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 Aj keď máme ešte len máj, pre Slo-
venskú živnostenskú komoru to už 
je termín, kedy je najvyšší čas začať 
s intenzívnou prípravou na Živnosten-
ské trhy a blížiaci sa AGROKOmPLEX 
2016, ktorý sa bude konať v dňoch 
18. – 21. augusta. Samozrejme, SŽK 
sa chce aj tento raz na tomto veľkole-
pom podujatí prezentovať minimál-
ne tak úspešne, ako po minulé roky. 
V priestoroch nášho stánku plánuje-
me opäť predstaviť viaceré živnosten-
ské remeslá ako sú napríklad pekári, 
cukrári, kuchári či sladovníci – pivári. 
V prvom rade nám ide o propagáciu 
remesla ako takého, pretože mnohé 
z tradičných remesiel, ktoré ešte pred 
pár rokmi patrili k celkom bežným ako 
napríklad kominár, pekár, alebo inšta-

	 Tento	 rok	 vyšli	 májové	 sviatky	 na	
nedeľu, a tak sme si nemohli pripomenúť 
ani sviatok práce, ani deň víťazstva nad 
fašizmom kopaním v záhrade alebo 
sadením zemiakov. Navyše, počasie bolo 
studené a iba zopár zúfalcov vytiahlo 
kosačky a neodbytným vrčaním rušilo 
ozajstnú sviatočnú siestu s kávičkou pred 
televíznou obrazovkou. Pozrel som sa 
do kalendára a zistil som, že tento defi-
cit nám mierne vynahradí 5. júl, sviatok	
sv. Cyrila a Metoda, ktorý pripadá na 
utorok. Najmenej polovica pracujúceho 
Slovenska si vtedy v pondelok vezme 
dovolenku a urobí si predĺžený víkend, 
alebo rovno na celý týždeň odfrčí k moru. 
Takýto voľný deň poteší, s tým súhlasí asi 
každý okrem našej vlády. Tá tvrdí, že ich 
máme priveľa, 15 dní pracovného pokoja 
má v Európskej únii iba Slovensko. Ešte sa 
ani poriadne neohriala v úrade a už plá-
nuje škrtať štátne sviatky a to nie jeden, 
ale najmenej dva. V hre sú vraj Deň ústa-
vy, Sviatok Sedembolestnej Panny Márie 
a Veľký piatok. Keby ich zostalo 13, tým 
by sme sa dostali na úroveň našich suse-
dov Česka, Rakúska, Maďarska a Poľska. 
Dôvodom na takýto krok by malo byť ďal-
šie povzbudenie našej ekonomiky. 
 Niekde som čítal, že za jeden pracovný 
deň slovenské hospodárstvo vyprodukuje 
viac než 300 miliónov eur, čo je hodnota 
nominálneho HDP prepočítaná na jeden 
pracovný deň. Nechce sa mi veriť, že keby 
sa zrušil hoci len 1 sviatok, zvýšila by sa 
hodnota nášho HDP o 300 miliónov, veď 
väčšina rozhodujúcich podnikov pracu-
je neprerušene. Menší podnikatelia by	
z hľadiska ušetrenia mzdových nákladov 
zrušenie asi uvítali, aspoň by zamest-
nancom nemuseli platiť rozličné sviat-
kové príplatky. A možno na tom s tou 
ekonomikou aj niečo bude, vraj najmenej 
sviatočného voľna si užijú vo Veľkej Bri-
tánii, celkovo iba sedem dní. Keby sme 
sa mali vďaka menšiemu počtu sviatkov 
dostať na takú životnú úroveň, aká panu-
je v tomto ostrovnom kráľovstve, verím, 
že každý z nás by rád obetoval nie dva 
sviatky, ale možno aj tých päť. 

Viktor Kubal
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latér, sú na ústupe a je našou povin-
nosťou ich opäť vrátiť do života. mnohí 
mladí sa mylne domnievajú, že sa pri 
ich vykonávaní nedá dobre zarobiť 
a poškuľujú radšej po práci za stolom 
v kancelárii. Chceme im ukázať, že prá-
ve preto, že tieto profesie začínajú byť 
nedostatkové, stúpa o takýchto odbor-
níkov záujem a tým aj možnosť dobré-
ho zárobku. Preto v našom stánku na 
Agrokomplexe v Nitre nebude chýbať 
ani poradenstvo súvisiace s rekvalifi-
kačnými kurzami, ktorých popularita 
postupne rastie. 
 V poslednom období zaznamená-
vame zaujímavý fakt, že sa prestalo 
hľadieť na odbornosť mnohých tzv. 
„samopodnikateľov“, ktorí vykonáva-
jú rôzne remeslá, no chýba im na to 

príslušné vzdelanie a potrebné osved-
čenie. Nie je to dobrá cesta a zákaz-
níci by sa mali viac zaujímať, kto pre 
nich objednanú prácu vykoná. Preto 
je potrebné maximálne propagovať 
učňovské školy, odborné školy a aj tzv. 
duálny systém vzdelávania. Remeslo 
má ešte stále zlaté dno a v spoločnosti 
vysoký kredit, veď napríklad na cukrár-
ske kurzy, pedikúru, manikúru sa hlási 
veľa vysokoškolsky vzdelaných žien 
a vysokoškolsky vzdelaní muži na kur-
zy kominárov, či sladovníkov – pivárov. 
Samozrejme, ako po iné roky, súčasťou 
stánku SŽK bude aj prezentácia nášho 
dlhoročného partnera VÚB BANKY, 
ktorá príde s ponukou nových produk-
tov pre živnostníkov. Už dnes sa tešíme 
na stretnutie s vami v Nitre...            VM

