
Ročník 16 MaRec 2015 Číslo 3

 Presne pred rokom sa rovnako ako 
každý rok konali v krajských zložkách 
komory zhromaždenia delegátov. Ne- 
bolo by na tom nič zvláštneho, keby 
nebolo pred voľbami orgánov SŽK 
a člen Predstavenstva SŽK Ing. Tomáš 
Novotný, MBa nezačal vyvíjať mimo-
riadnu aktivitu a doslova vnucovať 
predsedom KZK svoju účasť na zhro-
maždeniach, kde kritizoval doterajšiu 
činnosť komory, predovšetkým sla-
bú aktivitu vtedajšieho predsedu pri 
vystupovaní voči štátnym inštitúciám 
a v médiách. Sľuboval zviditeľnenie 
komory na všetkých úrovniach či už 
v regiónoch, alebo v rámci celého 
Slovenska, ba dokonca aj v zahraničí. 
To, že chce kandidovať na nového 
predsedu SŽK, mohlo naznačovať 
už aj to, že v Krajskej zložke komory 
v Košiciach rapídne narástla členská 
základňa, a to v predposledný deň 
roka 2013. Treba ozrejmiť, že Pred-
stavenstvo SŽK pre počet delegátov 
na ZD schvaľuje kľúč k počtu členov 
v jednotlivých KZK ku koncu roka, čím 
si nádejný kandidát zaručil dostatočný 
počet svojich voličov. Veľavravné je aj 
to, že v období, kedy na základe zme-

 V sobotu dňa 7. marca 2015 
sa v areáli firmy Kachliarstvo 
a krby s. r. o., vo Veľkom Rov-
nom – časť Madzín, konal XII. 
snem cechu kachliarov a krbárov 
SR, na ktorom sa za Slovenskú 
živnostenskú komoru zúčastnil 
Ján Martiniak, poverený výko-
nom funkcie predsedu SŽK a za 
Krajskú zložku komory Žilina jej 
predseda Ing. Pavol Višňovský, 
PhD. 
 Súčasťou programu bolo 
aj postavenie tradičnej pece, 

v ktorej sa nielen kúrilo a usku-
točňovalo meranie emisií, tra-
dičného sporáku a otvorené-
ho krbu, v ktorých sa aj kúrilo, 
fínskej pece, v ktorej sa piekla 
pizza, Kuznecovej pece, v ktorej 
sa piekol chlieb a mäso a moder-
nej pece na tradičný spôsob, 
v ktorej sa tiež kúrilo. Prizvaní 
boli okrem iných aj zo Skúšob-
ného ústavu Praha, z OŽP MV SR 
a SŽZ. 
 Zástupcovia SŽK hovorili s člen-
mi cechu o 1. etape kurzu komi-

nárov a o možnosti vykonávať 
v SŽK skúšky na overenie odbor-
nej spôsobilosti v tejto kvalifiká-
cii. Ján Martiniak potom odovzdal 
za SŽK kyticu pani Hanne Bitalo-
vej, konateľke firmy Kachliarstvo 
a krby, s. r. o., ktorá je členkou 
SŽK od roku 2010 a zablaho- 
želal jej k dosiahnutiu ocenenia 
2. miesta v kategórii Vynikajú-
ca podnikateľka na 15. ročníku 
súťaže „Podnikateľka roka 2014“.

Ing. Pavol VišňoVský, PhD.

	 O  pár  dní  bude  Veľká  noc  a  vo 
všetkých samoobsluhách, supermar-
ketoch  a  hypermarketoch  sa  regály 
prehýbajú  pod  množstvom  čokolá-
dových figúrok zajacov, sliepok, ove-
čiek  a  baránkov,  vajíčok  fúkaných, 
plnených,  alebo  s  ukrytým  prekva-
pením. Všetky sú pekné, zabalené do 
trblietavého  pozlátka,  vyškierajú  sa 
od ucha k uchu a lákajú: Hej, člove-
če, mňa si kúp! Ktoré si vybrať? Moja 
manželka  mala  v  tom  jasno  hneď. 
Jedného  zajaca  po  druhom  brala 
z  regála,  na  každom  si  preštudova-
la etiketu s uvedeným zložením a do 
košíka  vkladala  tých  najdrahších. 
Keď  ich  tam mala  takých  zo  desať, 
neudržal som sa a poznamenal som, 
či  nás musí finančne  zruinovať  ešte 
pred  Veľkou  nocou,  veď  rovnako 
pekné sú aj tie o polovicu lacnejšie... 
Iba mykla plecom,  vraj nebude deti 
kŕmiť zafarbeným rastlinným tukom, 
plným  škodlivých  éčok  a  podala mi 
jednu  figúrku.  „Čítaj!  Tento  chudák 
sa  o  čokoládu  ani  neobtrel!“  Začal 
som čítať  zloženie. Už názov  tovaru 
na etikete naznačoval, že s ušiakom 
nie  je  všetko  s  kostolným  riadom, 
stálo  tam  totiž  čierne na bielom,  že 
figúrka  je  z  čokoládovej  pochúťky 
a nie z čokolády. Po kakaovom mas-
le ani chýru, ani slychu, éčiek aspoň 
5  a  okrem  nich  ďalšie  tri  dochu-
covadlá.  Rýchlo  som  ho  vrátil  do 
police  a  pri  pokladni  sme  zaplatili 
pekný, okrúhly účet. Raz darmo, nie 
je všetko zlato,  čo sa blyští. Pri  tých 
zajacoch  sa  to, našťastie, dalo  zistiť 
jednoducho,  stačilo  si  prečítať  na 
etikete, z čoho sú vyrobení. Škoda, že 
podobným  lístočkom  o  vnútornom 
zložení  nie  sú  označovaní  aj  ľudia. 
Potom by sa nemohlo stať, že z navo-
nok  schopného  človeka  sa  onedlho 
vykľuje bezcharakterný podvodník...

Viktor kubal
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ny zákona komora už nevykonávala 
skúšky na overenie odbornej spôsobi-
losti, a teda jej príjmy sa značne znížili, 
v niektorých KZK až tak, že sa jej funk-
cionári skladali zo svojich prostriedkov, 
aby sa stav na BÚ nedostal do mínusu, 
nikto sa netlačil na funkciu predsedu 
SŽK. No keď sa komore opäť začalo 
dariť, úmerne s rastom finančných 
prostriedkov na BÚ vzrástol aj záujem 
nového kandidáta o túto funkciu a nie 
je potrebné dlho rozmýšľať, prečo. 
 Zhromaždenie delegátov SŽK sa 
konalo 16. mája 2014 v Košiciach, kde 
bol za pochybných okolností 65 % 
delegátov zvolený za predsedu SŽK 
Ing. Tomáš Novotný, MBa. Podotýka-
me, že pod týmto menom podpísal 
súhlas na kandidátku pre pozíciu 
predsedu SŽK. Jedným z jeho prvých 
počinov bola zmena podpisových vzo-
rov vo VÚB, a. s. (v súlade so štatútom 
SŽK) a ako štatutár si zabezpečil prís- 
tup k bežným účtom komory. Pripomí-
name , že takýto stav bol aj dovtedy. 
Vzápätí si však hneď na druhý deň 
vybral v hotovosti z jedného z účtov 
čiastku 3 000 €, čo na najbližšom 
zasadnutí predstavenstva odôvodnil 

tým, že podľa nových predpisov banky 
zmenil tento BÚ z prevádzkového na 
obchodný účet, kde sa zvýšila úroko-
vá sadzba až na 8,3 % ročne za pod-
mienky, že by sa do konca roku malo 
na účte ponechať min. 20 000,00 €. 
K tomu musel vykonať tzv. prvý mani-
pulačný úkon tým, že vybral v hoto-
vosti 3000,00 € s tvrdením , ktoré 
ešte dnes, t. j. 3. 6. 2014, vráti naspäť 
na BÚ. Podľa jeho vyhlásenia sa vraj 
otvorila možnosť do budúcnosti čer-
pať za veľmi výhodných podmienok 
kontokorentný úver na konkrétne 
projekty. ako sa neskôr ukázalo, bolo 
to klamstvo a zavádzanie členov 
predstavenstva, bývalý predseda túto 
čiastku po neustálom naliehaní pod-
predsedov predstavenstva a pred-
sedu dozornej rady vrátil naspäť na 
BÚ dňa 3. 9. 2014, teda po viac 
ako troch mesiacoch od jej výberu. 
Medzitým však stihol vybrať ďalšie 
čiastky v hotovosti z iného účtu, až sa 
celková suma vybraných finančných 
prostriedkov v hotovosti vyšplhala 
na 9000,00 €.

