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SE Bordnetze – Slovakia s.r.o.
UŽ 25 ROKOV SME VÝZNAMNÝM ZAMESTNÁVATEĽOM V NITRIANSKOM REGIÓNE. KEĎ
SA V ROKU 1996 OTVORILI BRÁNY, BOLI SME MEDZI PRVÝMI ZAHRANIČNÝMI INVESTÍCIAMI NA SLOVENSKU, VTEDY EŠTE AKO VOLKSWAGEN ELEKTRICKÉ SYSTÉMY S.R.O.
V KOMPLETNE ZREKONŠTRUOVANÝCH HALÁCH SA ROZBEHLA VÝROBA KÁBLOVÝCH
ZVÄZKOV PRE VOLKSWAGEN. OD ROKU 2006 SME SA STALI SÚČASŤOU JAPONSKÉHO
KONCERNU SUMITOMO ELECTRIC GROUP A PREMENOVALI SA NA SEBN SK.
NERVOVÁ SÚSTAVA AUTA
– KÁBLOVÉ ZVÄZKY

PODPORA SPOLOČNOSTÍ SEBN
DLHOROČNÝMI SKÚSENOSŤAMI

Postupne sa naše výrobky dostali k zákazníkom na celom svete. A nie sú to len jednoduché kábliky. Káblové zväzky tvoria nervovú sústavu každého auta, spájajú všetky
dôležité komponenty a ich správna funkcia
môže byť životne dôležitá. Veď od nich závisí, a nielen to, či vám pôjde smerovka, ale
aj, v prípade potreby, či vám vystrelí airbag.
Každý takýto káblový zväzok je robený presne na objednávku, podľa toho, akú výbavu
si zákazník objedná. To je veľká výzva pre
výrobu aj logistiku. Vďaka nášmu tímu sme
sa postupne stali jedným z najväčších zamestnávateľov v regióne a vyrábali káblové
zväzky aj pre najluxusnejšie limuzíny Audi či
Porsche.

Od roku 2019 sa po presťahovaní do nových
priestorov venujeme komplexnej technickej
podpore projektov sesterských spoločností.
Aktuálne máme tím 150 špecialistov - najmä technikov, ale aj IT, kvalitárov, logistov
a ekonómov. Naše kompetencie sú prepojené s dlhoročne nazbieranými skúsenosťami
z výroby káblových zväzkov. Aplikujeme ich
v procese vývoja káblového zväzku, v implementácii, v koordinácii nových a modifikovaných technologických postupov a výrobných
celkov. To nám umožňuje riadiť celý výrobný
proces, od nábehu projektu, cez prototypovú
výrobu, predsériovú výrobu, až po uvedenie
projektu do sériovej výroby, vrátane zákazníckeho servisu. Súčasne sa podieľame aj

na projektoch vývoja automatizovaných výrobných systémov. Aby sme našim kolegom
uľahčili cestovanie a spoluprácu v medzinárodných tímoch, máme k dispozícii jazykové
kurzy nemčiny a angličtiny v rámci pracovného času. Štandardom je flexibilná pracovná
doba a home office.

SE Bordnetze – Slovakia s.r.o.
Novozámocká 67
949 05 Nitra
+421 37 65 69 200
sekretariat@sebn.com
www.sebn.sk
www.sebn-career.com
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Budúci rok by sa mala zaviesť
trojtýždňová otcovská dovolenka
Návrh predložil rezort práce do pripomienkového konania.

O

d začiatku augusta budúceho roka by sa mala
na Slovensku zaviesť otcovská dovolenka. Otcovi dieťaťa vznikne nárok na trojtýždňovú materskú dávku
v období šiestich týždňov od
narodenia dieťaťa.
Počas otcovskej dovolenky matka dieťaťa nestratí
nárok na materskú dávku
alebo rodičovský príspevok.
Vyplýva to z návrhu novely
Zákonníka práce, ktorým
sa má novelizovať aj zákon
o sociálnom poistení.

po narodení dieťaťa má započítavať do úhrnného obdobia nárokov na materskú
dávku pri tom istom dieťati.
„V porovnaní so súčasnou
právnou úpravou sa aktuálne ucelené obdobie poberania materského rozdelí
na dve obdobia poberania
materského, napríklad na 3

týždne a 25 týždňov,“ objasnilo ministerstvo práce.
Samotný návrh novely Zákonníka práce má v súlade
s príslušnou eurosmernicou
zabezpečiť
transparentné
a predvídateľné pracovné
podmienky pre zamestnancov. Z tohto dôvodu sa
dopĺňajú ustanovenia Zá-

konníka práce o pracovnej
zmluve a poskytovaní informácií o pracovných podmienkach a podmienkach
zamestnávania. Spresniť sa
má okruh informácií, ktoré má zamestnanec dostať
s cieľom, aby bola zabezpečená požiadavka transparentnosti a predvídateľ-

nosti vykonávanej práce.
Zamestnanec má mať právo
žiadať prechod na inú formu zamestnania, napríklad
z určitého času na neurčitý
čas. Novelou pracovného
kódexu sa tiež majú doplniť
ustanovenia, ktoré sa týkajú
rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom

rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami,
napríklad inštitút tzv. otcovskej dovolenky, či možnosť žiadať flexibilné formy
práce, ak ide o osoby, ktoré
sa starajú o deti.

SITA


Ilustračná fotografia.



(Zdroj: pixabay.com)

Legislatívny návrh predložilo ministerstvo práce
a sociálnych vecí do pripomienkového konania. Návrhom si má Slovensko splniť
svoj záväzok voči Európskej
únii zaviesť právo na čerpanie otcovskej, resp. rodičovskej dovolenky.
Keďže je obdobie poberania materskej dávky otcom
na Slovensku podľa rezortu
práce v porovnaní s inými
krajinami Európskej únie
nastavené nadštandardne,
tak sa obdobie výplaty materskej dávky poskytovanej
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Secop will introduce an update to the 101N0510
and 101N0512 AC/DC converter electronic unit for
our BD35F and BD50F compressors. The unit was
introduced in early 2016 and well received by the
market.
This update will be implemented as part of the ongoing improvement process at Secop.
Improvements were made in the following areas:
• Low voltage power up on pure AC input supply.
• Lamp output load detection on pure low DC
power supply.
The hardware will remain unchanged. Approval
authorities at VDE and UL have been informed and
will update their documents accordingly. No new
approval on the customer appliance is required.

Fig.

AC/DC converter electronic unit 101N0510

The changes will be implemented into production
as a running change in Q4/2020. Existing material
will be delivered until completely used.
The new version can be identified by the 2D barcode
label by the software (SW) version 01.29.
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Vyberáte si budúcu kariéru? Pozrite sa, ktoré
univerzity a odvetvia dominujú na trhu práce

Výber budúceho povolania je dôležitý krok v živote mladého dospelého. Nie každý však má pre nástupom na strednú alebo vysokú školu
rozhodnuté, aká kariéra by mu mala platiť účty.

P

ri výbere vám môže pomôcť zorientovať sa zoznam univerzít, ktorých
absolventi sú na trhu práce
žiadaní a tiež zoznam najlepšie platených pozícií.
Rebríček portálu Profesia.sk
ukázal, že minuloroční vysokoškolskí absolventi mali
oproti svojim predchodcom
náročnejšie
podmienky.
Množstvo pracovných príležitostí v roku 2020 pre absolventov 2. vysokoškolského
stupňa kleslo, no už teraz sa
ukazuje, že mohlo ísť o krátkodobý stav. Nižší záujem bol
však viditeľný pri všetkých
odboroch, či už išlo o informatiku, techniku, umenie,
šport alebo právo. Ako si teda
vybrať zameranie, ktoré má
potenciál na trhu práce?
Rozhoduje univerzita
Portál Profesia.sk dlhodobo
uverejňuje rebríček výsokých škôl a fakúlt, ktoré zoraďuje podľa toho, aké majú
jednotliví absolventi šance

na trhu práce. Minulý rok
bol najväčší záujem o životopisy absolventov Ekonomickej univerzity, ktorá si
tak udržala svoju pozíciu.
No rozdiely medzi jednotlivými pozíciami sa znížili.
Ako druhá skončila Slovenská technická univerzita a
skokanom sa stala tretia Žilinská univerzita, ktorá bola
rok predtým piata. Okrem
univerzity je výpovedné aj
poradie fakúlt so žiadanými
absolventmi. Medzi prvými
tromi sú Fakulta informatiky
a informačných technológií
STU, Fakulta hospodárskej
informatiky EUBA a Fakulta elektroniky a informatiky
STU. V TOP 8 je iba jedna fakulta, ktorá nesúvisí s informatikou, a to Farmaceutickú
fakulta Univerzity Komenského. Je to pochopiteľné, ak
bol záujem o ITčkárov doteraz vysoký, minulý rok práce
z domu ukázal, že digitalizácia firiem je dôležitejšia ako
nikdy pred tým.

Najlepšie platené odbory
Aj keď by výška budúceho platu nemala byť jediným rozhodujúcim kritériom pre výber
študijného odboru, je dobré
pri výbere školy zvažovať aj
možné uplatnenie po skončení štúdia, teda, akú pozíciu
a hodnotu vám vaše znalosti
na trhu práce prinesú. V minulosti z prieskumu portálu
Profesia.sk vyšlo, že tretina
ľudí nepracuje v odbore, ktorí
vyštudovali. A to najmä preto,
že v danom odvetví nenašli
dostatočné uplatnenie alebo
neboli spokojní s platovým
ohodnotením. Na aké odbory
sa vám oplatí zamerať? Podľa našich dát z prvej polovice
roku 2021 medzi najlepšie
platené profesijné odvetvia
stále patrí práca v informačných technológiách, no tiež
odbory ako telekomunikácie,
technika a rozvoj alebo bankovníctvo. Ide o odbory, kde
sa priemerná mzda pohybuje
nad 1600 eurami. Vo všeobecnosti sú absolventi s vyštudo-

vanými IT odbormi dlhodobo
žiadaní na trhu práce, ako
ukázal aj rebríček fakúlt. Životopis absolventa IT si v priemere pozrie až 6 zamestnávateľov. Nejde tak len o dobre
ohodnotenú prácu, no tiež o
odbor, kde je veľká šanca nájsť
uplatnenie. Prekvapením nie
je ani to, že medzi najlepšie
platenými odvetviami sú aj
leasing, poisťovníctvo a právo.
A ak je vo vašom hľadáčiku aj
kariérny a finančný rast, tak
medzi zaujímavé odvetvia pre
vás patria aj prekladateľstvo a
tlmočníctvo, marketing a reklama, ľudské zdroje a personalistika alebo farmaceutický
priemysel.
Pozície s vysokými platmi
Samozrejme, konkrétne finančné ohodnotenie závisí
od skúseností uchádzača,
regiónu, kde chcete pracovať,
alebo tiež od typu vlastníctva
(štátna alebo súkromná či
tuzemská alebo zahraničná
firma), poprípade veľkosti

firmy. Ak si chcete byť istí,
so zorientovaním sa na trhu
práce vám pomôže platový
dotazník. Všeobecne sa dá
povedať, že pozície ako pilot,
IT architekt, iOS programátor alebo advokát majú vysoký potenciál na dobré platové
ohodnotenie.
Povolania budúcnosti
Pri výbere školy môžete myslieť aj na tzv. povolania budúcnosti. Ide o povolania, ktorá
ešte dnes neexistujú, no časom môžu doplniť medzery na
trhu práce. Z pohľadu desiatich
rokov dozadu išlo napríklad
o profesie Social media manager, SEO analytik alebo UX
dizajnér. Tu vám nepomôže
konkrétny odbor, no určite je
dobré sa pri štúdiu zameriavať
na všeobecný prehľad a kreatívne myslenie. Zamestnávatelia majú okrem stále väčší
záujem o uchádzačov o prácu
s mäkkými zručnosťami. Ide
o zručnosti z oblasti emocionálnej inteligencie, ľudské-

ho správania sa v medziľudských vzťahoch a schopnosti
emočnej sebaregulácie. Čiže
konkrétne
zamestnávatelia
a budúcich zamestnancoch
oceňujú kreativitu, presvedčivosť, schopnosť spolupráce, prispôsobivosť a emocionálnu inteligenciu. Ide o
zručnosti, ktoré sa na žiadnej
konkrétnej fakulte neštudujú,
no je možné ich práve popri
vysokej škole rozvíjať. Okrem
toho, pre uplatnenie sa na
trhu práce často nie je nutné
študovať vysokú školu. Ako
spomíname vyššie, podstatné
sú aj vlastnosti a zameranie
budúceho pracovníka. Tiež
máme na Slovensku široký
priestor v oblasti rukodielnych
profesií. Remeselníci sa vytrácajú napriek tomu, že je o nich
záujem. Povolania ako tesár,
sklár, hutník, drevorubač alebo lešenár majú priemerné
platové ohodnotenie nad 1 400
eur.


ZDROJ: Platy.sk



Grafy: platy.ske a profesia.sk

Sme zasielateľsko-dopravná spoločnosť, ktorá bola v roku 1995 založená ako
malá dopravná firma s dvomi vozidlami. Počas pôsobenia na domácom
a medzinárodnom dopravnom trhu sme postupne vyrástli a vybudovali sme
si spoľahlivú a overenú sieť partnerských firiem, špedícií, dopravných
spoločností a prepravcov.
Svoju činnosť neustále rozširujeme a namiesto dvoch, dnes disponujeme
veľkým počtom vlastných vozidiel. Sme hrdí na to, že naši zákazníci nás
vnímajú ako záruku kvality.
„Spoľahlivý partner v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej nákladnej
dopravy.“
Do svojho tímu radi prijmeme nových kolegov do flotily alebo do administratívy.
Práca u nás sa určite oplatí. Poskytujeme možnosť aj pre absolventov,
aby nazbierali potrebné zručnosti a skúsenosti a uplatnili sa tak na pracovnom trhu.
„Náš tím tvoria skúsení, príjemní a ochotní ľudia. Odborníci na svojich miestach.“

TITRANS Tibor Ballabáš s.r.o.
Na Priehon 855, 949 05 Nitra
+421 918 530 961
www.titrans.sk Ӏ titrans@titrans.sk Ӏ D TITRANS
TP21303095

TP213021607
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Trh práce po koronakríze:
Prácu strácajú hlavne mladí a ženy
Nezamestnanosť je stále vyššia než pred pandémiou.

