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www.spp.sk

Svieťte až 40 000 
hodín s jedinečnými 
žiarovkami
Crystal LED od SPP

Nahraďte klasické žiarovky 
modernými Crystal LED žiarovkami
od SPP.

Aké sú výhody?
• Minimálny odber elektriny
• Vysoká životnosť
• Uhol svietenia 360°
• Minimálne uvoľňovanie tepla 

do priestoru
• Bez skreslenia farieb predmetov

Posvieťte si
na LED žiarovky

19258 Poster LEDky A4+5.indd   1 17.12.2019   11:47:59

https://www.spp.sk/sk/
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ÚvodNíK

rok 2020, ktorý v týchto dňoch začíname, bude určite jedným z tých rokov, ktoré 
nebudú jednoduché a ani bezproblémové. Napriek tomu si myslím, že dopredu 
pred ním nesmieme kapitulovať. V našej spoločnosti je veľa negatívnej energie, 
ktorá plodí napätie a často aj nenávisť. Toto sa dá odstrániť najmä pozitívnym 
myslením, vzájomným rešpektom a úctou.

Želám vám, vašim rodinám a spolupracovníkom, aby sme spoločne  
s týmto predsavzatím vstúpili do roku 2020, aby sme ho prežili v zdraví,  
osobnej a pracovnej pohode.

Peter Mihók, predseda SOPK

Milí priatelia,



4

tÉma

Slovenská ekonomika 
podľahla globálnej gravitácii

Slovenskej ekonomike sa v ostatných rokoch darilo mimoriadne dobre. 
Rástla nad svoj potenciál vďaka tomu, že zvyšovala svoj podiel na rastúcich 

svetových trhoch. Kvôli rastúcemu protekcionizmu však svetový obchod 
zamrzol a zneistil aj investičné a náborové plány slovenských firiem. Rast 

slovenskej ekonomiky preto v roku 2020 zrejme nepresiahne dve percentá. 

Ekonomika spomaľuje 
Kvôli rastúcemu protekcionizmu  
a napätiu v obchodných vzťahoch sa 
globálna ekonomika za ostatný rok 
výrazne spomalila. Rast globálneho 
HDP podľa Medzinárodného meno
vého fondu dosiahne v roku 2019 len 
tri percentá, čo je najpomalšie tempo 
rastu od krízového roku 2008. Hlavný 
obchodný partner Slovenska, Nemec
ko, je vo zvlášť slabej ekonomickej 
fáze a v roku 2019 len tesne uniklo 
technickej recesii. 

Až do jari slovenská ekonomika zdan
livo odolávala globálnemu spoma
leniu a udržala si tempo rastu HDP 
blízko štyroch percent. Následne však 
vývoz poklesol a medziročný rast HDP 
sa postupne spomalil až k úrovni 1,3 % 
v treťom kvartáli.

Výhľad je poznačený globálnou 
neistotou, zvlášť v autopriemysle
V malej otvorenej slovenskej ekono
mike závisí rast vo veľkej miere od 
svetového obchodu. A ten uprostred 
bezprecedentnej neistoty a sporov 
medzi USA a Čínou, hrozbou colnej 
vojny USA s Európu a stále nedorie
šeným Brexitom zatiaľ nejaví známky 
udržateľného oživenia. 

Globálne spomalenie má mimoriadne 
tvrdý dopad na automobilový priemy
sel, ktorý je veľmi citlivý na ekono
mický cyklus. A navyše v súčasnosti 
prechádza aj veľkými štrukturálnymi 
zmenami, posunom dopytu od tradič
ných automobilov poháňaných spaľova
cími motormi k elektrickým a hybrid
ným vozidlám. Oba tieto faktory majú 
zvlášť negatívny vplyv na slovenskú 

ekonomiku, ktorá je silne závislá od 
tradičného automobilového priemyslu.

Neistotu v automobilovom priemysle 
navyše umocňujú obchodné spory 
a hrozby ciel na dovoz automobilov. 
Slovensko je najviac exponovanou 
krajinou Európskej únie na trhu s au
tomobilmi v USA, a preto by bolo tiež 
neúmerne tvrdo zasiahnuté, ak by sa 
zaviedlo clo na dovoz automobilov do 
USA v ohlasovanej výške 25 %.

Negatívny vplyv na celé priemyselné 
odvetvie bol zatiaľ tlmený spustením 
výroby nových automobilov v nedávno 
dokončenom závode spoločnosti Jaguar 
Land Rover v Nitre. Od leta sa však tak 
tržby, ako aj produkcia a nové objednáv
ky v sektore na medziročnej báze pre
padli z dvojciferného rastu do mínusu. 

Graf 1: Príspevky k rastu priemyselnej výroby (% -uálne body, medziročná zmena)
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tÉma

Odolnosť domáceho dopytu 
prejde testom
Na rozdiel od zahraničného dopytu 
domáci dopyt stále rastie, za prvé tri 
kvartály 2019 na úrovni 3,5 percenta 
ročne, teda rovnako ako za celý rok 
2018. K rastu prispeli všetky hlavné 
zložky domáceho dopytu, investície 
aj spotreba. V roku 2020 však bude 
čoraz náročnejšie udržať ich pozitívny 
príspevok. 

Začnime investíciami v súkromnom 
sektore. V nefinančnom sektore fir
my stále produkujú takmer na plný 
plyn. Využitie kapacít vo výrobe 
vzrástlo v ostatnom meraní na 89 
percent a dorovnalo tak historicky 
najvyššiu úroveň z predkrízového 
roku 2007. Výroba však smeruje čo
raz viac do zásob, a nie na trh. Nové 
objednávky od júna v priemyselnej 
výrobe klesajú. V roku 2020 firmy 
budú musieť prehodnotiť svoje ka
pacity a okresať rozvojové plány. 
Prehodnocovať investičné plány 
budú aj finančné korporácie. Okrem 
spomaľujúcej sa ekonomiky a klesa
júcej ziskovosti ich k tomu prinúti aj 
vládou znásobený bankový odvod. 
Banky budú nútené šetriť tak na 
prevádzkových, ako aj investičných 
výdavkoch. 

Ani domácnosti sa nevyhnú reví
ziám svojich výdavkových plánov. 
Mzdy síce ešte stále rýchlo rastú, no 
to je už len zotrvačnosťou z napäté
ho trhu práce v roku 2018. Ekono
mika stráca silu produkovať nové 
pracovné miesta. V priemysle a ob
chode pracovné miesta už niekoľko 
mesiacov ubúdajú (viď graf vývoja 
zamestnanosti). Miera nezamestna
nosti v roku 2020 mierne stúpne. 
Zmenu trendu si už uvedomujú aj 
bežní konzumenti. V prieskumoch 
spotrebiteľského barometra viac ľudí 
očakáva nárast nezamestnanosti ako 
jej pokles, čo je situácia, ktorá tu 
naposledy bola pred tromi rokmi. 
Spotrebiteľská dôvera idúca ruka 
v ruke s očakávanou nezamestna
nosťou v novembri 2019 klesla na 
najnižšiu úroveň od leta 2016.

V investičnom apetíte sa navyše do
mácnosti nebudú môcť spoľahnúť 
na lacné a ľahko dostupné financo
vanie z bánk. A to napriek tomu, že 
oficiálne úrokové sadzby ostanú aj 
v roku 2020 na historicky najnižších 
úrovniach. Prísnejšia regulácia úve
rov domácnostiam zo strany NBS, 
ako aj znásobený bankový odvod 
spôsobia, že banky sa do nového 
úverovania už nebudú môcť hrnúť 
tak ako doteraz.