(pokračovanie na 5. strane)
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Apríl
TRENČIANSKY ROBOTICKÝ 
DEŇ – expo center Trenčín 
Medzinárodná súťažná pre- 
hliadka robotov / 1. 4. 2015

ZÁHRADA, STAVBA A BÝVA-
NIE – Dom techniky Košice / 
1. – 2. 4. 2015

POĽOVNÍCTVO – expo center 
Trenčín / 8. – 11. 4. 2015

VČELÁR – expo center Tren-
čín / 8. – 11. 4. 2015

ZÁHRADKÁR – expo center 
Trenčín / 8. – 11. 4. 2015

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL – 
expo center Trenčín / 8. – 11. 
4. 2015

AUTOSALÓN – Incheba Brati-
slava / 14. – 19. 4. 2015

AUTOSERVIS – Incheba Brati-
slava / 14. – 19. 4. 2015

EXCLUSIVE SALON – Incheba 
Bratislava / 14. – 19. 4. 2015

BONSAI SLOVAKIA – agro-
komplex Nitra / 16. – 19. 4. 
2015

DOMEXPO – agrokomplex 
Nitra / 16. – 19. 4. 2015

GARDENIA – agrokomplex 
Nitra / 16. – 19. 4. 2015

SOLARIS NITRA – agrokom-
plex Nitra / 16. – 19. 4. 2015

BURZA STAROŽITNOSTÍ A 
GAZDOVSKÉ TRHY – expo 
center Trenčín / 19. – 25. 4. 
2015

MLADÝ TVORCA – agrokom-
plex Nitra / 28. – 30. 4. 2015

 Zhromaždenie sa konalo 12. 
marca 2015 a zúčastnilo sa na 
ňom 81 percent pozvaných 
delegátov. V správe o činnosti 
krajskej zložky SŽK jej predse-
da Vladimír Mička v prvom rade 
zhodnotil minulý rok kladne. 
Okrem iného zdôraznil, že čin-
nosť bola, je a bude zameraná 
na plnenie úloh, ktoré SŽK pros-
pievajú a zároveň dvíhajú úroveň 
celej živnostenskej obce. Vo svo-
jom vystúpení konštatoval, že je 
nevyhnutné dokázať všetkým 
živnostníkom, že členstvo v Slo-
venskej živnostenskej komore 
nie je len o platení členského prí-
spevku, ale je to aj potreba, aby 
živnostník poznal svoje práva 
a povinnosti, aby vedel svojimi 
vedomosťami pomáhať a záro-
veň sa vyjadriť aj k navrhovaným 
zákonom, predpisom a vyhláš-
kam.

ného ruchu a gastronómie do 
zabezpečenia kvality v odbor-
nom vzdelávaní a jeho príprave. 
 KZK Bratislava opätovne pri-
pravila prezentáciu na výstave 
„agrokomplex 2014“ v Nitre 
a už teraz pracujú na koncepte 
18. ročníka Živnostenských trhov, 
s ktorým sa predstavia na tohto-
ročnom agrokomplexe. Vyslovil 
presvedčenie, že aj tento rok 
bude podujatie rovnako úspešné 
ako všetky Živnostenské trhy za 
predchádzajúcich 10 rokov.
 Vo svojom vystúpení sa nevy-
hol ani pálčivej téme v súvislosti 
s tým, čo sa v SŽK dialo po nástu-
pe pána Novotného do pozície 
predsedu. Rozpisovať sa však 
o tom na tomto mieste nemá 
zmysel, pretože si podrobnejšie 
informácie na túto tému môžete 
prečítať v iných materiáloch tých-
to Živnostenských novín.
 Po skončení správy o činnosti 
zhromaždenie nominovalo dele-
gátov na ZD SŽK. Samotná dis-
kusia sa niesla v konštruktívnom 
duchu, samozrejme, aj v súvis-
losti s voľbou nového predsedu 
SŽK a prísnejšími kritériami pri 
jeho výbere.
 V uznesení boli krajskou 
zložkou navrhnutí dvaja kandi-
dáti na predsedu SŽK, hlavným 
kandidátom sa stal Ing. Jozef 
Jasenák a druhou alternatívou 
Ing. Vojtech Gottschall.

Vk

 Spomenul, samozrejme, aj 
kvalifikačné skúšky s tým, že 
v roku 2014 na overenie odbor-
nej spôsobilosti vykonali 322 
kvalifikačných skúšok, čo je naj-
viac v histórii KZK. 
 Potom informoval prítom-
ných o novom projekte, ktorým 
je vzdelávací program Sladovník 
– pivovarník, ktorý priniesol veľa 
pozitívnych ohlasov. Spolupráca 
s pivovarmi v Rožňave a v Ban-
skej Bystrici je ukážková a záve-
rečné i kvalifikačné skúšky sa 
vykonávajú na Slovenskej poľno-
hospodárskej univerzite v Nitre.
 ako tretiu oblasť vo svojom 
vystúpení spomenul medziná-
rodný projekt eU eM NeT, ktoré-
ho cieľom je systematický prístup 
a zapojenie zamestnávateľov, 
verejnej správy, významných 
centier a organizácií v oblasti 
regionálneho rozvoja cestov-

• Ako by ste charakterizovali 
situáciu, ktorá sa vytvorila oko-
lo bývalého predsedu SŽK pána 
Novotného?
-  Na  to  sa  nedá  odpovedať  jed-
nou  vetou,  takže  ...  To,  čo  sa	
začalo  diať  v  SŽK  po  nástupe 
pána Novotného  do  pozície  pred-	
sedu,  je  pre  nás  zodvihnutým  va-	
rovným  prstom.  V    lekárskej  ter-
minológii  to  vystihuje  diagnóza 
– appendix!  Ten ak  takto  zahnisá, 
musí  byť  odstránený,  inak  sa  roz-
šíri,  zasiahne  členskú  základňu 
a spôsobí škody hlavne v tej časti, 
kde  sa  nám podarilo  za  posledné 
roky dosiahnuť uznanie. 
  Má  takýto  predseda  právo 

zastupovať  komoru  u  ministra 
spravodlivosti  SR  pri  rokovaní 
o  vymožiteľnosti  práva,  predkla-
dať  návrhy,  aby  sa  neuhrádza-
nie  faktúr  stalo  trestným  činom,	
ak  je  sám  nositeľom  týchto	
profesionálnych,  podnikateľských 
a morálnych defektov? Je na mies-
te tolerovať, že pán Novotný si sám 
vystavoval  príjmový  doklad,  sám 
si  ho  schválil,  sám prevzal  na fir-
mu Novotný – Viktoria, na ktoré sú 
vydané tri exekučné konania.

  Ak pán Novotný zastupuje práva 
podnikateľov, kto bude zastupovať 
práva jeho veriteľov – podnikateľov 
malých  firiem,  od  ktorých  bral 

materiál, zálohy za služby a nič im 
nikdy nezaplatil?  Veď  stáť  na  čele 
komory  s  takou  podnikateľskou 
minulosťou,  je  strata  súdnosti 
a bezočivosť.