U

voľňovaním protipandemických
opatrení
klesá aj počet nezamestnaných
na
Slovensku.
V júli podľa ústredia práce miera evidovanej nezamestnanosti
dosiahla
7,66 percenta, čo oproti
júnu predstavovalo mierny pokles o 0,1 percentného bodu. Minister práce
Milan Krajniak (Sme rodina) to pripisuje rýchlej finančnej pomoci, ktorú štát
začal vyplácať po vypuknutí pandémie. Doteraz
išlo o viac ako dve miliardy
eur. „Peniaze dopomohli
k tomu, aby bol trh práce
stabilizovaný a aby ponúkal dostatok pracovných
miest,“ tvrdí Krajniak. Od
predpandemických
čísel
je však nezamestnanosť
stále ďaleko. Ešte v januári
minulého roka sa nachádzala pod päťpercentnou
hranicou. Navyše, pracovný trh eviduje aj ďalší
problém. Voľných pracovných miest je najviac od
začiatku tohto roka, vyše
73-tisíc. Podľa analytikov
Národnej banky Slovenska (NBS) chýbajú najmä
operátori výroby, remeselníci, ale aj zamestnanci v službách. Dostatočne
kvalifikovaných ľudí, ktorí
by voľné miesta obsadili,
však odrazu niet. Dôvodov
je viac. Buď odišli pracovať
do stabilnejšieho sektora,
alebo od práce čakajú viac
- benefity, stabilitu a flexibilitu.
Kto obslúži hostí v gastre
Gastrosektor a turizmus
počas najhorších mesiacov
pandémie zažili najväčší
pokles Na úradoch práce sa registrovalo výrazne
viac nových nezamestnaných, ako bolo zvyčajné predtým, a to najmä
z pandémiou najviac zasiahnutých sektorov, akými boli hotely, reštaurácie,
ale aj umenie a rekreácia,“
hovorí Ľubomír Koršňák,
analytik UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia. Po uvoľnení opatrení
však podniky potrebujú
nabrať ľudí naspäť. Hľadajú výpomoc do kuchyne,
čašníkov i barmanov. Podľa prieskumu iniciatívy
Pomoc pre gastro, čašníka alebo kuchára hľadá až
55 percent podnikateľov
v sektore. Nie je jednoduché ich zohnať. „Situáciu
komplikuje fakt, že veľa
zamestnancov, ktorí počas
pandémie prišli v službách

o prácu, sa už zamestnalo v iných odvetviach.
Najčastejší odlev vidíme
do segmentu maloobchodu,“ hovorí Martin Menšík z portálu Profesia.sk.
Práve maloobchod spoločne s priemyslom je podľa
údajov Štatistického úradu SR jedným z dlhodobo
najstabilnejších odvetví.
Ďalšími dôvodmi, prečo je s náborom ľudí do
gastra problém, sú podľa
Renáty Zalubelovej z pracovnej agentúry Grafton nízka nástupná mzda
a chýbajúca kvalifikácia.
Doma aj absolventi bez
praxe
Z celkového počtu uchádzačov o prácu na začiatku
júna predstavovali mladí
ľudia vo veku do 25 rokov
približne 13 percent, mladí do 29 rokov až takmer
štvrtinu.
Nezamestnaných mladých do 25 rokov
je v súčasnosti približne
30-tisíc, kým pred vypuknutím pandémie v januári
2019 to bolo zhruba 21-tisíc. Miera nezamestnanosti mladých tak stúpla
výraznejšie než celková
nezamestnanosť. V evidencii úradov práce narástol najmä počet nezamestnaných absolventov
stredných škôl. Podľa analytikov sa im sťažil vstup
na trh práce. „Pandémia
a z toho plynúca ekonomická recesia dočasne
zvrátila problém s nedostatkom pracovnej sily,“
vysvetľuje Koršňák. Dočasný prebytok nezamestnaných podľa neho viedol
k zvýšeniu požiadaviek
na nových zamestnancov,
čo z trhu práce vytlačilo
najohrozenejšie skupiny,
ako sú ľudia bez vzdelania, ale aj mladí bez praxe.
Situácia je rovnaká v celej

Európskej únii. V Grécku, Taliansku či v Španielsku, ktoré v rebríčku
nezamestnanosti
vedú,
pritom čísla mladých nezamestnaných
atakovali alarmujúce hodnoty už
pred koronakrízou. Dôsledky môžu byť viditeľné
aj niekoľko rokov. Podľa
štúdie amerického Národného centra ekonomického výskumu boli ročné
mzdy absolventov, ktorí
začali pracovať počas krízy, o deväť percent nižšie
než mzdy porovnateľných
absolventov
končiacich
počas ekonomického boomu. „Tento rozdiel sa potom stiera len veľmi jemne
a stratí sa v priemere po
desiatich rokoch,“ dodáva
analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.
Ženy pod tlakom
Pred pandémiou bolo nezamestnaných
takmer
šesť percent žien. V apríli
tohto roka to bolo až 9,2
percenta. V súčasnosti už
síce možno vidieť mierny pokles, nezamestnaných mužov je však stále
o viac ako percento menej. „Je to dané tým, že

ženy častejšie venovali svoj čas starostlivosti o deti, ktoré nemohli
chodiť do školy, alebo sa
starali o chorých či ohrozených členov rodiny,“
vysvetľuje
analytička
365.bank Jana Glasová.
Pod tento vývoj sa pod-

písala aj neflexibilita odvetví, v ktorých väčšinou
pracujú práve ženy. Sociálne služby a zdravotníctvo sú nielenže horšie
platené, ale poskytujú aj
menej priestoru na prácu z domu, a teda menej
možností, ako skĺbiť pracovný a súkromný život
v čase pandémie. Mnohé ženy tak boli postavené pred dilemu – buď
skončia s prácou, alebo
nebudú stíhať. Osobitnú skupinu tvorili ženy
zamestnané v najviac
zasiahnutých
sektoroch. „Veľa zamestnaných v obchodoch s oblečením,
reštauráciách
či v ubytovacích zariadeniach zostalo doma pre
zatvorenie prevádzky,“
hovorí analytička Wood
& Company Eva Sadovská.

Kde sú investície, tam je
práca
Regionálne rozdiely zohrali svoju rolu aj počas
pandémie. Kým najviac

ský či košický, vykazujú aj
zraniteľnejšie trhy práce,“
hodnotí Koršňák. Problém
zohnať prácu tam podľa
neho mali ľudia už pred

nezamestnaných je stále
v Prešovskom kraji, najväčší medziročný príras-

pandémiou. V ekonomicky silnejších častiach Slovenska, najmä na západe
krajiny, si zamestnávatelia už niekoľko rokov
každé prepúšťanie z obáv
pred nedostatkom pracovnej sily rozmyslia. Príchod
koronavírusu na tom nič
nezmenil. Súvisí to aj so
štruktúrou ekonomiky regiónov. „V Bratislavskom
kraji sa výraznejšie koncentrujú zahraničné firmy
a spoločnosti pôsobiace
v IT sektore,“ vysvetľuje
Glasová. V centrálnej časti
a na východe Slovenska sú
zasa ťahúňom skôr menšie
podniky. „Tie sú v časoch
náhleho poklesu dopytu
z hľadiska zamestnanosti
najviac ohrozenými časťami ekonomiky, keďže
zvyčajne majú k dispozícii menšie finančné vankúše,“ dodáva Koršňák.
Problém mohol do istej
miery zvýrazniť aj rýchly
nárast minimálnej mzdy.
„Ten totiž postihol najmä málo platených pracovníkov v chudobnejších regiónoch,“ uzatvára
makroanalytik VÚB banky
Michal Lehuta.

tok ľudí bez práce zažíva okolie Trnavy a hneď
po ňom Banskobystrický
a Košický kraj. Naopak,
najmenej ľudí počas pandemických mesiacov stratilo prácu v bratislavskom
regióne. Oproti prvému
kvartálu minulého roka sa
v ňom zvýšila nezamestnanosť len o 0,7 percenta.
„Ekonomicky chudobnejšie regióny Slovenska, ako
banskobystrický, prešov-



Sme.sk EVA FRANTOVÁ



Ilustračné foto. (Zdroj: SITA/AP)
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EXPANDUJEME!
PROJEKTOVO RASTIEME

PRIDAJ SA K NÁM
CNC Sústruh
CNC Setuper
CNC Frézar
CNC Maintaince
CNC Operátor výroby
CNC Brúsič
Benefity:
13. plat
Edenred restaurant karta
Stravovacie zariadenie
Zmluva na dobu neurčitú
Teambuildingy
Pomoc s ubytovaním pri relokácií

Head of Process
Project Manager
Machine SW Developer
Machine SW Developer
Teamleader
Service technician
Teamleader
Mechanical Designer

1. HIG

H TEC
FIRMA H

Dajana.Kondeova@muehlbauer.sk
0917 400 303, 0376 946 102
Muehlbauer Group s.r.o., Novozámocká 233, 949 05 Nitra
TP21305181
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Ukončenie podporných schém na trhu práce
zatiaľ nespôsobilo druhú vlny prepúšťania
Nezamestnanosť výraznejšie klesla v ekonomicky slabších regiónoch. Nezamestnanosť pokračovala v relatívne silnom poklese od augusta.

A

ko upozornil analytik
UniCredit Bank Ľubomír
Koršňák, kým v predchádzajúcich mesiacoch miera
nezamestnanosti klesala najmä v ekonomicky silnejších
regiónoch, v auguste zaznamenali jej výraznejší pokles
ekonomicky slabšie regióny
Slovenska.
„Nateraz sa nepotvrdili ani
naše obavy, že ukončenie
podporných schém na trhu
práce by mohlo viesť k vzniku druhej vlny prepúšťania
a výraznejšiemu spomaleniu,
resp. zastaveniu poklesu nezamestnanosti,“ uviedol analytik.
Vzhľadom na legislatívne obmedzenia sa však podľa neho
nedá úplne vylúčiť, že v nasledujúcich mesiacoch predsa
len uvidíme jemné zhoršenie.
Rastúca ekonomika by však
podľa Koršňáka aj prípadný
efekt druhej vlny prepúšťania
mala pretlačiť a až na tradičné
sezónne faktory, ako je napríklad septembrová registrácia
absolventov stredných škôl,

by miera nezamestnanosť
mala ďalej klesať. Miera evidovanej nezamestnanosti na
Slovensku dosiahla v auguste
tohto roka 7,37 percenta. Ide
o najnižšiu úroveň za posledných 10 mesiacov. V porovnaní
s predchádzajúcim mesiacom
klesla o 0,29 percentuálneho
bodu a medziročne o 0,23 percentuálneho bodu. Ako ďalej
informovalo Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny SR,
počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď
nastúpiť do práce v minulom
mesiaci po prvýkrát od mája
minulého roka klesol pod hranicu 200-tisíc osôb.
Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu
uchádzačov o zamestnanie
bola najnižšia od mája uplynulého roka roka, keď v auguste tohto roka dosiahla
8,02 %. Úrady práce evidovali
celkovo 217 147 ľudí bez práce, čo je o 7 239 osôb menej
ako v júli 2021. Medziročne ich
počet poklesol o 12 370 osôb.(
SITA)

Ilustračná fotografia. (Zdroj: Archív SME - Vladimír Šimíček)

Hľadáme nových kolegov do výroby vagónov
TaTRaVaGÓnka Tlmače spol. s r.o. sa zaoberá strojárskou výrobou a výrobou koľajových vozidiel pre nákladnú železničnú dopravu. Nová prevádzka v Tlmačoch
nadväzuje na dlhú tradíciu strojárskej výroby v regióne Dolného Pohronia v spojení
s bohatými skúsenosťami s vývojom a výrobou moderných nákladných železničných
vagónov v rámci skupiny TATRAVAGÓNKY Poprad. Zvyšujúci sa dopyt po doprave materiálov a tovarov po železnici v rámci Európy a Ázie zabezpečuje stabilný a dlhodobý
dopyt po výrobkoch spoločnosti a zaručuje jej zamestnancom perspektívne a stabilné
pracovné podmienky.
nábor zamestnancov do prevádzky v Tlmačoch bude v prvej etape prebiehať
v mesiacoch október 2021 až marec 2022. Jedná sa o sériovú strojársku výrobu
v segmente, ktorý nie je výrazne zasiahnutý nepriaznivým vývojom v súvislosti
s celosvetovou pandémiou covid-19.

Ponúkame:

✓ Stabilnú prácu na trvalý pracovný pomer
✓ Základnú zložku hrubej mzdy od 4,90 €/hod do 6,85 €/hod.
✓ Pohyblivú zložku mzdy – mesačné prémie do výšky 20 % hrubej mzdy
✓ Mzdové príplatky a zvýhodnenia za prácu nadčas, nočnú prácu, zmennosť
✓ Bonus za dochádzku 50 €
✓ Zabezpečené stravovanie a príspevok na stravné
✓
✓
✓
✓

Zaradenie do platovej triedy je podľa kvalifikácie a pracovných pozícií
Možnosť zaškolenia na pracovnú pozíciu a zvýšenia kvalifikácie
Požadované je min. stredoškolské vzdelanie bez maturity
Možný termín nástupu je ihneď resp. dohodou

Ak vás naša ponuka zaujala, pošlite nám žiadosť so životopisom e-mailom na adresu: personalne@tvtlmace.sk
Do predmetu správy uveďte názov pozície, o ktorú máte záujem.

Zvárač/
montáž so zváraním

Brúsič
kovov

Operátor CNC
páliaceho stroja

Lakovník, natierač
kovových konštrukcií

Operátor CNC
obrábacích strojov

Skladník/
vodič logistiky

TaTRaVaGÓnka Tlmače spol. s r.o., Prevádzka Tlmače
TP21303089
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Burza práce v Nových Zámkoch:
Prichádza generácia „Z“.
O aké povolania je v regióne najväčší záujem a aká je miera nezamestnanosti v okrese?

M

inulý týždeň sa v Kine
Mier konala Burza práce, organizoval ju miestny
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny. Pracovné miesta
prišlo odprezentovať 23 zamestnávateľov z rôznych odvetví, či už služieb, priemyslu
alebo štátnej sféry. „Predvolali sme okolo 900 uchádzačov o zamestnanie. Okrem
Novozámčanov sme sa snažili zavolať aj ľudí zo Šurian,
Štúrova a Šale,“ prezradila
Miroslava Zahoráková, vedúca oddelenia služieb pre
občanov a zástupkyňa riaditeľa Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny Nové Zámky.
Prístup uchádzačov o prácu
je individuálny. „Boli tu ľudia, ktorí sa naozaj o prácu
zaujímali, niektorí si dohodli
aj pohovory. Samozrejme,
objavili sa aj takpovediac
prechádzači. Prišli a odišli,“
vysvetlila Zahoráková.
Firmy chcú manuálnych
pracovníkov a špecialistov

Najväčší záujem je podľa
Zahorákovej o operátorov
výroby, montážnych pracovníkov, či už z elektrotechnického,
strojárskeho
priemyslu alebo z oblasti výroby plastov ako komponentov do zariadení. Firmy tiež
hľadajú špecializovaných zamestnancov. Veľký dopyt je
po zváračoch či obrábačoch
kovov. Tí najšikovnejší skoro
všetci robia v zahraničí.
Ľudia chcú hlavne ľahšiu
robotu
Veľmi veľa ľudí má záujem
o administratívu, často aj keď
nemajú adekvátne vzdelanie.
„Dosť veľa ľudí chce robiť aj
obchodného zástupcu, láka
ich vidina služobného auta,
telefónu. V kurze sú aj gastroslužby, keďže v poslednom období veľa takýchto
firiem skončilo a tým pádom
evidujeme veľký prílev uchádzačov z tejto oblasti,“ doplnila Miroslava Zahoráková
z úradu práce.

