane na pár dní 
miestom stretávok a rozhovorov 
s ľuďmi od fachu, s odborníkmi, 
hľadajúcimi nové inšpirácie a po-
núkajúcimi nielen plody svojej 
práce – neraz budú iba konfronto-
vať čo všetko je v našom podnika-
ní dobré a čo zlé. 

Zaželajme si na začiatku toh-
to leta príjemné dni! Do videnia 
v Nitre!  Redakcia

NEPOCHOPITEĽNÉ! 
ŠOK? 

SLOVÁ SÚ SLABÉ 
Akoby sa zastavil čas! Akoby 

sa zastavila Tvoja myseľ, keď 
si zaregistroval správu o krutej 
masakre v tábore horolezcov 
pod horou Nanga Parbat. Me-
dzi zastrelenými sú pravdepo-
dobne aj dvaja Slováci. Každý 
sa snažil tomu neuveriť. Hľa-
dal únik, ospravedlnenie, ab-
surdnosť tej správy. Žiaľ, tá sa 
potvrdila. Medzi brutálne za-
vraždenými sú dvaja Slováci. 
Potvrdilo sa to najhoršie: An-
ton Dobeš sa stal spolu s Pet-
rom Šperkom obeťou útoku 
ozbrojencov v Pakistane. 

Tvoje otázky nemali v tej 
chvíli odpovede! Naozaj Slo-
váci? Čo komu urobili?! Takú 
smrť si nezaslúži žiaden člo-
vek! Prečo? 

Mnohým nedovolili slzy 
v očiach a stiahnuté hrdlo ani 
rozmýšľať nad nepochopiteľ-
ným činom zbabelcov, chudá-
kov, sfanatizovaných ozbro-
jencov, ... 

Napriek tomu, že s Pakista-
nom sa spája vyčíňanie tero-
ristov z talibanu, táto krajina 
pre svoje krásy láka turistov 
z celého sveta. Aj tu skrsla úva-
ha súdneho človeka o tom, za 
akých okolností k tomuto te-
roristickému útoku došlo. Pre-
čo na nezmyselné a neospra-
vedlniteľné činy doplácajú 
turisti – ľudia, ktorí za krása-
mi prichádzajú z ušľachtilých 

PRED DOVOLENKAMI 
A PRÁZDNINAMI

(NIELEN) UHROVEC TRÚCHLIL

(Pokračovanie na str. 2)

 Posledná rozlúčka s čle-

nom SŽK (1/3)

 U prezidenta SR (2)

 O odvodoch po novom (4)

 Rozhovor Prešovského 

večerníka (5)

 Živnostenské trhy (5)

 O vzdelávaní (6)

V čísle:

Mnohí z tých, čo žijú, by si zaslúžili smrť. A mnohí z tých, čo umreli, by si zaslúžili žiť.
(John Ronald Reuel Tolkien)

Odišiel jeden z nás – nekonečne dobrý človek

Ľudia nechápavo krútili hla-
vou, nechceli uveriť, že Anton 
Dobeš sa už domov živý nevrá-
til. Tak ako horolezkyňa, ktorú 
minulý rok zniesol zo skál, aby 
tam nezostala navždy. Do hôr 
chodil často, vedel, aké nástra-
hy vo výškach, v snehu a fuja-
vici človeka čakajú. Ozbrojené 
komando, ktoré prišlo vraž-
diť, tam však rozhodne neča-
kal nikto.

V Uhrovci, kde sa 3. júla ko-
nala posledná rozlúčka, po-
znali Antona Dobeša ako ne-
konečne dobrého človeka. 
Druhé volebné obdobie tu 
pôsobil ako poslanec obec-

ného zastupiteľstva. Podob-
ne ho poznali jeho kolegovia 
a priatelia zo Slovenskej živ-
nostenskej komory, v ktorej 
bol členom ako konateľ firmy 
ELO, Bánovce nad Bebravou 
od roku 2001. V rokoch2004 
až 2010 bol predsedom KZK 
Trenčín a členom Predstaven-
stva SŽK. Komoru zastupoval 
niekoľko rokov ako člen v Ná-
rodnom monitorovacom vý-
boru pri MVaRR SR.

Nedávno Anton Dobeš osla-
voval päťdesiatku. Želali sme 
mu pevné zdravie a splnenie 
jeho snov – aby sa mu podari-
lo dosiahnuť všetky horské vr-

choly, ktoré si predsavzal. Žiaľ, 
pre nečakanú smrť sa nedostal 
na Nanga Parbat, pre smrť ne-
vyšiel ani na Mount Everest, 
keď tam pred rokom zahynu-
la horolezkyňa z Kanady a An-
ton obetoval výstup na vrchol, 
hoci bol už tesne pod ním, 
a zniesol telo Kanaďanky dole. 
Inak hrozilo, že by tam zostala 
pochovaná naveky. Bol to sku-
točne hrdinský čin. 

Bol to veľmi dobrý človek, 
hory si zamiloval už ako stre-
doškolák, tejto záľube sa veno-
val aj počas štúdia na vysokej 
škole a neopustila ho ani ne-

(Pokračovanie na str. 3)

Ing. Anton Dobeš
*1963 - †2013

Vedenie Slovenskej živnostenskej komory vyslovuje hlbo-
kú a úprimnú sústrasť rodine a najbližším príbuzným tra-
gicky zosnulého člena a dlhoročného funkcionára Sloven-
skej živnostenskej komory, vzácneho a obetavého kolegu 
pána Antona Dobeša. S úctou a smútkom spomíname. 
Česť Tvojej pamiatke!
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Na výstavisku v Trenčíne:
BURZA STAROŽITNOSTÍ 
A ZBERATEĽSKÝCH PRED-
METOV A ZAUJÍMAVOSTÍ
10. augusta 2013
CHOVATEĽSKÁ BURZA
• Burza exotického vtáctva, 
holubov, hrabavej a vodnej 
hydiny, králikov a ďalších 
druhov zvierat
11. augusta 2013
KÔŇ 2013
• 10. ročník medzinárodnej 
výstavy koní
17. – 18. augusta 2013
DETSKÝ SVET & INTER-
TOYS 2013
17. – 18. augusta 2013
Na výstavisku v Nitre:
BURZA EXOTOV 
• Burza exotov, hydiny, 
králikov, holubov a doplnko-
vého tovaru pre chovateľov
28. júla 2013
AGROKOMPLEX 
• 40. medzinárodná poľno-
hospodárska a potravinárska 
výstava 
NÁRODNÁ VÝSTAVA HOS-
PODÁRSKYCH ZVIERAT 
COOPEXPO 
• 20. medzinárodná druž-
stevná kontraktačno - pre-
dajná výstava spotrebného 
tovaru
REGIÓNY SLOVENSKA 
11. výstava vidieckeho ces-
tovného ruchu a rozvoja re-
giónov
OBNOVITEĽNÉ ZDROJE 
ENERGIE 
ŽIVNOSTENSKÉ TRHY 
16. kontraktačno-predajná 
výstava malých a stredných 
podnikateľov
Farmárske trhy – AGRO-
KOMPLEX 
• 5. ročník výstavy farmár-
skych a remeselných pro-
duktov
22. - 25. augusta 2013
Regionálne výstavy a podu-
jatia:
EURÓPSKE ĽUDOVÉ RE-
MESLO 2013
• Program remeselníkov, 
šermiarov, domácich a zahra-
ničných folklórnych skupín
12. - 14. júla 2013, Kežmarok

ÚRAD KOMORY INFORMUJE 
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KALENDÁR

Informácie
Kalendár

  Rokovanie o používaní elek-
tronických registračných pok-
ladníc. Predstavitelia SŽK Ing. 
Gottschall a Ing. Schmidt sa 26. 
júna zúčastnili na rokovaní zá-
stupcov SŽK a SŽZ na minister-
stve financií o novele zákona č. 
289/2008 Z. z. o používaní elek-
tronických registračných poklad-
níc. Živnostníci predložili pripo-
mienky k novele a tie, týkajúce sa 
aplikácie kontroly, či výšky pokút 
a podobne, boli ministerstvom ak-
ceptované.  (sch)

pohnútok. A prečo sa dotkol 
Slovenska, odvážnych, obeta-
vých, úžasných ľudí, akými dve 
obete boli, akými zväčša horo-
lezci sú. 