  Úprimne  si  myslím  a  verím,	
že danú  situáciu  zvládneme a  vy-	
riešime,  ak  budeme  za  Slovenskú 
živnostenskú  komoru  jednotní  a 
nepodľahneme  osobným  ambí-	
ciám  jednotlivcov  či  úzkym  skupi-
novým  záujmom  a  účelovým  roz-
hodnutiam. Život ukázal, že tie nie 
celkom  správne  praktiky  dokázali 
aj v tomto období položiť na kole-
ná aj  silnejšie organizácie. A nám 
ide o  komoru  s predsedom,  ktorý 
bude čestný, odborne zdatný, svo-
jím  podnikateľským  a  osobným 
životom preukázal, že si zaslúži byť 
na čele SŽK. Pán Novotný takýmto 
predsedom  rozhodne nikdy nebol 
a ani nebude...
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• Klesajúci záujem o pod-
nikanie na Slovensku. Ne- 
ustále zvyšovanie finančného 
zaťaženia, čoraz neprehľadnej-
šia legislatíva a nedostatočné 
služby – to všetko núti našich 
podnikateľov  hľadať pre svo-
je podnikanie nové teritóriá. 
Mnohí mieria hneď za roh do 
Českej republiky, ktorá je pre 
Slovákov výhodná najmä kvôli 
blízkosti a absencii jazykovej 
bariéry, pričom podmienky 
v oblasti daní a odvodov sú 
tam oveľa výhodnejšie ako na 
Slovensku. V minulom roku 
bolo podľa údajov portálu 
www.informaceofirmach.cz 
evidovaných v Českej republike 
viac ako 450-tisíc obchodných 
spoločností, z ktorých takmer 
25 percent má majoritného 
zahraničného vlastníka.
Najčastejšími zahraničnými 
vlastníkmi sú pritom Slo-
váci, ktorí tvoria až 20-tisíc 
spoločností. Nasledujú Rusi 
(17,5 tis.), Ukrajinci (10,8 tis.) 
a Nemci (9,5 tis.). Rovnako 
najvýraznejší nárast zazna-
menali Česi práve pri firmách 
so slovenskými a násled- 
ne maďarskými, rumunskými 
a bulharskými vlastníkmi.

Zdroj: aktualne.sk

• Slovenskí dopravcovia 
odchádzajú do zahraničia. 
Kamióny a dodávkové vozidlá 
s poľskými či českými značkami, 
brázdiace slovenské i európske 
cesty, majú často slovenských 
majiteľov i vodičov. Dopravcovia 
zistili, že môžu ušetriť tisíce eur 
ročne, ak si preregistrujú au-
tá do Česka, ešte viac ušetria 
v Poľsku. Za hranice ich vyháňa-
jú vysoké cestné, dane i drahá 
nafta. Slovenskému štátnemu 
rozpočtu tak ročne unikajú mi- 
lióny eur.

Zdroj: sme

• Slováci v daňových rajoch. 
Slovenských firiem, ktoré ob- 
chádzajú platenie daní tým, že 
istú časť peňazí posielajú do fi- 
riem v daňových rajoch, je me- 
dziročne takmer o štyristo viac. 
Uniknuté peniaze nepomáha- 
jú zachytávať ani prísnejšie pra- 
vidlá pri zdanení príjmov. Po- 
sledné štatistiky poradenskej 
spoločnosti Bisnode ukazujú, že 
v minulom roku malo vlastníka 
z daňového raja až 4266 sloven-
ských firiem, medziročne o 9,3 
percenta viac. Zatiaľ čo v roku 
2013 sa počet firiem s vlastní-
kom daňového raja zvýšil o 212, 
v roku 2014 až o 364 firiem. Top 
daňovým rajom sú Spojené štá-
ty americké, ktoré majú v pod-
nikateľskom prostredí väčšiu 
vážnosť. Nasleduje Panama, Lu- 
xembursko a Holandsko.

Zdroj: aktuality.sk

 Najvyšším cieľom je udržanie
 všeobecnej prospešnosti 
 Všetky činnosti v spolku kvality, kto-
ré majú dôsledky na kvalitu výkonu 
a realizácie, sú plánované, vykonáva-
né a dozorované za účelom  splnenia 
zmluvných požiadaviek. Politika spolku 
kvality je zameraná na realizáciu cieľov 
vzdelávacej práce. Preto vypracovanie 
a splnenie hospodárskeho plánu pred-
stavuje hlavný proces. 
 Od roku 2003 existuje eBG aj v Slo-
venskej republike so sídlom v Závadke 
nad Hronom. Tu ako európske vzdelá-
vacie stredisko pre povolanie a spoloč-
nosť prevádzkujeme odborné centrum 
ďalšieho vzdelávania, spojené s moder-
nou možnosťou ubytovania v zariadení 
s tradičnou slovenskou architektúrou.

 Koncepciu tvoria jednotlivé ciele:
 Medzinárodnosť: pracujeme pre 
európu a sledujeme vývoj na celom 
svete.

 Spôsobilosť pre výkon práce: vzde-
lávame mladých ľudí, ktorí spájajú 
vedomosti so zručnosťami a zvládajú 
prax.
 Podnikateľská blízkosť: pomáhame 
v našicha krajinách rozvíjať moderné, 
výkonné hospodárstvo so sociálnou 
orientáciou.
 Naši spolupracovníci v Nemecku a 
na Slovensku sú vysokokvalifikovaní 
odborníci. Kladieme veľký dôraz na 
ich ďalšie vzdelávanie v odbore, na ich 
jazykovú kvalifikáciu a ich angažova-
nie sa v medzinárodných projektoch. 
K tomu sa počítajú projekty európskej 
únie ako program Leonardo na pod-
poru odborného vzdelávania, program 
equal pre zaradenie znevýhodnených 
osôb do ekonomiky alebo programy 
Interreg pre rozvoj regiónov. Kontakty 
s Francúzskom, Škótskom, Rakúskom, 
Čínou, Ruskom, Maďarskom a inými 
krajinami slúžia na rozvoj rôznorodej 
medzinárodnej spolupráce a zabez-
pečujú know-how vo výučbe, výskume 
a na pracovnom trhu.

 Duálne vzdelávania – prenos
  skúseností na Slovensko
 V rámci duálneho vzdelávania eBG 
spolupracuje s podnikmi, pričom zá- 
kladnou podmienkou je zabezpečenie 
kvality vzdelávania v súlade s očakáva-
ním podnikateľského sektora. Proces 
prípravy a vzdelávania je podmienený 
uzavretím zmluvného vzťahu medzi 
podnikom a vzdelávacou ustanoviz- 
ňou. Podniky v prvom rade vykoná-
vajú nábor študentov a budúcich pra-
covníkov a ponúkajú uzavretie zmluvy 
s presne špecifikovanými podmienka-
mi vrátane finančných. Budúci študenti 
podpisujú zmluvu o vzdelávaní, ako aj 
pracovnú zmluvu s podnikom v presne 
definovanom učebnom resp. študijnom 
odbore. Podnik má možnosť vybrať si 
na trhu z ponúk stredných odborných 
škôl a podpíše zmluvu o poskytovaní 
vzdelávacích služieb. Na základe zmlu-
vy sú presne definované úlohy oboch 
zmluvných strán. Vo väčšine prípadov 
škola zabezpečuje úvodné časti teore-
tického, ako aj praktického vzdelávania, 
a to hlavne v prvom ročníku. Počas toh-
to obdobia je študent postupne obo-
znamovaný aj s pracovným prostre-
dím v podniku. Druhý ročník je už viac 
zameraný na prax v podniku a škola 
zabezpečuje len menšie celky týkajúce 
sa teórie a prípravy na skúšky. Zvyšok 
štúdia je už produktívna časť študenta, 
kedy je plne zapojený do pracovného 
prostredia a škola zabezpečuje dohľad 
a prípravu na záverečné skúšky.

 Podnik poveruje pracovníka zodpo-
vedného za dohľad nad študentmi, pri-
čom je oprávnený na kontrolu a dohľad 
aj počas štúdia na škole. 
 Pracovný trh a konkurencia medzi 
poskytovateľmi vzdelávacích služieb, 
prirodzene, vytvárajú tlak na kvalitu, 
a tým aj lepšie uplatnenie sa absol- 
ventov.

Doc. ing. Jozef Jasenák

 Po viac ako dva a pol roku prí-
prav zákona o odbornom vzdelá-
vaní je tu konečne verzia, ktorá 
priniesla kompromis. Minister 
školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR Juraj Draxler a zástupcovia 
zamestnávateľských zväzov pred-
stavili riešenie, ktoré posilní kom-
petencie štátu v procese certifi-
kácie pracovísk, na ktorých bude 
prebiehať odborná výučba. 