Problém je už na školách,
chýba prax
Zamestnancov hľadá aj firma Loko Trans Slovakia zo
Šurian, ktorá sa zaoberá železničnou technikou, zabezpečovaním statickej aj dynamickej dopravy a strojárskej
výroby. Jej zástupcovia vidia
problém nedostatku kvalitných zamestnancov hlavne
v tom, že školy často mladých
nedostatočne pripravujú na
pracovný život. „Bohužiaľ,
máme také skúsenosti. Mladí
nie sú pripravení naskočiť do
pracovného kolotoča. Často
nemajú ani približnú predstavu o práci. Zapracovať
by sa na tom malo asi už na
úrovni škôl. U študentov by
mali viac využívať prax, nielen spoliehať sa na všeobecnú
výučbu,“ vysvetlili zástupcovia šurianskej firmy.
Nie je pravda, že prednosť
majú lacnejší zahraniční
Často sa hovorí, že Slovákom
berie prácu lacnejšia pracov-

ná sila zo zahraničia. Podľa
zástupcov Loko Trans Slovakia to nie je pravda. „Tiež
sme nútení zamestnávať ľudí
zo zahraničia ale ich platy
sú v niektorých prípadoch
nižšie, ako ponúkame Slovákom. Tí majú aj tú výhodu, že sú doma, no nie sú tak
ochotní. Ďalšia vec je, že kvalita práce Slovákov je často
iná, než v prípade ľudí zo zahraničia,“ argumentuje zástupkyňa firmy Loko Trans
Slovakia s tým, že sa vo firme snažia, aby ľudia ovládali
viacero pozícií. „Ak ich niečo
po čase omrzí, majú priestor
na inej pozícii,“ dodala.
Cez koronu neprepúšťali
Pandémia zastihla aj šuriansku firmu. Administratívnych pracovníkov presunuli
na home office, výroba fungovala aj s opatreniami ďalej.
Prepúšťať nemuseli. Často
diskutovanou témou je aj
práca cez sviatky a víkendy.
Využívajú ju aj v Šuranoch.

„Príplatky sú v takomto prípade u nás automatické. Ľudia s tým u nás nemajú problém,“ prezradila zástupkyňa
Loko Trans Slovakia.
Prichádza generácia „Z“.
Pracovať veľmi nechce,
zarábať áno
Aj svetoznámy reťazec rýchlo občerstvenia pôsobiaci
na Slovensku pociťuje nedostatok vhodných adeptov
na prácu. „Na pracovný trh
nastupuje generácia ´Z´ a tá
nechce robiť. Chcú mať voľno, voľné víkendy, zároveň
chcú dobre zarobiť a míňať
peniaze,“ tvrdí Zoltán Vida,
franchise partner Mc Donald´s, ktorý onedlho otvoria aj v Nových Zámkoch.
„V minulosti s tým problém
nebol. Ľudia chceli pracovať
a mať peniaze. Dnes ich viac
ako peniaze zaujíma voľno,“
dodáva Vida. Tiež potvrdil,
že absolventi škôl nie sú pripravení naskočiť na pracovný rytmus. Ľudia chcú mať

podľa neho hneď jasno, či ich
do zamestnania vezmú alebo nie. „Často nie sú ochotní
počkať ani dva-tri dni. O to je
to ťažšie,“ tvrdí Zoltán Vida.
Pandémia narobila šarapatu
aj v tomto známom reťazci. „Neprepúšťali sme. No
vzhľadom na naše náklady, je
výdaj cez okienko nedostačujúci,“ dodal Vida.


ANTON HRACHOVSKÝ



Foto: autor

PRIDAJ SA K PEIKKO
SLOVAKIA AJ TY!
HĽADÁME KOLEGOV NA
POIE
Projektant/Statik
Konštruktér
Inšpektor technickej kontroly
Zvárač
Skladník

PONÚKAME TI
Nadštandardné platové podmienky
Každoročne garantované navyšovanie platu
Motivačné bonusy
Permanentky do fitness centier
Obedy zadarmo
Príspevok do III. piliera
Hodnotné darčeky, teambuildingy
Vianočné odmeny

Kráľová nad Váhom

peikko.sk/kariera

0902 988 988

infosk@peikko.com
TP213021589
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Situácia na trhu práce je ustálená,
pribudlo 18-tisíc ponúk
Počet pracovných príležitostí sa v porovnaní s rokom 2020 zvýšil o 12 percent.

S

ituácia na trhu práce má od začiatku roka
striedavý charakter. Kým
v januári bolo na pracovno-poradenskom
portáli
Internetový sprievodca trhom práce (ISTP.sk) evidovaných 12 000 nových voľných miest, za júl to bolo už
18 000 pracovných príležitostí, čo predstavuje nárast
o 50 %. Od začiatku roka
2021 ponúkol portál ISTP.
sk 120 000 voľných pracovných miest so slovenským
miestom výkonu práce. Počet pracovných príležitostí sa v porovnaní s rokom
2020 zvýšil o 12 %.
V poslednom júlovom týždni prekročil počet nových
voľných
miest
hranicu
5200, čo je druhý najlepší
výsledok v tomto roku po
druhom júnovom týždni. Za
mesiac júl bolo evidovaných
o 15 % viac ponúk, ako tomu
bolo vlani. Najviac šancí sa
zamestnať prostredníctvom
portálu ISTP.sk prináša

pracovná oblasť strojárstvo
vrátane výroby motorových
vozidiel, ktorá ponúkla za
posledný mesiac zhruba
3600 nových pracovných
príležitostí, čo predstavuje 20 % zo všetkých nových
ponúk. Dobrá situácia je
podľa portálu aj v stavebníctve a technických a manuálnych
prierezových
zamestnaniach. Z pohľadu
zamestnaní prevažujú ponuky na operátorov v strojárskej výrobe, ktorí sa spoločne s vodičmi nákladných
automobilov a kamiónov
dlhodobejšie udržujú na
popredných miestach. Za júl
vzniklo najviac pracovných
príležitostí v Bratislavskom
kraji, ktorý ponúkol 3400
voľných miest, oproti júnu
však ide o pokles o 17 %.
Z okresov sú na tom z tohto
pohľadu najlepšie Bratislava, Nitra a Dunajská Streda.
Zamestnávatelia uvádzajú
v pracovných inzerátoch na
ISTP.sk najčastejšie požia-

davku na stredné odborné
vzdelanie (výučný list). Tento stupeň vzdelania bol uvedený takmer v každom druhom inzeráte (49 %). Úplné
stredné odborné vzdelanie
s maturitou požaduje 33 %

inzerátov a vysokoškolské
vzdelanie je uvedené taktiež
približne v každom treťom
inzeráte (31 %). V každom
štvrtom inzeráte na portáli
je zároveň uvedená požiadavka na vodičské oprávne-

nie skupiny B. Podľa údajov
portálu najlepšie zarobia zamestnanci, ktorí si na ISTP.
sk nájdu prácu v oblastiach IT a telekomunikácie
(priemerne 1645 eur), veda
a výskum (1363 eur) a zdra-

votníctvo (1291 eur). Portál
pritom vychádzal z priemeru všetkých súm základnej
zložky mzdy, ktoré sú v inzerátoch uvedené.
TASR
Ilustračné foto. (Zdroj: TASR/AP)

Dodávame spoľahlivé produkty pre priemyselnú automatizáciu:
 Priemyselné roboty
 CNC riadiace systémy
 ROBODRILL – kompaktné frézovacie centrum
 ROBOSHOT– servo elektrické vstrekolisy
 ROBOCUT – elektro erozívne rezacie stroje
 ROBONANO – ultra precízne obrábacie centrum
 FIELD systém – otvorená IoT platforma

Zabezpečíme:
 Odborné školenia
 Záručný a pozáručný servis
 Dodávku náhradných dielov
 Opravy náhradných dielov
 Technickú podporu
 Servisné zmluvy (preventívna údržba, Hot-Line, garantovaný dojazd)

Voľné
pracovné
pozície
GLOBAL
SUPPLY,
TAILOR
MADE
SOLUTIONS IN
nájdete- na
www.profesia.sk
TRANSFORMER
COMPONENTS
a www.istp.sk

FANUC Slovakia s.r.o.
Pri Jelšine 3636/1
Nitra
Tel.+421 37 630 07 59
info.sk@fanuc.eu
www.fanuc.sk
UŽ ČOSKORO VÁS RADI PRIVÍTAME V NOVÝCH PRIESTOROCH!
TP213021566

ENPAY Transformer
Transformer Components,
Components, s.r.o
s.r.o
ENPAY
Krškany 38,
934 01 38,
Levice,
Tel.:
+421 36 6310093
Krškany
934 01
Levice,
Email.:
info@enpay.com,
Tel.: +421
36 631 00 93,Web.:
+421www.enpay.com
917 330 931
Tel.Web.:
kontakt
: +421 917330 931
www.enpay.com
Email: l.palenikova@enpay.com
l.palenikova@enpay.com
Email:
TP21303094
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ZMOS a Únia miest poukázali na nedostatky
návrhu zákona o nájomnom bývaní
Nereflektuje na demografický vývoj či situáciu na trhu s nehnuteľnosťami.

N

ávrh zákona o podpore
štátneho nájomného bývania nezohľadňuje demografický vývoj, migráciu obyvateľstva ani situáciu na trhu
s nehnuteľnosťami. Združenie miest a obcí Slovenska
(ZMOS) to uviedlo v tlačovej
správe, ktorú zaslal ústredný
riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.
Nejasnosti vo výstavbe aj
postavení samospráv
Podľa združenia návrh zákona obsahuje prvky antisystémovosti a jeho navrhovatelia
nepredkladajú
podložené
fakty ale často iba domnienky
a predpoklady. ZMOS preto
k návrhu zákona adresoval
v rámci medzirezortného
pripomienkového
konania
viacero zásadných pripomienok. Návrh zákona podľa
združenia nerieši, či sa zvýši
početnosť výstavby, alebo sa
len zmení štruktúra stavaných bytov. Nezohľadňuje ani
pozíciu miest a obcí v oblasti
územného rozvoja. Za veľmi

sporné ZMOS považuje, že
navrhovateľ počíta s prenajímaním bytov na 25 rokov,
následne však nepredpokladá
ďalšie prenajímanie a počíta
s prechodom bytov do osobného vlastníctva. Podľa ZMOS
takýto krok nerozšíri nájomný sektor na Slovensku.
Zbytočná ďalšia štátna
inštitúcia
Návrhom zákona bude zároveň založená Agentúra pre
podporu štátneho nájomného bývania. Podľa dôvodovej
správy agentúra musí mať zo
zákona formu záujmového
združenia právnických osôb.
Nikde nie je uvedený dôvod,
prečo nemôže mať inú podobu, ktorá je štandardná pre
výkon štátnej politiky, teda
napríklad štátnej príspevkovej organizácie alebo štátneho účelového fondu. Združenie zastáva názor, že na
Slovensku už existuje dostatok inštitúcii v oblasti bývania, ktoré by vedeli zákonom
navrhované činnosti vykoná-

vať aj bez potreby zriaďovania
agentúry.
Neurčitá definícia
nájomníkov
Z návrhu zákona možno odčítať, že užívateľom nájomných
bytov môže byť dospelá fyzická
osoba, bez dlhov v Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni,
bez dlhov v daňovom systéme
či exekučných konaní. Bližšie
však návrh zákona nešpecifikuje, kto bude môcť podporu
nájomného bývania využívať.
ZMOS namieta aj systém odpisovania a zníženej dane z pridanej hodnoty (DPH). Tá má
byť vo výške päť percent, ale iba
pre subjekty v systéme štátom
podporovaného bývania.ZMOS
preto nerozumie, prečo rovnako nebudú podporované všetky
subjekty, ktoré sa zaviažu prevádzkovať nájomné bývanie.
Únia miest sa obáva
diskriminácie
Únia miest Slovenska tiež
podrobila
kritike
zákon
o podpore štátneho nájomné-

ho bývania. Má pochybnosti, či predložená legislatíva
povedie k riešeniu problému
chýbajúcich nájomných bytov. Ak sa zákon príjme v podobe, v akej je predložený,
podľa ÚMS dôjde k zásadnej
diskriminácii miest a obcí,
ktoré štát stavia do nevýhodnej pozície v porovnaní
s developermi, ktorí budú
nájomné byty podľa tohto zákona stavať. „Kým pre samosprávy, ktoré stavajú a prenajímajú byty, sú striktne
definované podmienky, ktoré
musia prípadní záujemcovia o prenájom bytov splniť,
v tomto zákone nie sú pre
nájomcov definované žiadne
obmedzenia,“ skonštatovala Únia. Žiada preto zjednotiť
podmienky pre prenajímateľov a nájomcov v obecných
a štátom podporovaných nájomných bytoch.
Chýba systémové riešenie
Mestá kritizujú, že pri príprave legislatívy s nimi kompetentní
nekomunikovali.

„Nerozumieme, prečo boli
samosprávy z tejto dôležitej diskusie vynechané a ich
skúsenosti s prípravou a výstavbou nájomných bytov boli
nevyužité,“ okomentovala viceprezidentka ÚMS Jana Červenáková. Do prípravy zákona
podľa Únie nebolo zaangažované ani samotné Ministerstvo
dopravy a výstavby SR, ktoré je
štátnym orgánom pre tvorbu
bytovej politiky. „Predmetný
zákon neponúka žiadne systémové riešenie, ktoré by logicky
a zmysluplne dopĺňalo existujúce podporné mechanizmy
pre cenovo dostupné a férové
bývanie, ako napríklad dotácie,
výhodné úvery, či Štátny fond
rozvoja bývania,“ kritizujú
tiež mestá. Únia chce, aby štát

primerane upravil podmienky tak, aby bola podporená aj
výstavba bytov, ktorú realizuje
samospráva. Kritizuje, že návrh zákona predstavuje akýsi
model „súkromného nájomného bývania“. Za závažný
nedostatok legislatívy považujú mestá aj nedostatočne
vypracovanú doložku vplyvov
na štátny rozpočet, pričom
návrh nepriamo novelizuje
aj zákon o dani z príjmov. To
dáva priestor pre jeho „kreatívne využitie“, čo podľa Únie
vyvolá následne vplyvy na príjmy samosprávy, pre ktorú daň
z príjmov fyzických osôb predstavuje rozhodujúci príjem.

TASR, SITA


Ilustračné foto.



