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ŽIVNOSTENSKÉ NOVINY

Ani sme sa nenazdali a uply-
nul mesiac od celoštátneho zhro-
maždenia delegátov našej komory 
v Košiciach. Kultivovaný priebeh 

rokovania, výborné organizačné 
zabezpečenie aj dynamické vy-
stúpenia aktérov programu zhro-
maždenia predznačili budúci vý-
voj a smerovanie Slovenskej živ-
nostenskej komory.

Ako novo nastupujúci predse-
da stojím pred vážnou úlohou 
- vytvoriť dlhodobý zmysluplný 
program rozvoja komory. Preto je 
dôležité vytvorenie dobrého tímu 
schopných funkcionárov, výkon-
ných podpredsedov a akčných 
krajských zložiek - a to v krátkom 
čase. Súčasnú pozíciu komory, 
ako dôstojného štatistu a zástup-
cu v problematike živnostenské-
ho podnikania, zásadne mienim 
postupne prestavať na moder-
nú, dynamickú stavovskú organi-
záciu, s dôrazom na projektovú, 

vzdelávaciu a poradenskú perma-
nentnú činnosť a službu podnika-
teľskej verejnosti. Je to náročná 
a rozsiahla úloha, avšak verím, že 
sa to v logickej postupnosti dá do-
siahnuť. K tomu by malo slúžiť via-
cero opatrení, ktoré síce nebudú 
vždy ľúbivé, avšak budú potrebné 
a aj efektívne. Novozriadenému 
predstavenstvu komory aj vytvo-
renému grémiu preto želám veľa 
úspechov a organizačných síl.

Touto cestou chcem poďako-
vať za podporu i doterajšiu prá-
cu v uplynulom období všetkým 
funkcionárom a členom komory. 
Verím, že pri dobrej motivácii je 
to záruka upevňovania a rastu na-
šej komory.

 Ing. Tomáš Novotný, MBA, 

PRÍJEMNÉ 
PREŽITIE LETA!

Pôvodne som sa chcela 
dnešnou glosou vrátiť k ne-
dávno konanému zhromaž-
deniu delegátov Slovenskej 
živnostenskej komory. Postu-
pom dní som však uvážila, že 
jednak niečo sa dočítajú čle-
novia komory na inom mies-
te novín a jednak niečo si už 
mnohí z onoho zhromažde-
nia dnes vysvetľujeme z tro-
chu iného uhla ako tomu bolo 
v zasadacej sále hotela v Ko-
šiciach. Neskôr som hľadala 
námety v aktivitách krajských 
zložiek, ktoré pripravujú vzde-
lávacie akcie a bola som roz-
hodnutá poučovať kolegov 
živnostníkov ako sa správať 
na úradoch a v inštitúciách, 
ktoré nie celkom vážne berú 
živnostenský stav. Zamýšľala 
som sa aj tým ako jazdia slo-
venskí vodiči, keď temer den-
ne evidujeme na D1 zrážky 
a do hlavného mesta jazdíme 
tou najpomalšou rýchlosťou. 
Práve som počula v rozhlase: 
Do Bratislavy dnes nejazdite, 
zo všetkých strán sú kolóny! 

Úvod glosy končím konšta-
tovaním, ktoré som načrtla 
v minulom vydaní Živnosten-
ských novín – že problémo-
vých otázok je ešte viac, viac 
ako by sme chceli vyriešiť na 
zasadnutiach, či už v okre-
soch, krajoch alebo na celo-
slovenskom zhromaždení, 
alebo ktoré by sme chceli pre-
zentovať na stránkach našich 
novín, prípadne na webovej 
stránke. 

Preto využívam nasledovné 
riadky na želanie príjemné-
ho leta. Ono už začalo – s vy-
sokými dennými teplotami, 
s plánovaním dovoleniek 

OD PREDSAVZATÍ 
A SĽUBOV K ZODPOVEDNÉMU 

PROGRAMU

V OČAKÁVANÍ 
UŽITOČNÝCH ZMIEN

(Pokračovanie na str. 2)

 Zo zhromaždenia delegá-
tov v Košiciach (1/3)
 Rozhovor s novým 
predsedom SŽK (4)
 Z konferencie k transfor-
mácii odborného vzdelá-
vania (5)
 Výzva Vláde SR (7)
 Inovatívny čin roka (7)
 Zmeny v adresári (7)

V čísle:

Mám naozaj šťastie. Vždy, keď som sa dopustil nejakej chyby, vyčítali mi ju.
(Konfucius)

Zhromaždenie delegátov SŽK sa konalo v máji v Košiciach. 
Prišlo 69 delegátov zo všetkých krajských zložiek. Na podu-
jatie organizátor pozval námestníka primátora mesta Košice.

Zhromaždenie otvoril predse-
da SŽK Ing. Vojtech Gottschall. 
Pozdravil delegátov a privítal ná-
mestníka primátora Ing. Jána Ja-
kubova, po ktorého príhovore 
a privítaní na pôde mesta odo-
vzdal slovo predsedajúcemu Erví-
novi Boháčikovi.

HODNOTENIA AJ NÁMETY
V správe o činnosti predseda 

SŽK Ing. Vojtech Gottschall okrem 
iného uviedol, že komora za svo-
ju prioritu považuje ovplyvňova-
nie a podporu takých aktivít, ktoré 
povedú k skvalitňovaniu podni-
kateľského prostredia. Komora je 
prizývaná do Rady vlády pre roz-
voj a solidaritu, tiež do Rady vlá-
dy pre partnerskú dohodu na roky 
2014-2020. Máme zástupcu v po-
zícii podpredsedu v Rade vlády 
pre odborné vzdelávanie a prípra-
vu. Komora má zastúpenie v kraj-
ských radách pre odborné vzde-
lávanie, vo Výbore NR SR pre 
hospodárske záležitosti a ďalších 
komisiách pri ministerstvách. Pri-
pája sa k memorandu zamestná-
vateľských organizácií a podnika-

teľských inštitúcií na zabezpečenie 
vyššej konkurencieschopnosti Slo-
venska, ako aj stabilného a trans-
parentného prostredia pre pod-
nikateľov. Predseda v správe 
zdôraznil, že zhromaždenie pova-
žuje za potrebné riešiť najmä za-
pojenie zástupcov živnostníkov 
k priamemu zastupovaniu v po-
radných orgánoch vlády, výboroch 
národnej rady, orgánoch vyšších 
územných celkov, ako aj inštitú-
cií, ktoré priamo realizujú opat-

renia do praxe. „Navrhujeme 
vytvoriť samostatný špecializo-
vaný úrad pri Vláde SR pre zále-
žitosti živnostenského a malého 
a stredného podnikania,“ pove-
dal. Legislatívne opatrenia v oblas-
ti ochrany a vymožiteľnosti práva 
treba zamerať najmä na povinnosť 
uhrádzať faktúry za dodávky tova-
ru, neplatenie faktúr v termínoch 
považovať za trestný čin. Je žia-
duce výrazne skrátiť lehoty súd-
nych konaní v závislosti na obje-
me záväzkov. Komora by sa mala 
prihlásiť k reštrukturalizácii záko-
na o odbornom a celoživotnom 

