
 

 
Perspektívy živnostenského podnikania 

Odborná konferencia  
 

Dnes sa v Jurkovičovej teplárni v Bratislave koná odborná konferencia pod názvom Perspektívy 

živnostenského podnikania. Pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej ju organizuje Slovenský 

živnostenský zväz, ktorý združuje živnostenské spoločenstvá a profesijné združenia podnikateľov už od 

roku 1992. Hlavným partnerom podujatia je Slovak Business Agency. 

 

Program konferencie je rozdelený do dvoch hlavných sekcií: I. Tridsať rokov živnostenského podnikania 

a II. Aktuálne výzvy a perspektívy živnostenského podnikania.   

V úvodnej sekcii sa zástupcovia ministerstiev venovali 30 ročnej histórií živnostenského podnikania na 

Slovensku. Živnostenské podnikanie má svoje pevné miesto v slovenskej ekonomike, je voľbou pre 

státisíce jednotlivcov, ktorí sú ochotní niesť riziká podnikania pri uskutočňovaní svojich podnikateľských 

vízií a plánov. Podmienky, ktoré definuje štát, majú zohľadňovať slabé postavenie samostatne zárobkovo 

činných osôb v dodávateľskom reťazci a pomáhať chrániť živnostníkov pred nadmerným 

administratívnym a finančným zaťažením. 

 

Prezident SŽZ p. Stanislav Čižmárik poukázal predovšetkým na často zlyhávajúce dodržiavanie pravidiel 

prijímania legislatívy: „Pri prijímaní zákonov a ich zmien v súčasnosti v oveľa väčšej miere než kedykoľvek 

predtým absentuje verejná odborná diskusia, spoločné hľadanie najlepších možných kompromisných 

riešení. Zohľadňovanie výsledkov z analýzy dopadov na podnikateľské prostredie alebo na rozpočty 

verejnej správy je len symbolické a zámery, často populistického charakteru, sú prijímané „za akúkoľvek 

cenu“. Tento trend by mali zákonodarcovia zastaviť, a prísne odlišovať zákony súvisiace s mimoriadnou 

politickou či zdravotnou situáciou od takých návrhov, ktoré si nutne vyžadujú odbornosť a spoločenský 

konzensus.“  

 

V kontexte súčasnej energetickej a materiálovej krízy sú živnostníci a malí podnikatelia vystavení 

enormného vplyvu nárastu cien energií a vstupných materiálov. Ten môže viesť až k strate ich 

konkurencieschopnosti. Pri príležitosti dnešnej konferencie preto vyzývame zodpovedných vládnych 

predstaviteľov, aby pristúpili k opatreniam pre zníženie negatívnych vplyvov ekonomického vývoja na 

malé podniky a bezodkladne hľadali spôsoby, ako im pomôcť preklenúť toto náročné obdobie. „Medzi 

návrhmi, ktoré ponúkame do diskusie, je zníženie sadzieb dane z pridanej hodnoty na stavebné materiály 

a stavebné práce, sadzby spotrebných daní na pohonné látky, zníženie dane z motorových vozidiel 

a úprava výšky limitu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH až na 85.000 EUR,“ hovorí prezident SŽZ, 

p. Čižmárik.  

 
V druhej sekcii sa odborníci na daňovú a odvodovú oblasť zaoberali postavením živnostníkov z hľadiska 

finančných dopadov daňovo-odvodovej politiky, ako aj z hľadiska miery ich sociálnej ochrany. 

Zavádzanie indexu daňovej spoľahlivosti, otázniky ohľadom úpravy daňového bonusu, riziko zrušenia 
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paušálnych výdavkov, to sú hlavné diskusné body, ktorým sa venovala Ing. Alica Orda Oravcová, daňová 

poradkyňa a prezidentka Daňového fóra Slovenska.  

Vzniká živnostníkovi nárok na minimálny dôchodok? Môže požiadať o rodičovský dôchodok alebo 

otcovskú dovolenku? O tom, že živnostníci majú  zásadne nižšie dôchodky ako zamestnanci a prečo je 

tomu tak, hovoril RNDr. Jozef Mihál,  analytik a lektor v oblasti sociálneho zabezpečenia.  

  

V SŽZ dlhodobo kritizujeme, že živnostníci na Slovensku nie sú úrazovo poistení, ale sú krajiny, kde štát 

úrazové poistenie garantuje aj živnostníkom. Prečo sú u nás živnostníci vyčleňovaní zo sociálneho 

systému a aké poznáme príklady dobrej praxe z okolitých krajín, referoval Doc. PhDr. Rastislav Bednárik, 

CSc, výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny.  