A čo sa týka vládneho sektora, ten 
nepochybne má ambíciu preklenúť 
ekonomicky horšie obdobie zvýšením 
svojej spotreby a investícií. Priestor na 
realizáciu týchto ambícií je však limi
tovaný tým, že vláda nevyužila dobré 
ekonomické časy v minulých rokoch 
a odsúvala sľúbené vyrovnanie roz
počtu. Minula tak fiškálne rezervy, 
ktoré jej teraz, v čase spomalenia ras
tu ekonomiky a teda aj daňových príj
mov, budú chýbať. n

➔ Graf 2: Vývoj zamestnanosti vo vybraných odvetviach  
(sezónne očistené, jan 2018=100)

Graf 3: Spotrebiteľská dôvera a očakávania nezamestnanosti 
(% saldo, sezónne očistené)
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Prehľad kľúčových makroekonomických indikátorov SR

2017 2018 2019E 2020F

Reálny rast HDP r/r % 3,0 4,0 2,3 2,0

Inflácia (CPI) priemer 1,3 2,5 2,6 2,2

Miera nezamestnanosti (VZPS) priemer 8,1 6,6 5,7 5,8

Hrubá mesačná mzda EUR priemer 954 1013 1 083 1 136

Reálna mesačná mzda r/r % rast 3,1 3,6 4,2 2,6

ECB refinančná sadzba koniec obdobia 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR /USD priemer 1,130 1,181 1,119 1,148

Zdroj: NBS, ŠÚ SR, odhady VÚB banka, Intesa Sanpaolo
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leGislatíva

Výber zákonov z roku 2019 
ovplyvňujúcich podnikateľské 

prostredie v roku 2020
V roku 2019 bolo k 21. decembru 2019 v Zbierke zákonov uverejnených 

454 všeobecne záväzných právnych predpisov. Z toho 150 nových zákonov 
vrátane ústavných a 103 noviel zákonov. Vybrali sme niektoré z nich. 

Zákon č. 369/2019 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 
Z. z. o správe daní (daňový poria-
dok) a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia  
a dopĺňajú niektoré zákony
l u daňových poradcov sa vypúšťa 
vzdelanostná podmienka ekonomic
kého alebo právnického zamerania 
pre účel vydania Osvedčenia o  spô
sobilosti daňového poradcu na výkon 
daňového poradenstva
l ďalšie zmeny sa týkajú žiadosti  
o zápis do zoznamu oprávnení na vý
kon daňového poradenstva, uznávania 
dokladu o vzdelaní a odbornej kvali
fikácie, ochrany osobných údajov 
klientov daňového poradcu, 
pozastavenia výkonu daňo
vého poradcu, atď. 
l v čl. IV sa mení  
a dopĺňa Zákon  
č. 289/2008 Z. z.  
o používaní elektro
nickej registračnej 
pokladnice  
a o zmene a dopl
není zákona SNR  
č. 511/1992 Zb.  
o správe daní a po
platkov a o zmenách 
v sústave územných 
finančných orgánov  
v znení neskorších pred
pisov
l upravuje sa konanie o cer
tifikácii pokladničného progra
mu a úložiska, konanie o certifikácii 

elektronickej pokladnice a podmienky 
používania elektronickej registračnej 
pokladnice a pokladnice ekasa na 
evidenciu tržieb na území SR, konanie  
o certifikácii chráneného úložiska, atď. 

Zákon č. 112/2019 Z. z., ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon NR SR  
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov
l mení sa definícia ekonomicky 
oprávnených nákladov 
l slovo primeraný zisk sa nahrádza 
slovom zisková prirážka

Zákon č. 375/2019 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 
Z. z. o minimálnej mzde v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa 
mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zá-
konník práce v znení neskorších 
predpisov
l mení sa znenie § 119 ods. 1 tak, že 
veta „Mzda nesmie byť nižšia ako mi
nimálna mzda ustanovená osobitným 
predpisom“ sa upravuje: „Mzda nesmie 
byť nižšia ako minimálna mzda usta
novená podľa osobitného predpisu“

Zákon č. 380/2019 Z. z., ktorým 
sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce v znení neskor-

ších predpisov
l upravuje sa základná výme

ra dovolenky – dovolenka 
zamestnanca, ktorý do 

konca príslušného ka
lendárneho roka dovŕši 
najmenej 33 rokov 
veku, a zamestnanca, 
ktorý sa trvale stará 
o dieťa, je najmenej 
5 týždňov
l dovolenku naj
menej 8 týždňov  
v kalendárnom roku 

majú pedagogickí za
mestnanci, vysokoškol

skí učitelia, výskumní  
a umeleckí pracovníci ve

rejnej alebo štátnej vysokej 
školy, vedeckovýskumní pra

covníci (špecifikovaný druh čin
nosti i miesto pôsobenia)

Iveta Šteffeková, právnička SOPK
www.sopk.sk

➔
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Zákon č. 319/2019 Z. z., ktorým 
sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce v znení neskor-
ších predpisov a ktorým sa me-
nia a dopĺňajú niektoré zákony –  
v článku II. zákona sa mení zákon 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  
v znení neskorších predpisov 
l novela upravuje príspevky na stra
vovanie zamestnancov, príspevky na 
rekreáciu zamestnancov a príspevky 
na športovú činnosť dieťaťa 

Zákon č. 363/2019 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v znení neskor-
ších predpisov
l z ustanovenia §19 ods. 1 písm. a) 
sa vypúšťa u obchodnej spoločnosti 
podmienka povinne vytvárať základ
né imanie
l od 1. 1. 2020 vzniká povinnosť ove
riť riadnu a mimoriadnu účtovnú zá
vierku aj pre verejnú obchodnú spo
ločnosť a komanditnú spoločnosť

Zákon č. 315/2019 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov v znení ne-
skorších predpisov
l základ dane alebo čiastkový základ 
dane si môže v roku 2020 znížiť o ne
zdaniteľné časti základu dane iba da
ňovník s tzv. aktívnymi príjmami

Zákon č. 316/2019 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov v znení ne-
skorších predpisov
l novela upravuje nezdaniteľnú časť 
základu dane – ak daňovník v prísluš
nom zdaňovacom období dosiahne 
základ dane, ktorý a) sa rovná alebo 

je nižší ako 100násobok sumy život
ného minima platného k 1. januáru 
príslušného zdaňovacieho obdobia 
b) je vyšší ako 100násobok platné
ho životného minima, nezdaniteľná 
časť základu dane ročne na daňovní
ka je suma zodpovedajúca rozdielu 
44,2násobku platného životného mi
nima a jednej štvrtiny základu dane; 
ak táto suma je nižšia ako nula, ne
zdaniteľná časť základu dane ročne na 
daňovníka sa rovná nule

Zákon č. 301/2019 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov v znení ne-
skorších predpisov
l daňovník nezmluvného štátu sa 
stáva daňovníkom nespolupracujúce
ho štátu
l predmetom dane je aj príjem ply
núci zo zníženia základného imania 

obchodnej spoločnosti alebo družstva 
alebo rezervného fondu obchodnej 
spoločnosti v časti, v akej boli pred
tým zvýšené zo zisku po zdanení, ako 
aj do kapitálového fondu z príspevkov
l upravuje sa peňažný príjem za
mestnanca ako nepeňažné plnenie 
poskytnuté zamestnancovi zamestná
vateľom, ktorý je platiteľom dane
l od dane sú oslobodené príjmy 
poskytnuté ako suma vynaložená 
zamestnávateľom na vzdelávanie za
mestnanca, príspevok zo sociálneho 
fondu zamestnávateľa, ak je poskyt
nutý zamestnancovi na lekársku pre
ventívnu prehliadku nad rozsah usta
novený osobitnými predpismi
l upravuje sa oslobodenie od dane 
z príjmov z predaja cenných papie
rov, oslobodenie pri strate zdaniteľ

ného príjmu a uplatnenie oslobode
nia od dane 
l v §11 sa upravuje nezdaniteľná časť 
základu dane
l upravuje sa príjem z predaja výno
su u akciových spoločností

Zákon č. 317/2019 Z. z., ktorým 
sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov
l v Prílohe č. 7 sa za číselný kód Spo
ločného colného sadzobníka „4901“ 
vkladá číselný kód Spoločného colné
ho sadzobníka „4902 10 00“

Zákon č. 318/2019 Z. z., ktorým 
sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov
l novela mení Prílohu č. 7 tak, že vy
púšťa a dopĺňa niektoré číselné kódy 
spoločného colného sadzobníka

Zákon č. 368/2019 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty  
v znení neskorších predpisov
l novela upravuje zjednodušenie 
obchodovania s tovarom v rámci tzv. 
calloff stock úpravy medzi členskými 
štátmi

Zákon č. 369/2018 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty  
v znení neskorších predpisov
l čl. I body 23 a 59, ktoré nadobúdajú 
účinnosť 1. januára 2020
l bod 23 upravuje oslobodenie od 
dane pri zdaniteľných obchodoch spo
jených s medzinárodným obchodom
l bod 59 dopĺňa Príloha č. 9 k záko-
nu č. 222/2004 Z. z. v znení zákona 
č. 369/2018 Z. z. Zoznam tovarov, na 
ktoré sa môže uplatniť oslobodenie 

