
 

 
V y h l á s e n i e   d e l e g á t o v  

 Snemu Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) 
 

 V Bratislave sa dňa 21. mája  konal výročný snem Slovenského živnostenského zväzu, na ktorom 

prítomní delegáti z  členských cechov a asociácií hodnotili činnosť svojej strešnej organizácie, ako aj stav 

podnikateľského prostredia silne zasiahnutého pandémiou koronavírusu. 

 

V poslednom roku tvorilo ťažisko práce Slovenského živnostenského zväzu eliminovanie tvrdých 
hospodárskych dopadov pandémie na živnostníkov, malých a stredných podnikateľov. Organizovali sme 
plošné prieskumy k opatreniam na pomoc v čase krízy. V prieskume, ktorý sme realizovali v spolupráci so 
Slovak Business Agency počas druhej vlny pandémie na jeseň roku 2020, hodnotila väčšina živnostníkov, 
malých a stredných firiem ekonomický korona balíček ako nedostatočný. O pomoc z neho nežiadali najmä 
preto, že nespĺňali zložité administratívne podmienky.  Pritom výška podpory nezodpovedala množstvu 
súvisiacej administratívy a hroziacim sankciám. Podnikatelia požadovali predovšetkým zjednodušenie 
podmienok pomoci, nižšie odvody a zníženie administratívnej záťaže spojenej so schémami pomoci.  

 
Ako uvádza Stanislav Čižmárik, prezident SŽZ: „Namiesto pomoci a podpory k podnikateľom 

prichádzajú informácie o úmysle vlády zvyšovať daň z pridanej hodnoty, meniť daňové pravidlá 
v neprospech živnostníkov, rušiť paušálne výdavky a 15%- tnú sadzbu dane z príjmov“. Lákavo znejúca 
formulka:  „jedna daň a jeden odvod“ by sa na prvý pohľad javila ako nádej smerom k zjednodušeniu 
pravidiel. Pri detailnejšom skúmaní však v sebe skrýva nebezpečenstvo vyššej finančnej záťaže. Po roku 
zatvorených prevádzok a uprostred hospodárskej recesie sú to pre podniky zlé správy. 

  
„Chýbajúce prostriedky pre plánovanú podporu mladých rodín  navrhujeme získať  zavedením 

účinnej reformy výberu DPH tak, že nárok na vratky DPH by mal každý subjekt až po zaplatení príslušnej 
faktúry. Tým by sa absolútne vylúčila možnosť daňových únikov,“ dopĺňa prezident Čižmárik. Práve to by 
bolo prínosom pre všetky vrstvy spoločnosti a nie rušenie paušálnych výdavkov pre živnostníkov a 
podobné opatrenia.  

 
Členov SŽZ znepokojujú snahy vlády presadiť akúsi univerzálnu voľnú živnosť. Podmienky na 

získanie voľnej živnosti sú už dnes jednoduché a pri elektronickej komunikácií ju záujemca dostáva 
bezplatne. Sme toho názoru, že uviesť konkrétny predmet podnikania, ktorý chce firma vykonávať, je 
úplný základ a je to dôležitá informácia aj pre spotrebiteľa, pre uznávanie praxe v príslušnej činnosti 
a v neposlednom rade aj pre štátne orgány.  

 

Medzi najdôležitejšie požiadavky Slovenského živnostenského zväzu s cieľom zlepšovania 

podnikateľského prostredia patria: 

 

I. Uľahčiť generačnú výmenu v rodinných firmách a zmeniť nerovnaké daňové podmienky pre 

živnostníkov pri prevode majetku živnostníka na ich nástupcov (nevýhodné v porovnaní 

s obchodnými spoločnosťami). Súčasný stav má negatívny vplyv na zachovanie vybudovaných 

hodnôt a ďalšiu činnosť podniku. 
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II. Podporiť finančne propagáciu výučby remesla, podporovať činnosť stavovských organizácií 

a odborných škôl pri hájení odbornosti a tradície remeselných povolaní. 

III. Ustanoviť špekulatívne úmyselné neuhradenie faktúry fyzickej osobe – podnikateľovi za trestný 

čin. Legislatívne posilniť možnosti vymáhania neuhradených pohľadávok zo strany fyzických 

osôb- podnikateľov, prijať opatrenia na znižovanie rizík vzniku druhotnej platobnej neschopnosti 

a účinné opatrenia pre lepšiu vymožiteľnosť úhrady faktúr. 

IV. Zachovať pri transpozícií novej európskej smernice o reštrukturalizácií a insolvencii do 

slovenskej legislatívy v súčasnosti platné podmienky uspokojovania nárokov nezabezpečených 

veriteľov v reštrukturalizačnom konaní. 

V. Upraviť zákon o dani z príjmu, zákon o DPH a zákon o účtovníctve tak, aby do zdaniteľných 

príjmov a odvodu DPH vstupovali len reálne uhradené príjmy z vystavených faktúr 

v jednoduchom aj podvojnom účtovníctve. 

Snem ďalej schválil výsledky hospodárenia v roku 2020, hlavné zámery ďalšej činnosti, rozpočet  

pre rok 2021 a výšku členských príspevkov pre rok 2022. 

Dopoludnia na Sneme online vystúpili hostia: Ján ORAVEC, štátny tajomník Ministerstva 

hospodárstva SR, Ján DUTKO, riaditeľ odboru živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR, Andrej 

LASZ, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy a PhDr. Miroslav Poláček, MBA, 

riaditeľ odboru realizácie národných projektov Slovak Business Agency. 

 

Delegáti Snemu SŽZ 
V Bratislave, dňa 21.05.2021 
 
 
 
Informácie pre média: 
 
Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) vznikol v roku 1992 ako združenie živnostenských spoločenstiev a 
profesijných cechov. 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. Je pridruženým 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 
aktívne zapojenie svojich členských  organizácií,  ktoré môžu otvárať potrebné spoločenské a ekonomické 
témy a prostredníctvom SŽZ ich komunikujú v rokovaniach s vládou a poslancami.  
 