Žiaľ, terorizmus nepozná hra-
nice. Žiaľ, doplácajú naň ne-
vinní (ak vôbec terorizmus toto 
slovo pozná!). Ťažko sa hľadá 
slovo, ktoré by mohlo násle-
dok toho, čo sa stalo, v plnom 
zmysle slova vyjadriť. Nezmy-
selný čin? Nepochopiteľné? 
Šok, či trauma? Žiaľ, slová sú 
slabé ...  Iva Bukvová

NEPOCHOPITEĽNÉ! 
ŠOK? 

SLOVÁ SÚ SLABÉ 
(Pokračovanie zo str. 1)
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  Účasť na záverečných 
skúškach v KZK Bratislava. KZK 
Bratislava zabezpečila účasť zá-
stupcov SŽK v skúšobných komi-
siách na záverečných skúškach na 
Hotelovej akadémii Mikovíniho 
v Bratislave (Ing. Petra Koníková 
– odbor kuchár - čašník), na SOŠ, 
Račianska 105 v Bratislave (Iveta 
Kurtová, odbor kaderník), na SOŠ, 
Komenského ul. v Pezinku (Ema-
nuel Noga, odbor kuchár - čašník 
a Jana Rybárová, odbor kaderník), 
na súkromnej SOŠ, Budatínska 61 
v Bratislave (Terézia Fegyveresová, 
odbor kaderník) a na SOŠ, Farské-
ho 9 v Bratislave (Ing. Petra Nokí-
ková, odbor cukrár).  (m)

  Výhodná dohoda. Slovenská 
živnostenská komora pripravuje 
dohodu o spolupráci s vydavateľ-
stvom Verlag Dashöfer.  (vm)

  Rokovanie rady vlády. V uto-
rok 18. 6. sa konalo zasadnutie 
Rady vlády SR pre Partnerskú do-
hodu na roky 2014-2020, ktorého 
sa zúčastnil jej člen – zástupca Slo-
venskej živnostenskej komory Ing. 
Vojtech Gottschall.  (re) 

  Účasť zástupcu SŽK na roko-
vaní akreditačnej komisie. Vo 
štvrtok 4. júla sa na rokovaní Akre-
ditačnej komisie, poradného or-
gánu vlády SR na ministerstve škol-
stva, zúčastnil člen komisie Ervín 
Boháčik. Na zasadnutí sa preroko-
vávali a schvaľovali žiadosti o ude-
lenie akreditácií na rekvalifikačné 
kurzy a na skúšky na overenie od-
bornej spôsobilosti.                    (bi)

  Žiadosť o udelenie akreditá-
cie. Vedenie SŽK zaslalo na minis-
terstvo školstva žiadosť o udelenie 
akreditácie na vzdelávací program 
klampiar – izolatér. (m)

  Oznámenie zmeny interne-
tovej adresy neverejnej časti 
živnostenského registra. Minis-
terstvo vnútra SR, odbor živnos-
tenského podnikania oznámilo 
Slovenskej živnostenskej komo-
re, ako orgánu s povoleným diaľ-
kovým prístupom do neverej-
nej časti živnostenského registra 
na základe zmluvy o podrobnos-
tiach sprístupnenia údajov živnos-
tenského registra, že od 1. 7. 2013 
dochádza k zmene internetovej 
adresy neverejnej časti živnosten-
ského registra z pôvodnej http://
www.zrsr.sk/spage/zr_login.aspx 
na novú adresu https://www2.
zrsr.sk/login alebo https://www2.
zrsr.sk/spage/zr_login.aspx. (le)

  Skúšky odbornej spôsobi-
losti. KZK Prešov do 28. 6. 2013 
zorganizovala 16 skúšok odbor-
nej spôsobilosti (manikér, pedikér, 
kozmetik a kaderník). Zložka na-
ďalej pracuje na zvyšovaní člen-
skej základne.  (ck)

  Účasť na pracovnom rokova-
ní. Na 17. júla je plánované pra-
covné rokovanie Rady vlády pre 
odborné vzdelávanie, ktoré sa 
bude konať v Banskej Štiavnici 
a má sa ho zúčastniť podpredseda 
predstavenstva SŽK pre vzdeláva-
nie Ing. Robert Schmidt.  (b)

PREZIDENT REPUBLIKY PRIJAL 
PREDSTAVITEĽOV ŽIVNOSTNÍKOV

V utorok 9. júla prezident SR 
Ivan Gašparovič prijal predstavi-
teľov živnostníkov - Slovenského 
živnostenského zväzu a Sloven-
skej živnostenskej komory, za SŽK 
predsedu Vojtecha Gottschalla 
a podpredsedu Roberta Schmid-
ta. Prezident v úvode rokovania 
skonštatoval, že najväčším prob-
lémom súčasnosti je nezames-
tnanosť, ktorá je ovplyvnená aj 
pretrvávajúcou hospodárskou krí-
zou. „Z toho mi vyplýva, že ove-
ľa viac by sme mali podporovať 
malé a stredné podnikanie,“ po-
vedal. Živnostníci hovorili o de-
formovaní podnikateľského pro-
stredia. Prezident SŽZ Stanislav 
Čižmárik konštatoval, že „živnos-
tníci by sa radi podieľali na prípra-
ve novej legislatívy”, predseda SŽK 
Ing. Gottschall uviedol, že „sa vý-
razne zmenil postoj súčasnej vlá-

dy k živnostníkom, sme rovnocen-
nými partnermi v Rade solidari-
ty vlády a v Rade pre Partnerskú 
dohodu a spolupráca je lepšia.” 
Ivan Gašparovič deklaroval záu-

jem o riešenie problémov a ponú-
kol legislatívnu pomoc pri noveli-
záciách zákonov o živnostenskom 
podnikaní.  (re)

 (Foto: Kancelária prezidenta)
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Zo života komory
Krátke správy

 • Nelegálne podnikanie = 
spoločný nepriateľ. Nelegál-
ne podnikanie v oblasti taba-
kových výrobkov má veľmi ne-
gatívny dopad na všetky zložky 
trhu – štát, podnikateľov i spot-
rebiteľov. Ak sa na slovenský trh 
nekontrolovane a nelegálnym 
spôsobom dostanú tabakové vý-
robky neznámeho pôvodu, pri-
náša to mnohé riziká i negatívny 
dopad na ekonomické ukazova-
tele. Pre štát predstavuje nelegál-
ny obchod stratu vo forme niž-
ších príjmov štátneho rozpočtu, 
pre poctivého podnikateľa je to 
sťaženie konkurencieschopnos-
ti a pre spotrebiteľa riziko nezná-
meho zloženia takto kúpeného 
tovaru. Na základe prieskumu 
spoločnosti GfK prevláda názor 
(71%), že Slovensko má problém 
s nelegálnymi cigaretami. Až dve 
tretiny opýtaných (67%) si mys-
lia, že prístup k nelegálnym ciga-
retám majú rovnako deti aj do-
spelí.  (tk)