 V stredu 27. apríla 2016 sa v Tlačo-
vom stredisku Výstaviska Agrokomplex 
v Nitre konalo zasadnutie Predstaven-
stva Slovenskej živnostenskej komory, 
na ktoré boli okrem predsedu Dozor-
nej rady SŽK prizvaní i predsedovia 
KZK Bratislava a Trnava, zástupcovia 
KZK Trenčín a KZK Prešov. Hlavnými 
bodmi programu rokovania bola kon-
trola plnenia uznesení, zhodnotenie 
Zhromaždenia delegátov SŽK, infor-
mácia o činnosti predsedníčky SŽK, 
informácie o skúškach na overenie 
odbornej spôsobilosti a rozhodcov- 
skom súde. 
 Zhromaždenie delegátov SŽK, ktoré 
sa konalo 18. marca 2016 v Trnave, uz- 
nesením poverilo Predstavenstvo SŽK 

zaoberať sa Programovými tézami na 
roky 2016-2017. Predsedníčka SŽK 
tieto tézy rozposlala dotknutým minis-
trom, predsedovi a podpredsedom 
vlády. Niektoré z nich boli zapracova-
né do Programového vyhlásenia vlády 
SR. Členovia predstavenstva budú na 
doplnení týchto téz naďalej pracovať 
a navrhnú riešenia, ktoré by pomohli 
zlepšiť podmienky pre malých a stred-
ných podnikateľov. Zástupca KZK Pre-
šov predložil na ZD SŽK Strategický 
plán SŽK a na tomto zasadnutí pred-
stavil svoju prezentáciu na vytvorenie 
novej webovej stránky s načrtnutím 
približných nákladov. Predsedníčka 
SŽK v rámci prednesených informácií 
o svojej činnosti za posledné obdobie 

požiadala všetkých o spoluprácu pri 
spracovávaní projektov k žiadosti o vy- 
danie oprávnenia pre vykonávanie 
skúšok na overenie odbornej spôso-
bilosti v ďalších remeselných čin-
nostiach. Na jej návrh bol za prvého 
podpredsedu Predstavenstva SŽK 
jednomyseľne zvolený	 Ing.	 Vojtech	
Gottschall. K bodu programu týkajú-
cemu sa rozhodcovského súdu SR boli 
prizvaní zástupcovia Všeobecného 
rozhodcovského súdu, ktorí predniesli 
svoje návrhy na spoluprácu so SŽK. 
 Záverom mgr. jaslovská skonštato-
vala, že SŽK chýbajú najmä odborníci, 
ktorí by boli ochotní zastupovať SŽK 
v rôznych komisiách a výboroch štát-
nej správy. 

 Sociálna poisťovňa upozorňuje bu- 
dúce matky-živnostníčky, ktoré sú po- 
vinne nemocensky a povinne dôchod-
kovo poistené, že počas poberania 
dávky materské nemusia platiť poist-
né na nemocenské a na dôchodkové 
poistenie.
 V ďalšom období, kedy po mater-
skej dávke následne povinne poistená 
SZČO poberá rodičovský príspevok 
z úradu práce, sociálnych vecí a rodi-
ny, už závisí platenie poistného do 
Sociálnej poisťovne od toho, či počas 
poberania rodičovského príspevku 
vykonáva zárobkovú činnosť, alebo 
nie. Ak povinne poistená matka - SZČO 
vykonáva zárobkovú činnosť, má riad-
nu povinnosť platiť poistné na nemo-

censké a dôchodkové poistenie do So- 
ciálnej poisťovne. Ak zárobkovú čin-
nosť ako SZČO počas poberania 
rodičovského príspevku nevykonáva, 
poistné neplatí, musí si však voči So- 
ciálnej poisťovni splniť oznamovaciu 

povinnosť. V pobočke Sociálnej pois- 
ťovne v mieste trvalého bydliska musí 
predložiť tlačivo Registračný list fyzickej 
osoby – prerušenie (kde uvedie dátum 
vzniku prerušenia, dôvod prerušenia 
č. 7 – nárok na rodičovský príspevok). 
K nemu priloží čestné vyhlásenie, 
že sama zárobkovú činnosť nevyko-
náva a riadne sa stará o dieťa, a tak-
tiež potvrdenie o poberaní rodičovského 
príspevku z príslušného úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Pri ukončení 
poberania rodičovského príspevku je 
následne takáto SZČO povinná ozná-
miť Sociálnej poisťovni aj ukončenie 
prerušenia poistenia podobným spô- 
sobom na Registračnom liste FO.

Zdroj: SP
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• Na výročnom zasadnutí Zhro-
maždenia delegátov Slovenskej ob- 
chodnej a priemyselnej komory sa 
dňa 19. apríla 2016 ako zástupkyňa 
Slovenskej živnostenskej komory 
zúčastnila jej predsedníčka mgr. 
D. jaslovská. Zhromaždenie sa za- 
oberalo aktuálnym stavom a vývo-
jom ekonomiky, jej vývojom za 
posledný rok a stavom podnika-
teľského prostredia v Slovenskej 
republike a úlohami SOPK. Súčasťou 
zasadnutia bolo aj odovzdanie „Veľ-
kej ceny SOPK“ za uplatňovanie 
etických princípov v podnikaní za 
rok 2015. Získali ju dve spoločnosti, 

a to Agro CS Slovakia, a. s., Lučenec 
a Slovenský plynárenský priemysel 
(SPP), a. s., Bratislava. Popri Veľkej 
cene SOPK boli vyhodnotené aj 
výsledky súťaže junior Achievement 
Slovensko, n. o. – Top študentský 
tím aplikovanej ekonómie. V škol- 
skom roku 2015/2016 ocenenie 
udelili študentskému tímu z Gym-
názia v Dubnici nad Váhom pod 
vedením učiteľky aplikovanej eko- 
nómie a zároveň riaditeľky Adriany 
Vančovej.

• • • 

• Predsedníčka Slovenskej živ-
nostenskej komory mgr. Daniela 

čnej zmluvy, ktorú vláda Gruzínska 
podpísala s EÚ.

