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Expanzia zákonov o minimálnej mzde
Nemocnice, ambulancie i pacienti žiadajú viac peňazí pre zdravotníctvo
Rozhovor s Andrejom Huttom k aktuálnym témam z oblasti vzdelávania a trhu práce
Oslava svetového dňa vody z pohľadu Asociácie vodárenských spoločností
SPPK k zákonu o odpadoch
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INFORMUJEME

EXPANZIA ZÁKONOV O MINIMÁLNEJ MZDE
Európsky cestný dopravný trh sa dostal do komplikovanej situácie, kde proti sebe stoja štáty
západnej a východnej Európy s rozdielnymi predstavami o jeho fungovaní. Zložitú situáciu môže
rozlúsknuť tzv. cestný balík.

okrem toho vyžadujú pracovnú zmluvu, doklady o mzde či formulár
A1 zo Sociálnej poisťovne, ktorý dokazuje vyplácanie sociálneho
a zdravotného poistenia v SR.
Aj po uvedení zákona do platnosti bolo veľa otázok nezodpovedaných
a komunikácia s rakúskymi úradmi bola komplikovaná. Združenie
v súvislosti s týmito problémami oslovilo aj Slovenské veľvyslanectvo
v Rakúsku a požiadalo o spoluprácu pri riešení zásadných nedostatkov,
pretože takto hrozia dopravným spoločnostiam sankcie vo výške od
500 do 5000 eur. Až začiatkom februára pristúpila rakúska strana po
výraznom tlaku z viacerých strán na stretnutia s kompetenými, aby boli
vyjasnené všetky potrebné súvislosti. Pri tejto príležitosti rakúska strana
prisľúbila aj v oblasti kontroly k vykonávaniu tohto zákona obdobie bez
pokút aspoň do začiatku marca.
Nádej na úpravu
Podľa najnovších vyjadrení štátneho tajomníka ministerstva dopravy
Viktora Stromčeka pripravilo Rakúsko vyžadované zmeny v tomto
zákone. Kompletné návrhy zmien ministerstvo dopravy v súčasnosti
ešte analyzuje. Rakúsky zákon bol horúcou témou na zasadnutí
hospodárskeho výboru parlamentu. Stromček zatiaľ nechcel
konkretizovať zmeny, s ktorými Rakúsko prišlo. Až keď ich ministerstvo
analyzuje, bude sa podľa neho vedieť vyjadriť, či takáto úprava vyrieši
problémy slovenských dopravcov alebo nie. Podľa jeho vyjadrenia sa
navrhuje, aby zmenený zákon nadobudol účinnosť prvého júna 2017.
Zdôraznil tiež, že snahou Slovenska je, aby sa zaviedli také zmeny, ktoré
pomôžu slovenským dopravcom. „Snažíme sa robiť všetky kroky pre
to, aby sme pomohli slovenským autodopravcom a aby stále platila
rovnaká príležitosť pre každého, kto funguje v rámci jednotného
európskeho trhu,“ vysvetlil štátny tajomník.
Komplikovaná situácia

Začiatkom nového roku došlo k zmene v rámci rakúskeho zákona
o minimálnej mzde a podmienky vyplývajúce z tohto zákona sa tak
začali týkať aj dopravných spoločností a vodičov, ktorí vykonávajú
prepravu tovaru či osôb do alebo z Rakúska, a teda nie len kabotážnej
dopravy, ako tomu bolo doteraz. Aj náš západný sused sa tak pridal
k novodobému európskemu trendu, ktorý porušuje základné princípy
voľného trhu podľa vzoru Nemecka a Francúzska. Takto formulovaný
zákon bol uvedený do platnosti aj napriek tomu, že kvôli nemeckému
a francúzskemu zákonu s podobným znením Európska komisia podala
žalobu na tieto krajiny z dôvodu dôsledkov uplatňovania ich vlastných
právnych predpisov o minimálnej mzde v sektore cestnej dopravy.
Tento krok považujú zástupcovia združenia ČESMAD Slovakia a jeho
viac ako 900 členských dopravných spoločností za plán, ako zamedziť
dopravcom z iných krajín prepravné výkony v Rakúsku.
Rozdielna legislatíva
Zo zákona vyplýva, že slovenskému vodičovi pracujúcemu pre
slovenskú dopravnú spoločnosť musí byť za výkon práce na
rakúskom území vyplácaná tunajšia minimálna mzda, ktorá je
v súčasnosti neporovnateľne vyššia ako na Slovensku. Chybné je aj
celkové nastavenie tohto systému, ktorý neberie do úvahy systém
cestovných náhrad vyplácaných vodičom v slovenských dopravných
spoločnostiach. Vďaka týmto „diétam“ tak príjem vodiča býva často
dokonca vyšší, ako by bol na základe vyplácania rakúskej minimálnej
mzdy. Rozdiely v sociálnej legislatíve tak opäť znevýhodňujú
slovenských dopravcov. „Považujem to za dehonestáciu základných
princípov EU, čím myslím najmä voľný pohyb tovaru, osôb a služieb.
Práve najsilnejšie krajiny EÚ ako sú Nemecko, Francúzsko a Rakúsko by

mali nad dodržovaním zásad a princípov únie držať ochrannú ruku.
Všetci dopravcovia by radi zaplatili našich vodičov, ale v takom prípade
očakávame a žiadame, aby aj nás nemecké, francúzske či rakúske
spoločnosti platili tak, ako platia domácich dopravcov,“ vysvetľuje
prezident združenia Ing. Pavol Jančovič, ktorý vo svojom vyjadrení
narážal na odmietanie zahraničných spoločností preplácať slovenským
dopravcom zvýšené náklady vyplývajúce zo zákonom stanovených
miezd vodičov. V rámci európskeho dopravného trhu je Rakúsko jedna
z trojice najčastejších destinácií, kam smerujú slovenské kamióny
a autobusy. Po zavedení tejto finančnej a administratívnej prekážky však
viacero dopravných spoločností zvažuje ďalšie pôsobenie v rámci tejto
krajiny a bude musieť svoje kapacity presmerovať do iných štátov. Ak sa
bude trend popierania základných princípov medzinárodnej dopravy
rozširovať aj do ďalších krajín, je možné, že dopravný trh zostane
výrazne deformovaný.
Nové povinnosti
Dopravca je pred uskutočnením prepravy na územie Rakúska povinný
vyplniť zložitý formulár oznámenia o vyslaní pracovníka, ktorý však ešte
nie je prispôsobený na oblasť cestnej dopravy a vyplnenie formuláru
sa tak stáva takmer nesplniteľnou úlohou. Dostupný je iba jednorazový
formulár a chýba taký, ktorý by platil na dlhší časový úsek. „Dopravná
spoločnosť, tak musí pred každou cestou zaregistrovať nanovo každého
svojho vodiča. Ak si uvedomíme, že dopravca s viacerými vozidlami tak
môže denne urobiť niekoľko prepráv z alebo do Rakúska, tak zistíme,
že väčšinu pracovného času tak zamestnanci spoločnosti strávia
vypĺňaním tohto formuláru,“ vysvetľuje generálny tajomník združenia
ČESMAD Slovakia Ing. Pavol Reich. Rakúske orgány tiež od vodiča