 

Riaditeľ živnostenského odboru Ing. Ján Dutko odovzdal pri príležitosti 30. výročia založenia zväzu zlatú 

medailu za rozvoj verejnej správy, za dlhoročnú spoluprácu v oblasti živnostenského podnikania 

a prijímania živnostenskej legislatívy. 

 

Popoludní sa uskutoční zasadnutie Snemu Slovenského živnostenského zväzu, na ktorom prítomní 

delegáti z členských cechov a asociácií zhodnotia činnosť svojej strešnej organizácie, ako aj vývoj 

podnikateľského prostredia na Slovensku. 

 

Medzi najdôležitejšie požiadavky delegátov a členov Slovenského živnostenského zväzu s cieľom 

zlepšovania podnikateľského prostredia patria: 

 

I. S ohľadom na vysokú infláciu a rast cien požadujeme zásadne zvýšiť výšku obratu pre povinnú 

registráciu za platiteľa DPH zo súčasných 49.790 EUR na 85.000 EUR. Súčasná hranica nebola 

dlhodobo upravovaná a úplne sa vymyká aktuálnej ekonomickej situácií. 

 

II. Zo strany štátu bezodkladne pristúpiť  k opatreniam pre zníženie negatívnych vplyvov 

ekonomického vývoja na malé podniky a hľadať spôsoby, ako im pomôcť preklenúť toto náročné 

obdobie, napríklad úpravou sadzieb spotrebných daní na pohonné hmoty a znižovaním sadzieb 

DPH na vybrané tovary.  

 

III. V nadväznosti na smernicu Rady EÚ 2022/542 z 5. apríla 2022 požadujeme znížiť sadzby dane 

z pridanej hodnoty na tovary a služby poskytované v súvislosti  

✓ s výstavbou domov a bytov ako súčasť sociálnej politiky štátu a  

✓ renováciou a úpravou vrátane demolácie a rekonštrukcie a opravy bývania a 

súkromných obydlí;  

a to na najnižšiu možnú úroveň sadzby počas celého obdobia pretrvávania energetickej 

a materiálovej krízy vyvolanej situáciou na Ukrajine, s cieľom podporiť stavebnú aktivitu v SR. 

 

IV. Vytvoriť podmienky pre uľahčenie generačnej výmeny v rodinných firmách a zmeniť nerovné 

daňové podmienky pre živnostníkov pri prevode majetku živnostníka na nástupcov  (v porovnaní 

s obchodnými spoločnosťami). Tento stav má negatívny vplyv na zachovanie vybudovaných 

hodnôt a ďalšiu činnosť podniku. 

 

V. Zachovať režim paušálnych výdavkov a podporiť živnostníkov navýšením limitu paušálnych 

výdavkov pre fyzické osoby – podnikateľov aspoň na 29.800 EUR, čím sa obsiahne časť 

podnikateľov s obratom do 50.000 EUR (súčasný limit pre príjmy mikrodaňovníka). 



Snem ďalej prerokuje výsledky hospodárenia v roku 2021, hlavné zámery ďalšej činnosti, rozpočet  pre 

rok 2022 a výšku členských príspevkov pre rok 2023. 

 V Bratislave, dňa 8.6.2022 
 
 
Informácie pre média: 
 
Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) vznikol v roku 1992 ako združenie živnostenských spoločenstiev a 
profesijných cechov. Je spoluzakladateľom Slovak Business Agency (SBA), spolu s Ministerstvom 
hospodárstva SR a Združením podnikateľov SR, ktorá poskytuje pomoc podnikateľom v súlade 
s princípmi iniciatívy zákona o malých a stredných podnikoch. Na medzinárodnej úrovni je od roku 2018 
členom Európskej konfederácie staviteľov (EBC) so sídlom v Bruseli. Ako pridružený člen Asociácie 
priemyselných zväzov a dopravy sa na národnej úrovni aktívne zapája do sociálneho dialógu. 
 
SŽZ sa aktívne zapája do legislatívnych procesov a v prípade potreby iniciuje vyjednávania 
s predstaviteľmi vlády a ďalšími štátnymi orgánmi, aby sa zlepšili legislatívne a ekonomické podmienky 
na podnikanie pre živnostníkov, malé a stredné firmy.  
 
SŽZ usiluje o zlepšovanie sociálneho postavenia a sociálnej ochrany živnostníkov, ktorí tvoria významnú 
súčasť ekonomiky v krajine. 
 
SŽZ poskytuje svojim členom informačný servis prostredníctvom pravidelného elektronického 
newslettra, webového sídla a sociálnych médií; koordinuje spoločné aktivity členských organizácií vo 
vzťahu k inštitúciám štátneho, verejného a súkromného sektora; reprezentuje ich požiadavky a návrhy 
na úrovni vlády a parlamentu, ako aj v rôznych poradných orgánoch a komisiách. 
 
  
 