➔

leGislatíva

➔
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leGislatíva

od danie pri zdaniteľných obchodoch 
spojených s medzinárodným obcho
dom

Zákon č. 362/2019 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 
Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, 
uhlia a zemného plynu a o zmene 
a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. 
o spotrebnej dani z minerálneho 
oleja v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú nie-
ktoré zákony
l definuje sa konečný spotrebiteľ 
elektriny, konečný spotrebiteľ zemné
ho plynu, odberateľ elektriny v domác
nosti a zemného plynu v domácnosti, 
elektroenergetický podnik a plyná
renský podnik 
l upravujú sa osobitné ustanove
nia pre nabíjacie stanice, definuje 
sa nabíjacia stanica a elektrické vo
zidlo
l v čl. II. sa mení a dopĺňa zákon  
č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani  
z minerálneho oleja v znení neskor
ších predpisov tak, že upravuje §7 ods. 
1 písm. a) bod 3 pri uplatnení sadzby 
dane na motorový benzín, v ďalších 
ustanoveniach upravuje nakladanie 
s daňovo zvýhodneným minerálnym 
olejom užívateľskými podnikmi, zúč
tovanie nákladov minerálneho oleja  
a iné

Zákon č. 320/2019 Z. z., ktorým 
sa mení zákon č. 82/2005 Z. z.  
o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

l definuje sa nelegálna práca a nele
gálne zamestnávanie u podnikateľov 
ktorí zamestnávajú príbuzné osoby

Zákon č. 211/2019 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 
Z. z. o elektronickej podobe výko-
nu pôsobnosti orgánov verejnej 
moci a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov (zákon o e-Govern-
mente) v znení neskorších predpi-
sov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony
l novela mení autentifikáciu a dopĺ
ňa identifikačné schémy publikované 
podľa nariadenia Európskeho parla
mentu a Rady (EÚ) o elektronickej 
identifikácii a dôveryhodných služ
bách pre elektronické transakcie na 
vnútornom trhu

Zákon č. 156/2019 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony
l novela odstraňuje prekážky v cezhra
ničnom investovaní, a to najmä tie, 
ktoré sa spájajú s cezhraničným uplat
ňovaním práv akcionárov, upravuje 
nový spôsob uverejňovania ozná
menia o konaní valného zhromaž
denia, upravuje základné požiadavky 
na umožnenie účasti a hlasovania 
akcionárov na valnom zhromaždení 
prostredníctvom elektronických pro
striedkov
l zavádza novú možnosť hlasovania 
akcionárov, a to ešte pred konaním 
valného zhromaždenia zaslaním hla
sovacích lístkov poštovými službami 
(tzv. korenšpodenčné hlasovanie) 

l upravuje vznik a zánik podnikania 
zahraničných osôb na Slovensku 
l ustanovuje sa definícia spoločnosti 
v kríze
l podľa nového ustanovenia §68 ods. 
2 je možné obchodnú spoločnosť zru
šiť aj bez likvidácie. Ak do 60 dní od 
zrušenia nebude ustanovený likvidá
tor alebo nebude zložený preddavok 
na likvidáciu, spoločnosť môže byť 
vymazaná z obchodného registra. 
Upravuje sa zrušenie spoločnosti roz
hodnutím súdu, nakladanie s majet
kom spoločnosti po jej zrušení
l upravujú sa ustanovenia o likvidá
cii, likvidátorovi a vstupe do likvidá
cie, upravuje sa dodatočná likvidácia
l zákon nadobudne účinnosť 1. 10. 
2020

Zákon č. 390/2019 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony
l novela v zapisovaných údajoch do 
obchodného registra dopĺňa údaje, 
ktoré zapisuje do registra likvidátor, 
a zverejňované údaje obchodného re
gistra n

➔
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aKtivity soPK
Darina Knapiková, Úrad SOPK

www.sopk.sk

Informácia o činnosti  
a aktivitách SOPK 

v roku 2019
V roku 2019 úrad a regionálne komory SOPK realizovali najmä tieto aktivity:

n Uskutočnených bolo 25 obchodných 
misií do zahraničia, na ktorých sa 
zúčastnilo 196 slovenských firiem. 

n Prijatých bolo 24 obchodných misií 
zo zahraničia, na ktorých sa zúčast
nilo 302 zástupcov slovenských pod
nikateľských subjektov. 

n 91 slovenských firiem sa zúčastnilo 
na 10 veľtrhoch a výstavách v zahra
ničí v rámci Komorou organizovanej 
účasti.

n Regionálne komory zorganizovali 
účasť 7 firiem na 7 veľtrhoch a výsta
vách v tuzemsku. 

n Úrad, regionálne komory a sekcie 
SOPK zabezpečili v sledovanom ob
dobí 157 vzdelávacích aktivít (se
minárov, konferencií a kurzov), na 
ktorých sa zúčastnilo 2 932 účast
níkov, najmä zástupcov podnikateľ
ských subjektov.  

n Poskytnutých bolo 500 poradensko
konzultačných služieb podnikateľ
ským subjektom, z toho 274 konzultá
cií nečlenom a zahraničným osobám. 
Prevládajúcimi oblasťami v poskyto
vaných poradenských a konzultačných 
službách boli podmienky podnikania 
na Slovensku, napr. spoločnosť s ruče
ním obmedzeným a jej založenie, za

loženie občianskeho združenia, ďalej 
ochrana spotrebiteľa, ochrana prie
myselných práv, ochrana osobných 
údajov, otázky v súvislosti s partnerom 
verejného sektora (konečný užívateľ 
výhod), právo sociálneho zabezpeče
nia, pracovné právo a Zákonník práce, 
Obchodný zákonník a živnostenský 
zákon, Občiansky zákonník, proble
matika civilného sporového poriadku, 
zákon o nadáciách, zákon o združova
ní občanov, zákon o verejnom obsta
rávaní. Konzultácie sa poskytovali tiež 
k maturitným a záverečným skúškam, 
k zaručenému elektronickému podpi
su, k colnej problematike a ATA kar
netom. ➔

O činnosti SOPK tradične na koncoročnej tlačovej 
konferencii informoval predseda Komory  

Peter Mihók. Hosťom tlačovej konferencie bol 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

Slovenskej pošty, a.s., Peter Helexa.
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Ďalej sa riešili zahraničnoobchodné 
otázky ako colné špecifiká pri brexite, 
pravidlá pôvodu tovaru a ich uplatňo
vanie v extrakomunitárnom obchode. 
Konzultácie v oblasti zahraničného 
obchodu sa týkali tiež nadväzova
nia obchodných kontaktov v Českej 
republike, v Bosne a Hercegovine, 
na Ukrajine, v Brazílii a na Taiwa
ne, predpisov v USA, ale aj obchod
ných obmedzení. Ďalšie poradensko  
konzultačné služby boli zamerané 
na prieskum trhu, písomné expertízy, 
softvér, obmedzenia v obchode, finan
covanie podnikateľských iniciatív  
a crowdfunding.

n V priebehu roku 2019 SOPK ope
ratívne zabezpečovala pripomienky  
a odborné stanoviská k predkladaným 
návrhom právnych noriem a opatre
niam v podnikateľskom sektore. Za 
sledované obdobie boli vypracované 
stanoviská a pripomienky (29) hlav
ne z oblasti energetiky, odvodov a daní, 
ekonomických analýz, cestnej dopravy, 
výstavby a odpadového hospodárstva. 
Ďalej boli vypracované pripomienky  
k zákonu o dobrovoľných dražbách  
a o doplnení zákona o notároch a no
társkej činnosti, k Vízii a stratégii roz
voja SR do roku 2030 (Agenda 2030), 
k Vyhláške úradu pre reguláciu sieťo
vých odvetví. Na Úrade pre verejné 
obstarávanie boli prerokúvané zmeny 
vo verejnom obstarávaní na Slovensku.

Stanoviská a pripomienky boli vy
pracované k predloženým právnym 
normám vrátane ich novelizácií a boli 
vypracované a koordinované v spolu
práci s členskou základňou Komory. 
SOPK sa prostredníctvom svojho zá
stupcu zúčastňovala na zasadnutiach 
Stálej pracovnej komisie Legislatívnej 
rady vlády SR pre finančné právo.

