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T l a č o v é    v y h l á s e n i e    

 

Aktuálne požiadavky Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) v oblasti zlepšovania 

podnikateľského prostredia a zmierňovania dopadov koronakrízy na malé a stredné 

podniky a živnostníkov 

 

Dnes zasadalo Prezídium SŽZ, ktoré prerokovalo aktuálne požiadavky SŽZ v oblasti 

zlepšovania podnikateľského prostredia a zmierňovania dopadov koronakrízy na malé 

a stredné podniky a živnostníkov. Medzi najdôležitejšie požiadavky patria tieto: 

I. Výška a spôsob podpory živnostníkov a MSP počas koronakrízy 

V nadväznosti na rozhodnutie Európskej komisie, ktorá umožňuje, aby členské krajiny EÚ 

poskytovali firmám priame granty na zmiernenie dopadov koronakrízy, vrátane 

kompenzácií fixných nákladov, považuje SŽZ za kriticky naliehavé s okamžitou platnosťou 

spustiť novú podpornú schému určenú práve na kompenzáciu tzv. fixných nákladov 

podnikania, pre podniky zasiahnuté výpadkom tržieb z dôvodu opatrení na zamedzenie 

šírenia koronavírusu, a to vo výške 70-80 % z celkového obratu z obdobia pred 

koronakrízou, v závislosti na charaktere podnikateľskej činnosti.  

„Táto schéma má predstavovať pomoc predovšetkým malým podnikateľom, môže mať 

podobu jednorázových, alebo pravidelných mesačných príspevkov určených pre 

obchodné prevádzky, prevádzky služieb, aj výrobné prevádzky,“ zdôraznil Stanislav 

Čižmárik, prezident SŽZ. Dotácie majú slúžiť na krytie iných nákladov než sú náklady na 

nájomné a mzdové náklady, ako napríklad: platby za energie, platby za rôzne služby (IT, 

poistenie, BOZP, ochrana majetku, udržiavanie prevádzky), ale aj splátky leasingov, 

udržiavanie zásob a ďalšie náklady. 

II. Urgentné obnovenie  činnosti pracovnej skupiny pre rodinné podnikanie 

Súčasné obdobie ekonomického poklesu vyvolané pandémiou koronavírusu zatlačilo do 

úzadia prípravu novej legislatívy pre rodinné podnikanie a pre uľahčenie podnikanie 

firmám rodinného charakteru. „V tejto súvislosti apeluje preto SŽZ na urýchlené 

obnovenie činnosti pracovnej skupiny pre rodinné podnikanie, zriadenej pri Ministerstve 



hospodárstva  SR a na využitie výsledkov jej činnosti pre otvorenie legislatívneho 

procesu k potrebným zmenám zákonov,“ uviedol prezident Čižmárik. 

Slovenský živnostenský zväz v rámci agendy rodinného podnikania kladie dôraz na 

uľahčenie generačnej výmeny vo firmách, najmä na oslobodenie od dane z príjmu pri 

prevode majetku živnostníka na rodinných príslušníkov a zriadenie zvereneckých fondov 

pre správu majetku rodinnej firmy, aby nedochádzalo k rozdrobeniu majetku 

a obmedzeniu jeho využívania pre potreby ďalšieho podnikania. 

 

III. Potreba komplexnej revízie voľných živností v záujme ochrany spotrebiteľov 

Na jeseň roku 2020 bol otvorený živnostenský zákon a pri tejto príležitosti prebehla medzi 

Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom vnútra SR, Slovenským živnostenským 

zväzom a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska diskusia o potrebe komplexnej 

revízie zoznamu voľných živností v stavebníctve. Výsledkom tejto revízie by malo byť 

preradenie voľných živností v stavebníctve medzi remeselné živnosti alebo činnosti 

vykonávané podľa stavebného zákona.  

Revízia vytvorí priestor pre prípadné zavedenie univerzálnej živnosti pre voľné živnosti bez 

zhoršenia odborného výkonu poskytovaných služieb a bez oslabenia ochrany 

spotrebiteľov. V nadväznosti na spoločne deklarovaný záujem preto SŽZ žiada 

o zriadenie medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať problematikou 

voľných živností v stavebníctve a návrhom potrebných legislatívnych zmien. 

Poukazujeme hlavne na to, že  všetci budúci pracovníci realizujúci remeselné, aj 

neremeselné odborné práce by mali absolvovať vzdelávanie na odborných školách. 

Obchádzanie tohto zámeru považuje Slovenský živnostenský zväz za veľkú chybu, ktorá 

v konečnom dôsledku prinesie nekvalitu do všetkých oblastí národného hospodárstva 

i priamo k občanom, ako odberateľom vykonávaných prác neodborníkmi. 

 

IV.  Podpora výstavby nájomných bytov 

Slovenský živnostenský zväz víta záujem súčasných vládnych predstaviteľov o urýchlenie 

výstavby nájomných bytov. Popri podpore výstavby štátnych nájomných bytov (cez ŠFRB), 

ktorú zatiaľ možno označiť len ako podporu sociálneho bývania, vnímame, že pre 

dosiahnutie cieľa, ktorým je zvýšenie počtu všetkých druhov nájomných bytov, je 

nevyhnutné náležite k tomu zmeniť aj legislatívu. V nájomných bytoch stavaných pod 

ŠFRB môže bývať len určitá sociálna skupina, ale na Slovensku je nedostatok bežne 

dostupných nájomných bytov. V porovnaní s vyspelými krajinami nám chýbajú v tomto 

sektore desaťtisíce bytov (iné krajiny majú 30-50% nájomných bytov). Sociálne nájomné 

byty v zmysle pravidiel ŠFRB sa vo veľkých obciach skoro vôbec nestavajú, ako potvrdzujú 

aj štatistiky, lebo pozemky zadarmo nikto poskytovať nechce.  