Súčasná situácia na európskom dopravnom trhu je komplikovaná.
Pracovné podmienky vodičov kamiónov, výška platov a sociálny
dumping sa stali horúcou politickou témou. Niektoré bohatšie krajiny
žiadajú prísnejšie európske pravidlá, prípadne sa uchyľujú k domácim
obranným opatreniam. Minulý rok začala Komisia spor s Nemeckom
a Francúzskom pre porušenie pravidiel jednotného trhu na základe ich
zákonov o minimálnych mzdách. Eurokomisárka pre dopravu Violeta
Bulc spolu s komisárkou pre zamestnanosť a sociálne veci Marianne
Thyssen pripravujú nové pravidlá. Mali by tiež vysvetliť, akým spôsobom
sa bude na kamiónovú prepravu vzťahovať iná kontroverzná legislatíva,
a to smernica o vyslaných pracovníkoch. Revízia smernice o vyslaných
pracovníkoch – o zamestnancoch, ktorých firma vyšle pracovať do
inej členskej krajiny, avšak naďalej sa na nich vzťahujú pracovné
zákony domáceho štátu – je predmetom boja medzi členskými
krajinami. Francúzsko, Nemecko a ďalší podporujú sprísnenie smernice
navrhnuté Európskou komisiou. Krajiny strednej a východnej Európy
sú proti. Namietajú aj proti tomu, aby sa inštitút „vyslaného pracovníka“
vzťahoval aj na kamionistov v zahraničí.
Cestná aliancia
Stretnutie ministrov z oblasti dopravy ôsmych krajín Európskej únie
(Francúzsko, Nemecko, Dánsko, Rakúsko, Luxembursko, Belgicko,
Švédsko) a Nórska, ktoré sa uskutočnilo v januári v Paríži, malo za cieľ
vytvorenie deklarácie a spoločného postupu pre ukončenie neférovej
konkurencie a degradácie životných štandardov profesionálnych vodičov
v sektore cestnej dopravy. Podľa slov týchto ministrov sa profesionálni
vodiči sa stali cestnými otrokmi, a tak v spoločnej deklarácii žiadajú
vytvorenie spoločného dopravného trhu, ktorý by rešpektoval sociálne
práva pracovníkov v sektore. Ich dvoma hlavnými požiadavkami
sú rýchlejšia konvergencia regulácií a zlepšenie kontrol. Odmietajú
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obvinenia protekcionizmu, ktoré prichádzajú hlavne z východnej Európy,
pretože ich cieľom je chrániť všetkých pracujúcich v EÚ rovnako.
Otázka férovej konkurencie a sociálnych regulácií v kamiónovej
doprave rozdeľuje členské štáty. Na jednej strane sú východoeurópske
krajiny, ktoré sprísnenie pravidiel považujú za pokus o protekcionizmus
a za vytvorenie bariér na jednotnom trhu. Na strane druhej sú
západoeurópske krajiny hovoriace o sociálnom dumpingu a neférovej
konkurencii. Načasovanie stretnutia a spoločného vyhlásenia nebolo
náhodné. Komisia diskutovala o nových pravidlách pre cestnú
prepravu 1. februára a navrhnúť ich chce v priebehu mája tohto
roka. Európska legislatíva sa doteraz viac zameriavala na liberalizáciu
sektora než na konvergenciu sociálnych štandardov. Podľa deviatich
západoeurópskych krajín má byť májový legislatívny návrh Bruselu
bodom obratu. Deväť krajín chce pre svoje návrhy získať aj ostatných
členov únie. Jednou z oblastí, na ktorú chcú upozorniť, je preprava
tovarov v ľahkých vozidlách, napríklad v dodávkach. Túto prax využíva
stále viac firiem. Umožňuje im to obchádzať európske regulácie
o dĺžke pracovného času a vyhnúť sa daniam uvaleným na ťažké
nákladné vozidlá. Vyhlásenie deviatich ministrov síce nespomína
návrh minimálnej mzdy pre vodičov, no Francúzsko a Nemecko ho
chcú v Bruseli presadzovať. Požadujú, aby sa na vodičov na ich cestách
vzťahovali ich pravidlá pre minimálnu mzdu bez ohľadu na to, v ktorej
krajine je registrovaný zamestnávateľ vodiča.
Boj v europarlamente
Zákony o minimálnej mzde sú horúcou témou aj v Európskom
parlamente, kde skupina poslancov prevažne z východnej Európy
bojuje so štátmi západnej Európy. Dôležitú rolu v tomto smere zohráva
aj slovenský zástupca Európskeho parlamentu Richard Sulík, ktorý
intenzívne spolupracuje aj so zástupcami združenia ČESMAD Slovakia,
takže má informácie k problematike z prvej ruky. Keďže aj Rakúsko sa
pridalo k Nemecku a Francúzsku od 1. 1. 2017, Sulík ešte v januári tohto
roku adresoval Európskej komisii parlamentnú otázku, v ktorej zisťoval,
či komisia plánuje začať v tejto súvislosti konanie o porušení práva
Únie aj proti Rakúsku. Na odpoveď sa stále čaká. „Nemecko, Francúzsko
a najnovšie aj Rakúsko ochraňujú svoje miestne trhy pred dopravcami
z ostatných členských krajín. Prístup, aký tieto krajiny zvolili, zabraňuje
slobode služieb a voľnému obchodu s tovarmi, čo ukazuje, že členské
štáty nemajú rovnaký meter na každého, a nečinnosť Komisie v tomto
smere nepotvrdzuje jej nestrannosť,“ vyhlásil Richard Sulík.
Ako už vieme, konanie voči Nemecku sa nepohlo vôbec dopredu,
a preto Sulík inicioval ďalšiu výzvu pre EK. V spolupráci s ďalšími
europoslancami pripravil list, v ktorom spoločne vyzývajú komisiu,
aby v začatých konaniach voči Nemecku a Francúzsku pristúpila k tzv.
odôvodnenému stanovisku, ktoré priamo predchádza súdnemu
konaniu, a usmernila krajiny tak, aby nedochádzalo k protekčnej
ochrane vlastného trhu a aby sa nezaťažovali dopravcovia z iných
členských krajín neúnosnými administratívnymi bariérami v ich
podnikaní na jednotnom európskom trhu. V liste sa spomína aj to,
že svojím nekonaním komisia motivuje ostatné krajiny k prijatiu
podobných národných zákonov, ako to tento rok urobilo aj Rakúsko.
V súčasnosti existuje právna neistota v sektore medzinárodnej cestnej
dopravy. Dopravcovia musia tolerovať nadmerný nárast byrokracie,
organizačných a finančných poplatkov, ktoré napokon spôsobujú, že
nie sú konkurencieschopní na vnútornom trhu.

