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Vyhlásenie delegátov
Snemu Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ)
V Bratislave sa dňa 18. septembra konal výročný snem Slovenského živnostenského zväzu, na
ktorom prítomní delegáti z 12 členských cechov, asociácií a združení hodnotili činnosť svojej strešnej
organizácie v roku 2020, ako aj stav podnikateľského prostredia silne zasiahnutého pretrvávajúcou
pandémiou koronavírusu.
V období núteného uzatvorenia celej ekonomiky na jar tohto roka bol Slovenský živnostenský
zväz jednou z mála organizácií, ktorá v dennodennom kontakte so živnostníkmi vybavovala ich dotazy,
usmerňovala ich a vysvetľovala. Smerom k štátnym inštitúciám reflektovala pandémiou vyvolané
problémy u živnostníkov a malých firiem a dôrazne žiadala o vytvorenie schém štátnej pomoci.
Slovenská republika má novú vládu a tá prináša do dlhodobých tém podnikateľského prostredia
nové, ba dalo by sa povedať, novátorské pohľady. Vnímame pozitívne zmeny v oblasti vzdelávacieho
systému, ktoré istým spôsobom tiež naštartovala aj pandémia, ale aj snahu o zlepšovanie stavu súdnictva,
boj s korupciou a iniciatívy na uľahčovanie podmienok podnikania.
Ako však zdôraznil prezident SŽZ, pán Stanislav Čižmárik vo svojom úvodnom prejave: „Naším
krédom v Slovenskom živnostenskom zväze je KVALITA. V novátorských snahách však viac ako slovo kvalita
rezonuje slovo LIBERALIZÁCIA.“ Členovia SŽZ sú presvedčení, že Slovensko potrebuje odborníkov,
majstrov remesla a ľudí s odbornými znalosťami vo všetkých sektoroch. Preto náš zväz nemôže súhlasiť
so snahou o univerzálnu voľnú živnosť. Áno, vládne tu byrokracia, ale odstraňujme ju tam, kde
spôsobuje záťaž a kde je nelogická.
„Moderné remeslá, založené na moderných digitálnych riešeniach, ekologicky zodpovedné
a budované v rodinných tradíciách sú SKUTOČNOU budúcnosťou Slovenska, aj Európskej únie. Toto je
motto nášho zväzu a verím, že o význame remesiel dokážeme presvedčiť aj zodpovedných vládnych
predstaviteľov,“ doplnil prezident Čižmárik. Pre naplnenie tejto vízie budú dôležité aj finančné
prostriedky z eurofondov. Malé a stredné podniky majú oprávnene veľké očakávania na zmysluplné
využitie zdrojov z Fondu obnovy Európskej únie. Veríme, že formy čerpania pomoci zohľadnia
regionálne potreby a umožnia široké zapojenie sa malých firiem z rôznych sektorov.
Slovenský živnostenský zväz navrhuje v rámci avizovanej daňovo-odvodovej reformy zohľadniť
najmä tieto zmeny:
 zmeniť odpisové skupiny HIM pre všetkých podnikateľov tak, ako ich upravila novela Zákona
o dani z príjmu 595/2003 Z.z. pre mikrodaňovníkov. V súčasnosti platná odpisová lehota 40
rokov pre nevýrobné budovy nezodpovedá reálnym potrebám obnovy majetku v rýchlo sa
meniacom ekonomickom prostredí. Je tiež zásadnou prekážkou pre rozvoj nájomného bývania,

 zmeniť pravidlá odpočtu daňovej straty pre všetkých MSP tak ako ich upravila novela Zákona
o dani z príjmu 595/2003 Z.z. pre mikrodaňovníkov, ktorí si môžu od roku 2021 daňovú stratu
umoriť až do výšky celého základu dane, na rozdiel od ostatných spoločností, ktoré majú túto
možnosť len do výšky 50 % z ich základu dane,
 prehodnotiť ďalšie zvýšenie limitu paušálnych výdavkov pre fyzické osoby – podnikateľov na
max. sumu 29.800 EUR, čím by obsiahli skupinu podnikateľov s obratom do 49.790 EUR (limit
pre povinnú registráciu za platiteľa DPH),
 znížiť povinný odvod do rezervného fondu vo výške 4,75% na max. 2% pre fyzické osoby
podnikateľov – SZČO (podobne ako platí štát za svojich poistencov) a presunúť takto uvoľnenú
časť povinných odvodov do pripravovaného nového poistného fondu Kurzarbeit a.do fondu
úrazového poistenia, čo zabezpečí fyzickým osobám - podnikateľom prístup k štátom
garantovanému úrazovému poisteniu,
 odpustiť daň z príjmu pri generačnej výmene v rodinných firmách, ktorou je zaťažený prevod
majetku zo zakladateľa firmy na jeho nástupníkov. Nevýhodné postavenie v tomto procese má
najmä podnikateľ - živnostník.
Snem ďalej schválil výsledky hospodárenia v roku 2019, zmenu Stanov SŽZ, ako aj návrh
hlavných zámerov ďalšej činnosti, rozpočet pre rok 2020 a výšku členských príspevkov pre rok 2021.
Dopoludnia v úvodnej časti Snemu vystúpili hostia: Ján ORAVEC, štátny tajomník Ministerstva
hospodárstva SR a Ján DUTKO, riaditeľ odboru živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR.
Na Sneme sa zúčastnili aj zástupcovia partnerských organizácií: Ján SOLÍK, prezident Združenia
podnikateľov Slovenska, Andrej LASZ, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov, Miroslav
Poláček a Lucia Birasová zo Slovak Business Agency.

Delegáti Snemu SŽZ
V Bratislave, dňa 18.09.2020

Informácie pre média:
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 SBA (Slovak Business Agency), 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.