 • 15 rokov intenzívnej spolu-
práce. Projekt spoločenskej zod-
povednosti Na veku záleží, kto-
rého gestorom je Zväz obchodu 
a cestovného ruchu SR, je po-
stavený na princípe vzdeláva-
nia a partnerskej spolupráce. 
Zameriava sa na tie časti záko-
na o ochrane nefajčiarov, kto-
ré sa týkajú predaja tabakových 
výrobkov neplnoletým. Od vzni-
ku tohto vzdelávacieho projektu 
sa počas 15-ročnej existencie do 
partnerskej spolupráce postupne 
zapojili dôležité subjekty zo všet-
kých oblastí trhu. Spolupráca sa 
rozvíja každý rok o ďalšie aktivity, 
ktoré majú na zreteli napĺňanie 
dôležitého cieľa, zamedziť do-
stupnosť predaja tabakových vý-
robkov neplnoletým. Projekt vy-
školil postupne viac ako 140 tisíc 
predajcov tabakových výrobkov 
na celom území Slovenska.  (ib)

 • Centrálny register nariade-
ní obcí. Obyčajní ľudia a nezá-
vislé osobnosti (OĽaNO) chcú 
centrálny register nariadení obcí. 
Mal by byť prístupný verejnosti 
na internetovej stránke minister-
stva vnútra. Navrhujú to v nove-
le zákona o obecnom zriadení. 
Obyčajní chcú tiež umožniť po-
dávanie spoločnej pripomienky. 
Ňou by mohli obyvatelia obce 
spolupracovať na legislatívnom 
procese. Zároveň poslanci mie-
nia upraviť prípravnú etapu legis-
latívneho procesu.  (a)

 • Modernejšie predpisy. Eu-
rópska komisia prijala balík 
opatrení na posilnenie kontro-
ly dodržiavania zdravotníckych 
a bezpečnostných noriem v ag-
ropotravinárskom reťazci. To za-
bezpečí modernejší a jedno-
duchší prístup k ochrane zdravia, 
zameraný na riziká a poskytne 
efektívnejšie kontrolné nástroje 

Krátke správy

(Pokračovanie na nasledujúcej str.)

skôr, keď začal pracovať a zalo-
žil si firmu. Do hôr odchádzal 
každý voľný víkend, pôsobil 
ako zdravotnícky a horský zá-
chranár, bol členom lekárskej 
komisie JAMES, zúčastnil sa 
na dvoch himalájskych expe-
díciách na Cho Oyu (8201 m) 
a Mount Everest (8848 m). 

Na cintoríne v Uhrovci sa 
s Antonom Dobešom prišli 
rozlúčiť jeho priatelia, známi, 
horskí záchranári aj miestni 
futbalisti a folkloristi. Trúchlila 
celá Uhrovecká dolina.  (ib)

NAPÍSALI, 
POVEDALI, ...

VYDIERANIE
Taliban tvrdí, že prostredníc-

tvom tejto vraždy žiada svet, 
aby zastavil útoky bezpilot-
ných lietadiel USA. Je to len 
prostriedok, ktorým Taliban 
vydiera. Ale takéto vyhlásenie 
nie je až také dôležité. Taliban 
v prvom rade bojuje s pakis-
tanskou vládou. Snaží sa ľu-
ďom nanútiť svoje predstavy 
o islame. Aj keď to znamená, 
že ničí spoločnosť okolo seba. 
Vražda zahraničných horolez-
cov však obracia verejnosť pro-
ti Talibanu. Masakra totiž spô-
sobila ekonomické a politické 
problémy. Stavia proti Pakista-
nu aj Čínu. (Pakistanský analy-
tik Shuja Nawaz)

DOBRÝ 
ČLOVEK

„Bol to veľmi dobrý človek… 
Ťažko sa mi hovorí v minu-
lom čase, stále nemôžem uve-
riť tomu, čo sa stalo, stále mám 
maličkú nádej, že ešte žije. 
Skvelý človek, kolega a priateľ. 
Obetavý, bol by sa rozdal pre 
každého, kto potreboval po-
moc. Ako poslanec sa tiež sna-
žil v obci pomáhať, riešil prob-
lémy s chladnou hlavou, bol to 
inteligentný a rozumný chlap,“ 
hovorí Dušan Čabrák, zástup-
ca starostky Uhrovca.

+++
„Mnohí z nás museli urobiť 

dobrý skutok, keď mali mož-
nosť spoznať takého dobrého 
človeka akým bol Tónko Do-
beš.“ (Vladimír Mička)

PLAČÚ AJ 
TVRDÍ CHLAPI
Na Obecnom úrade v Uhrov-

ci zriadili Antonovi Dobešovi 
kondolenčnú miestnosť. De-
siatky ľudí mu tam nosili kve-

ty a písali srdcervúce odkazy. 
„Tonko bol podnikateľ, vzor-
ný otec rodiny, kamarát, špor-
tovec. Nezmyselná, beštiálna 
vražda nám ho zobrala a nám 
je to nesmierne ľúto,“ poveda-
la za všetkých Uhrovčanov sta-
rostka Zuzana Máčeková. 

V slzách sa topia aj kamará-
ti horolezca. „Tonko, to bol 
chlap. Skutočný chlap. Ja ne-
viem, či je ešte na svete taký 
chlap,“ plače kamarát Jaroslav 
Ďurčo. „Takúto smrť si neza-
slúži žiaden človek. Keby si ho 
nechala tá hora, bol by to rov-
naký žiaľ, ale nebol by to taký 
obrovský bôľ...“

ANJEL 
MAL VOĽNO
Tonko   bol   ÚÚÚÚÚÚÚŽAS-

NÝÝÝÝÝÝ ČLOVEK, NESKU-
TOČNE DOBRÝ KAMARÁT, 
SKRÁTKA JEDNA VEĽKÁ KOPA 
ZLATA. O túto sme prišli vinou 
nejakého magora, ktorý okrem 
stláčania spúšte nič iné nepo-

zná. Žiaľ, nám tým vzal úpl-
ne všetko. Tonko, už nestihne-
me vypiť víno ani u mňa, ani 
u Teba vo vinárni, na čo sme 
sa všetci tešili. Ten talizman 
pre šťastie máš u mňa pod an-
jelom. Avšak ten mal očividne 
cez víkend voľno. Inak by ne-
dopustil to, čo sa stalo... (Ka-
marát z horolezeckej obce)

CESTA
SPÄŤ NIE JE 

MOŽNÁ
Vari pred pol rokom som 

v stĺpčeku našich novín pou-
žil ten titulok. Obsah súvisel 
s mojim priateľom Tónom. Bol 
to nielen dobrý kolega, ale aj 
dobrý priateľ. Učil ma milovať 
hory, aj novému vzťahu k nim. 
Učil ma nielen využívať výdo-
bytky techniky, ale aj športovať 
a fyzicky sa utužovať. Privie-

dol ma k novému športu skial-
pinizmu. Ukázal krásu hôr aj 
mojej rodine. Tóno ma naučil 
zdolávať prekážky a ako som 
pred tým pol rokom v súvislos-
ti s ním napísal, že cesta späť 
nie je možná, súčasne som po-
chopil, že človek v horách je 
nútený neraz siahnuť na dno 
svojich síl, čo stojí vždy za to. 
Výsledok po zdolaní prekážok 
je nielen zaslúžený, ale aj nád-
herný. Škoda, že to „cesta späť 
nie je možná“ sa stalo osud-
ným práve môjmu dobrému 
priateľovi. (Robert Schmidt)

... POKOJNÝ, 
STATOČNÝ, 

ČESTNÝ, DOB-
RÝ, MÚDRY, 
OBETAVÝ ...