Do legislatívneho procesu boli prie
bežne podľa potrieb postupne zapá
janí zástupcovia pracovných orgánov 
Komory, ako aj odborní pracovníci 
SOPK v predbežnom pripomienkovom 
a medzirezortnom pripomienkovom 
konaní. Podnikateľská verejnosť bola 
informovaná o aktivitách Komory 
prostredníctvom účasti zástupcov Ko

mory na rokovaniach sekcií, komoro
vého časopisu Obchod Priemysel Hos
podárstvo a webového sídla SOPK.  
V rámci vnútrokomorovej právnej 
činnosti boli pripomienkované alebo 
vypracované návrhy noriem týkajú
cich sa vnútornej činnosti Komory, 
medzinárodnej komorovej činnosti  
a spolupráce so združeniami podnika
teľov a tiež so školskými inštitúciami.

n Pracoviská SOPK overili za sledo
vané obdobie 23 240 obchodných 
dokladov, z toho 20 507 osvedčení 
o pôvode tovaru, ktoré podnikatelia 
potrebujú pri vývoze, 81 osvedčení  
o voľnom predaji v EÚ a 1 osvedče
nie Vis maior.

n V roku 2019 bolo vystavených 227 
ATA karnetov, ktoré sú colným do
kumentom pre dočasný vývoz. Za 
sledované obdobie bolo vybavených 
14 reklamácií slovenských ATA kar
netov, nebola vybavená žiadna rekla
mácia zahraničného ATA karnetu.

n V rámci vydavateľskej činnosti 
SOPK bola v januári 2019 v súlade  
s edičným plánom vydaná publikácia 
l „Základné makroekonomické rámce 
vývoja slovenskej ekonomiky v roku 
2019 a rozbor výsledkov ekonomic

kého prieskumu SOPK 2018 – 2019“  
a prezentovaná na konferencii SOPK  
v januári 2019

Ďalej boli vydané:
l Výročná správa SOPK za rok 2018  
v elektronickej podobe
l Plán aktivít SOPK na rok 2019
l Katalóg veľtrhov a výstav  
v SR 2020

Novinkou roka 2019 je 
l propagačná brožúra so základnými 
informáciami o SOPK – o regiónoch, 
kde pôsobia jej jednotlivé regionálne 
komory, o poradných orgánoch, vý
boroch a sekciách, ako aj o službách, 
ktoré podnikateľskej verejnosti posky
tuje. Brožúra je spracovaná v sloven
skom jazyku, anglickom jazyku a pre 
hostí, ktorí sa zúčastnili na otvorení 
zastúpenia SOPK pre Ruskú federáciu 
v Moskve začiatkom apríla 2019, bola 
vydaná aj ruská mutácia.

Regionálne komory/útvary SOPK 
priebežne vydávajú bulletiny k výsta
vám, katalógy firiem zúčastnených na 
podujatiach alebo informačné a pro
pagačné materiály v rámci realizova
ných projektov, v ktorých prezentujú 
svoje aktivity. Útvar Európskej únie 
SOPK vydal 4 propagačné materiály 

➔

➔

Na snímke (sprava) predseda SOPK Peter Mihók a predseda 
predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej pošty Peter Helexa.
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v rámci projektu EEN; Trenčianska 
RK SOPK propagačný materiál „Slo
venská republika, Trenčiansky región, 
Nehmotné kultúrne dedičstvo“ a Bra
tislavská RK SOPK vydala v rámci 
projektu Interreg Danube Transnatio
nal Programme propagačnú brožúru 
„Stratégia transformácie odborného 
vzdelávania a prípravy v podmien
kach SR“. 

n V súvislosti so zabezpečovaním 
efektívnej informovanosti členskej zá
kladne, ako aj širšej občianskej verej
nosti o činnosti orgánov SOPK vždy 
prvý pondelok v mesiaci vychádza ko
morové periodikum Obchod Priemy
sel Hospodárstvo, ktoré sprostredkú
va aktuálne informácie. Informačnú 
atraktivitu zvyšuje zavedenie mesač
nej prílohy regionálnych komôr, zve
rejňovanie pripomienok k návrhom 
právnych noriem, ktoré sa dotýkajú 
podnikateľskej sféry, ako aj aktuálne 
témy súvisiace s hospodárskou situá
ciou na Slovensku.

V roku 2019 bolo vydaných 12 čísiel 
mesačníka. Novinkou roka 2019 je, 
že po 27 rokoch SOPK od januára 
2019 zrušila printovú formu mesač
níka Obchod Priemysel Hospodár
stvo. Priniesla to doba a tiež to bol 
výsledok prieskumu medzi členmi. 
V praxi to však neznamená menší 

či chudobnejší obsah alebo menšiu 
cieľovú skupinu. Práve naopak, elek
tronická forma časopisu dáva mož
nosť poskytovať ešte viac zaujímavých, 
aktuálnych a užitočných informácií  
a pre ešte širší okruh čitateľov. SOPK 
na svojej webovej stránke (www.sopk.sk) 
totiž eviduje mesačne približne 40ti
síc jedinečných návštev a tento počet 
stále stúpa. Namiesto výtlačku časopi

su na svoj pracovný stôl dostane člen 
Komory mesačník priamo do svojho 
počítača.

Okrem toho Bratislavská regionálna 
komora SOPK vydáva pre svojich čle
nov časopis (v printovej forme) Preš
porský podnikateľ.

n S cieľom informovať čo najširšiu 
podnikateľskú verejnosť o aktivitách 
SOPK začala Komora od konca apríla 
2018 uverejňovať príspevky na sociál
nej sieti LinkedIn.

n Úrad a regionálne komory predložili 
návrhy 5 nových projektov, z ktorých 
1 je už schválený a ostatné sú v pro
cese schvaľovania. V roku 2019 pra
coviská SOPK realizujú 8 projektov 
(ďalších 6 bolo v roku 2019 ukonče
ných), vrátane projektov z predchá
dzajúcich rokov. Ide predovšetkým  
o projekty, ktoré umožňujú skvalit

ňovať poskytované služby Komory  
v prospech podnikateľskej verejnosti. 

n Na Rozhodcovský súd SOPK boli 
v sledovanom období podané žaloby 
v celkovej výške 1 060 976,53 € po
hľadávok, z toho žaloby s medziná
rodným prvkom vo výške 522 613 € 
a vnútroštátne žaloby vo výške  
538 363,53 € žalobného nároku.

n Komora v súčasnosti eviduje 15 mla
dých podnikateľov, členov Komory,  
v rámci vytvorenej platformy mla
dých podnikateľov.
SOPK vytvorila aj platformu „Žena  
v podnikaní“, ktorá úzko spolupracu
je so Združením žien v podnikaní naj
mä v pôsobnosti Bratislavskej regio
nálnej komory SOPK. Komora eviduje 
25 podnikateliek, ktoré sa zúčastňujú 
na klubových stretnutiach, vzdeláva
cích akciách a ďalších aktivitách. 

n V sledovanom období (do 25. no
vembra 2019) Komora celkovo po
skytla 31 300 služieb vrátane projek
tov v hodnote 1 475 000 € pre vyše  
2 050 podnikateľských subjektov. Nie
ktoré služby poskytuje SOPK členom 
bezplatne, resp. so zľavami.

n V predchádzajúcom období zaviedla 
SOPK tzv. „Balíček služieb“, v rám
ci ktorého niektorí členovia Komory 
zapojení do tejto aktivity poskytujú 
zľavy zo služieb, prípadne i z vlast
nej produkcie iným členom SOPK.  
V roku 2019 Komora eviduje 16 čle
nov zapojených do tejto aktivity.

n V roku 2019 v rámci SOPK pôsobí 
5 odborných poradných orgánov – 
výborov, a to: ekonomický, zahranič
noobchodný, pre priemysel, pre regio
nálny rozvoj a výbor pre vzdelávanie. 

n Pri SOPK pôsobí tiež 17 odborných 
celoštátnych sekcií – napr. sekcia 
bánk a poisťovní, odpadového hospo
dárstva, energetiky, logistiky a zasie
lateľstva, cestovného ruchu, veľtrhov  
a výstav, výskumu a vývoja, agropo
travinárska sekcia, odborného, ďalšie
ho a celoživotného vzdelávania, vý
robcov obranného priemyslu a ďalšie. 

➔

➔

http://web.sopk.sk/download.php?sekcia=151
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n V rámci spolupráce so zahraničím 
pôsobia aj zmiešané hospodárske 
výbory, ktoré boli vytvorené s Českou 
republikou, Portugalskom, Rumun
skom, Tureckom, Taiwanom, Indiou, 
Srbskom, Iránom, Kóreou a Kazach
stanom a zmiešané podnikateľské 
rady, ktoré boli vytvorené s Čínou, 
Ukrajinou, Kubou a v roku 2019 aj 
s Vietnamom (september 2019). 