(Zdroj: SME/Marko Erd)

VÚMZ SK, s.r.o. – komplexné technologické riešenia
od A po Z nielen v oblasti odpadového hospodárstva

NAŠA SPOLOČNOSŤ JE POMERNE MLADÁ AVŠAK DYNAMICKY SA ROZVÍJAJÚCA. VZNIKLA V ROKU 2005 S CIEĽOM
VYUŽIŤ STROJÁRSKY POTENCIÁL REGIÓNU A POSUNÚŤ HO NA VYŠŠIE PRIEČKY V OBLASTI VÝVOJA A VÝROBY TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ A KOMPLETNÝCH VÝROBNO-SPRACOVATEĽSKÝCH LINIEK PRE KONEČNÝCH ZÁKAZNÍKOV.
Tento zámer sa nám podaril a dnes sme významným dodávateľom technológií nielen
pre strojárov, ale aj pre energetiku, poľnohospodárstvo, stavebnú výrobu, výrobu
izolačných hmôt, drevársky priemysel, odpadové hospodárstvo a mnohých ďalších
odvetví.
V dnešnej dobe sa venujeme navrhovaniu,
konštruovaniu, výrobe a aj samotnej montáži technológií a kompletných spracovateľských liniek aj s automatizáciou predovšetkým pre odpadový priemysel, kde
vidíme veľký priestor na rast, pretože je to
oblasť, ktorá bola dlhodobo neriešená a je
v záujme nielen nás na Slovensku, ale aj
celej EÚ, tento problém čo najskôr riešiť,
výsledkom čoho je dosiahnutie cieľov, ktoré sú nám blízke. Z cieľov by sme podotkli
v prvom rade zníženie ekologickej záťaže
pre prírodu a využitie potenciálu odpadu
v materiálovom, chemickom a energetickom spracovaní.
Výrobný sortiment v oblasti
odpadového hospodárstva
• Automatické triediace stroje
• Preosievacie a vibračné stroje
• Triediace a vibračné sitá a drviče
• Manipulačné zariadenia
• Dopravníky a dopravné systémy
rôznych druhov a prevedení

Zameranie v oblasti odpadového
sektora
• Analýza charakteru a zloženia
odpadu, objemové toky
• Návrh možností spracovania odpadov
s prepočtom ekonomickej návratnosti
• Výroba, dodávka, montáž a uvádzanie
diela do prevádzky
• Inžiniering, projekt pre stavebné
povolenie a projektové riadenie stavby
• Dokumentácia, legislatívne procesy
• Technická podpora a poradenstvo
• Energetické doriešenie budovy a prevádzky

ky. Úlohou nášho zákazníka je len spolupracovať s nami v úvodnej fáze, aby
boli dobre vysvetlené jeho potreby, resp.
definované zadanie. Neskôr je dôležité,
aby aktívne pristupoval k oponentúre
nami navrhnutého riešenia. Posledná
úloha z jeho strany je prevádzkovať dodané technické riešenie aby naplnil cieľ
– zvýšil efektivitu, kapacitu a produktivitu svojich výrobných procesov. Našou
víziou je udržanie a budovanie pozície
silného a aktívneho technologického
partnera pri tvorbe a dodávke technologických riešení systému zberu, triedenia
Chápeme, že naši zákazníci sa musia a zhodnocovania odpadových surovín
venovať predovšetkým ich hlavnej pod- a využitia ich energetického potenciálu
nikateľskej činnosti a nemajú tak čas v maximálnej miere.
navrhovať riešenia vedúce k ich vyššej
produktivite, efektivite a automatizácii. Triediace linky na plasty, kovový a nePreto im chceme pri tom poskytnúť kovový materiál, alebo papier máme
buď podporu, alebo priamo im ponúk- úspešne nainštalované už vo viacerých
nuť komplexné a progresívne riešenia. mestách na Slovensku, napríklad v BraSnažíme sa ich odbremeniť od činností, tislave, Nitre, Pezinku, Kolárove, Žiline,
s ktorými nemajú skúsenosti a na kto- či Trnave. V súčasnej dobe sa venujeré by potrebovali podstatne viac času me príprave na dodávku a montáž koma skúseností, ktorými zasa disponujeme pletnej automatickej triediacej linky
my. Nie sme tu len preto, aby sme im na zhodnocovanie plastového odpadu
ponúkli návrh, výrobu, dodávku a mon- u našich českých susedov v Brne a zátáž strojných celkov, ale aj na všetky sú- roveň staviame novú automatickú linku
visiace legislatívne činnosti a povinnosti na triedenie PET fliaš v Kočovciach, ktovyplývajúce z realizácie a prevádzkova- rých zálohovanie sa na Slovensku začne
nia zariadenia resp. celej výrobnej lin- 1.1.2022.

Hotové výrobky sme schopní dodať vlastnými kamiónmi, čo dotvára komplexnosť
poskytovaných služieb z jedného zdroja.
VÚMZ SK je partner, ktorý poskytuje
klientovi komfort podpory pri realizácii
projektov od návrhu cez výrobu, montáž a servis dodaných strojov, systémov
a zariadení. Disponujeme kvalifikovanými
pracovníkmi v oblasti strojárskej výroby
a montáže. Nedávno sme rozšírili výrobné
a administratívne priestory, čoho dôsledkom je aj neustály dopyt po remeselných
profesiách ako napr.:
• zvárač
• strojný montážnik
• elektromontér
• strojný zámočník
Naša spoločnosť funguje na trhovom
princípe. Pokiaľ príde zákazník s požiadavkou, vždy urobíme maximum, aby sme
mu ju splnili. Napriek tomu chceme ísť
o krok ďalej a pomôcť riešiť problémy
systémovo. Snažíme sa hľadať riešenia,
aby veci fungovali ako celok a zapadali
do vyšších systémov. Chceme ponúkať
firmám riešenia, ktoré budú reálne chrániť životné prostredie. Našou snahou je
spoločnými silami zmierňovať dôsledky
klimatických zmien, aby sa nám podarilo zachrániť to, čo nám tu ešte zostalo. Veľký potenciál vidíme v projektoch
napríklad zachytávania zrážkovej vody.
Spolupracujeme na projekte vo využití odpadového materiálu, ktorý bude
schopný akumulovať vodu pre jej vrátenie do ovzdušia. Cieľom bude teda zachytiť ju, aby sa neodplavovala do riek
a mimo územia Slovenska. V budúcnosti
sa chceme viac zameriavať na zelené
a na udržateľné projekty. Radi by sme
poskytli svoje know-how pri systémovom
riešení problematiky. Budeme radi, keď
si naša spoločnosť VÚMZ SK, s.r.o. nájde svoj vlastný priestor v tomto odvetví a bude v ňom figurovať ako stabilný
a silný partner.

Voľné pozície
Elektrikár/montážnik – práca na
zaujímavých projektoch aj mimo
prevádzky, príplatky nad rámec ZP,
možnosť pracovať aj na živnosť
Pracovník – obsluha lisu / pozdĺžnej
píly – práca možná v jednej alebo
dvoch zmenách, víkendy a sviatky
voľné, mzda od 950 eur, možnosť
pracovať aj na živnosť

KONTAKT
Prevádzka: 941 05 Černík č. 468
Email: vumz@vumz.sk
Web: www.vumz.sk
Mobil: +421 902 820 440
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Eurofondy vs. korona: Na čo šla miliarda
a kam poputujú stovky miliónov
Takéto vyhlásenie musia zverejniť podnikatelia, ktorí počas pandémie nového koronavírusu čerpajú peniaze z balíka takzvanej prvej pomoci.

U

Schéma štátnej podpory na preklenutie
koronakrízy, ktorú administruje
ministerstvo
práce, čerpá peniaze z európskych zdrojov. Pôvodne malo z eurofondov
na zmenšenie dosahov
korony ísť 1,25 miliardy
eur. „Na základe negociácií s Európskou komisiou bol objem finančných
prostriedkov znížený na
1,105 miliardy eur,“ uvádza ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie (MIRRI)
v informačnom dokumente, ktorý koncom septembra predložilo na rokovanie vlády. Rezort Veroniky
Remišovej (Za ľudí) v materiáli vysvetľuje, ako sa
eurofondy v súvislosti
s pandémiou minuli a načrtáva rámec na využitie
zdrojov z nového európskeho nástroja React-EU.
Na mzdy zamestnancom
Viac ako miliardu eur
rozdelilo Slovensko do
opatrení na udržanie zamestnanosti,
podporu
zdravotníckeho systému
či dotácií pre podniky. Ku
koncu augusta bolo z celkovej sumy s prijímateľmi
dotácií
zazmluvnených
800 miliónov eur.
Ako sa využívajú eurofondy počas pandémie
• podpora udržania
zamestnanosti:
410,26 mil. eur (OP ĽZ),
• podpora zdravotníckeho
systému: 204,3 mil. eur
(IROP, OP II),
• podpora pre mikro,
malé a stredné podniky:
330,2 mil. eur (OP II),
• podpora zložiek
integrovaného
záchranného systému:
51 mil. eur (OP KŽP),
• iné opatrenia
na zmiernenie dosahov
Covidu-19: 109,3 mil.
eur (OP ĽZ)

PRAMEŇ: MIRRI
Najväčší balík zdrojov 410 miliónov eur z operačného programu Ľudské zdroje - je určený na
udržanie zamestnanosti.
Rozdelený bol medzi dva
projekty: prvú pomoc (390
miliónov eur) a cielenú
podporu
zamestnanosti
v materských školách. Do
balíka Prvej pomoci patrí
takzvaný kurzarbeit, podpora pre živnostníkov,
jednoosobové
eseročky
a brigádnikov. Do konca

októbra uzatvorilo ministerstvo práce 124-tisíc zmlúv s prijímateľmi
pomoci. Spolu s príspevkom zo štátneho rozpočtu
pritom zamestnávateľom
aj samostatne zárobkovo
činným osobám (SZČO)
vyplatilo 638,5 milióna eur. Prvá pomoc prišla v čase, keď hrozilo, že
podniky začnú vo veľkom
prepúšťať. Mnohé museli
pre pandémiu povinne zatvoriť prevádzky, hoci zamestnancom museli podľa
Zákonníka práce vyplácať
náhradu mzdy. Hromadné prepúšťania nakoniec
zbrzdili peniaze, ktoré
vláda vyčlenila na mzdy
a ich náhrady. Pomoc dostali drobní živnostníci,
gastropodnikatelia, ale aj
najväčšia slovenská automobilka Volkswagen. Do
balíka Prvej pomoci patrí
takzvaný kurzarbeit, podpora pre živnostníkov,
jednoosobové
eseročky
a brigádnikov. Do konca
októbra uzatvorilo ministerstvo práce 124-tisíc zmlúv s prijímateľmi
pomoci. Spolu s príspevkom zo štátneho rozpočtu
pritom zamestnávateľom
aj samostatne zárobkovo
činným osobám (SZČO)
vyplatilo 638,5 milióna eur. Prvá pomoc prišla v čase, keď hrozilo, že
podniky začnú vo veľkom
prepúšťať. Mnohé museli
pre pandémiu povinne zatvoriť prevádzky, hoci zamestnancom museli podľa
Zákonníka práce vyplácať
náhradu mzdy. Hromadné prepúšťania nakoniec
zbrzdili peniaze, ktoré
vláda vyčlenila na mzdy
a ich náhrady. Pomoc dostali drobní živnostníci,
gastropodnikatelia, ale aj
najväčšia slovenská automobilka
Volkswagen.
Podnikatelia
najčastejšie využívajú príspevok
pri poklese tržieb. V septembri priemerná výška
príspevku na jedného zamestnanca z balíka Prvej
pomoci dosiahla 278 eur.
Je pravdepodobné, že táto
suma bude rásť, lebo ministerstvo práce otvorilo rozšírenú schému Prvá
pomoc+, v ktorom zvýšilo limity jednotlivých
príspevkov vrátane kurzarbeitu.
Bankové záruky aj zdravotníctvo
Druhý najväčší balík eurofondov vo výške viac ako

330 miliónov eur zamerala
vláda na podporu mikropodnikov, ako aj malých
a stredných firiem vo forme takzvaných antikorona
záruk. V rámci tejto schémy môžu podniky požiadať
o nové, maximálne štvorročné úvery do výšky 1,2
milióna eur. Úvery poskytujú komerčné banky, avšak ručí za ne štátny Slovak Investment Holding
(SIH). V rámci balíka podpory zdravotníckeho systému (celkovo 204,3 mil.
eur) zasa MIRRI začiatkom decembra schválilo
výzvu pre krajské mestá
a samosprávy zamerané
na podporu ochrany verejného zdravia. Na zníženie
dosahov pandémie Covidu-19 v regiónoch určilo
ministerstvo z eurofondov
osem miliónov eur. Peniaze sú určené na vybavenie
nemocníc a ambulancií,
ale aj na vytváranie mobilných odberných miest,
ochranu zdravotníkov či
dobudovanie epidemiologických ambulancií.
Enormný záujem
o React-EU
Slovensko v súčasnosti
rokuje o dodatočných eurofondoch na boj s koronavírusom. Ide o nástroj
React-EU, cez ktorý môže
získať 780 miliónov eur.
React-EU, v rámci ktorého sa pre všetky členské štáty Únie uvažuje so
sumou 47,5 miliardy eur
na nasledujúce dva roky,
je súčasťou veľkého Plánu
obnovy. Záujem o tento
balík peňazí na Slovensku
je enormný. Keď MIRRI
oslovilo iné ministerstvá,
Združenie miest a obcí
Slovenska (ZMOS) či Úniu
miest Slovenska, zistilo,
že požiadavky presiahli
7,7 miliardy eur. Po rokovaní s rezortmi a samosprávami sa síce ich suma
znížila na 1,5 miliardy
eur, no stále išlo o dvojnásobok dostupnej sumy.
Napokon
ministerstvo
pomocou piatich kritérií
vybralo štyri oblasti, ktoré
by mali byť najbližšie obdobie podporené sumou
780 miliónov eur.

a hygienických balíčkov:
24 miliónov eur
(OP FEAD)
• Riešenie priamych
dôsledkov pandémie
a podpora
zamestnancov
v prvej línii v boji
s pandémiou: 113
miliónov eur (OP EVS)

PRAMEŇ: MIRRI
Na kurzarbeit aj cyklocesty
Prvou oblasťou sú opatrenia z balíka Prvej pomoci, v rámci ktorého sa
podnikateľom vypláca aj
kurzarbeit. Časť z balíka vo výške 449 miliónov eur by mala ísť aj na
zamestnávanie mladých,
udržanie
pracovných
miest a vytváranie nových
v oblasti kultúry, športu, zdravotníctva, ale aj
v materských školách. Do
balíka React-EU by mali
prísť aj ďalšie peniaze na

„zabezpečenie
činností
príslušníkov ozbrojených
a bezpečnostných zdrojov, ako aj zdravotníckeho
personálu v boji s pandémiou“. Taktiež by sa
vďaka peniazom z nového
nástroja EÚ mohli posilniť
personálne kapacity v samosprávach na prípravu
eurofondových projektov
a verejného obstarávania. O 194 miliónov eur by
sa mal zvýšiť Regionálny
operačný program (ROP).
Investície by mali smerovať do nových cyklotrás,
zateplenia bytoviek, zelenej infraštruktúry. Časť
prostriedkov má ísť na
dotácie na vstupné, aby
sčasti vykryli straty organizátorov podujatí, ktoré
museli v súvislosti s protipandemickými opatreniami zrušiť alebo obmedziť. Keďže nepôjde o nové
eurofondy, ale o doplnenie
aktuálneho programové-

ho obdobia, prostriedky
by sme mali dočerpať do
konca roka 2023. Výhodou je, že členské krajiny
nemusia na projekty prispievať z vlastného rozpočtu, čo je podmienkou
pri „štandardných“ eurofondov. Konečný zoznam
aktivít, ich rozpočet a celková výška pomoci pre
Slovensko budú známe až
po vyjednávaniach s EÚ.
„Podmienkou
pridelenia zdrojov z React-EU je
schválenie nariadenia na
európskej úrovni a zároveň dosiahnutie dohody
na viacročnom finančnom
rámci,“ vysvetľuje tlačový
odbor MIRRI. Dodatočné
eurofondy tak bude môcť
Slovensko zrejme čerpať od začiatku budúceho
roka.


MARTINA RAÁBOVÁ,



index.sme.sk

 Ilustračné foto. (Zdroj: TASR)

Do čoho majú ísť dodatočné eurofondy?
• Podpora na udržanie
pracovných miest: 449
miliónov eur (OPĽZ)
• Podpora regiónov: 194
miliónov eur (IROP)
• Distribúcia potravinových
XXXXXXX
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Úspešný na trhu práce
Hľadanie ideálneho povolania je náročné, v prvom rade treba pátrať v sebe samom.