To sú slová z posledných dní 
v súvislosti s rozhovormi, kto-
ré som počul pri mene fantas-
tického človeka - nášho Ton-
ka Dobeša. Ten človek náhle 
odišiel. Odišiel ten, ktorý celý 
život poctivo pracoval, pod-
nikal, staral sa o rodinu, bol vy-
nikajúcim priateľom a skvelým 
športovcom - horolezcom sve-
tového mena.

Nie, priatelia, nie, neopustil 
nás tak akoby sa mnohí obá-
vali (a často sa báli, že sa tak 
môže stať), teda v objatí hôr pri 
výstupe na niektorý z vrcho-
lov. Zahynul tragicky, rukami 
neznámych vrahov, ktorí bez-
dôvodne siahli na životy horo-
lezcov. Pod horou Nanga Par-
bat v Pakistane navždy, náhle 
dotĺklo jeho srdiečko a my iba 
stojíme v nemom úžase. Ostal 
nám plač, spomienky a video-
nahrávky. 

Priznám sa, že viac ako osem 
rokov sme spolupracova-
li v rámci spoločných projek-
tov na pôde Slovenskej živnos-
tenskej komory, v súčasnosti 
v energetickom klastri, a ja stá-
le tajne dúfam, že sa otvo-
ria dvere a Tóno vojde so svo-
jim typickým úsmevom na tvá-
ri, pevným stiskom rúk a dodá 
mi odvahu a energiu. Žiaľ, to 
sa nestane. Ostanú spomien-
ky a odhodlanie pokračo-
vať v jeho zámeroch, pomôcť 
a podporiť jeho rodinu a naj-
bližších, a hlavne žiť jeho od-
kazom: Statočne, naplno a tak, 
aby mal život zmysel.

Tónko, navždy ostaneš v na-
šich srdciach a dátum 22. jún 
bude odteraz v kalendári čier-
nym dňom.
Česť Tvojej pamiatke!
 (Ing. Tomáš Novotný)

(NIELEN) UHROVEC TRÚCHLIL
(Pokračovanie zo str. 1)
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DO 8. AUGUSTA MUSÍTE 
ZAPLATIŤ ODVODY PO NOVOM

NOVÉ ODVODY ZABRALI

ZMENY SA DOTÝKAJÚ 
NÁS VŠETKÝCH

Legislatíva
Monitor

Krátke správy

na zaistenie účinnejšieho uplat-
ňovania predpisov. Legislatí-
va EÚ, týkajúca sa potravinové-
ho reťazca, v súčasnosti zahŕňa 
takmer 70 jednotlivých právnych 
aktov. Prijatý balík reforiem zní-
ži tento počet na päť predpisov, 
pričom sa zníži aj administratív-
na náročnosť spojená s procesmi 
a postupmi, ktoré musia dodržia-
vať poľnohospodári, chovatelia 
a podnikateľské subjekty v potra-
vinárstve, aby mohli ľahšie vyko-
návať svoje remeslo.  (if)

 • Projekt výrobcov vína a mú-
zea. Spoločný projekt Zväzu vý-
robcov hrozna a vína na Sloven-
sku a Múzea mesta Bratislavy od 
júna 2013 ponúka návštevní-
kom hlavného mesta unikátnu 
možnosť nájsť najlepšie sloven-
ské vína v Múzeu vinohradníctva 
v Apponyiho paláci na Hlavnom 
námestí.  (if)

 • Štát chce zdaniť slnečný bi-
znis. Minister financií pripra-
vil prvé konsolidačné opatrenie 
v tomto roku – špeciálny od-
vod, ktorým dodatočne zdaní 
výrobcov slnečnej energie. „Ten-
to odvod nebude jednorazový 
a mohol by dlhodobo prispievať 
k zníženiu cien elektriny,“ kon-
štatoval pre Hospodárske novi-
ny minister. Podľa neho by časť 
odvodu mohla byť odvádzaná 
do štátneho rozpočtu a časť by 
štát využil na zlacnenie elektriny. 
Koľko chce rezort financií na no-
vinke vyzbierať a v akej výške by 
samotný odvod mal byť, minis-
ter neprezradil. Opatrenie by sa 
malo dotknúť stoviek firiem.  (hn)

 • Slováci v treťom pilieri pre-
rábajú. V minulom roku zaro-
bil tretí pilier priemerne vyše 11 
percent. V tomto roku je zatiaľ 
v mínuse. Stotisíce Slovákov, kto-
rí si sporia v treťom pilieri, mu-
sia mať hlavy v smútku. Ešte vlani 
v priemere zarobili v doplnko-
vých dôchodkových spoločnos-
tiach vyše 11 percent. Za prvých 
šesť mesiacov tohto roka sa však 
ich zisky prepadli do červených 
čísiel.  (hn)

 • Priemyselné parky sú polo-
prázdne. Nie všetky priemyselné 
parky na Slovensku sa môžu hr-
diť plnou obsadenosťou, dostat-
kom investorov a pracovných 
miest. Parky môžu mať inžinier-
ske siete, vysporiadané pozemky 
a v okolí cestu, železnicu, či do-
konca letisko, a predsa haly zo-
stávajú prázdne. Zámer poslan-
cov strany Smer prilákať veľkého 
investora na zelenú lúku jedno-
duchším a rýchlejším územným 
a stavebným konaním a takis-
to vyvlastnením kusu pozemku 
v prípade nezhôd sa tak nemu-
sí vôbec naplniť. Je totiž pravde-
podobné, že miliónové investí-
cie zamieria do už postavených 
parkov.  (eb)

Krátke správy
Po novom výška povinných od-

vodov pre živnostníkov závisí od 
ich príjmov za minulý rok. Po-
vinnosť živnostníkov platiť po-
istné na sociálne poistenie sa 
posudzuje až k prvému júlu toh-
to roka.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, 
že 1. júl 2013 je termín, od kto-
rého môže živnostníkom (SZČO) 
vzniknúť alebo zaniknúť povin-
nosť platiť do Sociálnej poisťov-
ne poistné na sociálne poistenie, 
prípadne od ktorého sa mení výš-
ka sumy poistného podľa úda-
jov z daňového priznania za rok 
2012.

Povinné nemocenské poistenie 
a povinné dôchodkové poistenie 
vzniká SZČO od 1. júla kalendár-
neho roka v závislosti od hrubých 
príjmov, dosiahnutých z činnosti 
SZČO v predchádzajúcom kalen-
dárnom roku. Povinnosť prihlásiť 
sa a platiť poistné vznikne od 1. 
júla 2013 tým SZČO, ktorých cel-
kový hrubý príjem zo samostatnej 
zárobkovej činnosti na daňovom 
priznaní za rok 2012 prekročil zá-

konom stanovenú hranicu 4716 
eur. Dovtedy SZČO žiadnu povin-
nosť, ani oznamovaciu voči Soci-
álnej poisťovni nemá.

Kedy vzniká, či nevzniká povin-
nosť

SZČO, ktorej po prekročení sta-
novenej hranice vzniká povinné 
poistenie po prvýkrát, je povin-
ná prihlásiť sa v Sociálnej poisťov-
ni k 1. júlu prostredníctvom Re-
gistračného listu FO – prihláška 
SZČO. Registračný list FO bolo 
potrebné zaslať poštou alebo pri-
niesť osobne do príslušnej poboč-
ky Sociálnej poisťovne v mieste 
trvalého bydliska, a to do 9. júla 
2013.