• • • 

• Slovenská živnostenská komora 
sa aj v marci a v apríli 2016 pravi-
delne zúčastňovala na zasadnu-
tiach Rady zamestnávateľov pre 
duálne vzdelávanie, kde sa prero-
kovávali okrem iného participá-
cia na procese nastavenia plánov 
výkonov stredných škôl na základe 
ich špecializácie a ich zapojenia 
do systému duálneho vzdelávania, 
proces verifikácie potrieb trhu prá-
ce a vznik Regionálnych platforiem 
pre prípravu VZN pre školský rok 
2016/2017, implementácia nového 
modelu SŠ v nadväznosti na sys-
tém duálneho vzdelávania, vytvo-
renie zamestnávateľských centier, 
sprevádzanie zamestnávateľa a žia- 
ka v systéme duálneho vzdeláva-
nia a vzdelávanie a príprava mOV 
a učiteľov.

• • • 

• Dňa 29. apríla 2016 sa pred-
sedníčka Slovenskej živnostenskej 
komory mgr. Daniela jaslovská 
zúčastnila na sneme Republiko-
vej únie zamestnávateľov v hoteli 
Radisson Blu Carlton v Bratislave. 
Následne 3. 5. 2016 sa s pred- 
staviteľmi RÚZ stretla na pracov- 
nej schôdzke, ktorá vyústila do 
návrhu spracovania vzájomného 
memoranda o spolupráci. Oblasť 
a formu memoranda prerokujú 
na nasledujúcom pracovnom stret-
nutí.

• • • 

• Ekonomická univerzita v Brati-
slave a Slovenská asociácia malých 
a stredných podnikov a živnostní-
kov pod záštitou rektora EU v Bra-
tislave Profesora Ing. Ferdinanda 
Daňa, PhD. a prezidenta SAmP 
Ing. Vladimíra Sirotku, CSc., pozvali 
zástupcov Slovenskej živnostenskej 
komory na „Vedeckú konferenciu 
– okrúhly stôl“ na tému „Rodinné 
podnikanie a návrh nového da- 
ňového systému“, ktorá sa usku-
točnila dňa 10. 5. 2016 v aule EU 
v Bratislave.

jaslovská sa dňa 26. 4. 2016 na 
podujatí job expo v Nitre stretla 
s delegáciou z Gruzínska, ktorú 
viedol štátny tajomník ministerstva 
práce, zdravotníctva a sociálnych 
veci Gruzínska Zaza Sopromadze, 
ktorý je zároveň aj riaditeľom So- 
cial Service Agency (u nás Ústredie 
práce, soc. vecí a rodiny) a hovorila 
s ním o problematike trhu práce 
v tejto zakaukazskej krajine. Gruzín-
ska delegácia prišla na Slovensko 
v rámci twinningoveho projektu 
„Budovanie kapacít služieb pod-
pory zamestnanosti v Gruzínsku“, 
ktorú realizujú mPSVR SR, Regio-

nálna rozvojová agentúra Senec 
– Pezinok v konzorciu s minister-
stvom národného hospodárstva 
maďarska a Národného úradu pra-
ce Českej republiky. Projekt začal 
v septembri 2015, trvá 18 mesia-
cov a jeho cieľom je inštitucionál-
ne aj kapacitne podporiť a posil- 
niť služby zamestnanosti a fungo-
vanie ministerstva prace, zdravot-
níctva a sociálnych veci Gruzínska 
v tejto oblasti. Takisto sa cez tento 
projekt vytvorí funkčný informač-
ný systém trhu prace a zákaznícky 
systém (Worknet). Touto formou 
si Gruzínci splnia niektoré z povin-
ností, ktoré im vyplývajú z Asocia-

MÁJ
22. 5. 2016 / AKVATERA Tren-
čín 2016 / medzinárodná 
výstava zvierat / Expo	Center	
Trenčín
24. – 27. 5. 2016 / AERO	
– EXPO 2016 / 1.ročník 
výstavy leteckej techniky a 
príslušenstva CAST-EX 2016, 
EMA 2016, EUROWELDING 
2016, CHEMPLAST 2016, 
TECHFÓRUM 2016 / medzi-
národný strojársky veľtrh	 / 
Agrokomplex Nitra
27. – 28. 5. 2016 / BURZA STA-
ROŽITNOSTÍ A GAZDOVSKÉ 
TRHY / Expo Center Trenčín

JúN
3. – 4. 6. 2016 / BRATISLAVSKÉ 
ZBERATEĽSKÉ DNI / 13. me- 
dzinárodný zberateľský veľ- 
trh / Incheba	Bratislava
9. – 12. 6. 2016 / CELOŠTÁT-
NA VÝSTAVA POĽOVNÍCTVO 
A PRÍRODA 2016 / Celoštát-
na poľovnícka výstava s me- 
dzinárodnou účasťou	/	Agro-
komplex Nitra
10. – 12. 6. 2016 / Medziná-
rodná výstava psov 2016 / 
Agrokomplex Nitra
14. – 16. 6. 2016 / AQUA 2016 
/ 21. ročník medzinárodnej 
výstavy vodného hospodár-
stva, hydroenergetiky, ochra-
ny životného prostredia, 
odpadového hospodárstva 
a rozvoja miest a obcí /	Expo	
Center Trenčín
20. 6. 2016 / PÁN PRSTEŇOV 
– SPOLOČENSTVO PRSTEŇA 
/ Legenda o prsteni opäť oží-
va / Incheba	Bratislava
22. 6. 2016 / LUCIE	 / Čes-
ká rocková skupina oslávi 
30. Narodeniny koncertnou 
šnúrou s jedným koncertom 
aj v Bratislave / Incheba	Bra-
tislava
24. – 26. 6. 2016 / DETSKÝ 
FESTIVAL A VEĽTRH 2016 / 
1.ročník 1. Detského festivalu a veľ- 
trhu. Rodinne zameraný projekt 
adresovaný hlavne deťom s ambí-
ciou stať sa vysnívaným miestom 
návštev detí, mládeže, ale aj celých 
rodín. Programom a dramaturgiou 
prispôsobenou jednotlivým sku-
pinám zahŕňa všetky vekové kate-
górie od tých najmenších až po 
teenegerský vek. Podľa veku a typu 
zábavy budú rozdelené celé pavi-
lóny na workshopy a Veľtržnú časť. 
Súčasťou programu budú aj auto-
gramiády športovcov, hercov a spe-
vákov / Agrokomplex Nitra

máj – jún 2016

Predsedníčka Slovenskej živnostenskej komory Mgr. Daniela Jaslovská 
s gruzínskou delegáciou