INFORMUJEME

NEMOCNICE, AMBULANCIE I PACIENTI
ŽIADAJÚ VIAC PEŇAZÍ PRE ZDRAVOTNÍCTVO

Na rokovaní odovzali zástupcovia 14 podnikateľských združení
a obchodných komôr premiérovi spoločný list, v ktorom opisujú kľúčové
problémy verejného obstarávania, ktorého problémom nie je dostatočná
legislatíva, ale skôr aplikačná prax.
Verejné obstarávanie patrí už dlhodobo medzi témy, ktorým podnikatelia
na Slovensku všeobecne pripisujú zvýšenú pozornosť. Pre mnohých
sú štátne a verejné inštitúcie významnou časťou ich odberateľov, avšak
ešte dôležitejšou je skutočnosť, že verejné zákazky svojím objemom
významne ovplyvňujú konkurenčné prostredie v jednotlivých odvetviach
ekonomiky. Správne fungujúci systém verejného obstarávania preto nie
je dôležitý len z hľadiska efektívneho vynakladania verejných financií, ale
je tiež jedným z kľúčových predpokladov na zvyšovanie transparentnosti
podnikateľského prostredia na Slovensku, ako aj boja proti korupcii.
Pozitívne hodnotíme pokračujúcu elektronizáciu verejného obstarávania,
čoraz otvorenejšiu komunikáciu a angažovanosť Úradu, čoho dôkazom
je aj nedávna výzva na predloženie podnetov z praxe adresovaná
podnikateľským subjektom v súvislosti s pripravovanou novelou ZVO,
či avizované posilňovanie jeho personálnych kapacít. Napriek pokroku,
ktorý sa podarilo v tejto oblasti dosiahnuť, viaceré problémy vo verejnom
obstarávaní naďalej pretrvávajú, vrátane jeho vnímania ako jedného
z hlavných zdrojov korupcie na Slovensku.
Nadväzujúc na Iniciatívu za vládu zákona (Rule of Law Initiative),
považujú jej signatári, t.j. zamestnávateľské združenia, podnikateľské
asociácie a obchodné a priemyselné komory pôsobiace na Slovensku,

Prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko
poukazuje, že ak štát nebude platiť na zdravotníctvo viac,
neštátne nemocnice môžu mať v lete problém s peniazmi na
platy zamestnancov aj zdravotnú starostlivosť. Prezident Asociácie
súkromných lekárov SR Marián Šóth pripomína, že štát v súčasnosti
platí za svojich poistencov historicky najnižšie odvody. Ani očakávaný
nárast zdrojov od ekonomicky aktívnych poistencov podľa neho
dostatok pre zdravotníctvo nezabezpečí. Ambulantní lekári tiež
upozorňujú, že bez dofinancovania sa zhorší zdravotná starostlivosť.

Úvodom tlačovej konderencie prezident Asociácie
zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Tomáš Malatinský
skonštatoval, že model financovania zdravotníctva je nesprávny.
Vysvetlil, že kým štát platí za svojich poistencov, ako sú deti či
dôchodcovia, ktorých je väčšina, 35,32 eura mesačne, odvod od
ekonomicky aktívneho poistenca spolu s príspevkom zamestnávateľa
je pri priemernej mzde 127,68 eura. “Celé bremeno je na ekonomicky
aktívnom obyvateľstve, ale paradoxne je v zdravotníctve menej
peňazí, aj keď ekonomicky aktívne obyvateľstvo platí viac. Z toho sa
dá vydedukovať, že je ohrozená zdravotná starostlivosť, na akú sme
zvyknutí,” dodal.

Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR Mária Lévyová
má veľké obavy zo zhoršovania kvality a dostupnosti zdravotnej
starostlivosti. Zdôrazňuje, že už v súčasnosti sú problémom rôzne
poplatky a doplatky, ktoré sa podľa nej v prípade nedofinancovania
ešte zvýšia. “Iná cesta nebude, pre mnohých sa stane zdravotná
starostlivosť absolútne nedostupnou,” povedala s dôvetkom, že
už v súčasnosti je problém s liečbou pre pacientov s rakovinou či
čakacími lehotami. “Ak sa to bude zhoršovať, zdravotníctvo nebude
propacientske, ale protipacientske,” varovala.
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PRACOVNÉ STRETNUTIE INICIÁTOROV VÝZVY
„RULE OF LAW“ S PREMIÉROM R. FICOM
Dňa 6.4.2017 sa uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov výzvy
„Rule of law“, ktorá je spoločnou iniciatívou podnikateľských združení,
zamestnávateľských asociácií a obchodných komôr za účelom posilnenia
Slovenskej republiky ako právneho štátu. Asociáciu zamestnávateľských
zväzov a združení zastupoval viceprezident Rastislav Machunka.

Neštátne nemocnice, zamestnávatelia, ambulantný sektor
aj pacienti upozorňujú, že v zdravotníctve chýba minimálne
150 miliónov eur. Spoločne preto žiadajú dofinancovanie
rezortu cez vyššie zdravotné odvody za štátnych poistencov.
V opačnom prípade môže nemocniciam hroziť kolaps,
prepúšťanie či delenie úväzkov. Odborníci vyzývajú koaličné
strany, aby situáciu riešili. Nevylučujú ani podanie zákona
o platoch zdravotníkov, ktorý zvýšil v nemocniciach náklady
na mzdy bez finančného krytia, na Ústavný súd SR.
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ďalšie zlepšenie v oblasti verejného obstarávania za jeden z pilierov
posilňovania právneho štátu a budovania kvalitného podnikateľského
prostredia. Nakoľko boj proti korupcii a presadzovanie princípov Iniciatívy
za vládu zákona je jednou z priorít Programového vyhlásenia vlády
Slovenskej republiky na roky 2016-2020, sme presvedčení, že zlepšenie
fungovania systému verejného obstarávania je spoločným cieľom väčšiny
aktérov verejného aj súkromného sektora. Možno predpokladať, že
mnohé firmy sa verejných súťaží radšej nezúčastňujú, keďže nedôverujú
ich korektnosti. Tým sa zužuje konkurenčný priestor a súčasne sa
obmedzuje možnosť optimalizácie výdavkov štátu.
List obsahuje aj konkrétne návrhy, ako vylepšiť fungovanie Úradu pre
verejné obstarávanie a podmienky pre prácu obstarávateľov:
1. Dôsledné dodržiavanie princípov verejného obstarávania
a postavenie Úradu pre verejné obstarávanie
2. Opatrenia na podporu efektívneho nákupu tovarov, služieb
a stavebných prác vo verejnom sektore
Iniciátori zároveň navrhujú predsedovi vlády, ministerke spravodlivosti
a ministrovi financií vytvorenie pracovných komisií, ktoré by pomohli
zavedeniu opatrení, ktoré navrhujú.
List podpísali Americká obchodná komora, Asociácia zamestnávateľských
zväzov a združení, Business Leaders Forum, Francúzsko-slovenská
obchodná komora, Holandská obchodná komora v SR, Klub 500.
Podnikateľská aliancia Slovenska, Republiková únia zamestnávateľov,
Slovak Compliance Circle, Slovenská banková asociácia, Slovenská
obchodná a priemyselná komora, Slovensko-nemecká obchodná
a priemyselná komora, Slovensko-rakúska obchodná komora a Švédska
obchodná komora v SR.

