
 

 
 

 
 

         V Bratislave dňa 31.03.2020 
 

T l a č o v é    v y h l á s e n i e 

Pre čiastočnú nespokojnosť s návrhmi opatrení vlády na pomoc SZČO a podnikateľom, teda s tzv. 

balíkom prvej pomoci, ktorý  vyhlásila vláda SR dňa 29.3.2020 na pomoc slovenskému hospodárstvu v 

čase koronakrízy, odoslal dňa 30.03.2020 Slovenský živnostenský zväz opäť list premiérovi SR Igorovi 

Matovičovi,  s nasledovným stanoviskom SŽZ. 

 
Prezident SŽZ Stanislav Čižmárik ocenil, že v opatreniach vláda zohľadnila všetkých  päť základných 

požiadaviek Slovenského živnostenského zväzu, ktoré adresoval premiérovi listom zo dňa 25. marca 

2020. Musí však skonštatovať, že v spôsobe implementácie niektorých našich požiadaviek sa odborné 

názory vlády a SŽZ rozchádzajú.   Za slabé miesto opatrenia č.2 o príspevkoch pre SZČO a opatrenia č. 5 

o odklade odvodov pre zamestnávateľov (ktoré, ako sa domnievame podľa zverejnených informácií sa 

bude týkať aj SZČO) považujeme nutnosť preukazovania miery poklesu tržieb.  Táto podmienka je 

v realite neuskutočniteľná a to hneď z viacerých dôvodov: 

- V stavebných, ale aj iných podnikoch sa obvykle fakturuje za vykonané dielo a splatnosť faktúr je  

obvykle 21- 30 dní, takže výpadok tržieb bude posunutý v čase.  

- Niektoré prevádzky majú nepravidelné príjmy a v porovnaní s minulým rokom nemusí vzniknúť 

významný rozdiel v tržbách  práve v dotknutých mesiacoch, hoci teraz majú tržby nulové, mohli 

ich mať zhodou okolností v tomto čase nízke aj vlani. 

- Začínajúci podnikatelia, ktorí podnikajú menej ako jeden rok, nemajú ako preukázať mieru 

poklesu tržieb. 

Pokiaľ sa jedná o príspevok pre SZČO, vo výške ako je navrhnutý, podľa miery poklesu tržieb, nebude 

skutočne účinnou pomocou. Z týchto minimálnych súm nedokáže SZČO pokryť prevádzkové náklady 

svojej činnosti a súčasne svoje osobné životné náklady. Prezident zväzu zdôrazňuje: „SZČO má na 

rozdiel od zamestnanca ďalšie náklady spojené s podnikaním, ktoré musí ďalej financovať (nájomné,  

energie, náklady na udržiavanie kvality zásob, poplatky za odpady, a mnohé ďalšie).“ 

Rovnako považujeme za dôležité, aby bol odklad odvodov poskytnutý pre všetky SZČO, dotknuté 

koronakrízou, bez ohľadu na mieru poklesu tržieb. Mal by sa týkať aj SZČO, ktoré podnikajú popri 

dôchodku (starobnom alebo invalidnom). 

 



Slovenský živnostenský zväz premiéra opätovne žiada, aby sa pri implementácií opatrení do legislatívy  

zohľadnili jeho návrhy opatrení  v súvislosti s platbami odvodov a kompenzáciou príjmov pre SZČO, a to: 

   Odklad platieb sociálnych a zdravotných  odvodov (za marec – apríl - máj), pre všetky SZČO, ktoré 
postihla strata príjmu z dôvodu povinného uzatvorenia prevádzok alebo z dôvodu obmedzenia 
pohybu osôb v rámci preventívnych opatrení. Tieto platby odvodov navrhujeme následne  rozpočítať 
(pomerne navýšiť)  platby odvodov počas nasledujúcich 18 mesiacov, počnúc od júna 2020. V prípade 
pretrvávania obmedzení podnikania aj v období júna a neskôr,  bude potrebné toto opatrenie predĺžiť na 
dlhšie obdobie a obnoviť platenie odvodov následne v primeranej lehote. 

 

 Kompenzáciu príjmov  pre všetky SZČO, ktoré stratili príjmy z dôvodu povinného uzatvorenia 
prevádzok alebo obmedzenia pohybu osôb v rámci preventívnych opatrení. Táto kompenzácia by 
mohla predstavovať fixnú sumu, napr. 1.500 EUR na tri mesiace, alebo určitý pomerný, percentuálny 
podiel z príjmov, ktoré SZČO dosahovala v predchádzajúcom roku podnikania. Minimálna mesačná 
kompenzácia by mala byť vo výške aspoň 500 EUR pre každého dotknutého živnostníka, resp. SZČO.  
V prípade predĺženia preventívnych opatrení  na viac ako 3 mesiace by mala byť kompenzácia vyplatená 
opakovane. 

 
 
 
 
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.  

 
 

 