Zvyšovanie ponuky a dostupnosti nájomných bytov by pomohlo vyriešiť otázku 

štartovacieho bývania pre mladých ľudí.  Okrem toho by sa zlepšila  mobilita pracovnej 

sily, ktorá nám na Slovensku tak chýba. 

Súkromní investori sa pri projektoch výstavby nájomných bytov stretávajú s viacerými 

finančnými znevýhodneniami. „Pre stimulovanie výstavby nájomných bytov súkromným 

sektorom preto považujeme za kľúčové prijať úpravy aj v oblasti DPH, ktorá sa nebude 

uplatňovať pri nájmoch, no investor bude môcť pri výstavbe DPH odpočítavať a 

tiež v odpisoch, skrátením doby odpisovania nájomných bytov zo 40 rokov na 20 rokov,“ 

navrhuje Ján Pálenčár, 1. viceprezident SŽZ a prezident Národnej asociácie realitných 

kancelárií SR. Ďalej navrhujeme upraviť sadzbu dane z príjmov na 15% pre súkromné 

spoločnosti realizujúce výstavbu nájomných bytov, čím by sa podporila ich motivácia 

znášať dlhodobé podnikateľské riziko spojené so správou nájomných bytov. 

Náklady na výstavbu nájomných bytov by sa dali znížiť aj tým, že sa budú stavať 

v okrajových častiach miest, kde sú lacnejšie pozemky a technológia výstavby by mala byť 

zohľadňovaná už v štádiu projektovania tak, aby sa používali tradičné technológie s 

použitím nižšej výšky zástavby. Mohli by byť takto realizované celkovo za nižšie ceny  aj 

preto, že by sa do ich výstavby mohli zapojiť kapacity malých firiem, ktoré majú nižšie 

náklady.  

 

V. Zavedenie korektných zmlúv pre subdodávateľov 

Slovenský živnostenský zväz dlhodobo vníma nevyvážené a problematické postavenie 

subdodávateľských firiem pri realizovaní diel. Najmä malé firmy sú vystavené svojvôli 

právnych oddelení úspešných silných investorov. Volajú preto aj hlasom nášho zväzu 

po vytvorení určitého dohľadu zo strany štátu nad podmienkami subdodávateľských 

zmlúv nielen v rámci verejných obstarávaní, ale aj pri ostatných zmluvách o dielo. 

V súčasnej dobe sa jedná skôr o diktát zo strany veľkých investorov, z ktorých mnohí 

používajú nekalé spôsoby pri tvorbe zmlúv, ktoré majú desiatky strán a podmienky sú 

v nich nevyvážené a sú v neprospech subdodávateľa. 

„Za jedno z vhodných riešení považujeme vytvorenie verejného registra 

subdodávateľských zmlúv, kde by sa s výnimkou ceny uverejňovali všetky zmluvné 

dojednania medzí víťazom tendra a jeho subdodávateľmi, no aj ostatné uzatvárané 

subdodávateľské zmluvy by mali byť zverejňované (s vynechaním ceny za dielo), čím by 

sa odstránila podstatná časť doterajších nešvárov,“ uvádza prezident SŽZ, Stanislav 

Čižmárik. V súčasnosti sú tieto subdodávateľské zmluvy spravidla v režime zmluvne 

dohodnutého utajenia. Nie je žiadny seriózny právny dôvod na utajovanie, len sa 

samozrejme utajovaním zatajujú často až vyslovene podlé ustanovenia v neprospech 

subdodávateľa. Možno by bolo riešením vytvoriť vzory korektných zmlúv a tie by sa 

aplikovali pre seriózne a vyvážené vzťahy. Verejný register by preukazoval,  kto má aké 

zmluvy a tie by podliehali verejnej kontrole, ktorá podľa nášho názoru mala byť už dávno 

zavedená. Našim cieľom je prispieť k vytváraniu vyrovnaných obchodných vzťahov 

a zvýšeniu právneho povedomia malých a stredných firiem.  



SŽZ predloží v zmysle záverov prezídia tieto požiadavky na vedomie Ministerstvu 

hospodárstva SR s cieľom podnietiť širšiu diskusiu o možnostiach ich realizácie v rámci 

opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré ministerstvo priebežne 

rozpracováva. „Oceňujeme pretrvávajúcu snahu ministerstva hospodárstva, najmä novému 

tímu štátneho tajomníka Oravca, aby sa podnety z podnikateľského prostredia pretavili čo 

najskôr do reálnych opatrení na podporu firiem. Hoci vždy je v praxi čo zlepšovať, 

základom dobrej spolupráce je výmena informácií a zdieľanie názorov, v čom je prístup 

ministerstva hospodárstva príkladný,“ uzatvára Ján Pálenčár. 

 

Informácie o SŽZ: 

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. 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 aktívne zapojenie svojich členských  organizácií,  ktoré 
môžu otvárať potrebné spoločenské a ekonomické témy a prostredníctvom SŽZ ich komunikujú 
v rokovaniach s vládou a poslancami.  
 