Zo zhromaždenia delegátov Slovenskej živnostenskej komory v Košiciach

(Pokračovanie na str. 3)
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Na výstavisku AGK v Nitre:
AGROKOMPLEX 2014
41. medzinárodná poľnohos-
podárska a potravinárska vý-
stava
NÁRODNÁ VÝSTAVA POĽ-
N O H O S P O DÁ R S K YC H 
ZVIERAT
COOPEXPO
21. medzinárodná družstev-
ná kontraktačno-predajná 
výstava spotrebného tovaru
FARMÁRSKE TRHY
6. ročník výstavy farmárskych 
a remeselných výrobkov 
OBNOVITEĽNÉ ZDROJE 
ENERGIE
9. ročník
REGIÓNY SLOVENSKA
12. výstava vidieckeho ces-
tovného ruchu a rozvoja re-
giónov
ŽIVNOSTENSKÉ TRHY 
17. kontraktačno-predajná 
výstava malých a stredných 
podnikateľov
21. až 24. 8. 2014
Na výstavisku v Trenčíne:
BURZA STAROŽITNOSTÍ
Burza starožitností, zberateľ-
ských predmetov a zaujíma-
vostí
19. 7. a 9. 8. 2014
CHOVATEĽSKÁ BURZA
Burza exotického vtáctva, 
holubov, hrabavej a vodnej 
hydiny, králikov a ďalších dru-
hov zvierat 19. 7. a 9. 8. 2014
AUTO MOTO EXPO
8. ročník výstavy automobi-
lov, motocyklov a príslušen-
stva
16. a 17. 8. 2014
KÔŇ 2014
11. ročník medzinárodnej vý-
stavy koní
16. a 17. 8. 2014
DETSKÝ SVET & INTER-
TOYS 2014
8. ročník výstavy hračiek a 
potrieb pre deti
16. a 17. 8. 2014

ÚRAD KOMORY INFORMUJE KALENDÁR

Informácie
Kalendár

  Komora na otvorení strojár-
skeho veľtrhu. Predseda SŽK Ing. 
Tomáš Novotný sa 20. mája zú-
častnil slávnostného otvorenia 
strojárskeho veľtrhu v Nitre. Ako 
zástupca SŽK – spoluorganizáto-
ra podujatia - sa zúčastnil na vy-
hodnotení a udelení ceny minis-
tra hospodárstva za Inovatívny 
čin roka 2013, kde sa vynika-
júcimi produktmi, technológia-
mi a službami prezentovalo viac 
ako 31 slovenských firiem. (n) 
(Viac na 7. str. Red.)

  Rokovanie s pivovarmi. Dňa 
19. 6. sa uskutočnilo rokovanie 
Slovenskej živnostenskej komory, 
Asociácie malých nezávislých pi-
vovarov Slovenska, o. z., a Sloven-
skej poľnohospodárskej univerzity 
v Nitre vo veci spoločnej organizá-
cie vzdelávacieho programu sla-
dovník – pivovarník. Bolo do-
hodnuté organizačné a obsahové 
profesijného zabezpečenie.  (n)

  Ponuka rekvalifikačného kur-
zu. Slovenská živnostenská ko-
mora otvára 5. septembra 2014, 
v spolupráci s Asociáciou malých 
nezávislých pivovarov Slovenska, 
o. z., a Slovenskou poľnohospo-
dárskou univerzitou v Nitre re-
kvalifikačný kurz sladovník - pi-
vovarník (v rozsahu 350 hodín). 
Absolvent ovláda teoreticky aj 
prakticky ukazovatele technolo-
gickej kvality surovín využívaných 
v pivovarníckom odvetví v zmysle 
platných noriem, moderné tech-

ŽIVNOSTENSKÉ NOVINYŽIVNOSTENSKÉ NOVINY – vydáva Slovenská živnostenská komora 
Šéfredaktorka: Mgr. Iva Bukvová (e-mail: ivalinka@gmail.com, bukvova@t-zones.sk). Redakčná rada: Ervín Boháčik, Mgr. Daniela Jaslovská (tajomníčka), Vladimír Mička 
(predseda), Ing. Robert Schmidt, Anna Sklenárová. Redakčné spracovanie (redakcia) a tlač: MIKA, spol. s r. o., 919 32 Opoj č.103, tel./fax: 033 558 3457. (Príspevky 
a objednávky inzercie možno zasielať aj na adresu: Úrad SŽK – kancelária v Bratislave, Račianska 71, 832 59 Bratislava.) Vydávanie povolilo Ministerstvo kultúry SR, 
EV 1073108. NEPREDAJNÉ!
Redakcia si vyhradzuje právo upraviť titulok príspevku a vykonať v texte potrebné štylistické, jazykové, prípadne ďalšie úpravy.

(Pokračovanie zo str. 1)
a prázdnin so školopovinný-
mi deťmi, či s prípravami na 
augustové Živnostenské trhy. 
Noví, i staronoví funkcioná-
ri predstavenstva SŽK budú 
počas leta pripravovať návr-
hy (ktoré predložia na sep-
tembrovom zasadnutí) na 
prijímanie nových opatrení 
v činnosti komory a na rieše-
nia mnohých (najmä nalieha-
vých) úloh.

Nech bude leto také, či ona-
ké – a to nielen podľa počasia, 
ale aj podľa možností jednot-
livých podnikateľov – v mene 
redakčnej rady a redakcie že-
lám všetkým jeho pohodo-
vé prežitie, aby sme sa už na 
konci augusta stretli na nit-
rianskom výstavisku oddých-
nutí a zrekreovaní. 

 Iva Bukvová

PRÍJEMNÉ 
PREŽITIE LETA!

nológie výroby sladu a piva, má 
vedomosti z oblasti uplatňovania 
systému HACCP v pivovarníctve. 
Pozná podmienky obchodovania 
s pivom na domácom aj zahranič-
nom trhu, je zručný v hodnotení 
objektívnych i subjektívnych para-
metrov kvality piva. Viac informá-
cií na www.szk.sk.  (red.)

  Na valnom zhromaždení sta-
vebných inžinierov. Predse-
da SŽK Ing. Tomáš Novotný sa 
31. mája zúčastnil valného zhro-
maždenia Slovenskej komory sta-
vebných inžinierov, kde hovoril 
o spolupráci medzi podnikateľmi 
a projektantmi v oblasti stavebnej 
a inžinierskej činnosti. So zástup-
cami komory dohodol rámcovú 
legislatívnu, podnikateľskú a kon-
zultačnú spoluprácu. Predseda 
SKSI profesor Vladimír Benko uví-
tal nové možnosti a adresnú spo-
luprácu najmä pri tvorbe staveb-
ného zákona a živnostenského 
zákona.  (n)

  Na konferencii o vzdelávaní. 
Dňa 6. júna sa zástupcovia komo-
ry (T. Novotný, R. Schmidt, J. Ka-
dúc, T. Íro, D. Jaslovská) zúčas-
tnili medzinárodnej konferencie 
Transformácia odborného vzdelá-
vania  a prípravy, na ktorej sa rie-
šila dlhodobá problematika du-
álneho vzdelávania a spolupráca 
medzi Ministerstvom školstva SR 
a zúčastnenými organizáciami. 
(Viac vo vnútri čísla. Red.) 