Z

amestnávatelia čoraz
viac vyžadujú od uchádzačov
o
zamestnanie
prispôsobivosť,
ochotu,
ústretovosť a schopnosť
„predať sa“. Ako a kde sa
dá „uhniezdiť“ na neustále meniacom trhu práce
sme sa pýtali personalistov, psychológov a špecialistov z pracovných agentúr a portálov dočasného
zamestnávania.
Čím vyššiu pracovnú pozíciu chce zamestnávateľ obsadiť, tým väčšmi
prihliada na charakter
kandidáta. „Na charakterové vlastnosti človeka
hľadí veľa firiem, lebo sú
si vedomé, že aj jeden nesprávne vybratý zamestnanec alebo nadriadený
môže negatívne ovplyvniť
firemnú kultúru a pôsobenie vo firme. Preto mnoho
firiem využíva možnosť
dať kandidátom rôzne testy, kde si dávajú posudzovať osobnostné vlastnosti
a schopnosti uchádzačov
ešte predtým, ako im povedia konečný verdikt,“

hovorí Zuzana Kaňuchová, personálna manažérka spoločnosti Profesia.
„Samozrejme, pri určitých
profesiách, ako sú manažérske pozície, experti-špecialisti v odbore či
rôzne technické pozície,
sa hodnotí nielen charakter, ale dôležité sú aj skúsenosti.“
VIETE, ČO CHCTETE?
Nájsť si prácu, ktorá človeku vyhovuje, však neznamená len spoliehať
sa na testy od potenciálnych
zamestnávateľov.
Odpovedzte si najskôr
na otázku, či naozaj viete, čo chcete robiť. Prečo
to chcete robiť. Aj Zuzana Müllerová, personálna
trénerka a psychologička,
potvrdzuje, že schopnosť
vybrať si povolanie je podmienená hlbokým sebapoznaním a dôverou v seba.
Od oboch sa počas detstva
a dospievania vzďaľujeme
kvôli zákazom a príkazom
rodičov, učiteľov a iných
autorít. Kvôli vplyvom

vonkajšieho
prostredia
často popierame svoje
pocity, túžby, presvedčenia a stávame sa konformnými osobami, ktoré
nie sú „samy sebou“. Sebapoznanie a jeho hĺbka
súvisia s mierou slobody
a odvahou žiť podľa seba
a nasledovať svoje povolanie snov. „Povolanie snov
často vyžaduje vyhnutie
sa vychodeným cestičkám
a neposlušnosť voči autoritám. Nemožno disponovať väčšou konkurenčnou
výhodou na trhu práce,
než je láska k svojmu povolaniu,“ tvrdí Z. Müllerová.
ZAMESTNÁVATELIA
SÚ NÁROČNEJŠÍ.
Zamestnávatelia v súčasnosti výrazne viac tlačia
na výkon zamestnancov.
Je prospešné na sebe neustále pracovať, vyhľadávať ľudí, ktorí sú zamestnaní, a aktívne sa zaujímať
o pracovnú oblasť, v ktorej
pôsobili predtým. Len tak
môžete na pohovore pô-

sobiť sebaisto, veriť si, byť
v obraze a úspešne zdolávať nároky zamestnávateľov. Zvýšili sa nielen
nároky zo strany zamestnávateľov, ale aj konkurencia medzi žiadateľmi.
KTO MÁ ZELENÚ?
Na trhu práce jednoznačne
panuje akútny nedostatok
remeselníkov,
odborníkov vo fachu, súvisí to so
smerovaním spoločnosti a školstva. Naopak, je
problém s hľadaním práce
pre absolventov viacerých
vysokých škôl. Tradičné
remeslá vymierajú, nedostatok kvalifikovaných
pracovníkov v oblastiach
murár, kominár, tesár,
inštalatér, elektrikár a iné
tak nastoľuje otázku, akým
smerom má ísť aj dnešné
vzdelávanie. Oveľa náročnejšie si hľadajú prácu absolventi vysokých škôl.
TELEFONICKY
AJ OSOBNE.
Úspech pri výberovom
procese ovplyvňuje aj for-

ma životopisu, motivačného listu, sebaprezentácie v telefonickom alebo
osobnom rozhovore, kde
personalisti očakávajú odpovede na päť základných
otázok:
- Prečo chcete zmeniť
zamestnanie?
- Prečo ste si vybrali
práve našu spoločnosť?
- Kde sa vidíte o tri až päť
rokov?
- Aké sú vaše slabé
a silné stránky?
- Aké finančné očakávania
máte a kedy by ste
mohli nastúpiť?
Kým prvé osobné interview s potenciálnym zamestnávateľom všeobecnejšie zisťuje motiváciu
a vhodnosť na danú pozíciu, všeobecný prehľad
a platové očakávania, pri
druhom osobnom rozhovore už môžete stretnúť
vášho potenciálneho manažéra, ktorý zisťuje, či
ste vhodným uchádzačom
na pozíciu z hľadiska va-

šich odborných znalostí
a zručností, prípadne či sa
hodíte do tímu.. Negatívne na osobnom pohovore
pôsobí, ak sa správate priveľmi žoviálne, arogantne
či povýšenecky a snažíte sa
násilne vtipkovať, keď žujete žuvačku alebo cmúľate
cukrík, ak vám zazvoní mobil, prípadne si vybavujete
počas pohovoru súkromný telefonát. Nesťažujte sa
ani na súčasné alebo predchádzajúce zamestnanie či
nadriadeného, vrhá to na
vás zlé svetlo. Snažte sa na
otázky otvorene a úprimne
odpovedať a nezatajovať informácie s komentárom „to
je tajné“. V prípade, že ste
neprešli výberovým pohovorom ako úspešný kandidát, neútočte na personalistu verbálne a nevyšetrujte,
prečo bol uprednostnený
iný uchádzač. Radšej sa sústreďte na hľadanie inej pre
vás vhodnejšej pozície.

Saša Nováková, sme.sk


Obchod - ilustračné foto

 (Zdroj: SME - Gabriel Kuchta)


Foto: pixabay
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Obchodníci chcú byť zelení. Jeden stavia
solárne panely, druhý elektronabíjačky
Reťazce chcú znižovať emisie, stenčujú plastové obaly.

J

ednorazové
plastové
tašky už nevisia pri pokladnici, účet za nákup je
z recyklovaného papiera
a na streche supermarketu
trčia solárne panely. Cestou
udržateľnosti sa na Slovensku uberajú aj obchodné
reťazce. Zelené alternatívy
sa stávajú akýmsi korporátnym trendom, sčasti
motivovaným aj agendou
Európskej únie. Nedávny
zákaz predaja jednorazových plastov z pultov obchodov stiahol príbory,
taniere a poháre na jedno
použitie. Bežne dostupné už
nie sú ani plastové slamky
a vatové tyčinky.
Testujú zálohovanie
PET a plechoviek
Od januára sa zavádza povinné zálohovanie plastových fliaš a plechoviek.
Každý supermarket s rozlohou viac ako 300 štvorcových metrov musí mať
automat, ktorý zákazníkom
za odovzdanie nepoškodenej fľaše či plechovky vráti
15 centov. Menšie predajne
čaká zálohovanie priamo
pri pokladnici. Odovzdať
bude možné len nápojové
obaly v nestlačenom stave,
označené symbolom Z (zálohované). Viaceré slovenské reťazce už zálohovanie
skúšajú. Napríklad Kaufland
v spolupráci so Správcom
zálohového systému v predajni v bratislavskej Rači.
„Spotrebitelia, správca a aj
my máme od začiatku augusta príležitosť niekoľko
mesiacov preverovať pripravenosť systému pred
jeho reálnym štartom,“ vysvetľuje hovorkyňa reťazca
Lucia Vargová. Lidl nainštaloval automat do prevádzky
v bratislavskom Ružinove
ešte minulý rok a ďalšie dva
fungujú aj v Košiciach. Peniaze za vrátenie fľaše do
septembra putovali na podporu ekologických projektov (na obnovu zelene).
Menej emisií z predajne
Ambície majú obchodné siete aj pri znižovaní emisií. EÚ
chce dosiahnuť ich pokles
o 55 percent do roku 2030,
Kaufland mieri ešte vyššie.
Emisie z vlastnej prevádzkovej činnosti plánuje do
konca desaťročia skresať
o 80 percent oproti stavu
z roku 2019. „Vymenili sme
napríklad klasické osvetlenie za LED, čím šetríme až
štvrtinu energie a znižujeme emisie o 3500 ton ročne.

Takisto využívame zelené
prepravky, vďaka ktorým
šetríme viac ako 3000 ton
CO2 ročne,“ vyratúva Vargová. Kamenné predajne
postavené od roku 2013 na
vykurovanie využívajú odpadové teplo, ktoré vzniká
pri priemyselnom chladení. A strechy niektorých
predajní by mali čoskoro
pokryť solárne panely. Slnečnú energiu už dlhšie
využíva sieť supermarketov
Billa. Centrálnu budovu na
Bajkalskej ulici v Bratislave
vrátane priľahlej predajne
zásobuje teplou vodou solárny systém. „Konštrukcia
na streche obsahuje 15 fototermických panelov, ktoré
premieňajú slnečnú energiu na teplo. To následne
zohrieva vodu v akumulačných nádržiach,“ vysvetľuje hovorkyňa Billy Katarína
Kirchnerová. Systém s dvoma nádržami s objemom tisícsedemsto litrov podľa nej
ušetrí osemtisíc kilogramov
emisií ročne. Celú budovu
tak mohli odpojiť od externého dodávateľa tepla. Systém funguje aj v obdobiach
s nižším slnečným svitom,
zálohou je malé vyhrievacie
teleso na elektrickú energiu. Billa sa vo všeobecnosti
snaží znížiť celkovú spotrebu energie. „Na predajniach
rekonštruujeme
kotolne,
alebo ich rušíme a využívame odpadové teplo,“ uvádza
Kirchnerová. Pomôcť má aj

prechod na LED osvetlenie.
V súčasnosti ho využíva 104
predajní, do roku 2035 má
byť v každej. Slnko si ako
nový zdroj energie vybral
aj Lidl. Niekoľko solárnych
panelov už stojí, do konca roka sa majú objaviť na
strechách jedenástich predajní na Slovensku. Uhlíkovú neutralitu však reťazec
plánuje dosiahnuť už budúci
rok. Novinky tak zavádza aj
v logistike. Sedemnásť percent kamiónov s tovarom
už teraz jazdí na CNG, LNG
alebo hybridný pohon. Ak
by bola otvorená plánovaná čerpacia stanica v Bytči,
bolo by to ešte viac,“ dodáva hovorca reťazca Tomáš
Bezák. Do štyroch rokov má
byť ich podiel na celkovej
logistike 40-percentný. Alternatívne formy dopravy
chcú podporovať aj u zákazníkov. Aktuálne má reťazec
k dispozícii šesť nabíjacích
staníc na elektromobily a e-bicykle. Do konca roka sa
má ich počet zdvojnásobiť.
Stenčili plastové obaly
Samostatnou kapitolou je
aj plast. Jeho množstvo na
pultoch obchodov je terčom
kritiky aj od časti zákazníkov. Bežne je doň zabalená aj
zelenina a ovocie. Lidl začal
so stratégiou Reset Plastic,
ktorá dopĺňa už fungujúce
zníženie plastov v rámci prevádzky o 20 percent a maximálnu recyklovateľnosť oba-

lov pri privátnych značkách.
Po novom supermarket neponúka výrobky v čiernom,
ťažko recyklovateľnom plaste a obaly výrobkov vlastných
značiek musia obsahovať 20
percent recyklátu. „Tento
rok sa na pultoch predajní objavili aj prvé minerálne
vody, ktorých obaly sú čiastočne vyrobené z recyklátu,“
hovorí Bezák.Reťazec sa tiež
zameral na niektoré konkrétne obaly a ich efektívne
využitie. Stenčili napríklad
obal od hranolčekov, orechov
a sušených plodov, upravili
vatové tyčinky a zvýšili koncentráciu pracích práškov,
aby sa zmestili do menších
obalov. „Plasty sme tiež odstránili pri bio banánoch a do
ponuky vo všetkých predajniach sme od augusta 2019
zaradili ekologické sieťky na
ovocie a zeleninu,“ dodáva
Bezák. Zadarmo nie sú ani
mikroténové vrecká. Ak ich
zákazníci potrebujú, zaplatia symbolický cent. Už pred
spoplatnením boli tenšie
a chýbali im ušká. Pred rokom skončila aj distribúcia
týždňových papierových Lidl
letákov do domácností, čím
reťazec ročne ušetrí takmer
dvetisíc ton papiera.
Výrobky z odpadu
Kaufland zasa recyklovaný
plast predáva ďalej v podobe oblečenia či potrieb do
domácnosti.
Zrecyklovaný
polyester tvorí základ ko-

lekcie športového oblečenia
privátnej značky, ale aj produktov pre domáce zvieratá. Predajca deklaruje, že na
výrobu pelechu pre psa zo
100-percentného polyesteru
poslúži 10 až 19 poldruhalitrových plastových fliaš. Na
výrobu podložky na škrabanie pre mačky z rovnakého
materiálu stačí jedna PET
fľaša. V Tescu plastový odpad
slúži na výrobu nových nákupných tašiek. Tie boli kedysi zadarmo, teraz už za ne
zákazníci platia. „Minimálne
20 percent materiálu, z ktorého sú vyrobené, pochádza
z recyklovaného plastu,“
tvrdí hovorca reťazca Peter
Steigauf. Billa sa v otázke
redukcie plastov zamerala

na produkty vlastnej značky.
Do roku 2030 chce používať
dvojnásobok ekologických
obalov v porovnaní so súčasnosťou. Fľaše od minerálnych
vôd značky Clever sú už teraz
o 10 percent tenšie. Jednotlivé reťazce zabrali aj v prípade
bioodpadu. Tesco znížilo potravinový odpad v prevádzkach o takmer 70 percent
a postupne sa blíži k tomu,
aby žiadne potraviny vhodné na konzumáciu neskončili
ako odpad. Lidl zase potraviny daruje prostredníctvom
rôznych dobročinných projektov.


EVA FRANTOVÁ, index.sme.sk



FOTO: Reťazce chcú znížiť



svoju uhlíkovú stopu



(Zdroj: Kaufland)
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ZMOS tvorí značku MUNICIPÁLNA V 4

Združenie miest a obcí Slovenska má ambíciu budovať značku MUNICIPÁLNA V 4. Po viacročných aktivitách v tomto teritóriu uspelo s projektom, ktorým sa bude viac orientovať na podporu cezhraničného potenciálu.