V rámci SOPK sú vytvorené zmieša
né obchodné komory – Slovensko
poľská obchodná komora a Sloven
skomaďarská obchodná komora. 
V apríli 2019 bolo otvorené zastúpenie 
SOPK v Moskve, v priestoroch veľvy
slanectva SR. (Zastúpenie bude vyvíjať 
činnosť v roku 2020 najmä v týchto ob
lastiach: 
 Aktívne vyhľadávanie distribútorov 
slovenských výrobkov v regiónoch 
Ruskej federácie 
 Aktívne vyhľadávanie partnerov pre 
slovenské cestovné kancelárie  Pro
pagácia slovenských liečebných kú
peľov  Vyhľadávanie potenciálnych 
ruských investorov na Slovensku   Po
moc pri organizovaní podnikateľských 
misií Úradu a regionálnych komôr 
SOPK v jednotlivých regiónoch Rus
kej federácie, vyhľadávanie potenciál
nych partnerov.)

Okrem toho má SOPK, v záujme roz
širovania vzájomných bilaterálnych 
obchodných vzťahov so zahraničím, 
uzavretých 
l 21 dohôd o zriadení spoločných vý
borov na národnej úrovni (v roku 2019 
bola podpísaná Dohoda o spolupráci 
medzi SOPK a Vietnamskou obchod
nou a priemyselnou komorou, na zá
klade ktorej bola vytvorená Slovensko
vietnamská podnikateľská rada) a 
l 182 dohôd, ktoré majú uzatvorené re
gionálne komory SOPK s regionálnymi 
komorami v zahraničí (v roku 2019 Ži
linská regionálna komora SOPK podpí
sala Dohodu o partnerstve a spolupráci 
s Krajskou hospodářskou komorou jižní 
Moravy a Dohodu o spolupráci s Pri
vredna komora Vojvodine  Trnavská 
regionálna komora SOPK podpísala Me
morandum o spolupráci s obchodnou 
komorou Plovdiv  Košická regionálna 

komora SOPK podpísala 2 memorandá: 
Memorandum o porozumení s Ruskou 
akadémiou vied, UPJŠ Košice, TUKE, 
UVLF Košice, Spojeným výskumnove
deckým centrom, o.z., Európskym zdru
žením pre vedu a výskum, o.z. a Me
morandum o spolupráci s Obchodnou  
a priemyselnou komorou župy Hajdú
Bihár, Regionálnou hospodárskou ko
morou Brno a Obchodnou komorou 
Krakov) a 
l 119 dohôd o spolupráci so zahra
ničnými obchodnými komorami
V roku 2019 SOPK podpísala aj Me
morandum o porozumení s Minis
terstvom zahraničných vecí a eu

rópskych záležitostí SR a Zmluvu  
o spolupráci s Ministerstvom obra
ny SR a pokračovala tiež spolupráca 
troch regionálnych komôr SOPK 
(Nitra, Prešov, Žilina) so SARIOm.

n SOPK má svoje zastúpenie aj v medzi
národných komorách, a to v Združení 
európskych obchodných a priemysel
ných komôr Eurochambres (Brusel)  
a v Medzinárodnej obchodnej komo
re (Paríž), kde predseda SOPK zastáva 
funkciu čestného predsedu Svetovej 
komorovej federácie Medzinárodnej 
obchodnej komory.

n Na zasadaní Zhromaždenia dele
gátov SOPK v apríli 2019, kde boli 

schválené komorové dokumenty, bol 
vyhodnotený už 17. ročník súťaže 
„Veľká cena SOPK“ za uplatňovanie 
etických princípov v podnikaní za 
rok 2018, nad ktorou prevzal zášti
tu predseda vlády Peter Pellegrini. 
Veľkú cenu SOPK získala spoloč
nosť U. S. Steel Košice, s.r.o., Ko
šice a spoločnosť PROMA, s.r.o., 
Žilina. Ďalším 18 spoločnostiam, 
ktoré splnili podmienky a kritériá 
súťaže, bolo udelené čestné uznanie 
za uplatňovanie etických princípov  
v podnikaní za rok 2018.
Pre rok 2019 bol vyhlásený 18. ročník 
súťaže „Veľká cena SOPK“.

n V roku 2019 Predstavenstvo SOPK 
schválilo udelenie 3 Zlatých medai
lí SOPK: Ing. Ladislavovi Vaškovi
čovi, CSc., riaditeľovi spoločnosti 
Krištáľové krídlo s. r. o., Bratislava, 
Ing. Jaroslave Macekovej, členke 
predstavenstva a výkonnej riaditeľke 
spoločnosti SLZ NOVA a.s., Hnúšťa, 
a spoločnosti NITRAZDROJ, a.s., 
Nitra. Okrem toho Predstavenstvo 
Slovenskej obchodnej a priemysel
nej komory schválilo 28 Čestných 
uznaní SOPK, ktoré udeľuje Komo
ra domácim a zahraničným osobám 
a podnikateľským subjektom za mi
moriadne zásluhy o rozvoj sloven
skej ekonomiky, zahraničného ob
chodu a podnikania. n

➔
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Tatarstan čaká na zaujímavé 
projekty od slovenských podnikateľov 

Takmer 30 slovenských firiem využilo príležitosť rokovať s 12 ruskými 
subjektmi z Tatarstanu vrátane niekoľkých tamojších municipalít počas 

Obchodného fóra Tatarstan – Slovensko 2019, ktoré sa uskutočnilo  
11. decembra 2019 v Bratislave. Fórum bolo sprievodnou akciou oficiálnej 

návštevy prezidenta Tatárskej republiky, subjektu Ruskej federácie, Rustama 
Minnichanova na Slovensku a predstavili na ňom ďalšie možnosti spolupráce 

a rozvoj už existujúcich vzťahov v ekonomickej oblasti.

Po uvítacom príhovore podpredsedu 
Slovenskej obchodnej a priemyselnej 
komory (SOPK) Júliusa Kostolného 
fórum otvoril štátny tajomník Mi
nisterstva zahraničných vecí a európ
skych záležitostí SR Lukáš Parízek  
a prezident Tatarstanu Rustam Min
nichanov. 

Obaja predstavitelia ocenili stav spo
lupráce a vyzdvihli oblasti, v ktorých 
treba napredovať dynamickejšie. Lu
káš Parízek uviedol, že diplomaciu 
treba prepojiť s obchodom a vyslovil 
presvedčenie, že projekty, ktoré vzídu 
z rokovaní predstaviteľov podnikateľ
skej sféry, budú mať aj osobnú pod
poru prezidenta Tatarstanu. Rustam 

Minnichanov poďakoval za pozvanie 
na fórum a predstavil svoju auto
nómnu republiku ako tretiu ekono
micky najrozvinutejšiu oblasť Ruskej 
federácie s dobrými podnikateľskými  
a investičnými podmienkami. Sme
ruje tam množstvo investícií, ktoré sa 
uplatňujú v leteckom, lodiarskom, 
automobilovom, elektrotechnickom  
a kovoobrábacom priemysle. Majú 
tiež rozvinuté poľnohospodárstvo. 

Na fóre boli podpísané dohody o spo
lupráci medzi agentúrou SARIO a jej 
partnerskou organizáciou TIDA a tiež 
medzi Žilinskou regionálnou komo
rou SOPK a Obchodnou a priemysel
nou komorou Tatarstanu.

Dve slovenské firmy, HDTS, a. s. 
zo Stupavy a BRANKO SLOVAKIA, 
a.s., Nitra, prezentovali svoj úspeš
ný príbeh investičnej a obchodnej 
spolupráce s ruskými firmami z Ta
tarstanu priamo v tejto autonómnej 
republike. Firma MASAM, s.r.o., 
Vráble prestavila a ponúkla letecké
mu priemyslu v Tatarstane spoluprá
cu pri obrábaní špeciálnych kovov  
a ich zliatin svojou vysokou techno
lógiou. 

