
 

 
 

 
 

    V Bratislave dňa 20.04.2020 
 

T l a č o v é    v y h l á s e n i e 

 

Programové vyhlásenie vlády (PVV) je ústredný dokument novej vlády, na základe ktorého bude 

vláda meniť usporiadanie všetkých právnych, hospodárskych, spoločenských a kultúrnych systémov 

nášho štátu.   

Z pohľadu živnostníkov a malých podnikateľov bude dôležité sledovať, ako sa avizované, skutočne 

vysoké ambície vlády k priaznivejšej úprave podmienok podnikateľského prostredia a k dôležitému 

posilneniu vymožiteľnosti práva  pretavia do reálneho podnikania.   

Kým mnohé návrhy na zmenu sú uvedené len vo všeobecnosti,  niektorým témam sa PVV venuje 

relatívne detailne.  „Preto považujeme za nutné zdôrazniť, že zmeny v oblasti daňovo-odvodového 

zaťaženia  a zmeny v kontrolnej činnosti štátnych orgánov má sprevádzať konzultácia so strešnými 

organizáciami podnikateľov a zamestnávateľov.  Uvítali by sme, keby nová vláda prejavila vôľu 

skutočne odborne diskutovať s reprezentantmi podnikateľských subjektov, aby riešenia, ktoré sa 

prijmú, mali v praxi dobrú využiteľnosť a význam,“ hovorí prezident Slovenského živnostenského 

zväzu, Stanislav Čižmárik. 

Zákon o dani z príjmu vyžaduje podobne ako zákonník práce zásadnú revíziu a hĺbkové zmeny. 

Nepovažujeme za  správne zaviesť jednotný daňovo-odvodový paušál napr. len pre mladých 

začínajúcich podnikateľov, a tým  zaviesť  do systému daní a odvodov ďalšiu výnimku. Zasadzujeme sa 

za čo najväčšiu jednoduchosť daňového systému a rovnaké zaobchádzanie  so všetkými daňovými 

subjektmi, pokiaľ sa jedná o ich práva a povinnosti.  

Obzvlášť citlivo vnímame návrh na zavedenie univerzálnej voľnej živnosti:  „Univerzálna voľná živnosť 

by mohla v sebe skĺbiť rôzne súčasné tzv. voľné živnosti,  napr. veľkoobchod, maloobchod, 

marketingové služby  a pod., no nesmie sa stať nástrojom na obchádzanie odbornej spôsobilosti 

v remeselných a špecializovaných činnostiach,“ zdôrazňuje Ján Pálenčár, 1.viceprezident Slovenského 

živnostenského zväzu.  „Už teraz sme svedkami toho, že voľné živnosti pre dokončovacie stavebné 

práce zakrývajú podnikanie v odborných stavebných remeslách, ako je strechárstvo alebo 

podlahárstvo  a tento stav je pre vyučených majstrov a špecialistov neakceptovateľný,“ dopĺňa  

J.Pálenčár. 

„V Slovenskom živnostenskom zväze už dlhšie apelujeme na také zmeny systému duálneho 

vzdelávania, aby sa do vzdelávania učňov mohli zapojiť aj malé prevádzky bez súčasných prísnych 

požiadaviek na vybavenie priestorov   a dielní, ktoré pre tieto prevádzky znamenajú neúnosne  

vysoké náklady. Riešeniu zmien v duálnom vzdelávaní sa PVV venuje len málo a tiež chýba dôraz na 



riešenie pretrvávajúceho nedostatku odborných pracovníkov v stavebníctve a remeselných prácach 

pre domácnosti,“  pokračuje  Stanislav Čižmárik. 

Návrh umožniť voľný výber medzi stravnými lístkami a peniazmi bude podľa nášho názoru 

jednoznačne viesť k uprednostňovaniu  priamej finančnej dotácie, čo bude mať negatívny vplyv  na 

zdravie a výživu zamestnancov. Ovplyvní to negatívne aj hospodársku situáciu reštaurácií, ktoré 

zabezpečujú verejné stravovanie, pričom tieto sú v súčasnosti aj veľmi silne postihnuté výpadkami 

príjmov  v dôvodu koronakrízy. 

Z pohľadu priorít Slovenského živnostenského zväzu považujeme za kľúčové, aby sa nová vláda 

bezodkladne venovala:  

 zmene daňovo-odvodového mixu, najmä s ohľadom na celkové zníženie sociálnych 
a zdravotných odvodov a sprístupnenie úrazového poistenia pre SZČO, ktoré sú 
v súčasnosti diskriminované v prípade úrazu. Ohrození sú tu obzvlášť živnostníci 
v strojárenskej a stavebnej výrobe,  

 zrušeniu povinnej pracovnej zdravotnej služby pre I. a II. kategóriu zamestnaní, 
 reforme stredného odborného školstva v zmysle podpory špecializovaných odborných škôl 

a budovania nadpodnikových centier pre všetky stavebné remeslá, 
 zmene zákonníka práce, zjednodušeniu zamestnávania prvého zamestnanca a  uľahčeniu 

sezónneho zamestnávania, 
 nástrojom na podporu rodinného podnikania, najmä uľahčeniu  generačnej výmeny a správy 

rodinného majetku. 
 

 

 

 

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 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.  
 