  Záverečné skúšky v Bratislav-
skom kraji. Od 17. júna sa kona-
li v Bratislavskom kraji závereč-
né skúšky remeselných živností, 
v odboroch umelecké remeslá, 
kuchár, čašník, kaderník, maniké-
rka, pedikérka, kozmetička a zlat-
ník.  (kzba)

  Stretnutie podnikateľov. V Klu-
be RVS Studené sa 17. júna pod 
záštitou Bratislavskej regionál-
nej komory SOPK a za veľmi pod-
netných vystúpení štátneho tajom-
níka MŠVVaŠ SR Štefana Chudobu 
a Jaroslava Holečku, prezidenta 
Zväzu automobilového priemys-
lu SR uskutočnilo stretnutie pod-
nikateľov BSK. Hovorilo sa o vzde-

lávaní a remeslách pre priemysel, 
a hlavnou témou bolo duálne 
vzdelávanie –a príprava kvalifiko-
vanej odbornej pracovnej sily pre 
zamestnávateľov. Za SŽK sa podu-
jatia zúčastnil predseda SŽK Ing. 
Tomáš Novotný.  (n)

  Mediačné centrum pre živ-
nostníkov. V septembri otvára
KZK Bratislava, v spolupráci 
s JUDr. Slávkou Danišovou, me-
diačné centrum pre živnostníkov. 
Zákon definuje mediáciu ako mi-
mosúdnu činnosť, pri ktorej osoby 
zúčastnené na mediácii riešia spor, 
vzniknutý z ich zmluvného alebo 
iného právneho vzťahu. Pre čle-
nov SŽK budú mediačné stretnu-
tia cenovo zvýhodnené.         (vm)

  Slávnostná akadémia. V uto-
rok 24. júna sa konala v Pezinku 
slávnostná akadémia vyraďovania 
14 absolventov kurzu Majster ku-
chár.  (vm)

  Zasadnutie rady vlády. Pravi-
delného zasadnutia Rady vlády SR 
pre odborné vzdelávanie a prípra-
vu sa 23. júna zúčastnil podpred-
seda SŽK a podpredseda rady Ing. 
Robert Schmidt.  (b)

  Poďakovanie. Prezident Zdru-
ženia podnikateľov Slovenska Ján 
Oravec adresoval Slovenskej živ-
nostenskej komore nasledovné 
poďakovanie: „Dovoľte, aby som 
sa aj touto cestou poďakoval všet-
kým, ktorí mi vo voľbách do Európ-
skeho parlamentu vyjadrili podpo-
ru. Preferenčné hlasy mne osobne 
síce na vstup do Európskeho parla-
mentu nestačili, ale spolu s prefe-
renčnými hlasmi pre mojich kole-
gov na kandidátke prispeli k tomu, 
že SaS napokon získala jeden man-
dát. Som presvedčený, že to je 
mandát, ktorý bude vykonávaný 
zodpovedne, v prospech nielen 
voličov SaS, ale všetkých občanov 
Slovenska. Zároveň to bude man-
dát, cez ktorý bude možné ove-
ľa viac presadzovať názory a po-
stoje slovenských podnikateľov 
a zamestnávateľov v Európskom 
parlamente, než tomu bolo v pred-
chádzajúcom funkčnom období.“
  (red.)

Najväčší stredoeurópsky priemyselný veľtrh 

OČAKÁVA SA POČETNÁ SLOVENSKÁ ÚČASŤ 
V termíne od 29. 9. do 3. 10. 2014 sa v Brne uskutoční už 56. ročník medzinárodného strojárskeho veľtrhu. 

Slovensko tu bude, po Nemecku, druhým najväčším zahraničným vystavovateľom. 
MSV sa vždy v párnych rokoch koná v rozšírenej podobe ako komplex niekoľkých priemyselných a techno-

logických veľtrhov. Dominantný odbor obrábacích a tvarovacích strojov sa predstaví na špecializovanom veľ-
trhu IMT, ktorý je už od roku 1998 najväčšou prehliadkou svojho druhu v strednej a východnej Európe. Vzhľa-
dom k absencii najväčšieho svetového odborového veľtrhu EMO tu vystavovatelia objednávajú väčšie plochy 
a chystajú sa predviesť viac zaujímavých strojných exponátov. 

Popri individuálnych expozíciách sa chystá spoločná prezentácia slovenských firiem pod záštitou Minister-
stva hospodárstva SR, a to v pavilóne V na ploche 150 m2. Informácie o tradičnom Slovenskom národnom dni 
na MSV, ďalších sprievodných akciách a zaujímavostiach z príprav veľtrhu nájdete na www.bvv.cz/msv.  (t)
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Zo zhromaždenia delegátov SŽK

V OČAKÁVANÍ 
UŽITOČNÝCH ZMIEN

vzdelávaní, mala by predkladať 
opatrenia na znižovanie byrokra-
cie, administratívneho zaťaženia, 
hlavne v oblasti kontrolných čin-
ností poverených štátnych orgá-
nov a vyžadovať doklady preuka-
zujúce spôsobilosť na podnikanie. 
Predseda sa dotkol aj opatrení 
v odvodovej reforme s cieľom zní-
žiť cenu práce u zamestnávate-
ľov a odvodové zaťaženie SZČO. 
Venoval sa členskej základni, za-
sadnutiam predstavenstiev a plne-
niu úloh a uznesení, účasti členov 
predstavenstva na zasadnutiach, 
činnosti kancelárií krajských zlo-
žiek, či vykonávaniu skúšok na 
overenie odbornej spôsobilosti. 
Zdôraznil, že SŽK musí byť aj v bu-
dúcnosti inštitúciou, ktorá bude 
dbať o to, aby podmienky pre živ-
nostníkov boli reálne, splniteľ-
né, aby byť živnostníkom bola ra-
dosť a hrdosť! V závere vystúpenia 
predložil hlavné zámery a smero-
vanie činnosti SŽK, ktoré by mohli 
byť zahrnuté do materiálu pre Vlá-
du SR a NR SR k zmenám defor-
movaného podnikateľského pros-
tredia na Slovensku. (Výzvu Vláde SR 
uverejňujeme na 7. strane. Red.)

KRITICKÝ POSTOJ 
DOZORNEJ RADY

Správu Dozornej rady SŽK o čin-
nosti v roku 2013 predniesol jej 

predseda Ing. Vladimír Holečko. 
Skonštatoval, že uznesenia z os-
tatného zhromaždenia delegátov, 
konaného v Trnave neboli splne-
né a nie všetky prijaté uznesenia 
splnené v termíne. Po roku 2010 
nebol prijatý plán práce ani zasad-
nutí predstavenstva. Nebolo ziste-
né porušovanie štatútu ani roko-
vacieho poriadku. Dozorná rada 
však upozornila, že je porušovaná 
smernica o hospodárení a je po-
trebné aktualizovať interné smer-
nice o skúškach na overenie od-
bornej spôsobilosti a cestovných 
náhradách. Zistila aj nedostatky 
pri kontrole účtovných dokladov, 
týkajúcich sa účtu živnostenského 
inštitútu. V oblasti vnútorného za-
dlženia sú potrebné radikálne rie-
šenia v KZK Banská Bystrica, Tren-

čín, Nitra a čiastočne aj Žilina. 
Dozorná rada vykonala kontro-

lu hospodárenia za rok 2013, pre-
vierku účtovníctva a ročných úč-
tovných výkazov a oboznámila sa 
so správou audítora k ročnej zá-
vierke. 

