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T l a č o v é    v y h l á s e n i e   P r e z í d i a   S Ž Z 
 

 
Dňa 14.10.2020 sa konalo online zasadnutie Prezídia Slovenského živnostenského zväzu, ktoré sa 
zaoberalo aj najnovšími opatreniami UVZ SR pre zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 vo vzťahu 
k živnostníkom a MSP, ako aj návrhmi na zmiernenie dopadov týchto opatrení na podnikateľské 
prostredie. Slovenský živnostenský zväz akceptuje všetky zmysluplné opatrenia na zamedzenie a 
zmiernenie šírenia ochorenia COVID-19, zavádzané s cieľom ochrany zdravia obyvateľstva, s dôrazom  
na rizikové skupiny. 
 
Prijatím nevyhnutných protipandemických opatrení však dochádza k závažným obmedzeniam prevádzky 
a výkonu činnosti u živnostníkov a malých a stredných podnikateľov, ktorí tvoria nosný pilier slovenskej 
ekonomiky. Aj najnovší prieskum „SME barometer“, ktorý pravidelne vydáva európska organizácia 
zastupujúca záujmy MSP v Európe - SME United poukázal na to, že malé a stredné podniky sú mimoriadne 
silne zasiahnuté pandemickou hospodárskou krízou a uzatváranie jednotlivých sektorov má dramatický 
dopad najmä na odvetvia služieb. (Zdroj:https://smeunited.eu/admin/storage/smeunited/201012-
barometer-20h2-final.pdf) 
 
Rozmáhajúca sa druhá vlna pandémie zabrzdí aj mierne oživenie z letných mesiacov. Najviac opätovne 
utrpí odvetvie osobných služieb, gastronómia, hotelierstvo, maloobchod, doprava, firmy v sektore 
umenia, športu a voľnočasových služieb. 
 
Ako hovorí prezident SŽZ Stanislav Čižmárik: “Je veľmi dôležité, aby sa eliminovali dopady 
protipandemických opatrení na živnostníkov, a aby títo mohli naďalej zotrvať vo svojom podnikaní“. 
Zástupcovia SŽZ vítajú dnes prezentované návrhy Vlády SR na rozšírenie programu 1. pomoci a zvýšenie 
podpornej sumy v opatreniach 1 a 3B o 50%, ako aj zmenu opatrenia 3A tak, že základom pre  výpočtu 
podpornej sumy budú celkové náklady práce a nie hrubá mzda, ako to bolo doposiaľ. „Zvýšenie podpory 
pre živnostníkov o 50% je skutočne dôležitým krokom, pretože predchádzajúce príspevky nepostačovali  
vo väčšine prípadov ani na úhradu povinných sociálnych odvodov a nepokrývali výpadok príjmov 
SZČO,“ konštatuje Stanislav Čižmárik. 
 
Z administratívneho hľadiska Slovenský živnostenský zväz apeluje na zvýšenie kapacity jednotlivých 
pracovísk úradov práce, ktoré budú spracovávať nové žiadosti o podporu a tiež na zlepšenie ich 
technického vybavenia, aby dokázali elektronicky vybavovať všetku agendu a nezdržiavala ich zbytočná 
papierová práca. Podporu totiž nestačí deklarovať, je potrebné reálne ju včas vyplatiť žiadateľom, aby 
dokázali pokrývať priebežne svoje záväzky a aby sa v hospodárstve nezačala vo zvýšenej miere objavovať 
platobná neschopnosť.  
 
„S veľkou vážnosťou požadujeme zavádzať rýchle a účinné opatrenia, ktoré zmiernia finančné dopady 
karanténnych opatrení na malých a stredných podnikateľov. Momentálne sa totiž veľa podnikateľov 
nachádza na hranici krachu“, uviedol prvý viceprezident SŽZ Ján Palenčár. „Podnikatelia  očakávajú od 
štátu  ústretovosť pri kompenzácii mimoriadnych, nimi nezavinených nákladov a výpadkov tržieb, 
vyvolaných pandemickou situáciou, aby prežili krízové obdobie a mohli ďalej fungovať vo svojom 
podnikaní, vytvárať hodnoty, poskytovať prácu svojim zamestnancom a v neposlednom rade platením 
daní prispievať k chodu zdravotníctva, školstva a iných verejných sektorov štátu“, dopĺňa Ján Pálenčár.  

 



 
 Informácie pre médiá: 
 
SZŽ vznikol v roku 1992 ako združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov. Je 

členom Rady solidarity a rozvoja SR na Úrade vlády SR,  má zastúpenia v pracovných skupinách a komisiách 
na rôznych úrovniach. Taktiež 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. V roku 2019 sa stal pristupujúcim členom Asociácie priemyselných zväzov. 

SŽZ poskytuje živnostníkom a podnikateľom pravidelný informačný servis, najmä prostredníctvom 
webovej stránky a pravidelného emailového spravodajcu. Ako dobrovoľné záujmové združenie vytvára 
priestor pre aktívnu prácu svojich členských  organizácií,  ktoré môžu otvárať potrebné spoločenské 
a ekonomické témy a prostredníctvom SŽZ ich komunikujú v rokovaniach s vládou a poslancami.  
 
 
  