 Po novom sa budú môcť firmy 
obrátiť v odvolacom konaní na 
Štátny inštitút odborného vzdelá-
vania ako na organizáciu priamo 
riadenú ministerstvom školstva, 
a to v prípade, že nezískajú certi-
fikát na pôsobenie v rámci duálne-
ho vzdelávania. Pôvodne bola zod-
povednosť za duálne vzdelávanie 
výhradne na pleciach stavovských 
a profesijných organizácií. „Som 
veľmi  rád,  že  sme  vykročili  správ-

nym smerom a s týmto konštruktív-
nym  riešením  je  väčšina  zamestná-
vateľských  zväzov  spokojná.  Táto 
podoba zákona  je z nášho pohľadu 
už  aj  konečná.  Teším  sa,  že  som 
bol  svedkom  ukážkovej  spolupráce 
medzi štátnym a súkromným sekto-
rom  a  chcel  by  som,  keby  to  takto 
v  budúcnosti  fungovalo  aj  v  iných 
oblastiach,“ uviedol minister škol-
stva Juraj Draxler.

 Okrem toho prebiehajú aj ďalšie 
rokovania – na úrovni zamestnáva-
teľov a Ministerstva financií SR, a to 
o dodatočnom navýšení motivač-
ných zdrojov pre zapojenie firiem 
do procesu duálneho vzdelávania. 
Podľa slov Mariána Juska z Repub-
likovej únie zamestnávateľov (RÚZ) 
sú rokovania na dobrej ceste. V hre 
sú zatiaľ dodatočné daňové úľavy, 
ak študent po skončení školy získa 
vo firme aj zamestnanie.

Svoju podporu vyjadrili osobne aj: 
• Marián  Jusko,  Republiková  únia 
zamestnávateľov
• Rastislav  Machunka,  viceprezident 
AZZZ SR (Asociácia zamestnávateľských 
zväzov)
• Július  Hron,  Zväz  automobilového 
priemyslu
• Miroslav  Maxon,  Slovenská  poľno-
hospodárska a potravinárska komora
• Róbert  Schmidt,  Slovenská  živnos-
tenská komora
• Martin  Hrivik,  Slovenská  obchodná 
a priemyselná komora
• Patrick Sagmeister, obchodný radca 
Rakúskeho veľvyslanectva na Slovensku	
• Guido  Glania,  Slovensko-nemecká 
obchodná a priemyselná komora
• Eric  Reuting,  člen  predstavenstva 
Volkswagen

Zákon zároveň podporujú:
• Jozef  Kollár,  Konfederácia  odboro-
vých zväzov SR (KOZSR)
• Rudolf  Valovič,  Slovenská  lesnícka 
komora
• Fedor  Boroška,  Slovenská  banská 
komora

Redakcia 

5-osé obrábacie centrum programované a využívané učňami v rámci duálneho	
vzdelávania. U nás táto bežná technológia bola povýšená v rámci neznalosti 
na ,,ťažký výskum“.
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ných  kombinácií.  Ponúkame 
hotové prenosné výrobky, ale aj 
stavbu  atypických  vykurovacích 
telies priamo na mieste určenia 
zákazníkov.  Našou  výhodou  je 
vlastná  výroba  kovaní,  platní, 
rámov, pecových vložiek, nakla-
dacích  dvierok,  rúr  na  pečenie 	
a príslušenstva s možnosťou voľ-
by materiálu.

• V akých priestoroch sídli 
Vaša firma?
-  Dá  sa  povedať,  že  v  našom 
rodinnom dome. Máme  tam aj 
výstavnú i skúšobnú halu. Naše 
výrobky  tu  testujeme  meracími 
prístrojmi  priamo  pri  kúrení. 
Ďalšiu kachliarsku dielňu využí-
vame  na  stavbu  prenosných 
kachľových  sporákov  a  pecí. 
Okrem  stavania  originálnych 
tradičných  pecí,  kachľových 
sporákov  a  krbov  sa  venujeme 
aj  rekonštrukciám  historických 
pecí  postavených  na  hradoch, 
v kaštieľoch, v zámkoch a v mú-

sa  venujeme  tradičnému  štýlu 
tohto remesla. Ovládame všetky 
v minulosti  používané  kachliar-
ske techniky (osekávanie kachlíc, 
brúsenie  kameňom),  ktoré  iné 
firmy  kvôli  prácnosti  a  nároč-
nosti  prevedenia  nepoužívajú 
a  dokážeme  v  nich  prípadných 
záujemcov  zaučiť.  Veď  kach-	
liarom nie je len ten, kto dokáže 
postaviť  nové  pece  a  sporáky, 
ale aj zrekonštruovať staré a po-	
praskané.  Snažíme  sa  vycho-
vávať  skutočných  odborníkov. 
Získať  naozajstnú  odbornosť 
neznamená  vyučiť  sa  za  rok, 
kachliarske  remeslo  vyžaduje 
okrem vyučenia aj prax v danom 
odbore, zručnosť a najmä vytvo-
renie si vzťahu k remeslu.

• Určite Vám práca prináša 
veľké osobné uspokojenie 
a ocenenie, ktoré ste získali, 
je toho len odrazom. Čo pre 
Vás znamená byť označená 
titulom „Vynikajúca podnika-
teľka“?
-  Samozrejme,  každému dobre 
padne, keď si jeho prácu všimnú 
aj  iní  a  povedia mu,  že  ju  robí 
dobre.  Mám  svoju  prácu  sku-
točne  rada,  aj  keď  je  pre  ženu 
toto odvetvie naozaj netradičné. 
Rada zoznamujem  ľudí  s  týmto 
nádherným  remeslom,  chcem 
sa s nimi podeliť o rokmi získa-
né vedomosti, poznatky a skúse-
nosti, ktoré už dnes z tejto oblasti 
mám. Dúfam, že sa nám podarí 
vychovať  šikovných  nasledovní-
kov a prispieť k jeho zachovaniu 
aj do budúcnosti.

Za rozhovor ďakuje redakcia

zeách  pred  mnohými  desaťro-
čiami.  Naše  odborné  skúse-
nosti a  vlastná možnosť  výroby 
chýbajúcich  atypických  prvkov 
dokážu oživiť takmer všetky dru-
hy  nefunkčných  pecí  a  sporá-
kov. Originálnosť a krása našich 
výrobkov  spočíva v dodržiavaní 
tradičných,  a  tým  samozrejme, 
overených  postupov  peciarstva 
a kachliarstva na Slovensku. 

• Pokiaľ viem, vaša firma 
má veľkú zásluhu aj na tom, 
že toto krásne remeslo ne- 
upadne do zabudnutia... 
-  Získali  sme  povolenie  Minis-
terstva  školstva  SR  pre  vykoná-
vanie  rekvalifikačných  kurzov	
v oblasti kachliarskeho remesla. 
Úzko spolupracujeme s Cechom 
kachliarov a krbárov Slovenskej 
republiky a venujeme sa aj výuč-
be  žiakov  stredných  odborných 
učilíšť, alebo aj iných, ktorí majú 
záujem naučiť  sa  toto  remeslo. 
Ako  jediná  firma  na  Slovensku 

• Ako ste sa k takejto pre 
ženu nezvyčajnej práci dos- 
tali?
-  Spoločnosť Kachliarstvo a krby	
s. r. o., sme založili spolu s man-	
želom ako pokračovatelia rodin-
nej tradície kachliarskeho remes-
la. Narodila som sa v Užhorode 
na Ukrajine a na Slovensku žijem 
už  12  rokov  v  neveľkej  dedinke 
Veľké  Rovné,  kde  sídli  aj  naša 
firma. Takže moje podnikateľské 
začiatky vôbec neboli ľahké... 