AKTUÁLNE
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POTREBUJEME ZVÝŠIŤ KVALITU REKVALIFIKÁCIÍ
A PREHODNOTIŤ SYSTÉM ICH FINANCOVANIA
Prinášame Vám rozhovor s Andrejom Huttom, predsedom správnej rady Asociácie duálneho
vzdelávania k aktuálnym témam z oblasti vzdelávania a trhu práce.
potrebných kontrolných mechanizmov štátu a výraznejšom zapojení sa
firiem, vzrastie na štátnych školách požadovaný tlak na kvalitu ich služieb.
Na to, aby sme dokázali byť efektívni, potrebujeme však riešiť nielen
kvalitu vzdelávania poskytovaného štátnymi a súkromnými školami, ale
aj dôsledne prehodnotiť systém financovania jednotlivých študijných
odborov prostredníctvom normatívu. Normatívne financovanie
by sme mohli zachovať, len by sa zjednodušil vzorec jeho výpočtu
a zvýhodňovali sa tie študijné odbory, ktoré trh práce nielen dnes, ale aj
v horizonte najbližších 10 rokov považuje za kľúčové.
Slovensko má od jari 2015 nový zákon o duálnom vzdelávaní.
Ako hodnotíte po takmer dvoch rokoch jeho prínos?
Je veľmi dôležité, že sa takýto zákon pred dvoma rokmi podarilo
úspešne presadiť. Jeho prijatie a implementácia však v praxi ukazujú, ako
nedokonalo bol systém pôvodne nastavený a že potrebuje dramatickú
zmenu. Duálne vzdelávanie sa má čo najbližšie priblížiť potrebám
praxe a má slúžiť výlučne na prípravu skutočných odborníkov, reálne
pripravených na prax. Za absolútne kľúčové považujem prehodnotiť
systém financovania z pohľadu jeho nastavenia. Obsahovo je potrebné
zakomponovať do zákona niekoľko systémových zmien. Jednou z nich
je napríklad vytváranie „simulovaného firemného prostredia“. Pod týmto
pojmom rozumieme nastavenie podmienok vrátane priestorových
možností, s akými sa neskôr žiaci stretnú pri výkone svojej práce a tieto
vybaviť najmodernejším materiálovo-technologickým zariadením.
Nesmieme tiež zabúdať, že väčšina študijných odborov, v súlade
s koncepciou Priemysel 4.0, prejde postupnou informatizáciou. Slovenské
školy by sa mali začať na tento proces už dnes pripravovať.
Viacerí odborníci pri porovnávaní nášho systému duálneho
vzdelávania s vývojom v Nemecku alebo v Rakúsku mu
vytýkajú okrem iného nedomyslené financovanie a nízky
podiel praktickej výučby. Ako to vidíte vy?

Akútny nedostatok kvalifikovaných stredoškolsky vzdelaných
odborníkov technických odborov začína byť jedným
z najväčších problémov slovenskej ekonomiky. Čoraz
nástojčivejšie o tom hovorí vláda, priemyselné zväzy i samotné
firmy. Aktuálne sa vedie dokonca debata o tom, či nepodporiť
príchod zamestnancov zo zahraničia. Kde vidíte riešenie vy?
Situáciu v slovenskom školstve je potrebné urýchlene riešiť. Potreba
reformy sa stala nevyhnutnosťou. O tom ako by mala vyzerať, sa vedú
spory. Zastávam názor, že štát by mal naďalej zohrávať rozhodujúcu
úlohu pri hodnotení kvality škôl a tie nekvalitné by mal nekompromisne
rušiť alebo zlučovať. Slovenské odborné školstvo potrebuje do svojich
stojatých vôd vniesť prostredníctvom konkurencie kvalitu a dynamiku.
Zvýšením podielu kvalitného súkromného školstva, pri zachovaní

S kritikou financovania absolútne súhlasím, je potrebné urobiť zmeny. Čo
sa týka podielu praxe, musíme si uvedomiť základný rozdiel medzi našim
systémom a situáciou v nemecky hovoriacich krajinách. Na tamojších
školách žiak, vstupujúci do systému duálneho vzdelávania ,nemá takmer
žiadne všeobecne vzdelávacie predmety a preto je možné vytvoriť dostatok
priestoru pre praktickú výučbu. U nás nám zákon stanovuje, že žiak musí
absolvovať požadovaný rozsah všeobecne vzdelávacích predmetov.
Navyše naši žiaci majú dohromady viac ako dva mesiace prázdnin, pričom
v nemecky hovoriacich krajinách sú tieto prázdniny limitované na absolútne
minimum. Z tohto dôvodu nie je možné úplne kopírovať nemecký alebo
rakúsky systém do našich pomerov , čo však samozrejme nevylučuje
preberanie jeho viacerých overených efektívnych prvkov.
Prečo podľa vášho názoru väčšina firiem ale aj stredných
odborných škôl váha so zapojením sa do systému duálneho
vzdelávania podľa súčasného zákona?
Je to veľmi jednoduché. Pri súčasnom nastavení, škola , ktorá vstúpi do
systému duálneho vzdelávania, prichádza o časť finančných prostriedkov
z normatívu zabezpečujúcich jej fungovanie. Váhanie škôl je za takýchto
podmienok pochopiteľné.

V poslednom období viacerí vládni predstavitelia, vrátane
premiéra, ale aj niektoré samosprávne kraje hovoria o potrebe
podporiť technicky zamerané stredné odborné školy, vrátane
navýšenia normatívov pre vybrané technické študijné odbory.
Váš názor?

Na Slovensku fungujú viaceré súkromné stredné odborné školy,
zároveň zákon pripúšťa aj možnosť preniesť zriaďovateľské
kompetencie na stredných školách zo samosprávnych krajov na
súkromného zriaďovateľa. Môže to v takýchto prípadoch priniesť
ich väčší záujem o zapojenie sa do systému duálneho vzdelávania?

Je to cesta správnym smerom. Nie je predsa dlhodobo udržateľný stav,
keď normatív pre všeobecný študijný odbor, ktorý nepotrebuje takmer
žiadne materiálovo technické vybavenie, je len o pár stovák nižší ako
normatív pre študijný odbor technického zamerania, pri ktorom však
musí škola zabezpečiť finančne náročné vybavenie učební a ďalších
zariadení.

Je to nielen o zvýšení záujmu o duálne vzdelávanie, ale tiež
o skvalitnení celého vzdelávacieho procesu. Zároveň sa takto vytvára
zdravé konkurenčné prostredie a dopĺňa sa ponuka vzdelávacích
inštitúcií v regiónoch . Takýto vývoj podporuje aj výraznejšie väzby
medzi zamestnávateľmi a školami. Nesmieme zabúdať, že školstvo
nám stagnuje viac ako 25 rokov a preto by sme mali kroky v ňom
uskutočňovať citlivo ale razantne.

Na nevyhovujúci vývoj na Slovensku zareagovali niektoré
veľké firmy tak, že si samy zakladajú vzdelávacie inštitúcie ,
ktoré by im pripravovali chýbajúcich odborníkov. Spomeňme
aspoň Železiarne Podbrezová alebo Duálnu akadémiu,
založenú spoločnosťami Volkswagen Slovakia, Matador Group,
Siemens spolu s Bratislavským samosprávnym krajom. Je to
jedno z možných riešení?
Podnikové školy sú osvedčený model z minulosti, o tom niet pochýb.
Myslím si však, že postupne prejdeme k modelu bežnému v západnej
Európe, kde firmy preferujú kooperáciu s úspešnými prevádzkovateľmi
súkromných a štátnych škôl. Tieto pre ne vzdelávajú potrebných a na
prax pripravených odborníkov.