SZČO, ktorá platí poistné už 
v súčasnosti a ktorej príjem presia-
hol hranicu 4716 eur (bez ohľadu 
na to, koľko mesiacov trvala živ-
nosť), nevzniká žiadna oznamo-
vacia povinnosť voči Sociálnej po-
isťovni. Takémuto živnostníkovi 
vzniká len povinnosť za obdobie 
od 1. júla 2013 si prepočítať výšku 
vymeriavacieho základu a z neho 
plynúcu výšku poistného. Vhodné 

je tiež nastaviť, respektíve zmeniť 
trvalé príkazy v banke na platenie 
poistného podľa nových súm. Ne-
zabudnite uvádzať správne identi-
fikačné symboly – variabilný sym-
bol a špecifický symbol. Poistné za 
júl 2013 je pritom potrebné zapla-
tiť najneskôr do 8. augusta 2013.

Pozor na hranicu 4716 eur
Ak príjem povinne poistenej 

SZČO za minulý rok podľa daňo-
vého priznania neprekročil hrani-
cu 4716 eur, povinné poistenie jej 
30. 6. 2013 zaniklo. V takom prí-
pade mala SZČO povinnosť od-
hlásiť sa z povinného poistenia, 
prostredníctvom registračného lis-
tu.

Pre SZČO, ktoré majú predĺže-
nú lehotu na podanie daňového 
priznania za rok 2012, platí mož-
ný okamih vzniku poistenia 1.10. 
2013 a možný okamih zániku po-
istenia 30. 9. 2013.

V máji tohto roku evidovala So-
ciálna poisťovňa 232 616 povinne 
poistených samostatne zárobkovo 
činných osôb.

(Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk)

(Richterove odvody zabrali, HNonline, 6. 6. 2013, autorka 
Michaela Kušnírová) 

Živnostníci už nie sú pre firmy 
takí zaujímaví ako vlani. Ich poč-
ty v podnikoch totiž od začiatku 
roka klesajú. Za prvé tri mesiace 
sa ich počet znížil oproti vlaňaj-
šku o štyri percentná. Vyplýva to 
z údajov Štatistického úradu. Kon-
krétne ide o takzvaných nútených 
živnostníkov, ktorí pracujú ako 
klasickí zamestnanci, ale so živ-
nostenskom zmluvou. Dôvodom 
sú podľa zamestnávateľov najmä 
vyššie odvody. „Živnostníci už pre 
podniky nie sú takí výhodní,“ tvr-
dí hovorca Republikovej únie za-
mestnávateľov Martin Hošták. 

Pokles živnostníkov ho však ne-
prekvapuje. Po legislatívnych 
zmenách, ktoré presadil kabinet 
premiéra Roberta Fica (Smer-SD), 
sa s poklesom živnostníkov podľa 
neho rátalo. Od januára sa im totiž 
zvýšili minimálne odvody približ-
ne o 25 eur na 185 eur. Zmeny sa 
okrem toho dotkli napríklad aj ich 
paušálnych výdavkov. Ešte za rok 
2012 si ich totiž živnostníci mohli 
uplatniť vo výške 40 percent. Ten-
to tok sú však už ohraničené stro-
pom 420 eur mesačne. Ročne je 
to 5 040 eur. 

Šéf Podnikateľskej aliancie Slo-
venska Róbert Kičina však tvrdí, že 
aj napriek zmenám je zamestná-
vanie živnostníkov pre firmy naj-
výhodnejšie. Ako však ukazujú 
čísla, všetky firmy si to nemyslia. 
Kam sa však prepustení živnostníci 
podeli? Niektorí podľa Kičinu pre-
šli na trvalý pracovný pomer, iní sa 
zaevidovali na úrade práce. A nie-
ktorí robia načierno. 

Minister práce Ján Richter (Smer-
SD) je však s vývojom spokojný. 
Podľa hovorcu jeho rezortu Mi-
chala Stušku došlo vďaka zmenám 
k zrovnoprávneniu živnostníkov. 

 (Redakčne krátené)

Dňa 28. mája 2013 bol v Zbier-
ke zákonov Slovenskej republi-
ky vyhlásený zákon č. 122/2013 
Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Zákon nadobudol účin-
nosť dňom 1. 7. 2013.

Základnou podstatou zákona je 
poskytnutie ochrany práv fyzic-
kým osobám pri spracúvaní ich 
osobných údajov, ktoré tvoria 
fyzickú, fyziologickú, psychic-
kú, mentálnu, ekonomickú, kul-
túrnu alebo sociálnu identitu. 
Medzi osobné údaje sa zaraďu-
jú: titul, meno, priezvisko, adre-
sa (kontaktné údaje), dátum naro-
denia, rodné číslo a iný všeobecne 
použiteľný identifikátor, ale aj 

údaje o správaní alebo konaní, 
biometrické údaje (napríklad od-
tlačok prsta), informácie o osob-
ných vlastnostiach, pomeroch ale-
bo o iných špecifických znakoch, 
ktoré odhaľujú vyššie spomenuté 
druhy identity fyzickej osoby. 

Najdôležitejšie zmeny pre do-
tknuté (fyzické) osoby:

Hlavná zmena, týkajúca sa fy-
zických (dotknutých) osôb po-
zostáva z konštatovania, že pí-
somný súhlas dotknutej osoby 
so spracovaním osobných úda-
jov môže byť podpísaný aj zaru-
čeným elektronickým podpisom 
(doterajšia právna úprava umož-
ňovala iba vlastnoručné podpísa-
nie písomného súhlasu).

Každý prevádzkovateľ (zamest-
návateľ) dotknutej osoby, je od 1. 
júla 2013 oprávnený sprístupniť 
(napr. na intranete) alebo zverej-
niť (napr. na internete) jej osob-
né údaje v rozsahu titul, meno, 
priezvisko, pracovné, služobné 
alebo funkčné zaradenie, odbor-
ný útvar, miesto výkonu práce, te-
lefónne číslo, faxové číslo alebo 
elektronickú poštu na pracovisko 
a identifikačné údaje zamestnáva-
teľa, ak je to potrebné v súvislos-
ti s plnením pracovných, služob-
ných alebo funkčných povinností 
dotknutej osoby. Sprístupnenie 
alebo zverejnenie osobných úda-
jov však nemôže narušiť vážnosť, 

Pozor na zmeny zákona o ochrane osobných údajov platné od 1.7.2013 

 (Pokračovanie na str. 7)
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Na otázky Prešovského večerníka odpovedá Ing. Cyril Klobušovský, podpredseda SŽK  •  Ako hospodári štát 
s prostriedkami daňových poplatníkov 

Rozhovor
Živnostenské trhy

NAOZAJ EFEKTÍVNE?

SŽK NA ŽIVNOSTENSKÝCH TRHOCH

Na otázky, ktoré trápia živnostenskú obec odpovedá pod-
predseda Slovenskej živnostenskej komory pre ekonomiku. 

Už niekoľko mesiacov rezonu-
je v médiách otázka či boli mi-
nuloročné legislatívne opatrenia 
vlády najvhodnejším riešením 
na zlepšenie situácie v napĺňaní 
potrieb štátneho rozpočtu. Vie-
me, že k zmenám došlo v odvo-
dovom zaťažení živnostníkov, 
v Zákonníku práce a daňovej le-
gislatíve. Ako, podľa Vás, vní-
majú zmeny v tejto oblasti živ-
nostníci a malé podnikateľské 
subjekty?

Neustále počúvame, že v štát-
nom rozpočte chýbajú penia-
ze, preto treba zvýšiť dane, treba 
zvýšiť odvody do poisťovní, tre-
ba zvýšiť ostatné poplatky, ktoré 
však vnímame ako ďalšie nepria-
me dane. Vnímame však aj iný jav 
v spoločnosti - že nikto, na žiad-
nom štátnom riadiacom orgáne, 
sa nezamýšľa nad spoločenskou 
únosnosťou týchto nariadených 
finančných povinností a nad fak-
tom, či sú výrobná sféra a služby 
v tomto štáte vôbec schopné vy-
produkovať objem prostriedkov, 
ktoré musí daňový poplatník vo 
forme daní, odvodov a poplatkov 
tomuto štátu odviesť. 

