Tlačová správa, 31. mája 2019

Vyhlásenie delegátov
Snemu Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ)
V Bratislave sa dnes koná výročný snem Slovenského živnostenského zväzu, na ktorom delegáti
zo 14 členských cechov a združení hodnotia činnosť svojej strešnej organizácie v roku 2018 a stav
podnikateľského prostredia optikou malých firiem a živnostníkov.
V hlavných zámeroch Slovenského živnostenského zväzu rezonuje ako problém nedostupnosť
úrazového poistenia pre živnostníkov. Považujeme za diskriminačné, ak je fyzická osoba podnikateľ
vylúčený zo systému štátom garantovaného úrazového poistenia, len preto, že nie je zamestnávateľom,
resp. zamestnáva sa sám.
Celkovo možno hodnotiť postavenie fyzických osôb podnikateľov v systéme sociálnych odvodov za
nevyvážené. Na nemocenské poistenie platia za seba 4,4%, čo je o 1,6% percentuálneho bodu ako je
spoločný odvod zamestnávateľa za zamestnanca (2,8%). V pomernom vyjadrení je to 36,4% navýšenie
v neprospech podnikateľov.
Do rezervného fondu platia 4,75%, čo je o 2,75% percentuálneho bodu viac, ako platí štát za
svojich poistencov. V pomernom vyjadrení je to viac o 57,9%. Navrhujeme preto, aby sa časť z odvodov
z nemocenského a rezervného fondu presmerovala do fondu pre úrazové krytie fyzických osôb –
podnikateľov, aby títo mohli podnikať a poskytovať svoje služby bez strachu o prípadné zabezpečenie
ich rodiny v prípade úrazu alebo choroby z povolania.
Ako ďalšiu dôležitú tému vnímame otázku výstavby nájomných bytov, ktoré nemajú sociálny
charakter, ale budú prenajímané na komerčnom princípe. Zmiernil by sa tlak na neustále rastúce
zadlžovanie obyvateľstva z dôvodu financovania bývania. Ponuka komerčných nájomných bytov má
potenciál zvýšiť mobilitu pracovnej sily a zmierňovať vplyvy cyklického vývoja v stavebníctve. Jednou zo
zásadných prekážok výstavby nájomných bytov komerčného charakteru je aktuálne platná odpisová
lehota 40 rokov pre nevýrobné budovy.
Aktuálnou témou je v tomto období prebiehajúci prechod na systém e-kasa. Povinný termín na
zavedenie e-kasy k 30. júnu t.r. nie je možné dodržať z technických dôvodov na strane dodávateľov
pokladníc. Požadujeme preto, aby bol termín na povinný prechod na systém e-kasa predĺžený do 1.
januára 2020.
Za jednu z kľúčových priorít pre zachovanie kvality remesiel a ich rozvoj v podmienkach
nastupujúcej digitálnej ekonomiky považujeme odborné vzdelávanie a výchovu mladých ľudí. S vážnymi
obavami už viacero rokov za sebou vnímame v SŽZ oslabovanie a postupný zánik učebných odborov
remeselného charakteru. O výsledkoch vzdelávacieho procesu vypovedajú presvedčivo mizivé počty
absolventov v jednotlivých odboroch a tiež, na prospech gymnáziám a všeobecným študijným odborom
okresávané plány budúcich výkonov študijným odborom okresávané plány budúcich výkonov škôl pre
remeselné učebné odbory v jednotlivých VÚC.

S cieľom pomenovať hlavné problémy v odbornom vzdelávaní a navrhnúť možnosti ich
odstránenia na základe reálnych skúseností, predložila Rada Slovenského živnostenského zväzu na
schválenie delegátom Snemu súbor opatrení pre systém odborného vzdelávania a prípravy. Sú rozdelené
do troch hlavných oblastí: opatrenia v oblasti školského systému, opatrenia pre kvalitné
prepojenie škôl a podnikovej praxe a opatrenia v oblasti výkonu povolaní formou živností.
najdôležitejšie patria:

Medzi

 Vyprofilovať jednotlivé odborné školy na logicky nadväzujúce skupiny učebných odborov a
rozmiestniť ich vyvážene na celom území Slovenska. Pritom je však potrebné začať riadiť nielen
sieť štátnych odborných škôl zriadených prostredníctvom VÚC, ale aj sieť súkromných
a cirkevných škôl, aby sa zabezpečil dostatočný počet žiakov pre odborné školy.
 Zatraktívniť učebné odbory v stavebných profesiách a zaradiť ich medzi tzv. preferované učebné
odbory (odbory s nedostatkom pracovnej sily na trhu práce), ktoré sú previazané s nárokom na
motivačné štipendiá. Naposledy bol takýto zoznam vytvorený v roku 2017.
 Pri plánovaní výkonov škôl zohľadňovať spoločenskú potrebu v danej profesii a okrem potrieb
zamestnávateľov reagovať aj na potrebu obnovy pracovnej sily v povolaniach vykonávaných
formou SZČO. Zohľadniť, že pre stavebné profesie nie je súčasný model duálneho vzdelávania
vyhovujúci, čo preukazuje aj nízky počet žiakov.
 Podporovať aj školy, ktoré ostávajú v režime praktického vyučovania na základe zmluvy o
poskytovaní praktického vyučovania. Súčasťou plánovacieho procesu majú byť konzultácie
s odborníkmi na jednotlivé profesie a reálny stav daného odvetvia ekonomiky.


Obmedziť voľné živnosti v stavebných prácach, čím sa významne prispeje k zatraktívneniu
učebných odborov v stavebníctve, zabezpečí sa odborná kvalita stavebných výkonov v praxi
a posilní zodpovednosť voči spotrebiteľom.



Umožniť novelizáciou zákona o celoživotnom vzdelávaní overovanie odbornej spôsobilosti
odborníkom, ktorí si osvojili kvalifikáciu aj neformálnym vzdelaním.

Snem ďalej schválil výsledky hospodárenia v roku 2018 a schválil návrh hlavných zámerov činnosti
a rozpočet a výšku členských príspevkov pre rok 2019.
Dopoludnia v slávnostnej časti Snemu vystúpili hostia: Jana KIŠŠOVÁ, poslankyňa NR SR a
predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, Branislav ONDRUŠ, štátny tajomník Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Rastislav CHOVANEC, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Ján
DUTKO, riaditeľ odboru živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR, František PRIESOL, riaditeľ
odboru stredných škôl a konzervatórií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a školstva SR a Iveta
ŠIMONOVIČOVÁ, generálna riaditeľka osobného úradu Ministerstva dopravy a výstavby SR.
Na Sneme sa zúčastnili aj zástupcovia partnerských organizácií Ján ORAVEC, prezident Združenia
podnikateľov Slovenska, Andrej LASZ, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov, Jaroslav JURIGA,
riaditeľ úradu Slovenskej živnostenskej komory, Miroslav POLÁČEK, zástupca Slovak Business Agency,
a Ľubomír KADLEČÍK, zástupca spoločnosti TREXIMA Bratislava, s.r.o.

Prílohy:
Hlavné zámery SŽZ v roku 2019
Odborné vzdelávanie v remeslách pohľadom odborníkov z praxe

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.

Delegáti Snemu SŽZ
V Bratislave, dňa 31.5.2019