Popri duálnom vzdelávaní je pre firmy ďalším problémom
rekvalifikácia zamestnancov. Ako hodnotíte spoluprácu
Úradov práce a firiem v tejto oblasti?
Firmy si stále viac uvedomujú, že rekvalifikácia je spôsob, ako doplniť
nedostatok pracovných síl na trhu v krátkodobom a strednodobom
horizonte. Pre zefektívnenie celého procesu však potrebujeme prehodnotiť
systém financovania rekvalifikácií, postavený na nevyhovujúcich normách
a zároveň výrazne zvýšiť kvalitu rekvalifikácií. Prihováram sa takisto za to, aby
MŠVVaŠ SR a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny dostali v tejto oblasti do
rúk oveľa väčšie kompetencie. Spomeniem predovšetkým proces certifikácie
firiem, ktoré zabezpečujú rekvalifikačné kurzy v spolupráci s Úradmi práce.

AKTUÁLNE
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OSLAVA SVETOVÉHO DŇA VODY Z POHĽADU
ASOCIÁCIE VODÁRENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ
22. marec bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov za Svetový deň vody. V tento deň si ľudia
na celom svete pripomínajú dôležitosť vody ako základnej zložky životného prostredia a poukazujú
na jej nepostrádateľnosť v našom živote. Organizácia spojených národov vyhlasuje každý rok
aktuálnu tému. V roku 2017 sú témou Svetového dňa vody „Odpadové vody“.

podujatí konaných pri príležitosti osláv Svetového dňa vody. Ocenené
boli štyri obrazy s tematikou súvisiacou s názvom súťaže. Mladí
umelci si v prítomnosti vodohospodárov prebrali hodnotné ceny
z rúk zástupcov Ministerstva životného prostredia SR, Asociácie
vodárenských spoločností Združenia zamestnávateľov vo vodnom
hospodárstve na Slovensku a Výskumného ústavu vodného
hospodárstva. Zároveň bola dňa 30. marca v átriu Ministerstva
životného prostredia SR otvorená výstava prác študentov, ktorí sa
zapojili do výtvarnej súťaže. Prax ukázala, že každý rok do súťaže
zapája viac stredných umeleckých škôl a k organizátorom prichádza
viac výtvarných diel. Veríme, že 7. ročník súťaže pripravovaný v roku
2018 opäť osloví študentov stredných škôl a prinesie ďalšie zaujímavé
obrazy, ktoré potešia oko hodnotiacej komisie aj bežnej verejnosti.

Na Slovensku je téma zneškodňovania odpadových vôd vysoko
aktuálna. V posledných desiatich rokoch sa vďaka podpore
Európskej únie vybudovali v rámci Operačného programu životné
prostredie stovky kilometrov sietí verejných kanalizácií. Zároveň boli
intenzifikované desiatky čistiarní odpadových vôd tak, aby vyhovovali
európskym štandardom.
Naša krajina vďaka svojej geografickej polohe patrí medzi krajiny,
ktoré netrpia nedostatkom vody. Je jednou z najväčších zásobární
vody v strednej Európe. Zásoby podzemných vôd kapacitne
viacnásobne prevyšujú potrebu vody na Slovensku. Našou
úlohou je myslieť nielen na kvantitu, ale aj na kvalitu vody. Zdroje
pitných vôd, ktoré sú ukryté pod zemským povrchom sú unikátne
a nenapodobiteľné. Práve pre tento fakt ich treba chrániť pre budúce
generácie. Kvalitná voda je naším najväčším prírodným bohatstvom.

Je to strategická surovina, ktorá robí Slovensko zaujímavým pre
krajiny, ktoré trpia jej nedostatkom a v budúcnosti môže zabezpečiť
značný ekonomický prínos pre našu krajinu. Najlepšou ochranou
tohto bohatstva je efektívne odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
Téme efektívneho hospodárenia s vodou na území Slovenska
sa venovalo aj slávnostné podujatie organizované Asociáciou
vodárenských spoločností (AVS) a Združením zamestnávateľov vo
vodnom hospodárstve na Slovensku (ZZVH) pri príležitosti osláv
Svetového dňa vody. Podujatie sa uskutočnilo počas veľtrhu Coneco
racioenergia a voda dňa 23. marca 2017. Zúčastnilo sa na ňom
120 odborníkov z oblasti vodného hospodárstva, zastupujúcich
zamestnávateľov ako Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.,
Vodohospodársku výstavbu, š.p., prevádzkovateľov a vlastníkov
verejných vodovodov a kanalizácií, ale aj pracovníkov štátnych

inštitúcií, ministerstiev a vzdelávacích inštitúcií. So slávnostnými
príhovormi vystúpila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR, Gabriela Matečná, štátny tajomník Ministerstva
životného prostredia SR, Norbert Kurilla, predsedníčka a Združením
zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Ľubica
Kopčová, prezident Asociácie vodárenských spoločností, Stanislav
Hreha. Všetci rečníci vo svojich príhovoroch poukázali na potrebu
ochrany vodných zdrojov pred znečistením odpadovými vodami.
Rezonovala hlavne otázka relatívne nízkej pripojenosti obyvateľov
Slovenska na verejné kanalizácie v porovnaní s okolitými štátmi. Po
ukončení oficiálnej časti podujatia prišla tá príjemnejšia časť a to
oceňovanie víťazov súťaže stredných umeleckých škôl s názvom
„Deň pre vodu, voda pre život“, ktorá bola jedným so sprievodných

Študenti pri príležitosti Svetového dňa vody len nesúťažili. Mali
možnosť sa aj zabaviť a zahrať počas interaktívneho popoludnia, ktoré
pre nich pripravili organizátori osláv Svetového dňa vody v Expoklube
v Inchebe v Bratislave. Zamestnávatelia, ktorých hlavnou činnosťou
je práca v oblasti vodného hospodárstva si pre študentov pripravili
ochutnávku vody, vedomostnú súťaž o vodných živočíchov, preskúšali
znalosti študentov z balneológie, oboznámili ich s využívaním 3D
tlače v rámci zlepšovania kvality výuky. Mladí kolegovia študujúci na
Slovenskej technickej univerzite im podali informácie a možnostiach
štúdia v programe Vodné stavby a vodné hospodárstvo a zástupcovia
Slovenskej agentúry životného prostredia pripravili zaujímavú
prednášku s témou Voda. Veríme, že tieto aktivity prispejú k lepšej
propagácií povolania „Vodohospodár“ a privedú mladých ľudí bližšie
k práci s vodou a uvedomeniu si zodpovednosti za jej ochranu
a trvalo udržateľný rozvoj.
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Cesta k výsledku nikdy nebola jednoduchšia...

vývojom vlastného zariadenia, ktoré bude spĺňať naše prísne požiadavky
na výsledný produkt. Pri vytváraní funkčného modelu sme diskutovali
na rôzne témy využitia a teda modulárnosti zariadenia. Preto je TruDi
koncepčne stavaná do výšky a pôdorys predstavuje rovnostranný pevný
trojuholník. Vďaka unikátnej pohyblivej upevňovacej hlave sme vyriešili
otázky ohľadne rozšírenia resp. jednoduchej vymeniteľnosti funkčných
zariadení (druhá tlačová hlava, laser), ale hlavne sme tým dokázali
zmenšiť funkčný pracovný priestor zariadenia a zamedziť nepresnostiam
ak by sme šli variantom statickej hlavy a pohyblivej podstavy. Celková
konštrukcia umožňuje praktické rozšírenie na laserový 3D skener.