P

rojekt s názvom „Cezhraničná spolupráca pre
partnerstvo a prosperitu“
bol podporený Medzinárodným vyšehradským fondom
a potrvá do augusta 2023.
Jeho cieľom je organizovanie podujatí zameraných
na transfer skúseností na
úrovni krajín V 4 a ďalšie,
mimoriadne cenné aktivity.
Partnermi projektu sú Zväz
miest a obcí Českej republiky,
Maďarské národné združenie
miestnych samospráv a tiež
na poľskej strane Gmina Sekowa, ktorej starostka zároveň vedie jednu z najväčších
asociácií gmín (združení
obcí) v Poľsku. Tento projekt

reflektuje tak na doterajšie,
viacročné, aktivity združenia
na úrovni samospráv V-4, ale
aj na skutočnosť, že na Slovensku máme zo 79 okresov
celkovo 36, ktoré sú prihraničné a žije v nich 48 % obyvateľov. Okrem toho, podľa
reprezentatívnych prieskumov ZMOS až 49,5 % našich
miest a obcí spolupracuje so
samosprávami v susedných
štátoch.
ZMOS prostredníctvom plánovaných workshopov poukáže na výhody spolupráce
krajín V 4 medzi mestami
a obcami z tohto regiónu
ako aj samotnými občanmi,

čo sa prejaví v konečnom
využívaní služieb miestnej
samosprávy
inovatívnym
a cieleným spôsobom, ktorý dáva skutočný obsah do
Vyšehradskej štvorky v súčasnosti, čo je po 30 rokoch
spolupráce viac než žiaduce.
ZMOS sa v rámci týchto aktivít bude napríklad orientovať
na energetickú efektívnosť,
Smart agendu z hľadiska inovatívnych riešení v obciach
smerom k podpore vidieckych obcí a komunít. Ďalšou
oblasťou činnosti bude cestovný ruch, v ktorom vidíme
dôležitú oblasť spolupráce
krajín V 4. Nemenej dôle-

žitou spoločnou aktivitou
budú komunálne firmy, a to
s prihliadnutím na podporu
miestnych firiem z národnej
úrovne, nakoľko práve COVIDové obdobie ukázalo ich
zraniteľnosť a nedostatočnú
podporu zo strany centrálnych vlád. ZMOS má zároveň
ambíciu naďalej podporovať
príklady dobrej praxe, avšak
už na úrovni prihraničných
samospráv, keďže mnohé
majú partnerstvá a intenzívnu spolupráci s mestami
a obcami na Slovensku. Preto
predstavovanie ich overených riešení dokáže mimoriadne efektívne pomôcť komunálu v každej z okolitých

krajín. ZMOS okrem toho
začína orientovať svoje aktivity na koordináciu činností
združení samospráv, ktoré
sú aktívne v podobe euroregionálnych
cezhraničných
štruktúr a vo forme Európskych zoskupení územnej
samosprávy, nakoľko ich potenciál a príležitosti cezhraničného
koordinovaného
rozvoja územia sú všeobecne
prínosné.
Tento projekt nadviaže na
aktivity, ktoré ZMOS tiež
organizuje vo vzťahu k mestám a obciam na Ukrajine.
Tie sa orientujú na transfer
skúseností zo Slovenska, ale

aj krajín V 4 v oblasti decentralizácie, nastavovania verejných politík, spolupráce
samospráv na cezhraničných
projektoch a tiež v podpore
projektového manažmentu.
ZMOS minulý mesiac vstúpil
do spolupráce so Združením
Karpatského
euroregiónu
v Poľsku, čo v praxi znamená spoločnú participáciu na
platforme trvalo udržateľného turizmu Karpatského
dohovoru a zároveň aj kooperáciu na vypracovaní a realizácii dohodnutých stratégií, programov a projektov.


Michal Kaliňák



ústredný riaditeľ



Kancelárie ZMOS

Druhé Sulíkovo kilečko môže
podnikateľom ušetriť až dvesto miliónov
Návrh obsahuje celkovo 207 opatrení.

D

ruhý balík na zlepšenie
podnikateľského
prostredia z dielne ministerstva hospodárstva sa
zmenšil z pôvodných 469
na 207 výsledných opatrení.
Spolu by mali podnikateľskému sektoru ušetriť až
200 miliónov eur, odhadol
vo štvrtok minister hospodárstva Richard Sulík
(SaS).
Návrh je predložený do
medzirezortného pripomienkového konania a rezort by ho chcel po schválení vládou predložiť do
parlamentu ešte v novembri.
Najviac zmien bude
v réžii rezortu
hospodárstva
Sulík spresnil, že 17 z pôvodne navrhovaných opatrení už po podrobnom
preskúmaní platilo v iných
právnych predpisoch, ďalších 83 rezort stiahol po
argumentácii
oponentov
a 31 sa ministerstvo rozhodlo presunúť do kilečka
3, na ktorom už rezort pracuje.
Zároveň 131 podnetov protistrana zamietla, no podľa
Sulíka ich budú ďalej presadzovať, a to aj v spolupráci s predsedom vlády
Eduardom Hegerom. „Zostalo 207 návrhov, ktorú sú schválené. Kilečko
2 obsahuje 207 návrhov,
ktoré ideme zrealizovať,“

dodal Sulík. Štátny tajomník ozrejmil, že druhý
balík opatrení je iný ako
ten, ktorý schválil parlament v lete minulého roka.
V paragrafovanom znení je
navrhovaných iba 35 opatrení, ostatné budú realizované v bežnom legislatívnom procese, napríklad
formou
pozmeňujúcich
návrhov a pripomienok.
Najväčší počet zmien, a to
35, by malo z tohto balí-
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ka realizovať ministerstvo
hospodárstva, 31 opatrení
sa týka ministerstva financií. Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny
a ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka bude realizovať každých
viac ako 20 opatrení. Ostatné zmeny sú rozdelené
medzi 13 ďalších inštitúcií.
Autoškoly by mohli
využívať e-learning

Rezort hospodárstva napríklad navrhuje, aby dokumenty z elektronickej
schránky boli použiteľné
na právne úkony bez zaručenej konverzie, chce
tiež umožniť predaj nepotravinárskeho tovaru aj
po uplynutí jeho expirácie
či zjednodušiť povinnosť
hlásenia pobytu zahraničných hostí.
K ďalším navrhovaným
zmenám patrí napríklad

zavedenie možnosti pre
autoškoly vyučovať prostredníctvom e-learningu či
liberalizácia hygienických
požiadaviek v gastroprevádzkach stanovením nižšieho počtu umývadiel.
Prvé „podnikateľské kilečko“ schválil parlament
na začiatku júla minulého
roka. Právna norma priniesla 114 zmien.
Upravila napríklad výšku
správnych poplatkov, ru-

šila viacero oznamovacích
povinností podnikateľov,
zaviedla možnosť splnenia
si povinností voči Sociálnej
poisťovni v ďalšej sedemdňovej lehote či zvýšila
o pätinu limit na preukázateľne vynaložené výdavky na spotrebu pohonných látok oproti údajom
z technického preukazu.
TASR


Minister hospodárstva



Richard Sulík. (Zdroj: SITA)
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Spaľovacie autá budú raritou. Niečo ako konský záprah
Ľudia ani nevedia, že sa môžu uchádzať o eurofondy, tvrdí zakladateľka ISFC.

N

a dosiahnutie bezemisnej
Európskej
únie do roku 2050 musia jej členské štáty prejsť
množstvom zmien. Jednou z najaktuálnejších je
koniec výroby elektrickej
energie a tepla z uhlia.
Linda Zeilina, zakladateľka
medzinárodného
think-thanku ISFC, ktorý
firmám a samosprávam
radí pri zelenej transformácie a jej financovaní,
hovorí, že prístup sa líši od
krajiny ku krajine. Zatiaľ
čo v Škandinávii a Pobaltí
v zmenách vidia príležitosť, stredná a východná
Európa vrátane Slovenska
potrebuje postrčiť. Krajiny z tohto regiónu väčšinou nekonajú proaktívne. Začne sa niečo robiť
len vtedy, keď už nie je
iná možnosť,“ vysvetľuje
v rozhovore pre Linda ZEILINA, ktorá na Slovensko
prišla v rámci 10. ročníka
Tatra Summitu organizácie Globsec.
V súvislosti s ukončením
výroby energie z uhlia už
Slovensko transformuje
svoje uhoľné regióny.
V rámci krajín V4 je zrejme
v najťažšej pozícii Poľsko.
Myslíte si, že nadobro
zbaviť strednú Európu
uhlia je dosiahnuteľné?
Nielenže
dosiahnuteľné,
ale nevyhnutné. Ak niekto hovorí opak, snaží
sa zbaviť zodpovednosti.
Úprimne, čím skôr sa nám
to podarí, tým lepšie pre
každého. Nebudeme ďalej
vyhadzovať peniaze von
oknom a zároveň sa pripravovať o príležitosti. Aby
sa nám to naozaj podarilo, hlavne v regióne V4 sa
musí zvýšiť tlak verejnosti na politikov. Práve oni
toho dokážu veľa už len
tým, že tieto témy vyhlásia
za svoje priority.
Ako hodnotíte ich
doterajšie aktivity?
Vôbec nerobia dosť. Na
druhej strane, udržateľnosť
a zelená tranzícia ekonomiky sú nové témy a medzi
vládnymi politikmi chýba
odbornosť. Mnohí vnímajú túto problematiku ako
agendu Európskej komisie,
ktorá im je nanútená. Často
sa používa aj naratív, že od
krajín strednej a východnej
Európy by sa nemalo očakávať to isté ako od bohatého Západu. Aj Západ však
niekde musel začať a tiež
to neboli vždy politici, kto
od rozprávania prešiel k činom.

Linda Zeilina (35)
Študovala na Univerzite v Glasgowe, Univerzite McGill v Montreale a London School of Economics and Political Science. Niekoľko
rokov pracovala ako konzultantka pre verejný a súkromný sektor
v otázkach investícií a udržateľnosti, ako riaditeľka pôsobila v londýnskom think-thanku Re-define. Neskôr založila vlastný think-thank International Sustainable Finance Centre (ISFC) so sídlom
v Prahe, ktorý sa zameriava na poradenstvo v oblasti udržateľných
nástrojov financovania v regióne strednej a východnej Európy.

PREŠKOLIŤ
NEMÔŽETE
KAŽDÉHO
Ktorá krajina môže byť
príkladom pre Slovensko?
Dánsko. Vláda sa k ničomu
nemala, a tak sa spojili kľúčové priemyselné odvetvia,
spoločne si stanovili oblasti
výroby, ktoré treba nevyhnutne dekarbonizovať ako
prvé.

V4 výrazne zaostáva. Výnimkou, ktorá potvrdzuje
pravidlo, je v súčasnosti
len Maďarsko. Finančný
sektor na čele s centrálnou
bankou v krajine sa upriamil na podporu udržateľných investícií, prioritou
sa stali zelené hypotéky
a úvery.
Najmä v tomto regióne
však panujú obavy zo
sociálnych dosahov
odklonu od uhlia a plynu.

Podobne je na tom Švédsko. Dnes vďaka spolupráci
zainteresovaných strán súkromného sektora takmer
nepoužíva fosílne palivá.
Z Fínska možno zasa spomenúť projekt jedného malého mesta, ktoré od vlády
nezískalo dostatok peňazí
na zelenú obnovu výroby
energie. Chceli prejsť čisto
na vietor a vodu. Situáciu
vyriešili sami, potrebnú
sumu získali cez kapitálové
trhy. Dnes vyrobenú energiu distribuujú aj okolitým
mestám. Niečo podobné
nie je nereálne ani v našich
podmienkach.
Macedónsko napríklad na tento cieľ
emitovalo prvý zelený dlhopis na londýnskej burze.
Postup, ako takýto dlhopis
vytvoriť, emitovať a certifikovať, sme sa snažili naučiť
aj ďalšie štáty. Na trojdňovom workshope sa zúčastnilo 28 miest a samospráv
z krajín V4, Rumunska
a Bulharska. Zistili, že to
nie je také ťažké, len to chce
trochu námahy. Stredná
a východná Európa však
väčšinou nekoná proaktívne. Tu sa niečo začne robiť
len vtedy, keď už nie je iná
možnosť.

To je pochopiteľné, ale stačí sa pozrieť, ako k zmene
pristúpili iné krajiny. Napríklad Porýnie, nemecký
región známy ťažbou uhlia, je skvelým príkladom
premeny, pri ktorej sa nezabudlo na ľudí. Hneď na
začiatku vybudovali kultúrne centrum, kde miestni diskutovali o tom, ako
tradíciu v ťažbe uhlia premeniť na niečo ekonomicky výnosné a potenciálne
vytvárajúce nové pracovné
miesta. Do rekvalifikácie sa následne zapojili aj
miestne univerzity, ktoré
za bežných okolností priamo spolupracujú s malými a strednými podnikmi,
a preto vedia, o aké povolania je záujem. Samozrejme, ani teraz nefunguje
všetko úplne perfektne. No
ide o dobrý príklad toho,
ako sa to dá.

Je to problém celého
regiónu alebo sú niektoré
krajiny výnimkou?

V prvom rade si treba uvedomiť, že preškoliť nemôžeme každého. Mnoho ľudí
sa práci v bani venovalo
celý život. Je preto na vláde, do akej miery dokáže

Samozrejme, sú isté nuansy, ale špeciálne región
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Rekvalifikácia
zamestnancov
uholných baní sa rieši aj na
Slovensku. Hovorí sa
o siedmich stovkách
zamestnancov, ktorí musia
zmeniť prácu. Čo je podľa
vás základom úspechu
v tomto smere?

komunikovať s miestnymi
podnikmi o tom, či majú
kapacitu a môžu zamestnať
ľudí navyše alebo dotknutým poskytnú istú kompenzáciu. Čo sa týka preškolovacích kurzov, často
pri rozhovoroch s podnikateľmi počúvame, že im
chýbajú ľudia na niektoré
konkrétne pozície. Typickým príkladom sú stavebné a modernizačné práce,
či automobilový priemysel.
Aj tu preto treba užšiu spoluprácu medzi verejným
a súkromným sektorom.
To všetko ale nebude mať
zmysel, ak sa zároveň nezameriame aj na zlepšenie
infraštruktúry. Darmo si
človek nájde novú prácu,
ak bude od jeho bydliska
vzdialená tristo kilometrov.
Mnoho Slovákov za prácou
cestuje už teraz, často na
omnoho kratšie
vzdialenosti a aj tak je to
obrovský problém.
Počula som, že nefunkčnosť infraštruktúry, hlavne železničnej, sa chystáte riešiť cez plán obnovy,
to je úctyhodné. Rovnaký

problém však majú všetky
krajiny V4. Stačí sa pozrieť
na vlakové spojenie medzi
Prahou a Budapešťou. Sedem hodín? To predsa nie
je možné! Potom sa človek
pozrie na Japonsko, ktoré
má najväčšie ekonomické centrá a obytné štvrte
poprepájané rýchlostnými
vlakmi. Ľudia cestujú za
prácou rýchlo, ale hlavne
efektívne. To je niečo, nad
čím by sme sa mali veľmi
rýchlo zamyslieť.
Japonské rýchlodráhy
sa začali budovať už v 60.
rokoch minulého
storočia. Majú teda
obrovský náskok.
To je pravda, ale mnoho
príkladov
nájdeme
aj v Európe. Napríklad
Francúzsko. V južnom,
mierne zaostalom a pre
investície nie veľmi príťažlivom regióne, vznikol
komplex
kancelárskych
budov so špeciálne nízkymi cenami prenájmu
pre technologické firmy,
vývojárov a startupy. Nemuseli ďaleko cestovať,
mohli lacno využívať ponúknuté priestory a záro-

veň od vlády dostali úľavu
na daniach. Samozrejme,
podporná fáza sa v istom momente skončí, ako
spôsob získania talentov
a ozdravenia regiónu však
funguje výborne. Podobne
k tomu pristupuje Lotyšsko. V regióne V4 zažívam skôr pasivitu v kombinácii s nevedomosťou.
Namiesto toho, aby sme
sa pýtali tých, ktorí majú
skúsenosti, čakáme, že za
nás prácu urobí niekto iný.