Obchodné fórum zorganizovala Slo
venská obchodná a priemyselná ko
mora v spolupráci s Ministerstvom 
zahraničných vecí a európskych zále
žitostí SR. n

Jozef Rajtar, riaditeľ Útvaru medzinárodnej spolupráce SOPK
www.sopk.sk

aKtivity soPK

Na snímke zľava podpredseda 
SOPK Július Kostolný, 

prezident Tatarstanu Rustam 
Minnichanov a štátny tajomník 

MZVaEZ SR Lukáš Parízek.
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Zuzana Fečová, Košická regionálna komora SOPK  

www.ke.sopk.sk

O možnostiach podpory  
malých a stredných podnikov 
Existujú mnohé schémy podpory, o ktorých podnikatelia často nevedia. Preto 

Košická regionálna komora SOPK zorganizovala pod záštitou Úradu podpredsedu 
vlády SR pre investície a informatizáciu v závere roka 2019 konferenciu zameranú 

na komplexné možnosti podpory malých a stredných podnikov. 

V regióne východného Slovenska sa 
nachádza 15 z celkovo 20 najmenej roz
vinutých okresov našej republiky. Pod
pora podnikateľských aktivít v tomto 
regióne je preto dôležitá pre jeho rozvoj 
a udržateľnú budúcnosť z ekonomické
ho či demografického hľadiska.

Prišli nielen zástupcovia inštitúcií, ktoré 
podporu poskytujú, ale najmä podni
katelia, zástupcovia malých a stredných 
podnikov, z celého východného Slo
venska. Tí mali možnosť získať prehľad 
o rôznych formách podpory či už na 
domácom trhu, alebo pri obchodova
ní so zahraničnými partnermi. Ďalšie 
tematické bloky sa venovali prepájaniu 
vzdelávania s praxou, formám podpo
ry v najmenej rozvinutých okresoch či 
možnostiam zapojenia sa do aktuál
nych výziev a projektov financovaných 
Európskou úniou. Prítomným sa priho
voril aj primátor Košíc Jaroslav Polaček. 

Košická RK SOPK už dlhšie v rámci 
svojich aktivít vníma potrebu zjednote
nia informácií pre podnikateľov. Preto 
bolo cieľom zorganizovať podujatie, 
ktoré poskytne stručný prehľad o rôz
nych možnostiach a formách podpory, 
o ktorých často podnikatelia nevedia. 
Schémy podpory pritom môžu využiť 
pri obchodovaní na domácom trhu, 
ale aj pri obchodovaní na zahraničnom 
trhu.

Išlo o pilotný ročník podujatia a vzhľa
dom na pozitívnu odozvu naň v bu
dúcnosti Košická regionálna komora 
SOPK plánuje nadväzovať. Široké spek
trum partnerov podujatia, ktorí zo

hrávajú v oblasti podpory podnikania 
najdôležitejšiu úlohu, sa zhodli, že táto 
tematika bude pre podnikateľov aktu
álna a pomôže v rozvíjaní podnikateľ
ských aktivít aj regiónu i v budúcnosti.

Partnermi podujatia boli Minister
stvo zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR, Mesto Košice, agentú
ry SARIO a SBA, Eximbanka, Eko
nomická fakulta Technickej univer
zity v Košiciach, Univerzitný vedecký 
park TECHNICOM, Agentúra na 
podporu regionálneho rozvoja Koši
ce a Prešovská regionálna komora 
SOPK. n

Úvodné slovo 
riaditeľa Sekcie 

regionálneho 
rozvoja Úradu 

podpredsedu 
vlády SR pre 

investície  
a informatizáciu, 

ktorý prevzal 
záštitu nad 
podujatím  

(Matej Puzder)
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Celoslovenská súťaž žiakov 
obchodných akadémií

V dňoch 26. – 27. novembra 2019 sa pod záštitou Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komory a jej Sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného 

vzdelávania konal 6. ročník celoslovenskej súťaže žiakov v študijnom  
odbore obchodná akadémia. 

Súťaž organizovala Obchodná akadémia  
v Považskej Bystrici, ktorej študenti, hoci 
nemohli súťažiť, sa aktívne podieľali na prí
pravách a programe. Súťažiaci žiaci si po
zreli aj divadelné predstavenie, Shakespea
rovu hru Sen noci svätojánskej.

Súťaže sa zúčastnili študenti 4. ročníkov 
10 obchodných akadémií a SOŠ z celého 
Slovenska, členov SOPK – z Trenčína, Ži
liny, ŽilinyBytčice, Ružomberka, Dolného 
Kubína, Tvrdošína, Liptovského Mikuláša, 
Prešova a Košíc. 

Súťažilo sa v účtovníctve, vo všeobecnom 
prehľade z geografie, histórie a ekonomiky, 
znalostiach o Európskej únii a v prezentácii 
v anglickom jazyku. 

Minuloročné víťazstvo tento rok obhájili štu
dentky z Obchodnej akadémie v Trenčíne! 

Víťazi 6. ročníka celoslovenskej súťaže ob
chodných akadémií 2019:
1. miesto: 
Obchodná akadémia Trenčín –  
Kristína Kurincová a Iveta Malíčková
2. miesto: 
Obchodná akadémia Žilina – 
Marcela Beliančinová a Matej Jedlička
3. miesto: 
Obchodná akadémia Dolný Kubín –  
Natália Namislovská a Filip Mikuláš

Výhercovia získali hodnotné vecné ceny. 
Naprázdno neodišiel nikto, každý tím bol 
za snahu odmenený darčekom. Súťaž bola 
financovaná z Nadácie na podporu vzdelá
vania a ekológie pri SOPK. Sponzormi boli 
aj spoločnosti Danfoss Power Solutions, 
a.s., Považská Bystrica, Nika, s. r. o., Brojo, 
s. r. o. a Nestlé. Všetkým patrí vďaka. n

Anna Cabajová, tajomníčka Sekcie ODCV pri SOPK
www.za.sopk.sk

https://oapb.edupage.org/
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Samospráva má rekordné  
príjmy a rezervy. Napriek tomu  

zvyšuje výrazne dane z nehnuteľností
Klub 500, Slovenská obchodná a priemyselná komora  
a Republiková únia zamestnávateľov sú zásadne proti.

Klub 500, Slovenská obchodná a priemyselná komora a Republiková  
únia zamestnávateľov nesúhlasia s avizovaným zvyšovaním daní  

z nehnuteľností, ktoré aktuálne prezentuje veľká časť samospráv – miest  
a obcí. Ohlásené zvyšovanie daní prichádza v čase rekordných prebytkov  

v hospodárení samospráv a môže mať výrazné negatívne následky  
pre zamestnávateľov na Slovensku. 

Príjmy územnej samosprávy prud
ko rastú. Oproti roku 2005 sa zvýšili 
až o 85 %, pričom obce a mestá vy
tvorili obrovské prebytky vo výške 
3,134 miliardy eur. Len v roku 2018 
to bolo až 375 miliónov eur. Napriek 
tomu primátori a starostovia postup
ne ohlasujú skokové zvýšenie daní  
z nehnuteľností, a to až do 300 %. 

Samosprávy to pritom zdôvodňujú 
výpadkami v rozpočtoch nasledu
júceho roka spôsobenými ostatnými 
opatreniami vlády. Podľa ZMOSu je 
výpadok na úrovni 80 miliónov eur, 
podľa Únie miest a obcí 104 milió
nov eur. 

„Vo svetle týchto čísel nevidíme dô-
vod, prečo by mala samospráva zvy-
šovať dane z nehnuteľností a už vô-
bec nie tak radikálne. Vnímame to 
ako nezodpovedný krok, ktorý môže 
mať negatívny vplyv na podniky i za-
mestnanosť. Treba si uvedomiť, že 
najmä výrobné spoločnosti potrebujú 
na svoju činnosť veľké areály, takže 
daň z nehnuteľností odvíjajúca sa od 
veľkosti plochy je pre nich vysoká ná-
kladová položka. Napríklad pri firme  
s 1 000 zamestnancami predstavuje 
navýšenie dane z nehnuteľností ex-
tra náklady vo výške až 300 000 eur.  
A to už môže spôsobiť i prepúšťanie,“ 
dokresľuje Tibor Gregor, výkonný 

riaditeľ Klubu 500. Zvýšené náklady 
pre najväčšie priemyselné podniky 
v bratislavskom regióne sa pritom 
budú (ak k radikálnemu navýšeniu 
dane z nehnuteľností skutočne prí
de) pohybovať rádovo v miliónoch 
eur. To ale platí aj pre malé a stredné 
podniky priamo úmerne ich veľkos
ti, o obyvateľoch nehovoriac. 