DELEGÁTI ZVOLILI 
NOVÉHO PREDSEDU

Do orgánov komory sa dosta-
li noví funkcionári. Za predseda 
SŽK bol po zrušení kandidatúry 
Ing. Vojtecha Gottschalla navrh-
nutý jediný kandidát - Ing. Tomáš 
Novotný, ktorý bol 45 delegátmi 
zvolený. Do predstavenstva aj do 
dozornej rady boli zvolení viacerí 
noví členovia. 

DISKUSIA O ÚSPECHOCH 
AJ NÁDEJÁCH

V diskusii reagovali delegáti na 
výstupy z predložených materiá-
lov, avšak aj na úspechy a prob-
lémy činnosti vo svojich kraj-
ských zložkách. Vladimír Mička 
z KZK Bratislava stručne zhod-
notil činnosť za uplynulé obdo-
bie a vyzdvihol prácu doterajšie-
ho predsedu SŽK Ing. Vojtecha 
Gottschalla. Za KZK Bratislava mu 
úprimne poďakoval a zaželal mu, 
aby sa mu darilo v osobnom aj 
pracovnom živote. Záverom po-
ďakoval všetkým za to, že mohol 
desať rokov pracovať so skvelými 
ľuďmi - členmi Slovenskej živnos-

tenskej komory. Ing. Ján Plesník 
z KZK Banská Bystrica predstavil 
delegátom projekt riešenia dlho-
dobej nezamestnanosti. Ing. Ro-
bert Schmidt z KZK Trnava hovo-
ril o vzdelávaní, o pripravovanom 
memorande o spolupráci zames-
tnávateľov na podporu odbor-
ného vzdelávania. Uvedené me-
morandum by mali podpísať 
zástupcovia všetkých komôr a zá-
stupcovia dvoch najväčších zdru-
žení, zastupujúcich zamestnáva-
teľov. Povedal, že roky 2015 až 
2020 budú veľkým medzníkom 
vo vzdelávaní mládeže, najprv 
na základných školách a dôležitá 
zmena nastane na stredných ško-
lách v súlade s požiadavkami za-
mestnávateľov. Obdobie do roku 
2020 bude dôležité aj preto, že 

sa pripravujú viaceré vzdelávacie 
projekty, a preto bude záležať aj 
na našej komore, či sa do projek-
tov zapojí. 

JUDr. Ján Sitarčík z KZK Banská 
Bystrica vysvetlil snahu o zrovno-
právnenie postavenia poškodené-
ho v trestnom konaní novelizá-
ciou trestného zákona a trestného 
poriadku tak, aby bol poškodený 
rovnocenným partnerom obvi-
neného a prokurátora v trestnom 
konaní, v súlade s európskou le-
gislatívou. Ako člen predstaven-
stva navrhol, aby zhromaždenie 
prijalo uznesenie, v ktorom uloží 
predstavenstvu SŽK rokovať s mi-
nistrom spravodlivosti o zrovno-
právnení postavenia poškodené-
ho novelizáciou trestného zákona 
a trestného poriadku. 

Novozvolený predseda SŽK Ing. 
Tomáš Novotný vo svojom dis-
kusnom príspevku povedal, že je 
veľmi ťažké nastupovať do funkcie 
po človeku, ktorý za desať rokov, 
čo ho pozná, urobil obrovský kus 
práce. Začínal pri ňom ako jeho 
poradca pri budovaní živnosten-
ského inštitútu, pri ktorom nebo-
lo živnostníkom dopriate dotiah-
nuť myšlienku do konca. Dôvod, 
prečo sa rozhodol kandidovať za 
predsedu komory je – ako pove-
dal - aj ten, že navonok sa tvári-
me ako jedna vážna reprezenta-
tívna organizácia, ktorá má svoju 
spoločenskú silu, ale skutočnosť je 
iná, aj keď to nie je chyba komory, 
ale prostredia, v ktorom pôsobí-
me. „Jednoducho nás neberú váž-
ne a neakceptujú naše stanoviská 
a našu silu,“ skonštatoval. Práve 
preto by nový predseda chcel, aby 
sme do budúcnosti našli novú, 
lepšiu cestu. Bude podporovať za-
stúpenie členov komory v čo naj-
väčšom počte v orgánoch štátnej 
správy, lebo čím viac bude našich 
zástupcov v týchto inštitúciách, 
tým väčšiu vážnosť bude komora 
mať. „Budeme musieť zmeniť celý 
prístup k členskej základni a celé 
naše public relations,“ povedal. 
„Verejnosť o nás konečne bude 
musieť počuť. Komora je preto, aby 
hájila záujmy živnostníkov a aby za 
nich hovorila. Noví členovia prídu, 
keď budú vidieť permanentnú ak-
tivitu na verejnosti, že niečo pre 
nich robíme.“ Vyslovil požiadavku 
formulovania strategického cieľa 
a jeho pravidelnej kontroly. Pove-
dal, že bude predsedom, ktorého 
budú členovia často vídať, bude 
ich pravidelne navštevovať a nedá 
im dýchať. Vyzdvihol aktivitu KZK 
Trnava pri založení sekcie odbor-
ného vzdelávania a pripomenul, 
že na takýchto sekciách musíme 
pracovať. Ing. Tomáš Novotný je 
zástancom toho, aby pracovné 
tímy permanentne chodili po Slo-
vensku a získavali členskú základ-
ňu. Povedal, že sa teší na spolu-
prácu s novým predstavenstvom, 
poďakoval tým, ktorí odchádzajú. 
 (Text a foto -ib-)

NOVÝ PREDSEDA SŽK
Na zhromaždení delegátov 16. 

mája 2014 v Košiciach bol zvole-
ný nový predseda Slovenskej živ-
nostenskej komory. Stal sa ním 
Ing. Tomáš Novotný, MBA. To-
máš Novotný, narodený v roku 
1961, je členom SŽK od roku 
2005. Bol poradcom predsedu 
SŽK a členom predstavenstva ko-
mory. Od roku 2008 je členom 
výberovej komisie č. 1 pri Minis-
terstve hospodárstva SR Inovácie 
a technologické transfery Podpo-
ra zavádzania inovácií a techno-
logických transferov. Nedávno 
ukončil s červeným diplomom 
štúdium Masters of Bussines Ad-
ministration na Central Europe-
an Management Institute v Pra-
he. Získal titul MBA.

 
NOVO ZVOLENÍ ČLENOVIA 

ORGÁNOV SŽK
Predseda: 
Ing. Tomáš Novotný, MBA
Členovia predstavenstva: Ing. 