NEVEDIA
O MOŽNOSTIACH
Nie je to skôr o zložitosti
než o nevedomosti?
Európska únia cez
eurofondy ponúka
miliardy eur, avšak proces
ich získania považuje
väčšina ľudí za
komplikovaný.

Myslím, že ide naozaj
o nevedomosť. Stretávame sa s množstvom ľudí,
ktorí vôbec nevedia, že
nejaké európske peniaze
pokračovanie na strane 17
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Stačí sa pozrieť na Japonsko.
Ľudia tam cestujú za prácou rýchlo,
ale hlavne efektívne. To je niečo, nad čím by
sme sa mali veľmi rýchlo zamyslieť.
pokračovanie zo strany 16

ďalšie krajiny v regióne
nemajú rovnakú
štartovaciu
pozíciu ako krajiny na
západe. Malo by sa na
to podľa vás prihliadať?

ÚNIA NASMERUJE
BUDÚCNOSŤ
PRIEMYSLU

Zatiaľ nie. Minimálne však
majú vôľu počúvať, čo bude
treba urobiť. Pred pár rokmi
sa nedialo ani to. Väčšina si
uvedomuje, že únia pracuje
na pravidlách, ktoré určia,
ktoré investície sú zelené
a teda aj prijateľnejšie pre
banky, a tým nasmeruje aj
celú budúcnosť priemyslu.
Buď sa pridajú alebo nie.

Čo ste zatiaľ v Ústí nad
Labem zistili?

Heger tvrdí, že pri zelenej
tranzície treba brať ohľad
na to, že Slovensko a ani

V súvislosti
s dekarbonizáciou
sa ako najjednoduchšie

Existujú oblasti výroby,
ktoré pre ekologizáciu
úplne zmiznú?

To, že štartovacia pozícia
rovnaká nie je, je pravda.
Na druhej strane by sme si
však nemali donekonečna
klamať a radšej si položiť
otázku, čo sme mohli urobiť
lepšie. Sú aj menšie krajiny,
ktoré stáli pred veľkými výzvami a zvládli to. Napríklad
Estónsko. Stanovilo si strategické ciele, do správnej
miery zapojilo súkromný
sektor a stal a z nej digitálny
líder Európy.

na cenu niekoľkokrát vyššiu
ako v prípade elektromobilu
sa zaradia medzi zbytočný
luxus.


EVA FRANTOVÁ

 Zakladateľka ISFC Linda Zeilina.


(zdroj: Globsec)
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odvetvie spomína práve
energetika. Ktoré, bude
najťažšie?

Mňa osobne veľmi šokovalo,
že ani miestne mimovládne
organizácie, ktoré sa tvária
ako odborníci v tejto téme,
nerozumejú a nevedia nič
o tom, ako v skutočnosti
prebieha financovanie zo
strany EÚ. Iba kričia a nariekajú. Je potrebné, aby sa
sprofesionalizovali, pretože len tak si získajú rešpekt
od štátu. Vo väčšine krajín
západnej Európy sú to mimovládky, kde sa združujú
najväčší experti v určitej
oblasti. Tu je situácia úplne iná. Často vzhľadom na
podfinancovanosť sektora
pracujeme s ľuďmi, ktorí
sú jeden deň expertmi na
bezpečnosť, druhý deň na
ekológiu a popri tom majú
ďalších päť prác v piatich
rôznych
spoločnostiach.
Potom sa konkrétne riešenia presadzujú ťažko.

sú k dispozícii, a už vôbec netušia, že by sa o ne
mohli uchádzať. Práve
teraz máme rozbehnutý
projekt s ľuďmi z českého
Ústí nad Labem. Jeho cieľom je zistiť, do akej miery miestne malé a stredné podniky, ktoré majú
právo uchádzať sa o peniaze z Fondu spravodlivej transformácie, vedia
o svojich možnostiach.
Projekt je zatiaľ len na začiatku, snažíme sa zistiť,
čo sú najväčšie nedostatky a ako im prípadne odstrániť. Ak totiž súkromný sektor netuší, na čo má
pri eurofondoch právo,
a ktoré časti aplikačného
procesu môže ovplyvniť,
ľahko uverí miestnym
politikom, že za všetko
môžu zlé bruselské pravidlá.
Slovenský premiér Eduard

Určite výroba spaľovacích
motorov. Možno v nejakom
minimálnom rozsahu bude
stále existovať, no skôr by
som to prirovnala ku konským záprahom, ktoré dnes
fungujú ako atrakcia pre turistov. Možno sa vzhľadom

Jednoduché to určite nebudú mať producenti cementu, železa a chemikálií. Aj
z tohto dôvodu začíname
projekt zameraný špeciálne
na pomoc pri dekarbonizácii týchto oblastí priemyslu
vo Visegráde.
Oslovujú vás
takéto firmy?

Rezort školstva určil 16 opatrení
na podporu vysokého školstva

Do roku 2030 sa majú posilniť internacionalizácia a posilniť výskumné projekty.
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ho školstva ako efektívne- respektíve zvyšovaní miery Európskeho priestoru vyexistujúcich sokoškolského vzdelávania
ho nástroja na zvyšovanie financovania
kvality vzdelávania a vý- aktivít, zavádzaní nových a Európskeho výskumného
skumného prostredia vo vy- schém financovania a zlep- priestoru musí slovenský
sokých školách v SR do roku šovaní regulačného rámca vysokoškolský priestor spĺ2030. Vyplýva to z materiá- pre implementáciu inter- ňať medzinárodné štandarlu z dielne rezortu školstva nacionalizácie vo vysokých dy vo vzdelávaní a výskume
predloženého v medzire- školách,“ uvádza sa v pred- a ponúkať kvalitné prílezortnom pripomienkovom loženom materiáli.
žitosti pre medzinárodnú
konaní.
spoluprácu,“ píše sa v materiáli.
Príležitosti pre
Rezort školstva poznamemedzinárodnú spoluprácu
Medzinárodné skúsenosti
Slovenské vysoké školstvo nal, že na to, aby sa dosiapočas štúdia
Vychádzajúc z cieľov Ná- sa v porovnaní s krajina- hol účel internacionalizácie
rodného programu rozvo- mi Vyšehradskej skupiny ako nástroja na zvyšovanie
vysokoškolského
ja výchovy a vzdelávania vyznačuje nižšou mierou kvality
vysokoškol- vzdelávania a výskumnéa programového vyhláse- otvorenosti
nia vlády na obdobie rokov ského prostredia, čo sa ho prostredia vo vysokých
2021 – 2024 sú strategický- prejavuje relatívne nízkym školách, je v súčasnosti nemi cieľmi stratégie zvýšenie podielom cudzincov zapí- vyhnutný prechod od realikvality
vysokoškolského saných na štúdium v slo- zácie aktivít v oblasti intervzdelávania
prostredníc- venských vysokých školách, nacionalizácie ad hoc k ich
tvom
internacionalizácie, nízkym podielom zahra- implementácii na základe
zvýšenie dostupnosti vy- ničných
vysokoškolských systémového rámca pre insokoškolského vzdelávania učiteľov a výskumných pra- ternacionalizáciu definovaa medzinárodnej skúsenosti covníkov pôsobiacich v Slo- ného na národnej úrovni.
počas štúdia vo vysokej škole venskej republike a nízkym TASR
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Mestá a obce chcú rokovať
o aktuálnej ekonomickej situácii
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska požiadal predsedov hospodárskeho výboru parlamentu a výboru pre verejnú správu
a regionálny rozvoj o zvolanie spoločného mimoriadneho rokovania k téme energií.

M

está a obce sú v aktuálnej ekonomickej situácii pod obrovským tlakom
v dôsledku nestability v oblasti cien a zabezpečovania
energií. Súvisí to tak s cenovými výkyvmi aj ukončením
podnikania niektorých subjektov, ktoré zabezpečovali
dodávky energií. Pri hľadaní
riešení sú samosprávy atakované ponukou dodávateľov, ktorá je rádovo vyššia
ako doposiaľ, čo výrazne
ovplyvní výdavkovú časť
rozpočtu, nakoľko mestá
a obce sú najväčšími zriaďovateľmi škôl a školských
zariadení, zariadení v sociálnej oblasti, ale aj v kultúre
a pod.
„Samosprávy sa aktuálne
dostávajú aj do legislatívne nekomfortnej situácie
v dôsledku vyhlasovania
verejných obstarávaní s ob-

rovským rizikom, že žiadna
z dodávateľských spoločností sa kvôli cenovej nestabilite energií ani neprihlási do súťaže, ktorá by
mala generovať reálnu cenu
v trhom prostredí. Ak sa
samosprávy rozhodnú zazmluvniť dodávateľa, ktorý limituje svoju ponuku
konkrétnym krátkym dátumom a časom, môže to
evokovať podozrenie z nehospodárnosti, čo vytvára
ďalšiu úroveň potenciálnych problémov,“ hovorí
predseda ZMOS Branislav
Tréger.
Združenie miest
a obcí Slovenska v tejto súvislosti pripomína, že mestá
a obce sú najväčší zriaďovatelia škôl a školských zariadení. Pod ich strechou je
2 754 materských a 1 886
základných škôl. Podobné
je to aj v prípade sociálnych
služieb, čo môžeme kvan-

tifikovať 711 pobytovými
zariadeniami, dennými stacionármi a pod. Celkovo 135
samospráv má príspevkové
alebo rozpočtové organizácie v oblasti kultúry. Ďalších
2 500 kultúrnych stánkov
poskytuje kultúrne vyžitie
pre individuálne podujatia.
Na Slovensku máme dve
mestá s električkovou a 5
miest s trolejbusovou dopravou. Podobná situácia je
aj v prípade vyšších územných celkov, nakoľko práve
samosprávne kraje sú zriaďovatelia stredných škôl,
internátov, jedálni, sociálnych zriadení v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších
územných celkov a mali by
sme pridať aj počet knižníc, galérií, hvezdárni atď.
Je preto zrejmé, že problém s cenami energií, ale aj
ukončenie činností niektorých dodávateľov má nega-

tívne dopady naprieč celou
samosprávou. „Na základe
uvedeného je zrejmé, že na
tieto problémy je potrebné
urýchlene a zodpovedne reflektovať. Preto sme požiadali predsedov príslušných

parlamentných
výborov
o zvolanie mimoriadneho
a spoločného rokovania za
účasti najvyšších štátnych
autorít v oblasti verejného obstarávania a kontroly,
teda Úradu pre verejné ob-

starávanie SR a Najvyššieho
kontrolného úradu SR,“ dodáva Branislav Tréger.


Michal Kaliňák,



ústredný riaditeľ Kancelárie



ZMOS
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Oravec je proti úprave rodinného
podnikania i zvyšovaniu odvodov
Ministerstvo práce podľa štátneho tajomníka predkladá zmeny bez
predchádzajúcej dohody.

A

Staň sa členom jedného
z najväčších mediálnych domov na Slovensku!
Vydavateľský dom Petit Press, a. s. vydáva viac ako 30 regionálnych a centrálnych titulov s týždenným predaným nákladom vyše 545 - tisíc výtlačkov. Do jeho portfólia patria denníky SME, Korzár, týždenník TV Svet, regionálne týždenníky MY,
sieť bezplatných novín ECHO a mesačníky Magazín zdravia, Doma v záhrade a Lišiak. Petit Press je taktiež prevádzkovateľom najnavštevovanejšieho spravodajského servera www.sme.sk, ktorý má bezmála 2,3 milióna návštevníkov mesačne.
Na získavaní a spracovávaní informácií, výrobe novín a online spravodajstva, zabezpečovaní internetových, inzertných,
obchodných a distribučných služieb, ekonomickej agende a ďalších činnostiach sa podieľa viac ako 500 zamestnancov.

Koho hľadáme? Hľadáme šíkovného, samostatného ale tímového človeka - obchodníka

„Aká práca na tebe čaká? Úlohou obchodníka je....Hádaj. Samozrejme, budeš predávať, čo zákaznikom na očiach uvidíš,
ale aj to, čo im na nich neuvidíš. Tiež im poradíš, pomôžeš, poďakuješ. Jednoducho biznis – poznáš to, však? A budeš
tiež na sebe pracovať, aby si sa čoskoro stal/a best-sellerem. ;)“

Tvojou náplňou práce bude:

- aktívne vyhľadávanie nových a rozvíjanie spolupráce u existujúcich klientov v regionoch Slovenska,
- starostlivosť o marketingové potreby klientov vo zverenom regióne,
- predaj inzertného priestoru do regionálnych tlačových a online médií vydavateľstva,
- monitoring trhu a konkurencie,
-podpora pri inováciách produktov.

Čo musíš spĺňať?

- minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
- Vodičský preukaz B
- komunikatívnosť, príjemné vystupovanie
- obchodné zručnosti
- zodpovednosť, samostatnosť a tímovosť
- schopnosť samostatného jednania a rozhodovania
- prax v priamom predaji alebo v reklame je výhodou
- ovládanie Microsoft word, excel a outlook

Výška mzdy

800 €/bonusy/odmeny/%predaja

2. NOVEMBRA 2021

Svoj životopis a motivačný list
s informáciou, prečo chceš pre nás
pracovať pošli na e-mailovú adresu

stefan.korman@petitpress.sk
0907 813 099

vizované zmeny v rodinnom podnikaní alebo v systéme odvodov zrejme nenájdu podporu v celej
koalícii. Štátny tajomník
Ministerstva hospodárstva
Ján Oravec to konštatuje
na sociálnej sieti. Rezortu práce zároveň vyčíta,
že zmeny predstavuje bez
predchádzajúcej
dohody.
„Kolegovia na ministerstve
práce sa zrejme rozhodli
strihnúť si toto leto v štýle jednostrannosti,“ upo-

zorňuje. Ako dodáva, najprv na pripomienkovanie
predložili zákon o sociálnej
ekonomike, v ktorom navrhujú podľa neho bizarnú
úpravu rodinného podnikania. S ňou podľa vyjadrenia štátneho tajomníka nemôžu ani pri najlepšej vôli
súhlasiť. „A teraz prichádzajú s návrhom na zvýšenie odvodov, s ktorým
taktiež nemôžeme súhlasiť.
Opäť jednostranne a opäť
bez dohody,“ tvrdí štátny

tajomník. Oravec pritom
podľa zverejneného statusu
nabáda rezort práce, ale aj
všetkých ostatných kompetentných, aby sa zdržali
akýchkoľvek návrhov na
pokútne zvyšovanie odvodov alebo daní predtým,
než budú mať ako vláda
jasnú dohodu o zmenách
všetkých daní a odvodov.


SITA, sme,sk



Štátny tajomník



na ministerstve hospodárstva



Ján Oravec. (Zdroj: TASR)
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Čím sa ministerstvo nechváli a je
rast minimálnej mzdy pohroma?
Odborári sa s firmami nevedia dohodnúť.