Do Predstavenstva Slovenskej živnostenskej komory:
Ing. Vojtech Gottschall, Iveta Kurtová KZK Bratislava, Ervín Boháčik, Ing. Ladislav Lúchava, KZK Košice, Juraj Drál, 
Ing. Cyril Klobušovský,  KZK Prešov, Doc. Ing. Jozef Jasenák,  PhD., Oldřich Holiš, KZK Trnava, Ing. Pavol Višňovský, 
PhD. a Dušan Masár, KZK Žilina
Do Dozornej rady Slovenskej živnostenskej komory:
Marián Hanusek, KZK Bratislava, Ing. Vladimír Holečko, KZK Košice, Mgr. Slavomír Klobušovský,  KZK Prešov,	
Ing. Tibor Iró,  KZK Trnava, Peter Voštinár, KZK Žilina, Marián Ivanov,  KZK Trnava 

Na Zhromaždení delegátov SLOVENSKEJ ŽIVNOSTENSKEJ KOMORY 
dňa 18. 3. 2016 boli zvolení:
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• Slovensko je členom Európ-
skej únie už 12 rokov. Do spolo-
čenstva vstúpilo spolu s ďalšími 
deviatimi krajinami 1. mája 2004 
a odvtedy mu pomer hrubého 
domáceho produktu na obyvateľa 
stúpol z vtedajších 55 % priemeru 
únie na súčasných 77 % európ-
skeho priemeru. Konštatovalo 
to vo svojej správe Zastúpenie 
Európskej únie v SR. Vstup pri- 
niesol Slovensku viaceré ekono-
mické výhody. „EÚ je najväčšou 
svetovou ekonomikou a už 12 rokov 
majú na tento trh neobmedzený 
prístup aj slovenské podniky. Pri-
tom až 85 % slovenského exportu 
smeruje do členských krajín únie,“ 
píše sa ďalej v správe. jeho eko-
nomiku podporujú aj európske 
fondy, z ktorých krajina spolufi-
nancuje až 80 % svojich verejných 
investícií.

• Informálne vzdelávanie je 
európskym trendom. Povedal 
to minister školstva Peter Plav-
čan, ktorý chce posilniť jeho uzná-
vanie. Ambíciou je, aby človek 
mohol preukázať zriadenej komi-
sii svoje vedomosti, zručnosti 
a kompetencie, ktoré nadobudol 
nielen z formálneho či neformál-
neho vzdelania, ale aj informál-
neho učenia sa, ktoré je chápané 
ako celoživotný proces získavania 
vedomostí, zručností a postojov 
v každodennom živote. Tieto 
vedomosti, zručnosti či kompe-
tencie by mu následne komisia 
mohla uznať a získal by certifikát 
o kvalifikácii, prípadne aj stu-
peň vzdelania. minister zároveň 
pripomenul, že niečo z toho sa 
už podarilo zakotviť v zákone 
o uznávaní odborných kvalifikácií. 

• Zakladajú spoločnosti v Čes-
ku. Pracovné agentúry na Slo-
vensku po sprísnení pravidiel 
ich podnikania začali obchádzať 
zákony zakladaním spoločností 
v Česku, ktoré prevzali sloven-
ských zamestnancov, povedal 
štátny tajomník ministerstva 
sociálnych vecí Branislav Ond-
ruš. „Človek z Nových Zámkov, 
ktorý nejaké obdobie pracoval	
v elektrotechnickej firme, zo dňa 
na deň prestal byť zamestnancom 
agentúry a stal sa zamestnancom 
českej firmy. Takí pracovníci zosta-
li pracovať na pôvodnom mieste, 
ale už boli vyslanými pracovníkmi 
českej firmy.“ Odhadol, že týmto 
spôsobom pracuje na Slovensku 
niekoľkotisíc Slovákov. motivá- 
ciou pre zmenu sídla bolo zrejme 
zavedenie tvrdších pravidiel pre 
podnikanie pracovných agentúr 
na Slovensku, ktoré poskytujú 
do rôznych firiem pracovníkov 
a tiež zaťaženie príjmov z pracov-
ných dohôd povinnými odvodmi. 
V Česku sa z dohôd o vykonaní 
práce s mesačnou odmenou do 
10-tisíc korún neplatí zdravotné 
ani sociálne poistenie. Obmedziť 
podobné prípady by mal zákon, 
ktorý začne platiť v júni.