Aký bol prvotný zámer?
Prvotný zámer projektu TruDi bol vytvoriť nástroj umožňujúci vytvárať
prototypy pre následné testovanie správnosti konštrukcie v prostredí vývoja
a výroby. Vzhľadom na myšlienkovú rozmanitosť, ktorú táto technológia
ponúka sme veľmi rýchlo začali uvažovať odvážnejšie, ako by sme modulovo
rozšírili možnosti pre bežné používanie. Vytvorili sme koncept, ktorý do
budúcnosti poskytuje jednoduchú možnosť rozšíriteľnosti v domácich
podmienkach. Koncepciou TruDi ako skladačky chceme sprostredkovať pocit
spoznávania technológie v tej najvyššej miere. Jednou z našich tajných želaní
je touto cestou vytvoriť vzťah a technickú zručnosť k tomuto typu zariadení.
Ďaľšou úrovňou je rozvoj myšlienkových vylepšení pri tvorbe prototypov
alebo existujúcich predmetov alebo len zoznámenie sa s proporčne reálnymi
objektmi, ktoré by sme v podmienkach bežného zoznamovania nemali
(historické, technologické, biologické,...).

Prečo práve školy?
Akonáhle sme začali uvažovať nad sprístupnením konceptu TruDi
verejnosti uvedomili sme si potenciál zoznámiť s touto technológiou deti
na školách, kde ako učebná pomôcka vie TruDi pozitívne motivovať žiakov/
študentov k lepším výkonom samoštúdia vo voľnom čase, možnosť naučiť
sa zodpovedne pracovať v tíme alebo autonómne. Myslíme si, že TruDi vie

Coneco Bratislava 2017 sa niesla v duchu racioenergie a vody.
Vystavovatelia poukázali na najnovšie technológie šetriace životné
prostredie, pričom spĺňali prísne požiadavky na komfort dnešnej
konzumnej/modernej spoločnosti. Špeciálnu pozornosť v priestoroch
Expo Incheba venovali vodárske spoločnosti dôležitosti ochrany
vody, kde prezentovali informácie poukazujúce na jej dôležitosť,
spracovanie a samozrejme ochranu prirodzených zdrojov. Zaujímavým
vystavovateľom tejto sekcie bol projekt TruDi, ktorá primárne predstavuje
tlač 3D objektov. Myšlienkovo sa projekt TruDi dostal do diskusie
s Asociáciou vodárenských spoločností (AVS), ako vhodná metodická
pomôcka pre školy zamerané nielen na prácu s vodou. Vďaka možnosti
vytvorenia priestoru na sebarealizáciu, kde s pomocou TruDi v kombinácii
s metodikou výučby vieme vzbudiť a pestovať zručnosti žiakov, či už
technické alebo sociálne. Ale prečo školy zamerané na prácu s vodou?
Pretože ako pri jediných dokážeme sprostredkovať pocit reality, kde
výtlačky z 3D tlačiarne musia spĺnať aj parameter vodotesnosti, a tak
si študenti môžu vyskúšať situácie maximálne priblížené skutočným
podmienkam.

Čo vlastne predstavuje projekt TruDi?
Zoznámenie sa, digitalizácia, zhmotnenie a analýza výsledkov projektov
zadaných študentom alebo skupinám pomocou technologickej pomôcky
TruDi. TruDi nástroj schopný spracovať digitalizované dáta z počítača
a preniesť ich do 3D skutočného modelu, možného podrobiť analýzy.

Čo predchádzalo vzniku?
Vznik TruDi je priamo naviazaný na zefektívnenie práce a úspore
nákladov spojených so strojárskou prvovýrobou, kde je vyžadovaná
vysoká presnosť, ktorú je potrebné udržať počas vývoja konkrétnej
súčiastky. Tento počiatočný proces často vyžaduje vyrobiť náročnou
technológiou a materiálom testovaciu súčiastku. Myšlienka zaobstarať
3D tlačiareň na účely výroby prototypu sa zdala viac ako vítaná. Žiaľ,
dotyk s týmto svetom nám ukázal tvrdú realitu nedostatkov tejto
technológie. Vzhľadom na naše zameranie sme začali uvažovať nad
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svojou myšlienkovou podstatou zaujať nielen technikov, ale ponúka širokú
paletu tvorivosti pre fantáziu a spoznávanie ako také. Treba pripomenúť,
že TruDi ako zariadenie poskytuje dva rozmery poznania, prvým je
skúška správnosti vytvorených 3D objektov a druhý poznanie realisticky
vytlačených predmetov, ktoré z fotografie alebo kresby nemáme. Veríme,
že TruDi je odpoveďou na zoznamovanie detí s týmto typom technológie
a prebudí alebo rozšíri ich záujem spoznávania.

Vízia uplatnenia?
Myšlienka projektu TruDi nie je len o samotnom mechanickom produkte.
V otázkach uplatnenia a významu sme sa zamerali aj na získanie osobných
a sociálnych kompetencií. Prečo? Odpoveď, na ktorej sme sa zhodli bol fakt
dnešného školstva, že sa zameriava na vedenie (v zmysle vedieť), a úplne
opomenuté ostalo spoznávanie, zvedavosť a zlepšovať, prípadne tvoriť nové.
Práve tieto aspekty sme sa znažili povzniesť v projekte TruDi, kde hravou
formou môžeme zaujať pozornosť žiakov, ktorí pri práci, či už z vlastnej
inciatívy alebo zadaných projektoch môžu pracovať v tímoch a tým si osvojiť
modely sociálnych kompetecií. Predpokladáme, že vhodnými metodickými
pokynmi vieme vzbudiť záujem žiakov a tým ich pripraviť na reálne
situácie pracovného života. TruDi ako nástroj pre zhmotnenie zvedavosti
a naštartovanie samovzdelávania prinesie do praxe zodpovednosť,
schopnosť pracovať v tíme, riešiť samostatne vzniknuté situácie, vyvodzovať
z nich závery a v neposlednom rade potrebu veci zlepšovať alebo vytvárať
úplne nové. A práve TruDi s vhodným modelom vzdelávania môže vzbudiť
záujem veci podrobnejšie skúmať, zlepšovať alebo vytvárať úplne nové
koncepty. Veríme, že týmto prístupom zmeníme dnešný trend spracovávania
a finalizácie na výskum a vývoj pomocou funkčného prepojenia vedy a praxe,
kde TruDi tvorí neoddeliteľnú časť, pretože dokáže efektívnym a ekonomicky
nezaťažujúcim spôsobom zhmotniť teóriu do praxe a tým ju konfrontovať
s realitou. Sme presvedčení, že žiaci metodicky vedení zvedavosťou a túžbou
po spoznávaní a možnosťou veci zlepšovať alebo vytvárať nové, sú základ pre
jednoduchšie získanie osobných a sociálnych kompetencií, ktoré sú kľúčové
pri ekonomickej a sociálnej integrácii jednotlivca v spoločnosti.
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ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY –
HOSTITEĽ VÝJAZDOVÉHO ZASADNUTIA
PREZÍDIA AZZZ SR