„Priemyselné podniky tvoria kostru 
nielen slovenského, ale i regionálneho 
hospodárstva. Sú kľúčom k zamestna-
nosti a prosperite. Spoločnosti, podob-
ne ako samosprávy, čelia v poslednej 
dobe bezprecedentnému navyšovaniu 
nákladov zo strany štátu. V čase, kedy ➔
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Stanovisko zamestnávateľov z 11. decembra 2019

www.sopk.sk
www.klub500.sk
www.ruzsr.sk
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➔ dochádza k spomaľovaniu rastu eko-
nomiky a firmy škrtajú, je ďalší výraz-
ný rast nákladov spôsobený opatrením 
samospráv priamym ohrozením za-
mestnanosti,“ upozorňuje Peter Mi
hók, predseda Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komory. Podľa neho 
firmy znášajú aj zavedenie rekreač
ných poukazov, zvýšenie príplatkov 
za prácu v noci a cez víkendy či ďalšie 
náklady, ktoré sú priamymi dôsled
kami rozhodnutí vlády a parlamentu. 

Zlé načasovanie
Negatívom je tiež časovanie navýšenia 
daní zo strany samosprávy. Pri živnost
níkoch a menších podnikateľoch je 
predpoklad, že svoje zvýšené náklady 
prenesú do cien svojich produktov a slu
žieb. Kľúčové priemyselné podniky sú 
naviazané na zahraničných odberateľov 
a kontrakty s nimi na budúci rok majú 
v drvivej väčšine už uzavreté. Preto ne
môžu preniesť vzniknuté náklady spô
sobené neočakávaným navýšením daní  
z nehnuteľností na poslednú chvíľu do 
cien. 

Najprv poriadok na vlastnom,  
až potom zvyšovanie daní
Klub 500, SOPK a Republiková únia 
zamestnávateľov sa pýtajú, či samo
správy skutočne hľadali rezervy vo 
svojich rozpočtoch. Verejne dostupné 
dáta totiž jasne ukazujú, že rezervy sú, 
a to viac ako komfortné. 

„Mestá a obce by mali v prvom rade 
siahať do svojich rezerv, až potom pý-
tať peniaze od občanov a firiem. To 
si však žiada urobiť väčší poriadok  
v rozpočtoch, ale i vo fungovaní. Stá-
le chýbajú spoločné úradovne, málo 
efektívne fungujú i školy pod gesciou 
samospráv,“ upozorňuje Miroslav 
Kiraľvarga, prezident Republikovej 
únie zamestnávateľov, a spresňuje, 
že Slovensko je podľa údajov Inšti
tútu finančnej politiky krajinou  
s tretím najvyšším počtom starostov na 
100 000 obyvateľov spomedzi krajín 
Európskej únie, Slovensko má navyše 
takmer najmenšie obce v EÚ, čo na
vyšuje náklady. 

Podľa zamestnávateľov je potrebné 
zaoberať sa tiež kľúčom rozdelenia 
zdrojov medzi samosprávy, keďže ten 
súčasný môže niektoré zvýhodňovať 
a iné znevýhodňovať.

„Ako predseda Klubu 500 sa pýtam, 
dokedy sa takto neférovo môže sprá-
vať štát, vláda, obce a mestá? To, že 
obce a mestá dostávajú viac, na to 
nechce nik reagovať. Slovensko má 5,5 
milióna obyvateľov a počet štátnych 
a verejných zamestnancov, ako keby 
nás bolo rádovo viac. Sme krajina, 
ktoré má vysoký podiel priemyslu na 
HDP. Ak budeme takto pristupovať  
k zamestnávateľom, nebudú zdroje na 
ďalší rozvoj. Vyzývame starostov, aby 
sa sústredili na svoje hospodárenie 
a opätovne prehodnotili svoje návr-
hy,“ uzavrel Vladimír Soták a dodal 
že slúži ku cti primátorov a starostov, 
ktorí nepristupujú k zvyšovaniu, ale, 
naopak, vytvárajú predpoklady na 
rast zamestnanosti vo svojich obciach  
a mestách. n

FINANCIE ÚZEMNEj SAMOSPRáVy

Zdroj: Štátne záverečné účty

Položka 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SPOLU
2005 až 2018

Celkové príjmy 2 035 3 300 3 199 3 606 3 758 4 016 3 999 3 785 3 863 4 029 4 580 4 389 4 594 5 251  55 204

Celkové výdavky 2 629 3 098 3 021 3 344 3 543 3 893 3 849 3 627 3 680 3 855 4 335 4 029 4 292 4 876  52 071

ROZDIEL 206 202 178 262 215 123 150 158 183 174 245 360 302 375  3 134

Foto: pixabay
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v mil. €



Prispejte 2 % 
zo zaplatenej dane

Nadácia na  podporu

vzdelávania a ekológie

l Pomôžete rozvoju odborného vzdelávania 
žiakov v stredných odborných školách

l Podporíte zapojenie podnikateľskej sféry  
do prípravy a obsahu pedagogických 

dokumentov a do praktickej časti odborného 
vzdelávania

l Podporíte zvyšovanie kvalifikácie  
a odbornej úrovne pracovnej sily  

vrátane jej rekvalifikácie podľa  
potrieb spoločnosti a ekonomiky  
a zvyšovanie kvality riadiaceho  

manažmentu

l Podporíte rozvoj duchovných  
hodnôt, podnikateľskej etiky  

a morálky ako súčasti  
podnikateľského prostredia

l Podporíte rozvoj duchovných hodnôt  
a kultúry spoločnosti vrátane podnikateľskej 

sféry pri tvorbe a ochrane životného prostredia

l Podporíte vzdelávanie v environmentálnej 
oblasti z hľadiska celospoločenského  

aj z hľadiska potrieb regiónov

Názov nadácie: Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie  
Sídlo: Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31812414
Účet v Tatra banke: 2622741101/1100 IBAN: SK87 1100 0000 0026 2274 1101 

Dátum vzniku: 5. 9. 2002   Dátum zápisu: 5. 9. 2002
Zakladateľ: Slovenská obchodná a priemyselná komora 

Grösslingová 4, 816 03 Bratislava 
IČO: 30842654

http://web.sopk.sk/view.php?cisloclanku=65000001&lmenu=6500
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2. január – SR v roku 2018 hospo-
dárila lepšie, ako predpokladala. De-
ficit rozpočtu dosiahol 1,182 mld. €, 
čo bolo o 791 mil. € menej, ako pred-
pokladal štátny rozpočet. Informo-
val o tom vtedajší minister financií 
Peter Kažimír.

13. marec – Prezident Andrej Kis-
ka v predstihu vymenoval Petra Kaži-
míra za nového guvernéra NBS. Stal 
sa ním 1. júna. Vo funkcii nahradil Jo-
zefa Makúcha, ktorý z postu odstúpil 
ešte pred uplynutím celého funkčné-
ho obdobia.

2. apríl – SR vďaka veľkej 11-roč-
nej emisii dlhopisov získala pros-
triedky v objeme 1 mld. €. O tran-
sakciu malo záujem viac ako 150 
investorov a celkový dopyt pre-
siahol 5 mld. €. Päťnásobný dopyt 
v porovnaní s objemom vydávanej 
emisie znamenal najvyšší záujem 
investorov po dlhových cenných 
papieroch v regióne strednej a vý-
chodnej Európy od júna 2018.

11. apríl – Prezident Andrej Kiska 
prijal demisiu ministra financií Petra 
Kažimíra. Vedením rezortu dočasne 
poveril premiéra Petra Pellegriniho.

26. apríl – Americká ekonomika  
v prvých troch mesiacoch 2019 ne-
čakane zrýchlila a vzrástla medziroč-
ne o 3,2 %. Išlo o lepší výsledok, ako 
sa očakávalo.

30. apríl – Tempo rastu eurozó-
ny sa v 1. štvrťroku zrýchlilo. Podľa 
prvého odhadu Eurostatu sa HDP 

euroregiónu po očistení od sezón-
nych vplyvov zvýšil o 0,4 % oproti 
predchádzajúcemu štvrťroku, kedy 
medzikvartálne vzrástol o 0,2 %.

7. máj – Novým ministrom financií 
sa stal Ladislav Kamenický.

15. máj – Ekonomika SR v 1. štvrť-
roku 2019 medziročne vzrástla o 3,7 %. 
Po očistení o sezónne vplyvy sa HDP 
oproti 4. štvrťroku 2018 zvýšil o 0,9 %. 

11. júl – Francúzsky senát schválil 
tzv. digitálnu daň. Daň vo výške 3 % 
z ročných príjmov z internetových 
služieb je splatná spätne od začiatku 
roka 2019.