Vojtech Gottschall, Iveta Kurtová 
(Bratislava), Juraj Lalík, JUDr. Ján 
Sitarčík (Banská Bystrica),  Ervín 
Boháčik, Ing. Ladislav Lúchava 
(Košice), Ing. Beáta Gajdošíko-
vá, Ing. Jozef Kupča, PhD. (Nit-
ra), Juraj Drál, Ing. Cyril Klobu-
šovský (Prešov), Bohumil Miko, 
Bc. Jaroslav Križan (Trenčín), Ing. 
Robert Schmidt, Doc. Ing. Jozef 
Jasenák, PhD. (Trnava), Ing. Pa-
vol Višňovský, PhD., Ján Marti-
niak (Žilina)
Členovia dozornej rady: Ma-

rián Hanusek (Bratislava), Ing. 
Vladimír Holečko (Košice), Mi-
chal Janek (Nitra), Mgr. Slavomír 
Klobušovský (Prešov), Ján Ihris-
ký (Trenčín), Ing. Tibor Iró (Trna-
va), Ján Víglaský (Banská Bystri-
ca), Peter Voštinár (Žilina)

Náhradníci do dozornej rady: 
Mgr. Iva Bukvová (Bratislava), 
PhDr. Iveta Takáčová (Košice)

NOVÝ PREDSEDA
KZK PREŠOV

Na zhromaždení delegátov 
KZK Prešov v apríli t. r. bol zvo-
lený nový predseda KZK. Dele-
gáti dali svoje hlasy Jurajovi Drá-

lovi. Juraj Drál, narodený v roku 
1967, je spoločník vo firme Slo-
vak Ingeniering, s. r. o., ktorá je 
od roku 2010 členom SŽK. Od 
roku 2012 bol členom a pred-
sedom dozornej rady KZK a čle-
nom komisie pre skúšky na ove-
renie odbornej spôsobilosti.

Predstavujeme
(Pokračovanie zo str. 1)
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Otázky redakcie ŽN novému predsedovi Slovenskej živnostenskej komory

Rozhovor s predsedom SŽK
Krátke správy

SME NA POČIATKU 
NOVÝCH PLÁNOV • Poliakov zaujali krásy Rajec-

kej doliny. S veľkým záujmom 
odbornej verejnosti a novinárov 
sa stretla prezentačná akcia kú-
peľov Rajecké Teplice, ktorú zor-
ganizovali v Slovenskom inštitúte 
vo Varšave. V spojení s prezen-
táciou krás Rajeckej doliny, boli 
zariadenia SPA APHRODITE 
predstavené ako vhodné desti-
nácie pre relax, turistiku a kúpeľ-
né služby. Záštitu nad spoločnou 
prezentáciou jedinečností Žilin-
ského regiónu prevzal riaditeľ 
Slovenského inštitútu Mgr. Mi-
lan Novotný a zástupca Sloven-
skej agentúry pre cestovný ruch 
v Poľsku Ing. Ján Bošnovič.  (TS)

 • Trendom je tuzemsko. Tren-
dom tohtoročnej dovolenko-
vej sezóny bude cestovanie v tu-
zemsku. Očakáva sa , že až 1,14 
miliárd ciest ľudí z celej Európy 
sa uskutoční v rámci ich domovi-
ny. Počet dovoleniek strávených 
Európanmi v ich vlasti sa tak ten-
to rok zvýši o 114 %, čo je opro-
ti roku 2013 viac než dvojnáso-
bok. Rebríčku krajín, ktorých 
obyvatelia hodlajú najčastej-
šie využiť možnosti k odpočinku 
a relaxácii vo svojej vlasti kraľu-
je Francúzsko, nasledované Špa-
nielskom, Nemeckom, Veľkou 
Britániou a Ukrajinou. Ukázala 
to analýza cestovných trendov 
spoločnosti MasterCard.  (ts)

 • Novú kartu vydáva prvý-
krát na Slovensku ČSOB. ČSOB 
ako prvá banka na Slovensku vy-
dáva novú kartu Debit Master-
Card spoločnosti MasterCard®, 
ktorá je jednotkou v inteligent-
ných, pohodlných a bezpečných 
platbách. Táto karta je spojená 
s bežným účtom a je súčasťou 
základných debetných balíčkov 
ponúkaných bankou.  (tk)

 • Novela zabraňujúca po-
klesu životného minima. Par-
lament schválil novelu zákona 
o životnom minime. Novela zá-
kona zabraňuje tomu, aby sa pri 
poklese životných nákladov níz-
kopríjmových domácností, resp. 
čistých peňažných príjmov na 
osobu znižovala suma životného 
minima. Zníženie sumy životné-
ho minima by pritom znamenalo 
aj pokles výšky rodičovského prí-
spevku, prídavku na dieťa, daňo-
vého bonusu na dieťa či nezdani-
teľnej časti základu dane.  (i)

 • Štát vyberie viac na da-
niach. Príjmy verejnej správy 
z daní a odvodov budú v tomto 
roku o 290 mil. eur vyššie, ako 
rezort financií predpokladal ešte 
vo februári tohto roka. Vyplý-
va to z aktuálnej daňovej prog-
nózy. Zlepšuje sa pritom výhľad 
daňových a odvodových príjmov 
aj na ďalšie roky. V roku 2015 
by mali byť oproti februárovým 
predpokladom vyššie o 190 mil. 
eur, v roku 2016 o 202 mil. eur 
a v roku 2017 o 145 mil. eur.  (p)

Krátke správy

Zhromaždenie delegátov Slovenskej živnostenskej komo-
ry 16. mája tohto roku bolo v mnohom  prelomové. Zmenili 
sa viacerí  funkcionári, uskutočnilo sa akési sebahodnotenie 
a hľadanie novej cesty, nových plánov. Na viaceré otázky ďal-
šieho smerovania SŽK sme sa preto spýtali nového predsedu 
Ing. Tomáša Novotného, MBA.

• Pán predseda, ako ste 
sa ujali novej pozície, aké sú 
Vaše prvé skúsenosti a doj-
my?

Vcelku pozitívne, od prvého 
dňa  nástupu do funkcie som 
sa zúčastnil viacerých prezen-
tácií a konferencií, predstavil 
som sa osobne hlavným fun-
kcionárom štátnej správy a sa-
mosprávy a poctivo obchá-
dzam naše krajské zložky. Vša-
de cítim akési nové nastavenie 
a očakávania a mapujem všet-
ky názory našich členov aj 
partnerov z iných stavovských 
organizácií. Viem, že ma čaká 
veľa práce a potreba otočiť 
smerovanie komory tak, ako 
som to na zhromaždení sľúbil. 
Teším sa na to.

• Objavili sa už za to krát-
ke obdobie vo Vašej práci 
nové impulzy?

Áno, bolo prvé riadne pred-
stavenstvo komory, kde sme 
schválili nových podpredse-
dov, zriadili grémium ako vý-
konný pracovný výbor pre 
operatívu a prijali rámcový 
plán práce a plán zasadnu-
tí predstavenstva v roku 2014 
s presne určenými bodmi ro-
kovaní. V súčasnosti vedenie 
komory pripravuje programo-
vú konferenciu, na princípe 
dielčich krajských konferen-
cií a potom spoločnej komple-
tizácie všetkých návrhov od 
funkcionárov a členov komory. 
Verím, že to zvládneme v sep-
tembri a budeme môcť posta-
viť rámcový program a smero-
vanie komory na viac rokov 
ako fundament našej práce.