• Neprekážala Vám v podni-
kaní neznalosť slovenského 
jazyka?  
-  Samozrejme  že  áno.  Musela 
som sa najprv naučiť  slovenský 
jazyk,  urobiť  si  vodičský  pre-	
ukaz  a  samozrejme,  prenik-
núť  do  základov  kachliarstva. 
Zvládnuť zložitú technickú prob-	
lematiku  tohto  remesla  nebolo 
vôbec  jednoduché  a  dodnes  sa 
v  nej  neustále  zdokonaľujem. 
Najviac ma motivovalo,  že  som 
chcela dokázať  sebe a aj ostat-
ným okolo mňa, že to  jednodu-
cho  dokážem.  Kachliarstvo  sa 
tak  stalo  neskôr  nielen  mojím 
životným štýlom, ale aj srdcovou 
záležitosťou.

• Čo všetko vlastne Vaša 
spoločnosť ponúka?
-  Poskytujeme  komplexné  služ-
by  od  vypracovania  projektu, 
výroby originálnych komponen-
tov až po konečnú stavbu. Zákaz-
ník  si  môže  zvoliť  nielen  typ, 
veľkosť  a  funkčnosť  telesa,  ale 
na výber má aj niekoľko druhov 
reliéfnych,  tvarových  a  fareb-

Keď je vonku počasie, že ani psa nehodno von vyhnať, nič neprine-
sie človeku väčšie uspokojenie ako pohľad na plápolajúce plame-
ne horiaceho dreva. Oheň si nosíme do svojich príbytkov už viac 
ako jeden a pol milióna rokov a dodnes nás jeho životodarná i ni- 
čivá sila rovnako fascinujú. Prinútiť ho, aby v krbe alebo v ka- 
chliach poskytoval príjemné teplo a vytváral magickú atmosféru, 
nie je jednoduché. Treba k nemu pristupovať s rešpektom a poko-
rou, ale hlavne poznať všetky zákonitosti jeho správneho skrote-
nia. Pre Hannu Bitalovú zo spoločnosti Kachliarstvo a krby, s. r. o., 
sa stal tento nebezpečný prírodný živel každodenným chlebíkom. 
Krby a kachle, ktoré vychádzajú spod rúk šikovných majstrov tejto 
firmy prinášajú do domovov prívetivé teplo a ona sama bola za svo-
ju prácu ocenená v 15. ročníku súťaže Podnikateľka Slovenska dru-
hým miestom v kategórii „Vynikajúca podnikateľka roka 2014“. 
Požiadali sme ju o krátky rozhovor.
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To už bol vrchol povýšeneckého sprá-
vania voči členom predstavenstva, 
ktorí proti takémuto postupu dôrazne 
protestovali na zasadnutí predstaven-
stva vo Zvolene 17. 9. 2014 – zápisni-
ca č. 6/2014 a 28.10. 2014 v Trenčíne 
č.7/2014 . Ing. Novotný vtedy požado-
val dodatočné schválenie úhrad faktúr 
pre jemu blízku firmu ReGION INVeST, 
a. s., za odborné analýzy k zákonom, 
ktoré už boli predtým schválené v NR 
SR a úhradu faktúr svojej partnerke 
za prípravu a spracovanie „odbornej 
agendy“ a legislatívnych podkladov 
pre rokovanie SŽK, tiež svojej firme za 
náklady spojené so zabezpečovaním 
osobných služieb pre SŽK pri plnení 
prezentačných a štatutárnych úloh, 
o ktorých predstavenstvo vopred neve-
delo a ani na takéto služby neschválilo 
objednávky. Ďalej si chcel dať predsta-
venstvom dodatočne schváliť účtovné 
doklady, medzi ktorými boli aj poklad-
ničné doklady z rôznych reštauračných 
zariadení s konzumáciou nielen vybe- 
raných jedál, ale aj alkoholu a dokonca 
aj cigariet, taktiež vyúčtovanie pracov-
ných ciest, ktorých podľa správ malo 
byť až 51 za tri mesiace, a to väčšinou 
do Bratislavy, kde napriek predvoleb-
ným vyhláseniam, že tam môže bývať 
zadarmo v byte u brata , účtoval si vždy 
ubytovanie v hoteli, stravné, aj cestov-
né. Viackrát údajne navštívil v žilinskom 
regióne primátora mesta, predsedu 
ŽSK, živnostníkov v Martine, v Liptov-
skom Mikuláši pre zvýšenie členskej 
základne, regióny Oravu, Liptov a Tu- 
riec pre spoluprácu SŽK pri podpore 
živnostenského podnikania v turizme. 
To isté bolo aj v Poprade, v Humennom, 
v Michalovciach, vo Vysokých Tatrách, 
v Skalici a v ďalších, no ani k jednému 
z týchto stretnutí neprizval predsedu 
alebo niektorých zástupcov prísluš-
nej krajskej zložky, rovnako z týchto 
stretnutí a rokovaní nepredložil žiad-
ne zápisy o ich výsledku a prínose pre 
SŽK či dohody o spolupráci. Týmito 
nespočetnými cestami sa SŽK výrazne 
zvýšili náklady, členská základňa sa 
však nezvýšila tak, ako to Ing. Novotný 
sľuboval a prezentoval, ak však do toho 
nepočítame náhly nárast počtu členov 
v KZK Banská Bystrica v decembri 2014, 
kde z 36 nových členov sú len štyria 
z banskobystrického regiónu, ostatní 
sú prevažne z mesta Košice a okolia, 
poniektorí sú konateľmi vo viacerých 
s. r. o., ba dokonca niektorí sú členmi 
s košickou firmou v Banskej Bystrici 
a inou firmou v Košiciach. Táto vec sa 
udiala až potom, keď nespokojní členo-
via zo štyroch krajských zložiek pred- 
ložili návrh na odvolanie Ing. Tomáša 
Novotného, MBa, z postu predsedu 
komory v zmysle Volebného poriadku 
SŽK, a to nielen pre neschválené výbe-
ry hotovostí a pochybné dokladova-
nie výdavkov, ale aj pre porušovanie 
a neplnenie viacerých schválených 
uznesení predstavenstva SŽK zo Zvole-
na a Trenčína. V tomto období podpi-
soval za SŽK zmluvy a poverenia, ktoré 
nemal vopred schválené predstaven-
stvom SŽK . Obhajoval to vyhlásením, 
že ON je štatutár a môže si dovoliť 
všetko, napríklad bezplatne uverejniť 
propagáciu jemu blízkych firiem v Živ-
nostenských novinách a v prílohe k ŽN. 
Zneužil databázu členov SŽK tým, že 
obťažoval doporučenými listami tých, 

ktorí podpísali návrh na jeho odvola-
nie a tvrdil im, že nie sú právoplatnými 
členmi komory, nakoľko si pri podpise 
neuviedli celé obchodné meno. Je prav-
dou, že v niektorých prípadoch boli 
mená podpísaných „členov SŽK“ neú-
plné alebo nekorešpondovali s aktuál- 
nou databázou členskej základne. 
Predstavenstvo SŽK okamžite prijalo 
opatrenia a nedostatky boli odstrá-
nené. Táto skutočnosť však nemala 
žiadny vplyv na obsah „prešľapov“ 
Ing. Novotného. Rovnako sa písomne 
i telefonicky buď priamo, alebo cez 
svojich prívržencov vyhrážal funkcio-
nárom krajskej zložky komory Košice, 
aby sa „vyhýbali akejkoľvek činnos-
ti a vystupovaniu v mene SŽK pod 
ťarchou prípadných vážnych budúcich 
konzekvencií a postihu“. To, čo zorga-
nizoval v januári a vo februári 2015 
v Košiciach, bolo už popísané v článku 
uverejnenom v Živnostenských novi-
nách č. 1 – 2/2015. 
 Nespokojnosť so správaním a vys- 
tupovaním Ing. Tomáša Novotného, 
ktorý si ako postupne vychádzalo naja-
vo, pomýlil komoru pre živnostníkov 
s politickou stranou a doslova prika-
zovacími spôsobmi chcel riadiť a ovlá-
dať členov predstavenstva, dozornej 
rady i predsedov KZK, vyústilo najskôr 
v štyroch, neskôr už aj v piatej krajskej 
zložke komory k tomu, že predstaven-
stvo schválilo na zasadaní v Rajeckých 
Tepliciach dňa 10. 12. 2014 uz. č. 74-14 
zvolanie ZD SŽK na január 2015. 
 V čase rozhodnutia P-SŽK uznese-
ním, neboli splnené podmienky na 
zvolanie mimoriadneho ZD. 
 Následne bol návrh upravený 
a bolo prijaté rozhodnutie zvolať ZD 
k prehodnoteniu aktuálneho stavu 
podnikateľského prostredia.
 Podotýkame, že prístup Ing. Novot-
ného sa prejavil znovu pri podpise 
Zápisnice č. 8/2014, keď nerešpekto-
val stanovisko overovateľov a záznam 
svojvoľne upravoval. Ing. Novotný ná- 
sledne odmietol podpísať aj Pozvánku 
pre delegátov v snahe, aby sa nesplni-
la podmienka termínu pre doručenie 
pozvánok delegátom, a preto museli 
členovia predstavenstva schváliť nový 