 V dňoch 26. – 28. 4. 2016 sa na 
výstavisku Agrokomplex v Nitre 
pod záštitou ministerstva hospo-
dárstva SR uskutočnili 24. ročník 
celoštátnej prezentačnej výstavy 
stredných odborných škôl a stre-
dísk praktického vyučovania mla-
dý tvorca 2016, veľtrh práce jOB-
EXPO 2016 – XVII. európske dni 
pracovných príležitostí určený nie-
len nezamestnaným, ale aj gene-
rácii, ktorá sa na trh práce chystá 
vstúpiť a medzinárodný festival ľu- 
dových umeleckých remesiel, za- 
meraný na podporu živnostenské- 
ho podnikania. Na podujatiach par- 
ticipovala aj Slovenská živnosten-
ská komora a na mnohých z nich 
sa priamo zúčastnila jej predsed-
níčka mgr. Daniela jaslovská.
 Hlavným cieľom súťaže mladý 
tvorca bola podpora a propagácia 
stredoškolského odborného vzde-
lávania, duálneho systém odbor-
ného vzdelávania, podnietenie 
záujmu žiakov základných škôl, 
ktorí sa rozhodujú o voľbe svojho 
budúceho povolania a ich rodičov 
oň a propagácia ďalšej alternatívy 
pre uplatnenie absolventov škôl 
na trhu práce. Žiaci základných 
škôl (7. a 8. ročníka), rodičia, štu-
denti SŠ a široká verejnosť mali 
možnosť sa priamo na výstavisku 
dozvedieť všetky informácie, kto-
ré k relevantnému rozhodovaniu 
o budúcom povolaní potrebujú. 
Na výstavnej ploche 5000 m2 sa 
predstavilo 134 SOŠ s technickým, 
strojárskym, elektrotechnickým, 
dopravným, stavebným, drevár-
skym, potravinárskym, hotelovým, 
sklárskym, zdravotníckym, poľno-

hospodárskym, železničným, pod-
nikateľským zameraním, obchod-
né akadémie, školy zamerané na 
cestovný ruch, obchod a služby 
z celého Slovenska. Prezentovali sa 
tu aj študijné odbory a školy, ktoré 
sú na Slovensku ojedinelé, napr. 
včelárstvo v SOŠ Pod Bánošom 
v Banskej Bystrici alebo Súkromná 
stredná odborná škola z Kežmar-
ku zameraná na štúdium Rómov. 
V pavilóne m3 malo 19 SOŠ spoloč-
nú expozíciu so zamestnávateľmi, 
s ktorými už druhý rok pracujú 

v duálnom systéme vzdelávania. 
 Ako sprievodný program sa 
uskutočnili mnohé súťaže. minis-
terstvo pôdohospodárstva a roz- 
voja vidieka SR pripravilo sú- 
ťaž Tvorivý cukrár, ministerstvo 
hospodárstva SR vyhlásilo súťaž 
o „Top výrobok“, ktorá bola urče-

ná pre žiakov stredných škôl, súťaž 
o Cenu ministra hospodárstva SR 
„Za inováciu a technickú tvorivosť“, 
určenú pre pedagogických zamest-
nancov stredných škôl a súťaž 
o Cenu ministra hospodárstva SR 
„Najlepšiu spoluprácu strednej 
odbornej školy so zamestnáva-
teľskou sférou pri príprave žiakov 
pre odvetvia v pôsobnosti minis-
terstva hospodárstva SR v škols-
kom roku 2014/2015“, v ktorej boli 
ocenené nielen stredné odborné 
školy, ale aj zamestnávatelia, ktorí 
najintenzívnejšie so strednými od- 
bornými školami spolupracujú. 
Zaujímavá bola súťaž zameraná 
na IT a robotizáciu ASIT a ďalšie 
odborné súťaže, ktoré realizovali 
ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR a minis-
terstvo hospodárstva SR. V súťaži 
SUSO predviedli svoje zručnosti 
budúci murári a stolári.
 Kto prišiel do Nitry kvôli práci, 
nemeral cestu nadarmo, lebo na 
výstavisku sa na jednom mieste 
stretlo takmer 165 slovenských 
a viac ako 42 zahraničných za- 
mestnávateľov s ponukou viac ako 
30 443 voľných pracovných miest, 
z toho minimálne 13 443 od prí-

tomných slovenských zamestná-
vateľov, viac ako 13 000 voľných 
pracovných miest na pracovných 
portáloch a vyše 4 000 zahranič-
ných pracovných miest. K nim sa 
pridali poskytovatelia neštátnych 
služieb zamestnanosti a európ-
ski partneri verejných služieb za- 
mestnanosti s reálnymi pracov-
nými miestami, s pracovnými prí-
ležitosťami a poradenstvom pre 
oblasť slovenského a európske-
ho trhu práce, ale aj vzdelávacie 
agentúry, ktoré ponúkali širokú 
paletu služieb od poradenstva cez 
testovanie tzv. mäkkých zručností, 
jazykových zručnosti, počítačo-
vých zručností až po hodnotenie 
osobnosti. V pavilóne m3 a m4 boli 
pripravené prezentácie duálne-
ho vzdelávania prostredníctvom 
zamestnávateľov a spolupracu- 
júcich stredných škôl, odborné 
prednášky, testovanie, poraden-
stvo a ďalšie sprievodné podujatia 
pre uchádzačov o zamestnanie 
a pre žiakov stredných škôl.
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Cech kachliarov Slovenska 
je stavovskou organizáciou, 
ktorá koordinuje oblasť kach-	
liarskeho remesla a je plat-
formou pre vzájomnú výme-
nu odborných informácií. Je 
profesijným združením, ktoré 
zabezpečuje vysokú odbornú 
úroveň svojich členov, pod-
poruje	 vzdelávanie	 na	 odbor-
ných školách a spolupracuje 
pri tvorbe legislatívy ako sú 
napríklad normy a vyhlášky. 
Pre členov zabezpečuje nie-
len prvotné vzdelanie, ale aj 
dopĺňanie odborných znalostí 
a spoluprácu s renomovanými 
domácimi a zahraničnými fir-
mami zaoberajúcimi sa kach-	
liarskou tematikou. Je členom 
Medzinárodného zväzu kach-	
liarov	VEUKO.	