• Po zvolení do funkcie 
predsedu ste avizovali, že 

prichádzate s novou víziou 
pre činnosť komory, ktorá by 
mala priniesť pozitívne zme-
ny a pritiahnuť viac nových 
členov. Viete už teraz pred-
staviť tieto zámery?

Určite áno, veď moje úvahy 
o budúcnosti komory a spôso-
be jej riadenia dozrievali viac 
rokov a čitatelia, ktorí pravi-
delne sledovali moje články 
v Živnostenských novinách, aj 
vystúpenia na verejnosti, poz-
najú mnohé moje myšlienky. 
Tak po prvé sa musí zmeniť 
štýl práce a osobná zodpoved-
nosť funkcionárov na všetkých  
stupňoch. Najmä budem tla-
čiť na konkrétne miestne ak-
tivity, semináre, poradenstvo 
a akcie pravidelne organizo-
vané v okresoch a krajoch. Po 
druhé postupne vytvoríme 
novú mediálnu politiku a pub-
lic relations – adresnú spo-
luprácu s verejnosťou. V sú-
časnosti sa pripravujú zmeny 
v tvare a obsahu našej webovej 
stránky, vytvára sa nový komu-
nikačný webový portál nad-
viazaný na média a siete, pri-
pravujú sa zmeny v koncepcii 
i obsahu našich novín, ktoré sa 
musia stať naozaj atraktívnym 
orgánom živnostenského hnu-
tia na Slovensku. V septem-
bri predstavím novú mediál-
nu politiku komory a hovorcu 
na pravidelné brífingy. Máme 
viaceré pálčivé a aj opakujú-
ce sa témy – daňové licencie, 
subdodávky, odvodovú poli-
tiku, stavebný a živnostenský 
zákon i ďalšie. Tretím a kľúčo-
vým faktorom budúcej práce 
bude nastavenie celej komory 
a zmýšľania jej členov k pod-
nikateľskému prístupu a vlas-

tnej zodpovednosti za podni-
kanie. Ide o vzdelávacie, ško-
liace a rekvalifikačné aktivi-
ty, tiež o rozvoj kvalifikačných 
skúšok a budúceho certifikova-
nia remesiel, ale aj o nastave-
nie inovatívnosti vo vlastných 
firmách a masového využíva-
nia novovznikajúcich štruktu-
rálnych zdrojov z Európskej 
únie aj Slovenska. Bude to tvr-
dý oriešok, budeme musieť 
jasne nastaviť živnostenskú ve-
rejnosť na investovanie a rast 
konkurencieschopnosti, inak 
nás okolie jednoducho zhltne.

• Ste pôvodom z Košíc, ako 
si predstavujete vlastný pra-
covný režim a to, že nie ste 
denne dostupný v Bratislave?

Toto je často obľúbená vý-
hovorka v Bratislave, že vzhľa-
dom k miestu bývania by mal 
byť vedúci funkcionár tej kto-
rej organizácie domáci, veď 
tak je ľahko dostupný. Ja v tom 
problém nevidím. Ide najmä 
o dobrú organizáciu času a pa-
radoxne aj využitie stavu, keď 
sú mnohí významní funkcio-
nári štátnej správy cez víkend 
doma na východe. Je jasné, že 
budem tzv. cestujúci predse-
da, a ja rád cestujem, teda už 
teraz mám striktne organizo-
vaný čas a pritom každý týž-
deň som aj v niektorej krajskej 
zložke. Oveľa viac budú adres-
ne pracovať vo svojich referá-
toch podpredsedovia, ktorí už 
nebudú štatistami, ale mana-
žérmi svojich oblastí. Je to síce 
väčšia záťaž na réžiu komo-
ry, avšak prinesie efekty v tom 
najdôležitejšom – práci s člen-
mi a reprezentácii komory na-
vonok.

• Akoby ste, na záver roz-
hovoru, vyslovili nosnú ideu 
a víziu našej komory?

Komora sa musí stať kľúčo-
vým a vážnym zástupcom pod-
nikateľského stavu na Sloven-
sku, v súčasnom turbulentnom 
prostredí musí byť lídrom v ob-
rane práv a presadzovaní zá-
ujmov živnostníkov, musí byť 
tvorivo, inovatívne, projekto-
vo orientovaná a musí posky-
tovať vedomostné, morálne aj 
existenčné zázemie na preži-
tie a rozvoj malého a stredné-
ho podnikania. Silná členská 
základňa, schopní funkcioná-
ri, dostatok projektov a finan-
cií, to je moja vízia, takú ko-
moru chcem, takú komoru 
budem riadiť, za podpory všet-
kých schopných funkcionárov.

Ďakujem za rozhovor a pra-
jem veľa úspechov.

 Iva Bukvová
Začiatkom júna sa konalo v Rajeckých Tepliciach 1. zasadnutie pred-

stavenstva SŽK po zvolení nového predsedu. Na zábere Tomáš Novotný 
s Robertom Schmidtom, podpredsedom P-SŽK v rozhovore o vzdelávaní

(foto -ib-)
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Konferencia o odbornom vzdelávaní
Deklarácia účastníkov konferencie

... aby každý absolvent mal uplatnenie
Na druhej medzinárodnej konferencii k transformácii od-

borného vzdelávania a prípravy sa zástupcovia troch minis-
terstiev, podpredseda Európskej komisie, zamestnávatelia, 
zástupcovia verejnej správy aj odborárov zhodli na urgentnej 
potrebe zmeny školského systému, aby sme vedeli zabezpe-
čiť prácu pre absolventov a naplniť potreby trhu. Na medzi-
národnej konferencii boli aj zástupcovia Slovenskej živnos-
tenskej komory. 

Konferencia sa konala 6. júna 
pod záštitou ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu. V priesto-
roch SÚZA v Bratislave sa zišlo naj-
väčšie odborné fórum vzdeláva-
nia s 250 účastníkmi. Konferenciu 
moderoval prezident Zväzu auto-
mobilového priemyslu SR Jaro-
slav Holeček. V prvej časti vystú-
pili s príhovormi a prezentáciami 
riaditeľ Štátneho inštitútu odbor-
ného vzdelávania Ivan Stankov-
ský, koordinátora zamestnáva-
teľov (viceprezident ZAP SR pre 
vzdelávanie) Július Hron, minis-
ter školstva Dušan Čaplovič, mi-
nister práce Ján Richter, štátny 
tajomník ministerstva práce Bra-
nislav Ondruš, podpredseda vlá-
dy a minister ZV a EZ Miroslav 
Lajčák a podpredseda EK Ma-
roš Šefčovič. Hlavnou témou bol 
odpočet dva roky prebiehajúcej 
transformácie odborného vzde-
lávania a prípravy, jej ciele a stra-
tegický význam v rámci EÚ pre 
zamestnanosť mladých a konku-
rencieschopnosť našej ekonomi-
ky. Následné viacerí prezentovali 
národný projekt Rozvoj stredné-
ho odborného vzdelávania a jeho 
prínos k transformácií odborné-
ho vzdelávania. V druhej časti sa 
konali panelové diskusie na témy 
potreby trhu práce a plány výko-
nov škôl, orientácia na povolanie 
na základných a stredných zabez-
pečenie kvality odborného vzde-