termín, a to na 6. februára 2015, čo 
urobili všetci členovia predstavenstva 
okrem zástupcov KZK Banská Bystrica 
a Ing. Tomáša Novotného. Pár dní pred 
konaním tohto zhromaždenia delegáti 
KZK Banská Bystrica, Nitra a Trenčín, 
zrejme po dohode s Ing. Tomášom 
Novotným, oznámili, že sa zhromažde-
nia nezúčastnia. Ing. Tomáš Novotný 
ešte stihol bezdôvodne predsedom 
KZK Bratislava a Košice zablokovať 
prístup k bankovým účtom, aby tak 
ochromil ich činnosť. Napriek tomu 
sa delegáti piatich krajských zložiek na 
ZD SŽK zúčastnili. Zhromaždenie bolo 
uznášaniaschopné a mohlo prijímať 
a schvaľovať uznesenia, viď. notárska 
zápisnica zo zhromaždenia. Organi-
zátori boli deň predtým upozornení, 
že sa na ZD chystajú prísť niektorí čle-
novia z Košíc, ktorí by chceli ovplyvniť 
jeho priebeh a zabrániť tak jeho kona-
niu. Organizátori boli preto členmi 
predstavenstva požiadaní o zabezpe-
čenie ochrannej služby. Ing. Novotný, 
ktorého už v januári vylúčilo predsta-
venstvo KZK Košice z členstva v SŽK 
a ktorý neuznal toto zhromaždenie 
delegátov za legitímne, sa však v deň 
konania dostavil do priestorov konania 
zhromaždenia s dvomi občanmi, ktorý 
mali snahu situáciu dokumentovať. Po 
upozornení členov ochranky od tejto 
činnosti ustúpili. Ing. Novotný, i keď 
nebol pozvaný ako delegát, sa domá-
hal vstupu do sály, k čomu si privolal 
aj dvoch policajtov. aby sa situácia 
ďalej nevyhrocovala, schválili delegáti 
na návrh predsedajúceho jeho účasť 
a vystúpenie, čo sa aj uskutočnilo 
a Ing. Tomáš Novotný dostal priestor 
na vystúpenie. Jeho preslov trval cca 
5 minút. Po jeho odchode ZD ďalej 
rokovalo podľa programu, zobralo na 
vedomie informáciu KZ SŽK Košice 
o výsledku uznesenia Predstavenstva 
KZ Košice zo dňa 23. 1. 2015 z Trebi-
šova, kde Ing. Tomáša Novotného, 
MBa, – uzn. č. 3/2015, Predstavenstvo 
KZ SŽK Ke vylúčilo zo SŽK na základe 
faktov – neplnenie uznesení Predsta-
venstva SŽK č. 40-14 zo 17. 9. 2014 
a č. 59-14, úloha č. 13/2014 – vrátenie 
nezúčtovaných finančných prostried-
kov z vybratých záloh a opakova-
ne neoprávnený hotovostný výber 
finančných prostriedkov, ako aj v sú-
lade s odporúčaním Dozornej rady 
SŽK zo dňa 19. 1. 2015 v zmysle článku 
5.1, odsek 1, písmeno „a“, a článku 7, 
odsek 2, písmeno „a“ a „b“ Štatútu SŽK. 
S týmto uznesením bolo oboznámené 
aj Predstavenstvo SŽK dňa 6. 2. 2015 
v Rajeckých Tepliciach, ktoré  uzn. č. 
2-15 schválilo vylúčenie Ing. Tomáša 
Novotného, MBa, ako aj vylúčenie Ing. 
Jána Marcina, MBa, Ing. Gabriela Hra-
bovského, MBa, a Mgr. Viliama Krunku 
z členstva v SŽK na základe uznesenia 
P-KZ Košice zo dňa 2. 2. 2015. Na zákla-
de tejto informácie bolo prijaté uzne-
senie č. 4/ZD/2015, bod. c., všetkými 
hlasmi prítomných delegátov na zhro-
maždení, o potvrdení vylúčenia Ing. 
Tomáša Novotného, MBa, ako aj vyššie 
uvedených z členstva v SŽK.
 Uznesením č. 5/2015 ZD odvolalo 
z funkcie predsedu SŽK Ing. Tomáša 
Novotného, MBa.
 Výkonom funkcie predsedu SŽK 
so všetkými právami a povinnosťami 
štatutára komory bol rovnako jedno-
myseľne poverený člen predstavenstva 
Ján Martiniak, viď. notárska zápisnica. 

 Dodatočne sa Ing. Tomáš Novotný 
odvoláva voči tomuto uzneseniu ZD 
s poukazom na procesné chyby pri 
rokovaní Predstavenstva KZ Košice 
v Trebišove, konanom dňa 23. 1. 2015, 
čím však potvrdil legitimitu konania 
tohto orgánu KZ Košice a výstupov jeho 
rokovania , viď. listy zo dňa 10. 3. 2015 
adresované SŽK krajskej zložke Košice, 
Kukučínová 23 a Úradu komory Žilina. 
 S poľutovaním však musíme skon-
štatovať, že SŽK prišla o rok solídnej 
práce a úsilia. Funkcionári komory 
namiesto riešenia problémov živnos-
tenského stavu museli neustále riešiť 
porušovanie uznesení a interných 
smerníc SŽK Ing. Novotným, ktorý 
počas svojho pôsobenia vniesol na 
rokovania predstavenstva a medzi čle- 
nov komory atmosféru napätia, nepo-
koja, vyhrážok, vzájomného osočova-
nia a neúcty. Napriek tomu, že sľuboval 
zviditeľnenie SŽK v médiách a na tla-
čových konferenciách, vystúpil iba raz, 
a to v rádiu Lumen, o ktorom nikto 
nevedel. Prečo nechcel verejne vystu-
povať začalo byť jasné, keď sa z otvo-
reného listu členom SŽK dozvedeli, 
že je voči nemu vedené exekučné 
konanie pre neuhradenie faktúr dodá-
vateľom za viac ako 300 tisíc € a sko-
ro 60 tisíc € zdravotnej a sociálnej 
poisťovni a daňovému úradu. Uvede-
né skutočnosti je možné si overiť na 
portáloch finančnej správy, poisťovne 
a portáloch o konkurze. Tí, ktorí ho 
ešte dnes podporujú a slepo veria jeho 
sľubom, by sa mali zamyslieť, či SŽK na 
čele s takýmto funkcionárom by naďa-
lej mohla presadzovať pre živnostní-
kov zjednodušenie a stabilitu zákonov 
upravujúcich povinnosti podnikateľov, 
výrazné skrátenie lehoty súdnych spo-
rov, trestnoprávnu zodpovednosť za 
podvodné predaje, úpadky a tunelo-
vanie spoločnosti, aby neplatenie fak-
túr za dodávku tovaru, prác a služieb 
podnikateľskými subjektmi boli podľa 
zákona trestným činom. Presadzovať, 
aby zákonná úprava termínov splat-
nosti faktúr bola maximálne do 14 dní, 
aby sa prehodnotil zákon o konkurze 
a reštrukturalizácii pre oblasť staveb-
níctva, aby sa úpravou zákona zaviedla 
povinnosť platenia DPH až po zapla-
tení vystavenej faktúry, aby sa stíhali 
a odstránili všetky formy čiernej práce, 
ktorá značne deformuje podnikateľské 
prostredie a vytvára nerovnaké pod-
mienky v súťažiach o práce a služby, 
zvlášť pre živnostníkov a MSP. SŽK 
presadzuje a podporuje transformá-
ciu odborného vzdelávania, zavede-
nie systému duálneho vzdelávania 
s finančnou podporou a participáciou 
štátu na zabezpečení tohto procesu 
a uzákonenie stupňa úplnej kvalifikácie 
v remeselných živnostiach inštitútom 
„Majstrovská skúška“. Toto všetko 
a ešte viac by sa malo a dalo riešiť 
s predstaviteľmi vlády a ostatných 
štátnych inštitúcií, no nemôže to byť 
pod vedením človeka, ktorý už dávno 
stratil svoj morálny kredit. Bude na 
pleciach členov a hlavne delegátov, 
koho navrhnú a zvolia si za budúceho 
predsedu SŽK na ZD SŽK, ktoré sa bude 
konať 28. apríla 2015, aby si tento post 
a česť zastupovať komoru aj skutočne 
zaslúžil. 