	 História
 Remeslo kachliar prešlo svo-
jím náročným vývojom. V 60. ro- 
koch minulého storočia bolo 
vzdelávanie v tomto remesle 
ukončené a kachliarstvo prak-
ticky skoro vymrelo. Centrálne 
vykurovanie ho vyhnalo z trhu 
a až po roku 1989 sa dalo doko- 
py zopár nadšencov a založi-
li Cech kachliarov Slovenska. 
Postupne sa táto skupina re- 
meselníkov a doslova nadšen-
cov rozrastala.
 Cech kachliarov v spolupráci 
so Stredným odborným uči-
lišťom stavebným v Bratislave 
a Stredným odborným učilišťom 

v Banskej Bystrici dopomohol 
k opätovnému obnoveniu učeb-
ného odboru kachliar. V Banskej 
Bystrici prebieha výučba den-
ného štúdia odboru kachliar aj 
v súčasnosti.
 Dňa 1. 4. 2004 sa stal Cech 
kachliarov Slovenska členom 
medzinárodného zväzu kachlia-
rov VEUKO. medzinárodný zväz 
kachliarov VEUKO koordinu-
je výskum a inovácie v oblasti 
kachliarskeho remesla. je plat-
formou pre vzájomnú výmenu 
odborných informácií a zastu-
puje kachliarske remeslo na 
európskej úrovni. Dokonca od 
roku 2009 je člen slovenského 
cechu kachliarov prezidentom 
VEUKO, čo je dôkazom vysokej 
odbornej úrovne kachliarskeho 
remesla na Slovensku a jeho 
uznaním aj v zahraničí.
 V rámci spolupráce s VEUKO 
sa podarilo presadiť, že sa 
kachľové pece môžu stavať 
v súčasnej podobe aj naďalej. 
Európska komisia chcela pô- 
vodne podmieniť stavbu kachľo-
vých pecí preukázaním dodr- 
žania emisných hodnôt a účin-
nosti, čo by výrazne sťažilo 
a obmedzilo prácu kachlia-
rov. Podarilo sa nám potvrdiť, 
že kachľové pece spĺňajú novo-
dobé legislatívne požiadavky 
a majú svoju pozíciu pri vykuro-
vaní moderných domov súčas-
nosti a budúcnosti. 
 V spolupráci so Slovenským 
živnostenským zväzom a Komo-

rou kominárov Slovenska sa 
Cechu kachliarov Slovenska 
podarilo presadiť zmenu živ-
nostenského zákona a remeslo 
kachliar sa od 1. 7. 2004 stalo 
remeselnou živnosťou. To zna-
mená, že realizovať krby, ka- 
chľové pece a sporáky je opráv-
nený len remeselník s výuč-
ným listom v učebnom odbore 
„KACHLIAR“. 

 Činnosti
 Cieľom cechu kachliarov je 
šíriť osvetu o kachliarskom re- 
mesle z pohľadu ekológie, bez-
pečnosti, profesionality, ale aj 
dizajnového stvárnenia. Snaží-
me sa prinášať do domovov 
zdravé a cenovo výhodné teplo 
z ekologicky spracovaného dre-
va. Vnášať čo najviac poznatkov 
z nášho remesla zákazníkom 
a vysvetliť im princípy fungova-
nia jednotlivých diel. Pre tento 
účel sú vytvárané projekty ako 
„7 dôvodov, prečo krb/kachľovú 
pec od profesionála“, „Ako správ-
ne skladovať palivové drevo“, 
„Ekológia a spaľovanie dreva“ 
a pod. 
 Pod záštitou cechu kachliarov 
je aj denné a externé diaľkové 
štúdium odboru Kachliar, kde sa 
študenti učia nielen teóriu, ale 
hlavne získavajú praktické zna-
losti. Organizujeme tiež každo-
ročné stretnutia, školenia čle-
nov, na ktorých si zvyšujú svoju 
odbornosť a dopĺňajú znalosti 
z praxe. 

 Cech a jeho význam
	 do	budúcnosti
 Z pohľadu ekológie ma kach- 
liarske remeslo veľkú perspektí-
vu. Do roku 2020 musí každá 
krajina EÚ pokryť presne sta-
novené percento svojej ener-
gie z obnoviteľných zdrojov. 
Tak ako majú arabské krajiny 
ropu, bohatstvom Slovenska 
a okolitých krajín je drevo. Spa- 
ľovanie palivového dreva v mo- 
derných krboch a kachľových 
peciach patrí medzi najúspor-
nejšiu a najekologickejšiu formu 
využitia energie z dreva. Navyše, 
sálavé teplo z kachľových pecí 
alebo akumulačných krbov pat-
rí aj medzi najzdravšie formy 
vykurovania, čo potvrdzujú aj 
medicínske a vedecké štúdie 
členských organizácií VEUKO.
 Remeslo kachliar je nádher-
né remeslo plné tvorivosti, je 
nositeľom tradície minulosti 
a poslom alternatívy vykurova-
nia pre budúcnosť.

Cech kachliarov 



5

 Cech strechárov Slovenska už 
po 18. krát zorganizoval Maj-	
strovstvá Slovenska strechár-
skych remesiel žiakov odbor-
ných škôl s medzinárodnou 
účasťou. Dvojdňová súťaž sa 
v dňoch 6. a 7. apríla 2016 
konala v rámci sprievodného 
programu odborného staveb-
ného veľtrhu CONECO 2016 na 
výstavisku INCHEBA v Bratisla-
ve. Záštitu nad súťažou prevzalo 
ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR.
 V tomto roku v nej súťažilo 
sedem dvojčlenných družstiev, 
a to zo Strednej odbornej školy 
stavebnej v Nových Zámkoch, 
Strednej odbornej školy sta-
vebnej zo Žiliny-Bôrik, zo Stred-
nej odbornej školy technickej	
z Košíc, Strednej odbornej 
školy stavebnej z Liptovského 