lávania a prípravy a iné.
Transformácia odborného vzde-

lávania sa realizuje pod heslom 
„… aby každý absolvent mal 
uplatnenie”, ktoré propaguje aj 
Zväz automobilového priemyslu 
SR. To heslo je dobrý cieľ, avšak 
aj na konferencii odzneli varov-
né čísla. Napríklad, že v budú-
cich piatich rokoch potrebuje Slo-
vensko iba na obnovu pracovnej 
sily ročne viac ako 30 tisíc stredo-
školsky odborne vzdelaných pra-
covníkov. Aká je však realita? Zo 
stredných škôl vychádza ročne asi 
50 tisíc absolventov. Z toho ide 
na vysoké školy asi 30 tisíc, 15 ti-
síc skončí v evidencii nezamestna-
ných, prípadne sa umiestni mimo 
študovaný odbor. Vo vyštudova-
nom odbore sa zamestná iba asi 5 
tisíc absolventov, čo je 10 percent. 
Zamestnávateľom do dôchodku 
ročne odíde viac ako 30 tisíc kvali-
fikovaných pracovníkov, zo stred-
ných škôl však vyjde iba menej ako 
5 tisíc, ktorí ich môžu nahradiť! 
Namieste je otázka: Prečo to tak 
je? Kde sa stala chyba a kde hľadať 
vinníka? Dôvodom je fakt, že po-
nuka študijných odborov nekopí-
ruje požiadavky trhu práce. Vina 
však nie je na strane škôl. Systém 
financovania škôl núti školy otvá-
rať nie študijné, či učebné odbory, 
z ktorých sa absolventi uplatnia na 
trhu práce, ale také, o ktoré sa za-
ujímajú žiaci a ich rodičia. A tieto 

záujmy medzi záujmom deviata-
kov a ich rodičov na jednej strane 
a požiadavkami firiem na druhej 
strane sa diametrálne líšia. Dar-
mo budete ponúkať odbor a mať 
aj vyjadrenia zamestnávateľov, že 
absolventov zamestnajú, záujem 
to nezvýši. Zaujímavý, či lukratív-
ny názov odboru, avšak bez pod-
pory zamestnávateľov či praxe, je 
aktuálnejší! Asi preto, lebo ponu-
ka miest na stredných školách asi 
dvakrát prevyšuje počet končia-
cich absolventov základných škôl. 
Tí vedia, že sa na strednú školu do-
stanú, bez námahy, bez dôkladnej 
prípravy. A výsledkom sú mnohé 
chýbajúce profesie, najmä také, 
v ktorých treba poctivo pracovať. 
A absolventov „zaujímavých“ nik-
to nepotrebuje. Potom štát pla-
tí rekvalifikácie a dáva podpory 
v nezamestnanosti. 

Na konferencii okrem iného 
odzneli aj sklamania zahranič-

ných zamestnávateľov, ktorí sa cí-
tia oklamaní, lebo keď sem pri-
chádzali bolo im sľúbené, že je 
tu kvalifikovaná pracovná sila. 
Odznelo aj konštatovanie, že trh 
všetko vyrieši, myslím si však, že 
trh všetko nevyrieši. Riešiť to, čo tu 
kedysi fungovalo a my sa chceme 
po drahých skúsenostiach k tomu 
vrátiť, nie je ľahká cesta. Konferen-
cia prispela aj k otázkam kto to má 
riešiť a propagácia dobrých myš-
lienok by sa mala stať verejnou 
osvetou. Aby zmenila aj myslenie 
pätnásťročných, či skôr ich rodi-
čov, aby hľadali v budúcnosti to, 
čo ich uživí. A štát by mal financo-
vať štúdium odborov, ktoré potre-
buje, mal by nastaviť pomer medzi 
počtom gymnazistov, študentov 
na študijných odboroch s maturi-
tou a učňov na učebných odbo-
roch. Nemali by sme „vyrábať“ ne-
zamestnaných!

 Iva Bukvová

My, účastníci konferencie, konanej na SÚZ MZV Bratislave, ktorej sa 
zúčastnili zástupcovia Národnej rady Slovenskej republiky, štátnej sprá-
vy, samosprávy, stavovských a profesijných organizácií, zamestnáva-
teľov, odborových zväzov, základných a stredných škôl, občianskych 
združení deklarujeme spoločnú podporu pri presadení a dosiahnutí 
zmien v systéme odborného vzdelávania a prípravy v duchu filozofie 
„... aby každý absolvent mal uplatnenie“. Podporujeme prijatie nové-
ho zákona o odbornom vzdelávaní a príprave ako aj dlhodobú stratégiu 
transformácie odborného vzdelávania a prípravy. 

Dnes zazneli viac ako kedykoľvek v minulosti obavy o ďalší rozvoj Slo-
venska bez potrebných zmien, predovšetkým v oblasti stredoškolského 
odborného vzdelávania. Uvedomujeme si, že vzdelávanie pre potreby 
trhu práce je základnou podmienkou fungovania štátu a zabezpečenia 
jeho konkurencieschopnosti. 

Pri ďalšej transformácii odborného vzdelávania odporúčame 
zohľadniť nasledujúce závery: 

1. Dosiahnuť urýchlenú zmenu štruktúry škôl a vyučovaných študij-
ných a učebných odborov smerom k potrebám trhu práce. 

2. Zabezpečiť modernizáciu a špecializáciu SOŠ. 
3. Prípravu na povolanie uskutočňovať už na základných školách ce-

loplošným zavedením polytechnickej výchovy a cieleným poraden-
stvom k voľbe budúceho povolania, prispôsobeným nielen želaniam 
deti a ich rodičov, ale tiež schopnostiam dieťaťa  a možnostiam jeho bu-
dúceho uplatnenia. 

4. V stredných odborných školách vrátiť do škôl kvalitné 3-ročné 

učebné odbory. 
5. Presvedčiť a motivovať zamestnávateľov a žiakov ku participácii na 

odbornom vzdelávaní a na ich vstupe do duálneho systému vzdeláva-
nia. 

6. Vypracovať a schváliť nový zákon o odbornom vzdelávaní, ktorého 
súčasťou bude možnosť duálneho vzdelávania. 

7. Vytvoriť komplexný systém propagácie odborného vzdelávania na 
získanie laickej i odbornej verejnosti. 

8. Sprísniť kritériá kvality 
- na vstupe do SŠ sprísnením prijímacích podmienok do študijných 

odborov 
- na výstupe zo SŠ sprísnením vykonania maturitných skúšok. 
9. Dôsledne sledovať umiestnenie absolventov škôl po ich absolvova-

ní. Príprava na strednej odbornej škole musí byť prípravou na povolanie 
a výstupom z nej získanie konkrétnej kvalifikácie. 

10. Inštitucionalizovať a profesionalizovať stavovské a profesijné orga-
nizácie vo vzťahu k odbornému vzdelávaniu a príprave. 