na základe súhlasu väčšiny členov 
Predstavenstva sŽk zo dňa 26. 3. 2015 

spracovala redakčná rada
Živnostenských novín 

(dokončenie z 1. strany)
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investičných aktivít bude o to 
dôležitejšie, že v súčasnosti 
dochádza k novému rozdeleniu 
trhov, ktoré predurčí ďalší vý- 
voj výrobno-obchodných vzťa-
hov na mnoho rokov dopredu. 
Preto by nebolo dobré, keby 
sme nedokázali zareagovať na 
túto skutočnosť a Slovensko 
by sa zaradilo medzi krajiny, 
v ktorých bude výroba potravín 
patriť iba medzi nevýznamné 
sociálno-ekonomické aktivity.
 Najdôležitejšie je zvyšovanie 
predaja domácich potravín na 
vnútornom trhu. Hoci sa údaje 
o jeho realizácii v obchodných 
sieťach rozchádzajú v závislosti 
od použitých metodík, v skutoč-
nosti stále platí, že minimálne 
polovica u nás predaných po- 
travín pochádza zo zahraničia. 
Tak vysoký podiel importova-
ných potravinárskych výrobkov 
býva zvyčajne charakteristický 
iba pre krajiny s nedostatoč-
ne rozvinutou vlastnou pro-
dukčnou základňou, kam však 

kladať Ministerstvu pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka 
SR v polročných intervaloch. 
Keďže okruh subjektov, ktoré 
podrobuje prieskumom SPPK 
a ktoré podávajú povinné hlá-
senia rezortnému ministerstvu 
nie je totožný, objektívnejšie sa 
dajú porovnávať iba tie subjek-
ty, ktoré sa nachádzajú súčasne 
v oboch súboroch. Dovedna ich 
je 7, pričom však rozhodujúcim 
spôsobom ovplyvňujú sloven-
ský potravinový trh.

 Takéto porovnanie nepri- 
nieslo až také veľké rozdie-
ly, aké vychádzali z celkových 
komparácií. Z prieskumov SPPK 
v rokoch 2013 a 2014 vyplynu-
lo 40-percentné zastúpenie 
domácich výrobkov v celkovej 
ponuke týchto obchodných 
systémov, zatiaľ čo z ich údajov 
zaslaných rezortnému minis-
terstvu v roku 2013 i v prvom 
polroku 2014 vyšiel priemerný 
48-percentný podiel tržieb za 
slovenské výrobky na celko-
vom objeme tržieb z predaja 
potravín. Keby sa tento údaj 
očistil o tých slovenských dodá-
vateľov, ktorí nie sú zároveň aj 
výrobcami príslušného tova-
ru, bol by tento údaj ešte nižší 
a viac by sa priblížil k výsled-
kom prieskumov zastúpenia 
tovaru v ponuke predajcov, 
ktoré robí komora.

 Z toho všetkého vyplýva, 
že v ďalšom období je dôležité 
zintenzívniť prácu so spotre-
biteľom a nemožno zabúdať 
ani na tzv. tretí odbytový reťa-
zec, pozostávajúci z verejných 
stravovacích zariadení a orga-
nizácií, ktorý by mohol výraz-
nejšie zvýšiť odber domácich 
potravín. Všetky snahy o roz-
voj potravinárskeho priemyslu 
musí zároveň podporiť národ-
né zákonodarstvo tak, že zabez-
pečí, aby parametre národných 
právnych noriem neprevyšova-
li požiadavky európskej legis-
latívy. Len tak sa, podľa SPPK, 
môže zastaviť predchádzajúci 
úpadok domáceho potravinár-
stva a zabezpečiť, aby dosiah-
lo aspoň také pozície, aké má 
v okolitých štátoch eÚ.

Vk

Slovensko – vzhľadom na svoj 
potenciál i tradície – nikdy 
nepatrilo.

 Výsledky prieskumu v ostat-
ných troch rokoch boli v úhrne 
viac-menej konštantné – na 
domáci tovar pripadlo v roku 
2012 len 38 % a  v rokoch 2013 
a 2014 po 39 %. Tento uka-
zovateľ nemusí byť identický 
s podielom na tržbách, ale na 
druhej strane, je nereálne, 
aby bol dlhodobo v ponuke 
obchodných systémov slabšie 
zastúpený tovar, ktorý sa dob-
re predáva, a vo väčšom rozsa-
hu výrobky, ktorých predajnosť 
je nízka.

 Optimistickejšie údaje vychá- 
dzajú zo sumarizácie hlásení 
obchodných reťazcov o podie-
le predaja domácich potravín 
na celkových tržbách z predaja 
potravinárskeho tovaru, kto-
ré musia v zmysle platného 
zákona o potravinách pred- 

  „Systémové kroky na zlepšenie 
podnikateľského  prostredia  sú 
nevyhnutným predpokladom zvy-
šovania konkurenčnej schopnos-
ti  slovenského  potravinárskeho 
priemyslu,“  povedal predseda 
Slovenskej poľnohospodárskej 
a potravinárskej komory (SPPK) 
Milan Semančík. Podľa neho 
má síce potravinárska výroba 
v našej krajine dlhodobé tradí-
cie, ale napriek tomu sa situá-
cia v potravinárskom priemysle 
v ostatných rokoch vyvíja po- 
merne dosť nepriaznivo.
 Domáci sektor výroby potra-
vín musí naďalej čeliť neúmer- 
nému tlaku obchodných reťaz-
cov na nevyvážené dodáva- 
teľské podmienky, umelo udr- 
žujúce vysoké ceny kvalitných 
slovenských potravín v dôsled-
ku vysokých marží obchodu. 
Vysoká DPH na potraviny v po- 
rovnaní s okolitými krajinami 
podporuje nákupnú turistiku 
a v konečnom dôsledku, sa- 
mozrejme, poškodzuje vnútor-
nú ekonomiku. Predchádzajúca 
slabšia aktivita štátu pri podpo-
re predaja slovenských výrob-
kov a nedostatok finančných 
prostriedkov na investície do 
technických a technologických 
inovácií sťažujú rozvoj všetkých 
výrobných odborov potravi-
nárskeho priemyslu. aktuálnu 
situáciu navyše komplikuje 
pretrvávajúce embargo Ruskej 
federácie na dovoz niektorých 
potravín, v dôsledku ktorého 
sa začali hromadiť ich zásoby 
vo vnútri eÚ.
 alarmujúci je aj zostupný 
trend objemu investícií do po- 
travinárskeho priemyslu, ktoré 
sa v ostatných piatich rokoch 
znížili viac ako o polovicu. Jeho 
ďalšie pokračovanie by vyústilo 
do absolútneho poklesu kon-
kurencieschopnosti odvetvia, 
ktorého ročná produkcia v hod-
notovom vyjadrení sa pohybuje 
zhruba v intervale od 3,1 mld. 
eur do 3,2 mld. eur. Oživenie 
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Sídlo SŽK:
Úrad komory
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Vedúca sekretariátu Úradu komory: anna Sklenárová
Tel./fax: 041/7645195  •  e-mail: uradkomory@szk.sk