Jednoduchým indikátorom toh-

to stavu je skutočnosť, či vôbec 
je živnostník a malý podnikateľ 
ochotný znášať v tomto prostredí 
ďalšie rizika, spojené s jeho pod-
nikaním. Pretože každý kto sa roz-
hodol podnikať na báze živnosti, 
alebo vytvorením malého rodin-
ného podniku, si predtým dô-
kladne zváži za akých finančných 
podmienok, teda určitej ziskovos-
ti, sa dá dôstojne fungovať.  Pre-
to nechápem rozhodnutia štát-
nej exekutívy hľadať prostriedky 
do štátneho rozpočtu cez oblasť 
zvyšovanie priamych a nepria-
mych daní a odvodov. Tento trend 
môže mať opačný vývoj, ktorý sa 
môže prejaviť, a myslím si, že už 
sa aj prejavuje, opačným efek-
tom vo výbere prostriedkov cez 
daňový a odvodový systém a tiež 
vo forme masového vracania živ-
nostenských oprávnení. Je krát-
kozraké vidieť otázku napĺňania 
štátnej kasy iba cez jednostranné 
opatrenia, bez serióznej analýzy 
a zmapovania schopnosti výrob-
ného prostredia. Osobne si mys-
lím, že takýmto rozhodnutiam by 
mala predchádzať užšia spoluprá-
ca so zástupcami živnostenskej 
obce. 

Sú vôbec štátni úradníci a po-
litici schopní zhodnotiť a analy-
zovať podnikateľské prostredia 
a ušiť mu optimálnu legislatívu?

Som presvedčený, istotne nie 
sám v Slovenskej živnostenskej 
komore, že bez zástupcov živ-
nostníkov je formovanie vhod-
ného podnikateľského prostredia 
nemožné. Na dotknutých úra-
doch sa stretávame s ľuďmi, kto-
rí nikdy nepodnikali, nemajú prax 
z výrobnej sféry a ani s podnika-
teľským prostredím nespolupra-
cujú. Tým o legislatíve a jej vplyve 
na prácu a život živnostníkov nič 
nevedia. A ak nejakú prax majú, 
tak iba z pohľadu štátneho zames-
tnanca na živnostníka, ako zdroja 
ďalších finančných možností. Tie 
možnosti sú mnohoročnými byro-
kratickými a stupňujúcimi sa opat-
reniami už na dne. 

Kde vidíte príčiny tohto stavu?
Ak sa hlbšie zamyslíme nad tým, 

prečo to u nás tak je, a lepšie otvo-
ríme oči, vidíme, že doteraz pri-
jaté opatrenia neprinášajú v sys-
téme zmeny. Nezamestnanosť sa 
stále zvyšuje. Príčina zvyšovania 
nezamestnanosti je jednoznač-
ne v nesystémových zmenách 
v oblasti ZP, odvodovom zaťaže-
ní a stále menších investíciách pre 

chýbajúce prostriedky v ekonomi-
ke. Tým sa znižuje kúpyschopnosť 
a ľudia pre vysoké ceny našich vý-
robkov nakupujú v zahraničí, kde 
sú ceny o 7 až 23 percent nižšie. 
Eurá sa tak dostávajú mimo eko-
nomiku nášho štátu. Príčinu ne-
hľadajme v prijatí eura, ako to 
mnohí deklarujú, ale v nedosta-
točnej vnútornej stabilite trhu, 
v nedostatočných ochranných 
opatreniach pre našich výrobcov, 
vo veľmi slabej podpore vlastnej 
výroby a v oblasti poľnohospo-
dárskej výroby a potravín nezod-
povednou poľnohospodárskou 
politikou. Po roku 1990 sme zde-
cimovali domácu potravinovú zá-
kladňu. Ďalšou príčinou je aj fakt, 
že ako jediná krajina nemáme 
účinný zákon o obchodných re-
ťazcoch, ktoré devastujú vlastnú 
trhovú základňu - za dumpingové 
ceny ponúkajú balast a vlastnú vý-
robu vydierajú (cez vstupné regis-
tračné poplatky, vnútenú cenovú 
úroveň a rôzne zmluvné likvidač-
né podmienky).

Príčinou zlého stavu v podnika-
teľskom prostredí je aj vysoká mie-
ra korupcie a nehospodárnosť vo 
vynakladaní štátnych peňazí. Svo-
je robí vymožiteľnosť práva a zlá 
legislatíva. (é)

V polovici júna sa konala pracovná porada zástupcov Slovenskej živnostenskej komory s vy-
stavovateľom AGK Nitra ohľadne konania tohtoročných Živnostenských trhov a účasti Sloven-
skej živnostenskej komory na nich. Po dohode s technických riaditeľom AGK Ing. E. Krchom 
bude SŽK vystavovať za tých istých podmienok ako v roku 2012. Náš stánok bude v pavilóne 
M1 a bude mať plochu 35 m2.

Dve otázky organizáto-
rovi 

Na príprave Živnostenských 
trhov  sa podieľa KZK Bratisla-
va. Predsedu Vladimíra Mičku 
sme sa spýtali:

Ako dlho sa zaoberáte prí-
pravami a aká je situácia 
dnes?

Začali sme vo februári, na ro-
kovaní u vystavovateľa sme sa 
dozvedeli termín, a začiatkom 
mája sme poslali objednávku. 

Ako bude vyzerať „život ko-
mory” priamo počas konania 
trhov?

V prvom rade budeme pro-
pagovať, v spolupráci s od-
borom živnostenského pod-
nikania ministerstva vnútra 
jednotný kontaktný systém, 
ďalej prácu našich členov, ich 
služby a výrobky a náš gene-
rálny partner VÚB banka bude 
ponúkať služby živnostníkom. 
Očakávame, že sa pristavia 
podnikatelia, živnostníci a zá-
ujemci, ktorým budeme odpo-
vedať na ich otázky. Verím, že 
naša účasť na Živnostenských 
trhoch 2013 bude úspešná. 

 Za rozhovor ďakuje - ib-  

PAVILÓN
M1
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„RECEPT“ 
NA POISTENIE PREDMETU 

FINANCOVANÉHO CEZ LÍZING

Vzdelávanie
Inzercia

Z hľadiska ochrany majetku pred nepredvídateľnými udalos-
ťami a škodami je dôležité nechať si tento majetok poistiť. Po-
istné zmluvy sa uzatvárajú spravidla pri nákupe a uvedení pred-
metu do používania. U automobilov je dôležitým obdobím roka 
mesiac október. S ním každoročne prichádza aj zverejňovanie 
prehľadov poistných sadzieb jednotlivých poisťovní na budúci 
rok. Práve vtedy mnohí majitelia vozidiel začínajú uvažovať nad 
zmenou poisťovne. 

Aj napriek tomu, že preferencie sú rôzne, hlavným kritériom 
pri výbere vhodného poistenia by mala pre klienta zostať kva-
lita a rozsah služieb s ohľadom na cenu, spoľahlivosť a silu pois-
ťovne. Tá sa prejaví práve v rýchlosti likvidácie a úhrady poistnej 
udalosti, čo je v konečnom dôsledku najrozhodujúcejším fakto-
rom spokojnosti klienta.