My, účastníci konferencie cítime spoluzodpovednosť za riešenie 
tohto stavu a preto deklarujeme spoločnú vôľu 

- podporovať transformáciu odborného vzdelávania a prípravy, 
- podporovať systém duálneho vzdelávania, 
- uskutočniť koncepčné a legislatívne zmeny, ktoré budú vytvárať naj-

vhodnejšie podmienky na to, aby každý absolvent mal uplatnenie. 
V Bratislave, 6. júna 2014  Účastníci konferencie 

prijatá účastníkmi II. medzinárodnej konferencie k transformácií odborného vzdelávania a prípravy na tému „... aby každý 
absolvent mal uplatnenie“, organizovanej 6. júna 2014 zamestnávateľmi združenými v Rade Vlády Slovenskej republiky pre 
odborné vzdelávanie a prípravu a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v Bratislave 

Na Základnej škole na ul. Kpt. Nálepku v Novom Meste nad Váhom sa 
konala milá slávnosť. Vedenie školy pripravilo otvorenie odborných učeb-
ní v rámci národného projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov zá-
kladných škôl na odborné vzdelávanie. Nové učebne budú slúžiť žiakom 
v rozvíjaní manuálnych zručností.  (Foto –ib-)

DEKLARÁCIA O SPOLOČNEJ PODPORE, 
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Predseda SŽK
Ing. Tomáš Novotný, MBA
Tel.: 0910 961 141
e-mail: predseda@szk.sk, 
uradkomory@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

Krajská zložka 
Banská Bystrica

Študentská 12, 960 01 Zvolen 
Tel.: 0905 310 587
e-mail: kzkbbystrica@szk.sk
Juraj Lalík, predseda
Jana Hrašková

Krajská zložka Košice
Kukučínova 23, 040 01 Košice
Tel./fax: 055/69 41 736
e-mail: bohacik@szk.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.: 0908 991 481
Juraj Drál, predseda
e-mail: kzkpresov@szk.sk
Ing. Vladimír Fedor

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

Krajská zložka Žilina
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Tel./fax 041/764 51 95
e-mail: uradkomory@szk.sk
pavol.visnovsky@c-cw.sk
Ing. Pavol Višňovský, predseda

Výzva Vláde SR
Z festivalu ľudových remesiel
Adresár

Adresár SŽK
Na zhromaždení delegátov SŽK bol prijatý návrh požadovať od vlády, aby v súlade so Stra-

tégiou Európa 2020 podporovala a vytvárala podmienky pre stabilnejšie podnikateľské pro-
stredie, kvalitné vzdelávanie, zvyšovanie zamestnanosti, ekonomický rast a zlepšenie život-
nej úrovne. 

1. Žiadame zjednodušenie a stabilitu zákonov, upravujúcich povinnosti podnikateľov.
2. Žiadame výrazne skrátiť lehoty súdnych sporov.
3. Úpravou a dodržiavaním zákona zobrať na trestnoprávnu zodpovednosť podvodné preda-

je, úpadky a tunelovanie spoločnosti. 
4. Neplatenie faktúr za dodávku tovaru, prác a služieb podnikateľskými subjektmi musí byť 

podľa zákona trestným činom.
5. Žiadame zákonnú úpravu termínov splatnosti faktúr do 14 dní.
6. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii požadujeme zrušiť pre oblasť stavebníctva.
7. Úpravou zákona zaviesť povinnosť platenia DPH až po zaplatení vystavenej faktúry.
8. Žiadame stíhať a odstrániť všetky formy čiernej práce, ktorá značne deformuje podnikateľ-

ské prostredie a má výrazný vplyv na cenu práce, čím sa vytvárajú nerovnaké podmienky 
v súťažiach o práce a služby, zvlášť pre živnostníkov a MSP a následne štát prichádza o veľ-
kú časť príjmov do rozpočtu z titulu neplatenia odvodov a daní.

9. Budeme presadzovať a podporovať transformáciu odborného vzdelávania v odborných 
a remeselných činnostiach, presadzovať zavedenie systému duálneho vzdelávania v MSP 
s finančnou podporou a participáciou štátu na financovaní tohto procesu.

10. Žiadame uzákonenie stupňa úplnej kvalifikácie v remeselných živnostiach inštitútom Maj-
strovská skúška.

OCENENÍ ČLENOVIA NAŠEJ KOMORY
Na začiatku bola snaha MH SR spropagovať zrealizované inovácie a povzbudiť domáce pod-

niky aj fyzické osoby k inovatívnym podnikateľským aktivitám. Ministerstvo tak reagovalo na 
rastúci inovatívny potenciál slovenských podnikov, ktorému chýbala výraznejšia podpora. 
Dnes príbehy úspešných firiem, ktoré sa dokázali presadiť v tvrdej konkurencii priťahujú od-
bornú i širokú verejnosť.

FESTIVAL ĽUDOVÝCH REMESIEL

VÝZVA VLÁDE SR

Cieľom súťaže o Cenu minis-
tra hospodárstva Inovatívny 
čin roka je upozorniť širokú ve-
rejnosť na zaujímavé inovačné 
aktivity slovenských podnika-
teľov. Po prvý raz bola súťaž vy-
hlásená v roku 2007. Nedáv-
no minister ocenil spoločnosti 
za Inovatívny čin roka 2013.  
Cena sa udeľuje v troch ka-
tegóriách.

Cenu v kategórii výrobko-
vá inovácia získala PRVÁ ZVÁ-
RAČSKÁ, a. s., Bratislava. V ka-
tegórii technologická inovácia 
získala cenu Katarína Koporo-
vá z Košíc, členka SŽK. V ka-
tegórii inovácia služby ako 

najlepší návrh porota vyhod-
notila Podzemie pod vežami 
– príbeh tajomstva ukrytého 
v kúsku kovu spoločnosti Peter 
Vaněk – Dobré služby, L. Ján.

Medzi ocenenými boli aj 
členovia našej komory. Mno-
hí vystúpili z vlastného tieňa, 
zapojili sa do súťaže a stali sa 
tak príkladom pre ostatných. 
Naša kolegyňa Ing. Karin On-
drušková z Trenčianskeho 
kraja získala ocenenie za vý-
robkovú inováciu so súťaž-
ným návrhom Stabilná zdra-
votná bielizeň Zip sheet.  (bm)

V júni akoby sa vrece roztrhlo 
s jarmokmi a remeselnými trh-
mi. V jednu sobotu boli takéto ak-
cie v Bratislave, Seredi, Hlohovci aj 
v iných mestách. Na Nám. sv. Mi-
chala v Hlohovci vládla 21. júna 
príjemná atmosféra už skoro ráno. 
Na otvorení festivalu, pod ktorý sa 
podpísalo ako organizátor zdru-
ženie Tradičné ľudové umelecké 
remeslá, nechýbala ani SŽK. Zá-
stupca komory B. Miko po otvára-
com príhovore primátora mesta P. 
Dvorana a predsedu menovaného 
združenia M. Kunkela, privítal re-
meselníkov – živnostníkov, pouká-
zal aj na peripetie tohto podnikania 
a poprial všetkým príjemné vysta-
vovanie aj dobré obchody.  (ib)

Na festivale sa predstavili viacerí umeleckí remeselníci, pracujúci s hli-
nou, kovom, textilom, či drevom  (Foto: -jk-)

Ing. Karin Ondrušková
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