Asociácia správcov registratúry združuje subjekty zaoberajúce sa, resp.
majúce vo svojej podnikateľskej činnosti správu registratúry a na MV
SR bola zaregistrovaná vo februári 2005, teda už 13. rok vykonáva svoju
činnosť. Trinástka je síce z pohľadu numerológa magické číslo, ale pre
asociáciu je dôležitejšie malé jubileum – 5. výročie členstva v AZZZ.
S precíznosťou, ktorú vyžaduje aj vykonávanie našej činnosti, sme sa
radi zhostili možnosti pripraviť výjazdové zasadnutie Prezídia AZZZ.
Miesto zasadnutia, po starostlivom zvážení, sme zvolili na historicky
čarovnom mieste v Hoteli pod Zámkom v Bojniciach. Na tomto mieste
práve preto, že okrem historicky silnej slovenskej symboliky tu vznikla
naša asociácia, ale tiež sme si pripomenuli 20. výročie spoločnosti AD
ACTA, s. r. o., zakladajúceho člena asociácie.

Cieľom Asociácie správcov registratúry je vytvoriť partnerstvo pre
občana, podnikateľské subjekty, rôzne profesijné zväzy a združenia, pre
štátne archívy a v konečnom dôsledku pre štát.
Asociácia správcov registratúry sa od jej vzniku snaží vytvoriť úzke
kontakty s MV SR, konkrétne s odborom archívov a registratúr a stala sa
aj členom Spoločnosti slovenských archivárov. Zástupcovia asociácie
uskutočnili rokovania s mnohými inštitúciami a orgánmi, zúčastnili
sa množstva rôznych podujatí s tematikou správy registratúry a ako
členovia Spoločnosti slovenských archivárov sa aktívne zúčastňovali na
archívnych a predarchívnych dňoch a mnohé aj spoluorganizovali.
„O tom, že sme relevantným partnerom MV SR je aj skutočnosť, že minister
vnútra už druhýkrát podpísal s predsedom asociácie memorandum

o spolupráci. Rovnako významná je pre nás aj skutočnosť, že minister
vnútra prevzal záštitu nad I. odbornou konferenciou o správe registratúry
organizovanou Asociáciou správy registratúry“, povedal predseda Asociácie
správcov registratúry Jozef Vážny. Konferencie sa zúčastnil aj p. R. Machunka
– viceprezident AZZZ a svojím príhovorom o budúcnosti správy registratúry
v istej kontinuite nových systémov a technológií s modernou dobou,
obohatil program konferencie. „Budúcnosť správcov registratúr je možno
v istej kontinuite systémov, ktorá ide ruka v ruke s modernou dobou. Dnes
si už s ťažkosťami pozrieme obsah nejakej diskety, ktorá bola v minulosti
veľkým hitom,“povedal viceprezident AZZZ Rastislav Machunka. Rovnako
za významnú považujeme účasť zástupcov českej „Asociace předarchivní
péče“, ktorá vznikla na základe dlhodobej spolupráce slovenskej spoločnosti
AD ACTA, s. r. o. a českej spoločnosti ARIES DATA, a. s. podľa vzoru slovenskej

Asociácie správcov registratúry. Obdobné problémy v správe registratúry na
Slovensku a predarchívnej starostlivosti v Čechách nás utvrdzujú v tom, aká
dôležitá je spolupráca s kompetentnými orgánmi pri presadzovaní svojich
cieľov, keďže téma konferencie bola „správa registratúry – moderný nástroj
systému kvality organizácie“.
Efektívna správa registratúry je aj obsahom seminárov, ktoré
organizačne zabezpečuje Asociácia správcov registratúry, a ktorých
lektormi sú odborní pracovníci MV SR. Za obdobie organizovania
seminárov evidujeme už 10 396 účastníkov, čo tiež považujeme za
aktívnu formu osvety v prospech správy registratúry.
Cieľom asociácie je aj presadzovať záujmy podnikateľskej verejnosti, a to
aj členstvom v takej vrcholovej zamestnávateľskej organizácii ako je AZZZ.
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SPPK K ZÁKONU O ODPADOCH
Od 1. júla 2016 sa uplatňuje veľká novela zákona o odpadoch, ktorá zaviedla tzv. systém rozšírenej
zodpovednosti výrobcov. Na základe tohto systému výrobcovia prispievajú do organizácií zodpovednosti
výrobcov /OZV/ určitou sumou za všetky obaly, ktoré uvádzajú do obehu. Výška poplatku sa líši v závislosti
od jednotlivých druhov obalov. OZV následne vyzbierané prostriedky prerozdeľujú obciam, ktoré za
ne financujú systém separovaného zberu odpadov na území obcí. Celý systém slúži na plnenie limitov
recyklácie odpadov z obalov vo výške limitov, ktoré predpísala Európska únia.
primárnym biznisom,
•

V dôsledku zle nastaveného systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov
došlo ku skokovitému zvýšeniu nákladov výrobcov na obaly v niektorých
prípadoch až na 10-násobok (v závislosti od druhu materiálu: papier, plast
– cca 4-násobok; sklo, kovové obaly, viacvrstvové kombinované materiály /
VKM/ – až 10-násobok). Niektorým spoločnostiam len samotné náklady
na zhodnotenie obalov stúpli až 10-násobne z 0,2 % až na 3 % z obratu.

Predseda J. Vážny ukazuje archívy Asociácie správcov registratúry
Pod heslom „jednoducho, efektívne a v súlade so zákonom“ sa snažíme
o znižovanie nákladov prostredníctvom dokumentu manažmentu a rovnako
sme ochotní poskytovať odborné poradenstvo v oblasti registratúry.

Problém slovenského systému je, že výrobca v skutočnosti nemá žiadny
vplyv na výšku poplatkov, ktoré do systému platí. Náklady na prevádzku
systému závisia od:

Našou snahou je aj zvyšovať povedomie o činnosti štátnych archívov
a ich nezastupiteľnosti pri uchovávaní kultúrneho dedičstva a zároveň
sa podieľať na záchrane archívnych dokumentov v prospech štátnych
archívov.

1. zmlúv medzi OZV a obcami o financovaní separovaného zberu,
2. zmlúv medzi obcami a zberovými spoločnosťami o prevádzke
separovaného zberu.

Na základe našich praktických skúseností pomáhame aj pri tvorbe
legislatívy, čím sa znižuje živelné ničenie registratúry a naopak, zachránené
registratúrne záznamy pomáhajú pri zvyšovaní vymožiteľnosti práva.