Poistenie predmetov financovaných prostredníctvom lízingu 
má v tomto ohľade niekoľko nesporných výhod. Okrem toho, že 
poisťovne poskytujú lízingovým spoločnostiam, ktoré sprostred-
kúvajú poistenie v rámci financovaných vozidiel, paušálne niž-
šie sadzby, má klient možnosť splácať poistné na mesačnej báze 
(spolu s lízingovou splátkou), takže nemusí zaplatiť celú sumu 
poistného naraz. Ďalšou výhodou poistenia v rámci lízingu je, 
že výška sadzby je garantovaná počas celej doby financovania 
bez ohľadu na počet poistných udalostí. Ak je zároveň poistenie 
súčasťou mesačnej lízingovej splátky, nie je potrebné sledovať 
úhrady poistného. Lízingové spoločnosti navyše ponúkajú pois-
tenie všetkých predmetov financovaných prostredníctvom lízin-
gu, nielen motorových vozidiel.

Klienti, ktorí sa rozhodnú pre individuálne poistenie predme-
tu financovaného cez lízing často riskujú v prípade, že sa jedi-
ným kritériom ich výberu stane cena poistenia. Výber poisťov-
ne pre povinné zmluvné poistenie (PZP), uzatvorenie ktorého 
vyplýva z platnej legislatívy, je často podmienený výberom ha-
varijného poistenia (KASKO). Jeho nízka cena môže byť nieke-
dy zradná v tom, že nezahŕňa celý rozsah poistenia, čo klient 
v momente podpisu zmluvy môže vnímať ako nepodstatnú sku-
točnosť. V prípade poistnej udalosti môže byť výška poistného 
plnenia v takýchto prípadoch znížená až o 50 percent (tzn. o po-
lovicu) v závislosti od hodnoty, na ktorú bolo vozidlo poistené. 
To sú dôvody, pre ktoré je vhodné uzatvoriť poistenie v rámci lí-
zingovej zmluvy, kde sú zahrnuté (zohľadnené, poistené) všetky 
riziká. Ak hovoríme o rizikách, tak máme na mysli predovšetkým 
škody spôsobené haváriou, živelnou pohromou, vandalizmom 
alebo odcudzením vozidla. 
Ďalšie informácie o poistení pri lízingu sa dozviete v budúcom 

vydaní ŽN. V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na e-ma-
ilovej adrese lizing@lizing.sk alebo navštívte našu internetovú 
stránku www.lizing.sk. 

Asociácia leasingových spoločností Slovenskej republiky bola 
založená v roku 1992 ako záujmové združenie právnických osôb. 
V súčasnosti má 40 členov. Asociácia je zapojená do medzinárod-
ných štruktúr prostredníctvom členstva v európskej federácii ná-
rodných lízingových asociácií - Leaseurope. (PR)

NAHLIADNUTIE 
DO VZDELÁVACEJ 

AGENTÚRY
VÝSLEDKOM 

MÔŽE BYŤ NÍZKA 
NEZAMESTNANOSŤ 

MLADISTVÝCH
Agentúra AMOS-K sa zameria-

va na vzdelávanie v oblasti práce 
s ľudským telom. Kvalitné vzde-
lanie v remeslách pedikúra, ma-
nikúra, kaderníctvo alebo kozme-
tika je v dnešnej dobe dôležité. 
Agentúra poskytuje aj doškolenia 
kolegom, ktorí sú už niekoľko ro-
kov v praxi, avšak chýbajú im zna-
losti o nových metódach alebo 
službách. 

Účastníkom rekvalifikačných 
kurzov poskytuje agentúra učeb-
ný materiál, pomôcky, prístroje 
a kvalitný materiál na praktickú 

časť. S novým účastníkom agen-
túra komunikuje osobne, mailom 
alebo telefonicky, vie poskytnúť 
informácie a poradenstvo o prie-
behu výučby a ďalších možnos-
tiach uplatnenia v praxi. 

V agentúre pôsobia ľudia z rôz-
nych profesií, viacerí - členovia 
živnostenskej komory boli, ako 
zástupcovia Slovenskej živnosten-
skej komory, menovaní do skú-

šobných komisií na overenie od-
bornej spôsobilosti k získaniu 
úplnej kvalifikácie pre remeselnú 
činnosť.  (a)

Začal sa projekt na zvýšenie kvality odborného vzdelávania

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) odštartoval troj-
ročný projekt na zlepšenie úrovne odborného vzdelávania na 
Slovensku a jeho propagáciu medzi potenciálnymi študentmi 
a zamestnávateľmi. V pilotnom projekte sa má overiť fungujú-
ca a výsledky prinášajúca metodika prevzatá zo Švajčiarska. 

Švajčiarsko-slovenský projekt je podporovaný prostredníc-
tvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci roz-
šírenej Európskej únie. Cieľom projektu je posilniť a rozvinúť 
spoluprácu medzi zamestnávateľmi a strednými odbornými 
školami tak, aby sa čo najviac študentov z týchto škôl umiestni-
lo na trhu práce. Výsledkom aktivít projektu by malo byť oboj-
stranne užitočné partnerstvo na úrovni zamestnávateľ – sek-
torová rada (prípadne profesijná alebo stavovská organizácia) 
– stredná odborná škola. Dôležitou súčasťou sú aj aktualizova-
né školské vzdelávacie programy pre príslušný študijný/učebný 
odbor, aktualizované štátne vzdelávacie programy pre prísluš-
nú skupinu odborov a stupeň vzdelania, realizácia praktic-
kých foriem vyučovania (odborný výcvik alebo odborná prax) 
priamo vo výrobe a v prevádzkach zamestnávateľov, vytvore-
nie vzdelávacích programov pre inštruktorov, pod vedením 
ktorých vykonávajú žiaci stredných odborných škôl odborný 
výcvik alebo odbornú prax, či pilotné vyškolenie inštrukto-
rov. Ráta sa aj s účasťou zástupcov zamestnávateľov v procese 
ukončovania odborného vzdelávania. 

Špeciálna pozornosť bude venovaná tým študijným/učebným 
odborom, o ktoré majú žiaci končiacich ročníkov základných 
škôl minimálny alebo žiadny záujem, avšak trh práce ich po-
žaduje. (Dokončenie na str. 7)

S kolegami v agentúre - krst knihy Pedikúra, ktorá vznikla na základe 
skvalitnenia výučby
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Predseda SŽK
Ing. Vojtech Gottschall
Tel./fax: 033/64 13 314, e-mail: predseda@szk.sk

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

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

Krajská zložka Bratislava
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Tel./fax: 02/49 24 65 88, 02/44 44 22 05
e-mail: kzkbratislava@szk.sk
Vladimír Mička, predseda
Mgr. Daniela Jaslovská, kontaktná osoba

Krajská zložka Banská Bystrica
Študentská 12, 960 01 Zvolen 
Tel.: 0905 310 587, e-mail: kzkbbystrica@szk.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
Tel. 0905 848 220, e-mail: szkkznitra@gmail.com
Ing. Beáta Gajdošíková, predsedníčka

Krajská zložka Prešov
Čapajevova 21, 080 01 Prešov
Tel./fax: 0908 991 481
Ing. Michal Mudrák, predseda
e-mail: kzkpresov@szk.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: kzktrencin@szk.sk
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: uradkomory@szk.sk, pavol.visnovsky@c-cw.sk
Ing. Pavol Višňovský, predseda

Adresár

Adresár Slovenskej 
živnostenskej komory

ZMENY SA DOTÝKAJÚ 
NÁS VŠETKÝCH

dôstojnosť a bezpečnosť dotknu-
tej osoby (§ 12 ods. 3). 