Mikuláša, Strednej odbornej 
školy z Nitry, Strednej odbor-	
nej školy technickej z Prešova 
a zo Střední školy stavebních 
řemesel z Brna-Bosonohy v Čes-	
kej republike.
  Úlohou súťažiacich bolo podľa 
dokumentácie zhotoviť rebrino-
vé kŕmidlo, namontovať fóliu od 
firmy Dörken SK, s. r. o., z Ivanky 
pri Dunaji, vyhotoviť a namonto-
vať lemovacie lišty z materiálu 
dodaného firmou Blachotrapez, 
s. r. o., z Tvrdošína a následne 
kŕmidlo pokryť krytinou od fi- 
riem Tondach Slovensko, s. r. o., 
zo Stupavy a Bramac – strešné 
systémy, spol. s r. o., z Ivanky pri 
Nitre. Súťažná úloha bola vybra-
ná a prispôsobená tak, aby ju 
súťažiaci mohli v časovom limite 
dokončiť. Na stredných odbor-
ných školách totiž opätovne 

dochádza k poklesu žiakov v 
strechárskych odboroch a školy 
majú problém pri zostavovaní 
súťažných družstiev. Na šiestich 
zúčastnených slovenských ško-
lách študuje v odbore tesár, 

strechár a klampiar vo všetkých 
troch ročníkoch len 149 žiakov!

 Výsledky 18. ročníka Maj-	
strovstiev Slovenska strechár-
skych remesiel žiakov odbor-
ných škôl s medzinárodnou 
účasťou:
1. miesto – Stredná odborná 
škola technická, Prešov, žiaci 
Damián Bašista a Róbert Hudák, 
majster odborného výcviku 
mgr. martin Frištýk 
2. miesto – Střední škola sta-
vebních řemesel, Brno-Bosono-
hy, ČR, žiaci Patrik Fiala a Bruno 
Houser, majster odborného 
výcviku Ing. František Tesař 
3. miesto – Stredná odborná 
škola stavebná, Žilina, žiaci mar-
tin Vrabec a Andrej Hudec, maj- 
ster odborného výcviku marián 
Chmulík. 

 Zúčastnené družstvá pred-
viedli veľmi pekné a vyrovnané 
výkony. Najlepšiu prácu však 
odviedlo víťazné družstvo.

Ceny do súťaže venovali:
• Ministerstvo dopravy, výstav-
by a regionálneho rozvoja SR 
– nákupné poukážky v hodnote 
100,- € pre oboch členov víťaz-
ného družstva
• Partnerskí členovia Cechu 
strechárov Slovenska: 
Tondach Slovensko s. r. o. Stu-
pava, Knauf	 Insulation	 s.	 r.	 o., 
Nová Baňa, Rockwool Sloven-
sko, s. r. o., Bratislava, Bramac 
– strešné systémy, spol. s r. o., 
Ivanka pri Nitre, Icopal, a. s., 
Štúrovo, Blachotrapez, s. r. o., 
Tvrdošín, DuPont CZ, s. r. o., Pra-
ha, ČR, Dörken SK s.r.o., Ivanka 
pri Dunaji, Ursa SK, s. r. o., Brati-
slava, KJG, a. s., Čachtice, Puren 
gmbh, Nemecko, Rheinzink SK, 
s.	r.	o., Bratislava, Metrotile CE, 
s.	r.	o., Poprad, SFS intec, s. r. o., 
Praha, ČR, Juta, a.s., Dvůr Králové 
nad Labem, ČR, D.C.S.I., s. r. o., 
Teplička pri martine 
 Odbornými garantmi maj- 

strovstiev boli Ing. Eduard jam-
rich – predseda CSS, Ing. Vladi-
mír Regec – 1. podpredseda CSS, 
Ľubomír Dobrík – podpredseda 
CSS a Ing. Tibor Dávid – člen 
predstavenstva CSS, krajský 
cechmajster CSS za Bratislavský 
a Trnavský kraj.
 Technickú realizáciu prevzali 
firmy Tondach Slovensko, s. r. o., 
Stupava, BRAmAC – strešné 
systémy, spol. s r. o., Ivanka 
pri Nitre, Blachotrapez, s. r. o. 
Tvrdošín, Dörken SK, s. r. o., 
Ivanka pri Dunaji, TOR, s. r. o., 
Ing. Eduard jamrich, Bratisla-
va, ALITREX, s. r. o., Bratislava 
a jaroslav Kvaššay, s. r. o., malac-
ky. Odborným a technickým 
poradcom bol Bohumil Pokštefl 
st. z Bratislavy.
 Súťaž a hlavne výber súťažnej 
úlohy (rebrinové kŕmidlo pre 
lesnú srnčiu zver) sa stretli 
so záujmom širokej odbornej 
verejnosti, médií a návštevníkov 
výstavy. Slávnostné vyhlásenie 
víťazov majstrovstiev Slovenska 
strechárskych remesiel žiakov 
odborných škôl s medzinárod-
nou účasťou sa uskutočnilo za 
účasti Ing. Vladimíra jágerského 
z ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, Ing. 
Ľubomíra Kopeckého, riaditeľa 
výstavy CONECO, zástupcov 
partnerských členov CSS a čle-
nov Predstavenstva CSS, ktorí sa 
prihovorili súťažiacim a ocenili 
ich úsilie.
 Poďakovanie patrí všetkým 
organizátorom, garantom, reali-
zátorom a sponzorom podujatia 
za ich osobný prínos pre úspeš-
ný priebeh súťaže, ako aj spolu-
organizátorovi INCHEBA, a. s., 
bez ktorého by sa toto poduja-
tie nemohlo uskutočniť. Rovna-
ko patrí poďakovanie všetkým 
súťažiacim, ich majstrom a ve- 
deniam vysielajúcich škôl za od- 
bornú i materiálnu prípravu sú- 
ťažných družstiev.