Kancelária Úradu komory v Košiciach 
Kukučínova 23, 040 01 Košice
e-mail: bohacik@szk.sk
ervín Boháčik

Kancelária Úradu komory v Bratislave 
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Tel./fax: 02/44461400  •  e-mail: riaditel@szk.sk
Vladimír Mička

Krajské zložky komory:
KZK Bratislava 
Račianska 71, 832 59 Bratislava 
Vladimír Mička, predseda 
Kontaktná osoba: Mgr. Daniela Jaslovská
Tel./fax: 02/49246588  •  e-mail: kzkbratislava@szk.sk

KZK Banská Bystrica 
Študentská 12, 960 01 Zvolen 
Juraj Lalík, predseda 
Kontaktná osoba: Jarmila Václavíková
Telefón: 0905310587  •  e-mail: lalik@szk.sk 
e-mail: kzkbbystrica@szk.sk

KZK Košice 
Kukučínova 23, 040 01 Košice 
ervín Boháčik, predseda
Tel./fax: 055/6941736  •  e-mail: szkke@mail.t-com.sk

KZK Nitra 
Vajanského 1, 949 01 Nitra 
Ing. Beáta Gajdošíková, predsedníčka
Mobil: 0905 848 220  •  e-mail: szkkznitra@gmail.com

KZK Prešov 
Čapajevova 21, 080 01 Prešov 
Juraj Drál, predseda 
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Fedor
Tel./fax: 0908 991 481  •  e-mail: kzkprešov@szk.sk

KZK Trenčín 
K dolnej stanici 7282/20a, 911 01 Trenčín
Bohumil Miko, predseda
Tel.: 0905 671 568, 0905 305 344  •  e-mail: kzktrencin@szk.sk

KZK Trnava 
Hlavná 17, 917 01 Trnava 
Ing. Róbert Schmidt, predseda 
Kontaktná osoba: Helena Schmidtová
Tel./fax: 033/5512720  •  e-mail: szktrnava@centrum.sk

KZK Žilina 
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina 
Ing. Pavol Višňovský, PhD., predseda
Tel./fax: 041/7645195  •  e-mail: uradkomory@szk.sk

 V mnohých slovenských fir-
mách pracujú okrem štandard-
ných zamestnancov aj tzv. faloš-
ní živnostníci. Ide o ľudí, ktorí 
síce majú živnosť, od klasických 
živnostníkov sa však líšia tým, 
že majú nad sebou zamestná-
vateľa, ktorý im prácu zadáva 
a aj ich pracovné povinnosti sa 
podobajú tým, ktoré majú ich 
firemní kolegovia s uzavretým 
trvalým pracovným pomerom. 
Zamestnávateľa však nezaťažujú 
odvádzaním sociálneho pois-
tenia. V treťom štvrťroku 2013 
pracovalo v slovenských firmách 
takmer 108 tisíc falošných živ-
nostníkov. Odvtedy ich však 
výrazne ubudlo. Štatistický úrad 
zistil, že počas posledných troch 
mesiacov minulého roka už vo 
firmách pracovalo len niečo cez 
87-tisíc falošných živnostníkov, 
teda za viac ako rok ich počet 
klesol o pätinu.

 Pod ich postupný pokles sa 
mohli podpísať viaceré kroky 
druhej vlády Roberta Fica, kto-
ré viedli k vyšším odvodom pre 
živnostníkov. Rozdiely medzi 
odvodmi zamestnancov a živ-
nostníkov sa tak postupne zotre-
li. „Zamestnanci mohli vyhodno- 
tiť, že výhodnosť živnosti nie je už 
taká výrazná,“ povedal analytik 
Inštitútu zamestnanosti Michal 
Páleník. Dnes slovenský zamest-
nanec, ktorý pracuje na pracov-
nú zmluvu a zarába priemernú 
mzdu 858 eur, zaplatí na odvo-
doch do Sociálnej poisťovne 
80,65 eura a jeho zamestnáva-
teľ 216,21 eura. Živnostník pri 
rovnakom príjme musí na poist-
nom odviesť 284,42 eura. Roz-
diel medzi odvodmi živnostníka 
a zamestnanca je tak len niečo 
vyše 12 eur. 

Zdroj: aktualne.sk

 Ku koncu minulého roka bolo 
na Slovensku skoro 225-tisíc živ-
nostníkov, z nich si až 156-tisíc 
platilo odvody z minimálneho 
vymeriavacieho základu, teda asi 
80 percent. 
 „Viacerí živnostníci pri riešení 
svojich záležitostí v pobočkách 
priznávajú, že z rôznych dôvodov 
si optimalizujú počas roka nákla-
dy na podnikanie tak, aby platili 
čo najnižšie poistné. neuvedo-
mujú si, že to má dôsledky v tom, 
že ak platia minimálne poistné, 
môže im v budúcnosti vzniknúť 
nárok iba na nízke nemocen-
ské dávky a aj nízky dôchodok, 
respektíve môžu mať problémy 
v bankách pri žiadostiach o úvery 
či pri získavaní rôznych dotácií,“ 
konštatoval hovorca Sociálnej 
poisťovne Peter Višváder.  
 Napríklad Slováci, ktorí pra-
covali na živnosť od roku 1991 
a platili si dôchodkové poistenie 
len z minimálneho vymeriava- 

cieho základu, poberajú v súčas-
nosti podľa Sociálnej poisťovne 
dôchodok vo výške 200 až 220 
eur mesačne. Pohybujú sa teda 
okolo sumy životného minima, 
hlboko pod 346-eurovou hrani-
cou chudoby. Priemerný dôcho-
dok na Slovensku je momentálne 
okolo 400 eur. Podobne sa živ- 
nostníci správajú, aj keď ide o 
prípadnú stratu práce. Poistenie 
v nezamestnanosti je totiž dobro-
voľné a mnohí živnostníci v rámci 
šetrenia si toto poistenie neplatia. 
Podľa údajov Sociálnej poisťovne 
z decembra minulého roka sa 
dobrovoľne proti strate zamest-
nania pripoisťuje len 4,6 per-
centa všetkých živnostníkov. ak 
chce však živnostník poberať 
podporu, musí si platiť poistenie 
v nezamestnanosti najmenej dva 
roky z posledných troch rokov 
pred zaradením do evidencie 
uchádzačov o zamestnanie. 

Zdroj: sP
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PROFIÚVER SO 100 % ZĽAVOU ZA POSKYTNUTIE
Profi úver slúži na fi nancovanie vašich prevádzkových a strednodobých podnikateľských aktivít: 

bez poplatku až do výšky 170 000 eur v kontokorentnej forme so splatnosťou do 12 mesiacov alebo v splátkovej forme so splatnosťou do 5 rokov
na schválenie potrebujete len daňové priznanie a účtovné doklady za posledné účtovné obdobie a potvrdenia o výške daňovej povinnosti

Navyše poskytujeme aj predschválené úvery až do výšky 35 000 eur. Stačí, ak budete aktívne využívať svoj podnikateľský účet aspoň 6 mesiacov, 
a predschválený podnikateľský úver môže byť váš.

BEŽNÝ ÚČET NA 1 ROK ZADARMO
Ak si zriadite popri fi remnom účte aj osobný Flexiúčet, získate množstvo výhod:

vedenie v cenovej úrovni 1 až 3 budete mať na prvý rok zadarmo
ušetríte ročný poplatok 60 eur
ak si peniaze požičiate ako fyzická osoba, k dispozícii máte Osobnú úverovú linku s predschváleným úverovým rámcom 
všetko bez návštevy banky či predkladania dokladov
ak máte osobný účet vedený v inej banke, jeho zrušenie vybavíme bezplatne za vás a na nový Flexiúčet presunieme aj všetky pôvodné príkazy a inkasá 