Najdôležitejšie zmeny pre pre-
vádzkovateľov (zamestnávate-
ľov):

Úrad už nebude môcť zvážiť či 
pokutu uloží alebo nie, ale vždy 
pri zistení porušenia zákona bude 
povinný uložiť pokutu prevádzko-
vateľovi, sprostredkovateľovi ale-
bo fyzickej osobe najmenej vo 
výške 150, 300 alebo 1000 eur. 
Úrad uloží pokutu od 1000 eur 
do 300 000 eur prevádzkovate-
ľovi, ktorý:
 - nesplnil alebo porušil povin-

nosť poveriť spracúvaním osob-
ných údajov sprostredkovateľa na 
základe písomnej zmluvy podľa 
§ 8 ods. 3 prvej vety
 - pri spracúvaní osobitnej ka-

tegórie osobných údajov nespl-
nil alebo porušil niektorú z povin-
ností podľa § 13 a § 14 (napríklad: 
ak do pracovného posudku za-
mestnanca uvediete, že zamest-
nanec je psychicky labilný, také-
to vyjadrenie o psychickej identite 
môže vykonať iba psychológ ale-

bo ten, komu to umožňuje osobit-
ný zákon)
 - nesplnil alebo porušil povin-

nosť mať vypracovaný bezpeč-
nostný projekt podľa § 19 ods. 3 
alebo porušil niektorú z povinnos-
tí bezpečnosti spracúvania osob-
ných údajov podľa § 19 ods. 1, 2, 
4 a 5 a § 20
 - nesplnil alebo porušil povin-

nosť osobitnej registrácie infor-
mačného systému podľa § 37 
a § 38, § 39 ods. 5 a ods. 6 druhej 
vety (osobitná registrácia sa vzťa-
huje na informačné systémy, 
v ktorých prevádzkovateľ spracú-
va oznamovania nekalých prak-
tík na pracovisku, aspoň jeden 
z osobných údajov uvedených 
v § 13 ods. 1 (napríklad údaj 
o zdraví, o členstve v odborovej 
organizácii) a zároveň sa pred-
pokladá prenos týchto osob-
ných údajov do tretej krajiny, kto-
rá nezaručuje primeranú úroveň 
ochrany osobných údajov; osobit-
ná registrácia sa nevyžaduje v prí-
padoch podľa § 31 ods. 9 (pôjde 
iba o ojedinelé prípady, a to vtedy, 
keď bude potrebný súhlas úradu 
na prenos osobných údajov).  (é)

(Dokončenie zo str. 4)

VÝSLEDKOM 
MÔŽE BYŤ NÍZKA 

NEZAMESTNANOSŤ 
MLADISTVÝCH

Celý projekt je financovaný z finančných prostriedkov Švaj-
čiarskeho finančného mechanizmu prostredníctvom Národ-
ného kontaktného bodu, Úradu vlády Slovenskej republiky 
a to maximálne do výšky viac než tri a pol milióna eur v rámci 
Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Projekt sa bude 
realizovať do konca marca roku 2016 v oblastiach elektrotech-
nika, technická a aplikovaná chémia, potravinárstvo, staveb-
níctvo, geodézia a kartografia, ekonomika a organizácia, ob-
chod a služby (kaderníci), technická chémia silikátov (sklársky 
priemysel). V súčasnosti sa do projektu zapojilo desať stred-
ných odborných škôl na Slovensku, z toho tri v Bratislave, dve 
v Prešove, ďalej v Šuranoch, Kežmarku, Leviciach, Novákoch 
a Lednických Rovniach. Do projektu je zapojených aj pätnásť 
zamestnávateľov, Zväz elektronického priemyslu, Štátny ústav 
na kontrolu liečiv a Cech pekárov a cukrárov.  (tk)

(Dokončenie zo str. 6)

Ilustračné foto (I)
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Viac informácií o špeciálnej ponuke pre lenov SŽK získate v ktorejko vek pobo ke VÚB banky, na www.vub.sk alebo na telefonickej službe KONTAKT 0850 123 000.

Platobné karty sa v ostatných rokoch stali neodmyslite nou sú as ou každej dovolenkovej batožiny. Cestovate mi ob úbené sú 
najmä kreditné karty American Express a MasterCard, ktoré sú nielen dobrými pomocníkmi pri nákupoch, ale poskytujú aj alšie 
praktické služby, najmä rôzne druhy poistenia. Každý len Slovenskej živnostenskej komory ich teraz získa od VÚB banky na jeden 
rok zadarmo.

O kreditných kartách by sa dalo poveda , že sú nástrojom na erpanie pe azí poži aných od banky. Na rozdiel od iných typov úverov za 
poži anie však nemusíte zaplati  žiadny úrok – sta í, ak pôži ku vrátite v rámci tzv. bezúro ného obdobia. Štandardne sa ku kreditným 
kartám síce viaže ro ný poplatok, no VÚB banka má teraz pre všetkých lenov Slovenskej živnostenskej komory výnimo nú ponuku  
– 100 % z avu z poplatku za vedenie kartového ú tu pri kartách American Express a MasterCard original+ na prvý rok. Každá z kariet 
ponúka iný rozsah a druh služieb, preto si pred výberom tej pravej premyslite, na aké ú ely ju plánujete naj astejšie používa . Ich spolo nou 
výhodou je, že za bezhotovostné nákupy neplatíte žiadne poplatky.

Vernos  sa po íta
Ak sa rozhodnete pre MasterCard original+, môžete využi  nielen bezúro ný úver až do 40 dní, ale aj letné z avy na nákupy v chorvátskych 
supermarketoch Konzum. Okrem toho vás VÚB banka pri kreditke automaticky zaradí do vernostného programu Plus, s ktorým si dokážete 
zníži  poplatky za vedenie kartového ú tu na nulu aj po prvom roku používania. Sta í, ak po as dvanástich mesiacov urobíte nákupy v celkovej 
výške aspo  3 000 eur, o zodpovedá 250 eurám mesa ne, a banka vám poplatok vráti spä . 

Rados  z bonusov
S kreditnými kartami od American Express získate podstatne viac než len 50-d ové bezúro né obdobie. Plati  s Blue od American Express 
sa vám oplatí, pretože dostanete spä  0,5 % z hodnoty každého nákupu. ím aktívnejšie budete nakupova , tým viac pe azí sa vám vráti. 
Okrem toho je pre vás pripravený program American Express Selects s tisíckami zliav a iných výhod od obchodníkov a partnerov po celom 
svete. K American Express Gold získate navyše lenskú kartu Priority Pass opráv ujúcu na vstup do vyše 600 letiskových VIP salónikov po celom 
svete a balík Home Assistance, ktorý vám pomôže vyrieši  mnohé nepríjemné situácie z domáceho prostredia. 

Bezstarostné cestovanie
Pri jednod ových výletoch za hranice alebo dovolenke do alekej cudziny oceníte na kreditných kartách American Express široký rozsah 
poistných a asisten ných služieb, ktoré sa vz ahujú nielen na vás, ale aj na vašich rodinných príslušníkov. Získate ich bezplatne a automaticky, 
pri om karty nemusíte vôbec použi . Sú as ou balíka je úrazové poistenie a poistenie lie ebných nákladov, poistenie zodpovednosti za škodu na 
zdraví a majetku i poistenie batožiny pri strate, krádeži a poškodení. Zárove  vám pois ov a AIG Europe vydá bezplatne potvrdenie o platnosti 
cestovného poistenia použite né predovšetkým pri žiadostiach o vystavenie víz, nako ko vä šinou pre doloženie poistenia nesta í len fyzická 
držba karty.

Záruky navyše
Nákupom tovaru kartami American Express máte automaticky nárok na poistenie tovaru proti priamej fyzickej krádeži alebo náhodnému 
poškodeniu po as 90 dní až do výšky 5 000 eur. Rovnako získate pred ženú záruku na elektroniku, ktorá zah a opravy v nasledujúcom roku 
od skon enia dvojro nej zákonnej záruky až do výšky 1 000 eur.
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