Ing. Tibor Dávid 
odborný garant súťaže
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a samotnú Slovenskú živnos-
tenskú komoru predseda KZK 
SŽK Bratislava Vladimír mička. 
 Na zvládnutie spomínaných 
troch častí skúšky boli dané jas-
né pravidlá. Napríklad, ak chcel 
uchádzač uspieť v časti písom-
ný test, ktorý mal 30 otázok, 
musel z nich zodpovedať správ-
ne minimálne 18. Podarilo sa 
to všetkým, i keď vedomosti 
nemali všetci rovnaké. Ukázalo 
sa to aj pri ústnej časti skúšky, 
kde svoju úlohu zohrala tréma. 
Nakoniec však všetko dobre 
dopadlo, všetci „prešli“ a môžu 
vykonávať kvalifikáciu sladov-
ník - pivovarník. 
 Na priebeh ústnej skúšky sa 
prišiel pozrieť aj dekan univer-
zity v Nitre ján Tomáš, ktorý 
okrem iného vyzdvihol veľmi 
dobrú spoluprácu so Sloven-
skou živnostenskou komorou 
nielen v rámci týchto skúšok 
a atraktívneho remesla, ale aj 
budúcich spoločných aktivít. 

 Fotoreportáž z tohto poduja-
tia si môžete pozrieť na nasle-
dujúcich záberoch. 

Viktor Kubal

 Dňa 11. 5. 2016 sa v budove 
Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre uskutočnili 
skúšky na overenie odbornej 
spôsobilosti na získanie úplnej 
kvalifikácie SLADOVNÍK – PIVO-
VARNÍK. Zúčastnilo sa na nich 
15 uchádzačov, ktorí v posled-
ných mesiacoch absolvovali 
niekoľkomesačný kurz pre túto 
veľmi náročnú kvalifikáciu. Bez 
úspešného absolvovania kurzu 
by nemohli byť ani pripustení 
k samotnej skúške.
 Ak by si niekto myslel, že išlo 
o nejaké skúšanie len tak, pre 
formu, „na oko“, veľmi sa mýlil. 
Nielen že sa skúška skladala 
z troch častí (písomného testu, 
praktickej časti a ústnej časti), 
ale dala všetkým uchádzačom 
aj riadne zabrať. Ustanovená 
4-členná skúšobná komisia 
nikomu nič nedarovala. Pred-
sedníčkou skúšobnej komisie 
bola doc. Ing. Helena Frančáko-
vá, CSc., ktorá zároveň zastupo-
vala aj odbornú školu, stavov- 
skú organizáciu reprezento-
val Ing. Žigmund Tóth, PhD., 
zamestnávateľov predsedníč-
ka SŽK mgr. Daniela jaslovská 
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Predsedníčka SŽK:
Mgr. Daniela JASLOVSKÁ
e-mail: predsednicka@szk.sk
Tel: 02/444 61 400

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 
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 Kedysi sme si zasnene pred-
stavovali, že raz príde doba, 
kedy namiesto človeka budú 
všade pracovať stroje a ľudia sa 
budú môcť bez starostí veno-
vať len záľubám, rozvíjať svoju 
osobnosť a zdokonaľovať mys-
lenie. Podobných námetov sme 
mnohokrát videli aj v rôznych 
domácich a zahraničných sci-fi 
filmoch z minulého storočia. 
 Vyzerá to tak, že čas, kedy 
sa to môže stať realitou, sa 
pomaly, ale isto približuje a my 
by sme si mali zrevidovať svo-
je predstavy o takejto ružovej 
budúcnosti. Dnes so záujmom 
sledujeme televízne reportáže 

z tovární, kde autá schádzajú 
z plne robotizovaných výrob-
ných liniek, ale málokto z nás si 
pritom uvedomuje, že masívne 
používanie moderných techno- 
lógií má aj druhú stránku – berie 
prácu človeku. môže sa nám 
teda onedlho stať, že za nás 
budú naozaj pracovať počítače 
a roboty, my budeme mať kopu 
voľného času, ale vo vrecku ani 
groš, lebo veď bez práce nie sú 
koláče. 
 To si uvedomili aj zamestnan-
ci fínskej poštovej prepravnej 
spoločnosti Posti a ako infor-
movala agentúra AFP, aby sa 
vyhli masívnemu prepúšťaniu 
kvôli úbytku počtu prepravova-
ných zásielok, rozhodli sa na- 
vrhnúť svojmu zamestnávateľo-
vi, aby rozšíril ponuku poštov-

ných služieb o kosenie trávni-
kov. Fínska pošta totiž v marci 
oznámila, že zníži počet svojich 
zamestnancov o 700 ľudí, lebo 
v minulom roku zaznamenala 
pokles záujmu o poštové služ-
by o osem percent a začala 
hľadať cesty na zlepšenie svo-
jej finančnej bilancie. V snahe 
vyjsť v ústrety svojim zákazní-
kom presunula roznos zásie-
lok na popoludnie a večer, keď 
býva väčšina adresátov doma. 
No a aby zlepšila pracovnú 
vyťaženosť svojich zamestnan-
cov, pred časom spustila najprv 
novú službu na rozvoz jedla a 
teraz pridala kosenie trávnikov.

 

Vzhľadom k prírodným pod- 
mienkam vo Fínsku bude poštá-
rov s kosačkou ponúkať iba v ob- 
dobí od mája do septembra 
a trávnik prídu pokosiť záujem-
cov iba vtedy, ak bude dobré 
počasie. Navyše len v utorok, 
totiž druhý deň v týždni je ob- 
jem prepravovaných listových 
zásielok a balíkov z celého týž- 
dňa tradične najnižší, poštá-
ri tak majú viac voľného času. 
Zákazníci si budú môcť vybrať, 
či budú chcieť kosiť trávnik raz 
týždenne tridsať minút alebo 
celú hodinu. V prvom prípa-
de zaplatia 65 eur, v druhom 
130 eur mesačne. Všetci majite-
lia upravovaných pozemkov im 
na kosenie budú musieť poskyt-
núť vlastnú kosačku...

Zdroj: novinky.cz 



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 VÚB účet, získate množstvo výhod:
• vedenie v cenovej úrovni 6 eur budete mať na prvý rok zadarmo
• ušetríte ročný poplatok 72 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

NECHAJTE SVOJE

PODNIKANIE RÁSŤ
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