Tieto zmluvy sa uzatvárajú bez dohľadu výrobcov, resp. mimo systému
verejného obstarávania.
Medzi najviac postihnutých výrobcov patria potravinárske podniky. Systém
rozšírenej zodpovednosti výrobcov bol zavedený bez diskusie s výrobcami
a v rozpore so Smernicou EÚ. Potravinári považujú zavedený systém
rozšírenej zodpovednosti výrobcov za:

V súčasnej dobe je pre asociáciu samozrejmosťou aj podpora, rozvoj
a používanie IT v správe registratúry.
ASR vytvára partnerstvo pre občana, podnikateľské subjekty, či štátne
archívy, ktoré si nechajú spravovať svoje písomnosti treťou osobou. ASR
sa smerom k občanovi sa snaží zvyšovať informovanosť a oblasti správy
registratúry, odborne spravovať a chrániť osobné spisy, údaje a doklady
občana pre jeho vlastnú potrebu v budúcnosti v bezpečne uložených
priestoroch. „Jednoducho- efektívne- v súlade so zákonom“. V tomto duchu
sa nesie aj budúcnosť správcov registratúry. V súčasnej dobe sa informácie
neukladajú len písomne na papier, ale aj na iné nosiče, ktoré sú v dnešnej
dobe praktickým a moderným nástrojom mnohých užívateľov a firiem.
Problémy v podnikaní majú aj pracovníci v oblasti registratúry.
„Vytvorením zlého podnikateľského prostredia, zvýšením
administratívneho zaťaženia zo zle formulovanej legislatívy vzniká
pokles efektivity podnikania. Firmy sú nútené sústrediť sa nie na vlastné
podnikanie, ale na sprievodné povinnosti, ktoré zvyšujú zaťaženie
podnikateľov,“ povedal predseda ASR SR Jozef Vážny. ASR do dnešného
dňa vytvorila úzku spoluprácu s odborom archívu a registratúry
ministerstva vnútra a so štátnymi archívmi. ASR si uvedomuje význam
kultúrneho dedičstva, a snaží sa participovať pri záchrane štátnych
archívov pred ich znehodnotením.
V každom prípade si na záver dovolím povedať, že v predarchívnej
starostlivosti, po novom v správe registratúry, Asociácia správcov
registratúry svojou doterajšou činnosťou zaznamenala kvalitatívny vzostup.

NESPRAVODLIVÝ, pretože:
•

znamená 5-10-násobné zvýšenie nákladov výrobcov na odpady
z obalov,

•

celý systém platia iba výrobcovia, pričom zberové spoločnosti, OZV,
obce a občania sa iba „vezú“,

NETRANSPARENTNÝ, pretože:

Nie je to len subjektívny pocit. Sú to aj vyjadrenia kompetentných, ktoré
sú aj publikované. Vo Fóre archivárov sa dá dočítať, že Asociácia správcov
registratúry má jednoznačnú snahu spolupracovať so štátnymi archívmi
a prispôsobiť svoju činnosť celospoločenským záujmom.
Veríme, že zasadnutie Prezídia AZZZ prebehlo aj našou zásluhou
úspešne a popri riešení závažných tém nášho podnikateľského
prostredia, ktoré boli na programe zasadnutia, si členovia Prezídia AZZZ
odniesli tie najlepšie dojmy k čomu prispela aj dobrá atmosféra, ktorú
sme sa snažili vytvoriť.

legislatívne prekážky bránia vytvoreniu konkurenčného prostredia
medzi OZV. To za krátky čas viedlo k tomu, že dve najväčšie OZV majú
zazmluvnených až 90 % obcí. Na Slovensku tak v oblasti odpadov
z obalov vzniká prakticky monopolná situácia a prevádzka systému
bude stále drahšia.

•

výrobcovia systém platia, ale nevidia do reálnych nákladov na
prevádzku systému a nemajú možnosť výšku poplatkov ovplyvniť,

•

zmluvy v systéme sa uzatvárajú bez verejného obstarávania a na dlhé
časové obdobie (presahujúce funkčné obdobie toho-ktorého starostu
alebo primátora),

NEEFEKTÍVNY, pretože:
•

občan má separovaný zber zadarmo, preto nie je motivovaný kupovať
výrobky v opakovane

•

použiteľných obaloch. Nedôsledné triedenie odpadu zároveň vyvoláva
dodatočné náklady na dotrieďovanie, ktoré musia platiť výrobcovia,

•

systém ovládli záujmové skupiny, pre ktoré je nakladanie s odpadmi ich

Celkovo výrobcom potravín stúpli náklady na odpady z obalov
medziročne zo 7 mil. € až na takmer 40 mil. €. Napriek takémuto
masívnemu transferu finančných prostriedkov sa však miera recyklácie
odpadov z obalov na Slovensku v zodpovedajúcej miere nezvýšila.
Potravinársky priemysel sa v súčasnosti nachádza v ťažkej situácii. Od roku
1989 klesol počet zamestnancov o 56 % (zo 65 tis. na 28,3 tis.). Kontinuálne
sa zvyšuje záporné saldo obchodnej bilancie s agropotravinárskymi
komoditami. V roku 2016 dosiahlo takmer –1,3 mld. €, pričom medziročne
sa zvýšilo o ďalších 200 mil. €. Zároveň pokračuje trend znižovania podielu
slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov, kde sme sa dostali
na úroveň 39 %.
Z uvedených dôvodov výrobcovia potravín nie sú schopní systém
rozšírenej zodpovednosti výrobcov v terajšom nastavení financovať.
Európska legislatíva záväzne ustanovuje limity na triedený zber len pre
papier, plasty, kovy a sklo. Triedený zber VKM je nad rámec európskej
legislatívy a predstavuje ďalšiu zbytočnú záťaž na pleciach výrobcov,
bez analýzy dopadov a bez konzultácie s dotknutým priemyslom, čo je
v rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2016 – 2020. Ide
o typický prípad tzv. škodlivého gold-platingu – dobrovoľného zavádzania
regulačných povinností nad rámec európskej legislatívy s negatívnym
dopadom na konkurencieschopnosť domácich výrobcov. Zavedenie
triedeného zberu VKM sa pritom pripravuje formou poslaneckého
návrhu, čím sa obchádza riadny legislatívny postup a medzirezortné
pripomienkové konanie.
Potravinári nespochybňujú myšlienku separovaného zberu odpadu
a chcú k jeho fungovaniu prispieť v miere, ktorú od nich možno
spravodlivo požadovať. Chcú však mať zároveň kontrolné nástroje
a garancie, že finančné prostriedky v systéme nebudú vynakladané
neefektívne a v prospech niektorých záujmových skupín. Potravinári
preto požadujú, aby bol systém nastavený spravodlivo, transparentne
a efektívne.
Prenášanie povinností len na niektoré priemyselné odvetvia a zbavovanie
sa zodpovednosti cez výnimky vytvára nielen diskriminačný a nespravodlivý
systém, ale tiež systém, ktorý v praxi nemôže fungovať. Nakladanie
s odpadom musíme aj na Slovensku povýšiť na celospoločenskú
zodpovednosť.
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