I

de o každoročný folklór
a rokovania o minimálnej
mzde sa viac-menej opakujú podľa rovnakého scenára. Odborári navrhnú svoje predstavy, o koľko chcú
zvýšiť minimálnu mzdu,
zamestnávatelia povedia, že
s tým nesúhlasia, a požadujú, aby sa minimálna mzda
nezvyšovala, prípadne len
decentne upravila. Potom
vláda, ktorá sa pasuje do pozície spravodlivého a múdreho rozhodcu, rozhodne.
Tento rok je situácia o niečo odlišná - diskusia menej
vypätá a minister práce Milan Krajniak sa k téme veľmi
nevyjadruje a spolieha sa na
takzvaný automat.
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení požaduje, aby sa výška
„minimálky“ zmrazila na
súčasnej úrovni 623 eur.
Zdôvodňuje to dosahmi
pandémie a neistotou ohľadom tretej vlny. Odborári
proti tomu protestujú, chcú
minimálnu mzdu na úrovni 60 percent priemernej
mzdy z roku 2020. Keďže tá
bola vlani vo výške 1133 eur,
podľa odborárov by bol ideál
rastu minimálnej mzdy na
680 eur. Lenže rokovania
medzi oboma stranami, tak
ako každý rok, zlyhali. Ako
bude rásť minimálna mzda
budúci rok by sa mohlo
rozhodnúť budúci týždeň,
keď zasadne tripartita, teda
predstavitelia vlády, firiem
a odborov. Ak ani tu nedôjde k dohode, začne platiť
automatický výpočet podľa
zákona, ktorý platí len od
vlaňajška. „Podľa neho sa
minimálna mesačná mzda
na rok 2022 určí ako suma
zodpovedajúca 57 percentám priemernej mesačnej
nominálnej mzdy v národnom hospodárstve v roku
2020. Minimálna mzda by
tak od začiatku budúceho
roka stúpla o 23 eur na 646
eur,“ potvrdila hovorkyňa
ministerstva práce Eva Rovenská.
Pozreli sme sa na minimálnu mzdu z ekonomického
hľadiska a odpovedáme na
nasledujúce otázky
1. Odsudzujú ekonómovia
minimálnu mzdu?
2. Koľkých ľudí
sa minimálna
mzda týka?
3. Ako sa menila minimálna
mzda v predchádzajúcich
obdobiach?
4. Prečo je zvyšovanie

5.

6.

7.
8.

9.

minimálnej mzdy zlým
nástrojom pre
Slovensko?
Kde má zvýšenie
minimálnej mzdy
negatívny efekt?
Ekonomike sa darí,
nezamestnanosť nie je
katastrofálna. Tak prečo
je rast minimálnej mzdy
problém?
Sme v porovnaní so
zahraničím extrémom?
Ak by sa minimálna
mzda nastavila podľa
automatu na 646 eur,
o koľko narastú náklady
zamestnávateľovi?
Je možné z vysokej
nezamestnanosti vini
len minimálnu mzdu?

1. Odsudzujú ekonómovia
minimálnu mzdu?
Kým v minulosti ekonómovia tvrdo zastávali postoje proti rastu minimálnej
mzdy, pretože brzdí zamestnanosť, táto rétorika
sa zmiernila. Ekonomický
konsenzus sa posunul (aj
vplyvom mnohých ekonomických štúdií) k tomu,
že ak sa minimálna mzda
zvyšuje v rozumnej miere
alebo sa v krízovom roku
načas zakonzervuje, jej
existencia ekonomike neuškodí. Zároveň, pokiaľ je
na racionálnych úrovniach
napríklad voči priemernej mzde, má výrazne nižší
negatívny vplyv na nezamestnanosť, ako sa predpokladalo.
Problémom
Slovenska je, že výška minimálnej mzdy voči priemernej mzde už presiahla
50 percent, čo je extrém.
V chudobnejších regiónoch
je tento podiel aj 70 až 80
percent. Výskumy ohľadom priemernej mzdy boli
vykonané zvyčajne hlboko
pod úrovňou 50 percent,
preto vplyv takejto vysokej
minimálnej mzdy na nezamestnanosť nie je objektívne známy. Na východnom
alebo južnom Slovensku
však nebude zanedbateľný. Navyše nadpriemerné
odvodové zaťaženie spôsobuje, že skutočná cena
minimálnej mzdy je na Slovensku ešte vyššia. V priebehu posledných šiestich
rokov sa miera daňovo-odvodového zaťaženia práce
za minimálnu mzdu zvýšila
z 28,7 na 39,8 percenta. Minulé roky boli dôkazom, že
nič zásadné sa nedeje ani pri
prudkom raste minimálnej
mzdy. Z celoslovenského

ak sa robí citlivo. Efekt
zvýšenia minimálnej mzdy
je však na Slovensku významný. Negatívne dosahy
minimálnej mzdy zosilňujú
špecifikácie nášho pracovného trhu, ktorý má obrovské regionálne rozdiely, vysoký podiel dlhodobo
nezamestnaných a vysokú
mieru
nezamestnanosti
medzi ľuďmi so základným
vzdelaním. Ľudia zo základným vzdelaním majú
30-percentnú
pravdepodobnosť, že skončia na úrade práce.

pohľadu nenastali apokalyptické situácie ani masový
krach firiem. V regiónoch,
kde je vysoká nezamestnanosť, je to však už iný príbeh. Nenastal zároveň ani
druhý extrém, v ktorom by
sa ľudia mali vďaka minimálnej mzde výraznejšie
lepšie. Skôr pribudli spôsoby, akými sa minimálna
mzda obchádza. Robilo sa
to v minulosti a bude sa to
robiť aj v budúcnosti, a to
hlavne vo firmách, kde je
zamestnanec ľahko nahraditeľný.
2. Koľkých ľudí sa minimálna mzda týka?
Úplne presné číslo, koľko
ľudí pracuje za minimálnu
mzdu nie je známe. Podľa
štatistiky Sociálnej poisťovne (eviduje len celkový
príjem zamestnanca, takže časť zo zamestnancov môže pracovať len na
čiastkový úväzok), sa dá
toto číslo odhadnúť.
Je to približne desať percent pracujúcich, čo je
približne 250-tisíc ľudí.
Iné odhady pracujú s číslom štyroch percent z celkovej
populácie,
teda
odhadom sa minimálna
mzda týka 210- až 220-tisíc ľudí. Minimálnu mzdu
poberajú
zamestnanci
hlavne v regiónoch s vyššou
nezamestnanosťou,
ktorí pracujú v textilnom
priemysle,
hotelierstve,
ale aj v stavebníctve. Je
slovenským zvykom, že
okrem minimálnej mzdy
dostávajú
zamestnanci
aj niečo priplatené v hotovosti. Prípadne dostanú menej ako minimálnu
mzdu a zvyšok sa im doplatí v hotovosti mimo
záznamov.

3. Ako sa menila minimálna mzda v predchádzajúcich obdobiach?
Z minimálnej mzdy sa stal
politický nástroj, ktorým
si vylepšujú politici svoje renomé u voličov. Ostatné roky boli extrémom.
Príkladom je pandemický
rok 2020, keď minimálna
mzda narástla o 11,5 percenta (z 520 na 580 eur).
Vyšší medziročný rast malo
v Európe len Poľsko o 16,6
percenta. Tento rok je minimálka na úrovni 623 eur
v hrubom, oproti vlaňajšku
medziročne vzrástla o 7,4
percenta. Rastie síce každý
rok, no od roku 2014 intenzívejšie. Ešte v roku 2013
bola minimálna mzda na
úrovni 337,70 eura a odvtedy sa zvýšila o celkovo 84
percent. Priemerná mzda sa
za ten čas zvýšila o 46 percent a produktivita práce
len o 21 percent.
4. Prečo je zvyšovanie
minimálnej mzdy zlým nástrojom pre Slovensko?
Nemusí byť zlým nápadom,

5. Kde má zvýšenie minimálnej mzdy negatívny
efekt?
Na západnom Slovensku
nie je zvyšovanie minimálnej mzdy výrazným problémom, ten vytvára najmä
v hladových dolinách, teda
v okresoch s vysokou nezamestnanosťou.
Od novembra 2020 do mája
2021 stúpol počet ľudí hľadajúcich prácu o 15-tisíc.
„Pričom takmer polovica z nich bola z desiatich
okresov, kde žije len 16
percent všetkých obyvateľov Slovenska,“ tvrdí
analytik
ekonomického
think-tanku INESS Róbert
Chovanculiak. Ide o okresy
s dlhodobo vysokou nezamestnanosťou:
Lučenec,
Rimavská Sobota, Revúca,
Bardejov, Kežmarok, Prešov, Vranov nad Topľou,
Košice-okolie, Michalovce
a Prešov.Sú to okresy, ktoré
zvýšenie minimálnej mzdy
najviac škodí. Nemusí ísť
nutne o ďalšie prepúšťanie, ale firmy a podnikatelia zvážia, či sa im oplatí
zamestnať nového človeka,
ak im vzrastú mzdové náklady.

6. Ekonomike sa darí,
nezamestnanosť nie je
katastrofálna. Tak prečo
je rast minimálnej mzdy
problém?
Ministerstvo práce sa naozaj pochválilo, že aj jún
(najnovšia štatistika) „potvrdzuje pozitívny trend na
trhu práce“. Miera evidovanej nezamestnanosti je
na úrovni 7,76 percenta, čo
je oproti máju pokles o 0,16
percentuálneho bodu.Pracovné uplatnenie si našlo
takmer 15-tisíc nezamestnaných. Pribúdajú aj voľné pracovné miesta. Úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny ich ponúkali viac ako
73-tisíc. „Je to jasný signál,
že trh práce sa zotavuje už
tretí mesiac po sebe,“ tvrdí
ministerstvo práce.
Skúsme si tieto vyjadrenia rozobrať. Mesiac jún,
ktorým sa ministerstvo
chváli, je v dobrej kondícii
každý rok. Ožívajú poľnohospodárske práce i brigády a nezamestnanosť medzimesačne (v porovnaní
s májom) klesá každý rok.
Ak sa na vývoj nezamestnanosti pozrieme v medziročnom vyjadrení, už to
také slávne nie je. Oproti
júnu 2020 sa zvýšila o 0,36
percentuálneho bodu, čo už
ministerstvo práce nespomenulo. Ide o 9000 ľudí viac
ako v júni minulého roku.
To nie je žiadna tragédia.
Analytik Chovanculiak však
tvrdí, že podstatnejšie je pozrieť sa na jednotlivé okresy.
Na začiatku roka 2020 sme
mali len štyri okresy s vyššou mierou nezamestnanosti ako pätnásť percent.
V polovici tohto roka ich
bolo už desať. V dvoch z nich
dokonca podiel nezamestnaných presiahol dvadsať
percent. V regiónoch, kde
je nízka nezamestnanosť
dlhodobo, sa darí vytvárať
pracovné miesta rýchlejšie.
Naopak, v zaostalejších regiónoch sa situácia na trhu
práce dramaticky zhoršuje
a rozhoreli sa tam lokálne
ohniská nezamestnanosti. Úrady práce ponúkajú
73-tisíc pracovných miest,
čo znie ako skvelá správa.
Problém je, že tieto miesta sa nachádzajú najmä na
západnom Slovensku, ale
východ alebo juh krajiny sa
brodí naďalej v problémoch.
Sporné je aj tvrdenie, že
v júni si našlo prácu 15-ti-

pokračovanie na strane 20

TOP ZAMESTNÁVATELIA REGIÓNU

Palec hore
pre Foxconn

“Hlasujem za skvelé benefity.”
Roman, Oddelenie nákupu

“Hlasujem za skvelý kolektív.”
Katka, Oddelenie HR

Top zamestnávateľ poskytne zamestnancom vždy niečo viac. Aspoň
18 super benefitov a 1400 skvelých kolegov. To všetko ponúka Foxconn.
Už 25 rokov. Hlasujte a vyhrajte na www.najzamestnavatel.sk
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síc ľudí. V rovnakom období totiž stratilo prácu 11 500
ľudí, čo už ministerstvo nepovedalo. V skutočnosti si
v júni našlo prácu len 3500

ľudí. Lepšie okresy v celonárodnej štatistike tak vymažú počty nezamestnaných
v hladových dolinách. Kým
v Bratislave alebo na západnom Slovensku majú firmy
aj v pandemickom období

problém nájsť ľudí, v chudobnejších okresoch, akými
sú Gelnica či Sobrance, čaká
na jedno pracovné miesto 25
až 38 nezamestnaných. Chovanculiak si myslí, že rast
minimálnej mzdy v lepšom

prípade zakonzervuje vysokú
mieru nezamestnanosti aj na
najbližšie roky.
7. Sme v porovnaní
so zahraničím extrémom?
Áno, ale treba rast mini-

málnej mzdy dať do kontextu ekonomickej reality
cez produktivitu práce či
priemernú mzdu. Podľa
Chovanculiaka nás nastavenie minimálnej mzdy
vystrelilo na špicu krajín
Európskej únie v porovnaní výšky minimálnej
mzdy vzhľadom k priemernej mzde. Na Slovensku dosiahol podiel minimálnej mzdy k priemernej
mzde tento rok 52 percent
(v roku 2013 to bolo len
41 percent). Pričom pred
dvoma rokmi kraľovalo
tomuto porovnaniu Slovinsko s podielom 51 percent. Keby sme aj tento rok
zmrazili minimálnu mzdu,
tak sa dostaneme na budúci
rok na 50 percent. Len pre
porovnanie v Spojenom
kráľovstve je tento podiel
39 percent, v Nemecku len
36 percent.
8. Ak by sa minimálna
mzda nastavila podľa
automatu na 646 eur,
o koľko narastú náklady
zamestnávateľovi?
Celkové mzdové náklady zamestnávateľovi sa
zvýšia z tohtoročných
784 eur na 842 eur. Ak by
prešiel návrh odborárov
a nárast minimálnej mzdy
by bol o 50 eur na 680 eur,
celkové minimálne mzdové náklady by boli až 920
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eur. Zamestnať človeka
so základným vzdelaním
žijúceho v Snine alebo
Gelnici pri takejto cene
je nákladovo silné sústo
a firma to bude citlivejšie
zvažovať.
9. Je možné
z nezamestnanosti viniť
len minimálnu mzdu?
Určite nie, pretože v miere
nezamestnanosti zohrávajú úlohu faktory, ktoré
súvisia hlavne so štruktúrou lokálneho hospodárstva, dopravnou infraštruktúrou a zložením
obyvateľstva.
Problém
zaostávajúcich
regiónov
a dlhodobej nezamestnanosti je komplexný a minimálna mzda nie je ani
zďaleka jedinou príčinou.
Jej neprimerané nastavenie je ale minimálne brzdou rozvoja chudobnejšieho regiónu. „Keď chce
v Trebišove zamestnať
malý podnikateľ zamestnanca vo večierke, musí
mu mesačne vyplatiť 1048
eur. To sú mzdové náklady
na druhý stupeň minimálnej mzdy, ktorú musí dostať aj absolventka strednej školy, ktorá bola dva
roky nezamestnaná,“ dodáva analytik Róbert Chovanculiak.
J


OZEF TVARDZÍK
Ilustračné foto (Zdroj: TASR)