31. júl – Americký FED v súlade  
s očakávaniami uvoľnil menovú po-
litiku v snahe zabezpečiť pokračova-

nie rastu ekonomiky. Menový výbor 
znížil kľúčovú sadzbu o 25 bázických 
bodov do pásma 2 až 2,25 %.

14. august – Rast slovenskej eko-
nomiky v 2. štvrťroku 2019 spomalil 
na 1,9 %.

14. august – Tempo expanzie 
ekonomiky eurozóny sa v 2. štvrťroku  
v súlade s predpokladmi spomalilo. 
HDP regiónu sa za tri mesiace od 
apríla do júna medzikvartálne zvýšil 
o 0,2 % po náraste o 0,4 % v prvých 
troch mesiacoch. Medziročne HDP 
eurozóny stúpol o 1,1 %.

12. september – ECB uvoľnila 
svoju menovú politiku, aby podporila 
ekonomiku eurozóny. Rada guverné-
rov znížila depozitnú sadzbu hlb-
šie do negatívneho pásma, konkrétne  
o 10 bázických bodov na -0,50 %. Kľú-
čová sadzba zostala na úrovni 0,00 % 
a sadzba na jednodňové refinančné 
operácie na úrovni 0,25 %. ECB tiež 
rozhodla, že od 1. novembra obnoví 
program nákupu aktív. Mesačný objem 
nákupov má predstavovať 20 mld. €.

17. september – Na Slovensku 
sa od roku 2020 zníži DPH na denní-
ky. Novelu zákona od SNS schválili 
poslanci NR SR.

18. september – Od roku 2020 
na Slovensku klesne daň z príjmu 
právnických osôb z 21 % na 15 %. Týka 
sa to podnikateľských subjektov, 
ktoré majú obrat do 100-tisíc €. Par-
lament schválil novelu zákona o dani  
z príjmov od SNS.

FiNaNcie
VýberoVá chronológia udalostí 2019 
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18. september – Nezdaniteľná 
časť základu dane sa od roku 2020 
zvýši z 19,2-násobku na 21-násobok 
sumy platného životného minima. 
Návrh novely zákona o dani z príj-
mov od poslancov Mosta-Híd schvá-
lil parlament.

18. september – Americký FED 
znížil kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 
bázických bodov. Sadzba sa tak do-
stala do rozpätia 1,75 až 2 %.

19. september – Na vybra-
né potraviny sa od roku 2020 zníži 
DPH na 10 %. Zahŕňa to napr. zdra-
vé mliečne výrobky, prevažnú časť 
ovocia a zeleniny mierneho pásma, 
med či chlieb. Parlament schválil 
novelu od SNS.

14. október – SR v roku 2019 ani 
2020 nedosiahne vyrovnané hospo-
dárenie. Vláda schválila návrh roz-
počtu, ktorý počíta v roku 2019 s de-
ficitom na úrovni 0,68 % HDP, v roku 
2020 by mal byť 0,49 % HDP.

30. október – Americký FED v sú-
lade s očakávaniami tretíkrát v roku 
uvoľnil menovú politiku. Signali-
zoval zároveň, že cyklus uvoľňo-
vania zrejme čaká pauza. Menový 
výbor znížil kľúčovú sadzbu o 25 

bázických bodov do pásma 1,50 až 
1,75 %.

31. október – Ekonomika euro-
zóny v 3. štvrťroku vzrástla o 0,2 %. 
V medziročnom porovnaní HDP eu-
rozóny vzrástol o 1,1 %.

9. november – OECD navrhla  
zavedenie globálnej minimálnej dane 
pre firmy. Chce tak zabrániť tomu, aby 
sa firmy vyhýbali plateniu daní. 

14. november – Rast HDP na 
Slovensku spomalil aj v 3. štvrťroku, 
keď dosiahol 1,3 %. Oproti 2. štvrťro-
ku sa zvýšil o 0,4 %.

18. november – Veľké interne-
tové firmy majú v ČR od roku 2020 

podliehať novej digitálnej dani. Čes-
ká vláda schválila návrh na zavede-
nie dane 7 % na internetové služby, 
ktoré títo globálni hráči v ČR posky-
tujú. Do štátnej pokladnice by mala 
daň, ktorá má časovo obmedzenú 
platnosť, priniesť 5 mld. Kč (necelých 
200 mil. €) ročne.

19. november – Prezidentka 
SR Zuzana Čaputová informovala, 
že nevymenuje do funkcie vicegu-
vernéra NBS Jozefa Hudáka. Hudák 

podľa nej nespĺňa viacero podmie-
nok, ktoré si vyžaduje táto funkcia. 
Parlament schválil návrh vlády na 
jeho vymenovanie ešte v decembri 
2018.

20. november – Slovenský roz-
počet na rok 2020 nie je podľa EK 
úplne v súlade s požadovanými pra-
vidlami. Aj napriek tomu ho však EK 
akceptovala a dala mu zelenú.

28. november – Osobitný od-
vod budú banky v SR platiť aj naďalej 
a od roku 2020 sa jeho výška zdvoj-
násobí. Zmenu schválil parlament  
v skrátenom konaní. V súčasnosti 
platia banky odvod vo výške 0,2 %  
z hodnoty svojich pasív vykazovaných  
v súvahe, znížených o niektoré položky.

3. december – Parlament schvá-
lil štátny rozpočet a rozpočet verej-
ných financií na rok 2020. Deficit má 
dosiahnuť 0,49 % HDP.

11. decembra – Novou vicegu-
vernérkou NBS by sa mohla stať sú-
časná štátna tajomníčka rezortu fi-
nancií Dana Meager. Do tejto funkcie 
ju nominoval vládny kabinet. 

12. decembra – Limit verejných 
výdavkov pre rok 2020 by mal byť na 
úrovni 39,326 mld. €, čo zodpovedá 
dosiahnutiu štrukturálneho defici-
tu na úrovni 0,5 % HDP. Ide o strop 
výdavkov, ktorý je schválený v roz-
počte verejnej správy na rok 2020 
a ktoré môže verejná správa v roku 
2020 minúť. Navrhuje to minister-
stvo financií.

FiNaNcie
VýberoVá chronológia udalostí 2019 
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17. januára – Bratislavské Letis-
ko M. R. Štefánika vybavilo v roku 
2018 na prílete aj odlete dohromady 
2 292 712 pasažierov, čo bol 18-per-
centný nárast oproti roku 2017. Záro-
veň išlo o najvyšší počet cestujúcich 
v histórii bratislavského letiska.

31. januára – Železnice SR a od-
borové organizácie sa dohodli na 
znení novej kolektívnej zmluvy na 
roky 2019 – 2020. Neskôr dodatkom 
dohodli aj nárast miezd. Zamest-
nancom tak od 1. júla vzrástli mzdy 
plošne o 50 € a od 1. januára 2020  
o ďalších 40 €.

21. februára – Železničná spo-
ločnosť Cargo Slovakia sa dohodla 
so zástupcami zamestnancov na 
znení podnikovej kolektívnej zmluvy 
na roky 2019 – 2020. Zahŕňala zvýše-
nie tarifných miezd od 1. júla 2019  
o 50 € a tiež zvýšenie variabilnej zlož-
ky mzdy v roku 2020.

6. marca – Zmluva so zhotovite-
ľom problematického diaľničného 
úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové 
– Dubná Skala sa ukončí dohodou. 
Rozhodla vláda. Uzavretie dohody 
o ukončení zmluvy medzi Národnou 
diaľničnou spoločnosťou a združe-
ním Salini Impregilo – Dúha odobrila 
aj Európska komisia.

12. marca – Európska agentúra 
pre bezpečnosť letectva preventívne 
zakázala lietanie so všetkými strojmi 
série Boeing 737 Max. Dôvodom sú 
bezpečnostné obavy, ktoré vyvolalo 
zrútenie lietadla tohto typu v Etiópii. 

Podobné rozhodnutie prijalo viacero 
leteckých dohľadov v Európe alebo 
Ázii. Spravili tak aj USA.

16. mája – Kontaminácia ohrozu-
júca zdravie sa pri výstavbe bratislav-
ského obchvatu, teda diaľnice D4  
a rýchlostnej cesty R7, nepotvrdila. 
Ministerstvo dopravy informovalo 
o výsledkoch testov zeminy v násy-
poch vznikajúceho obchvatu. Analý-
za však odhalila použitie materiálov, 
ktoré nie sú v súlade so stavebnými 
predpismi.

21. mája – Ministri dopravy štátov 
V4 podpísali v Bratislave deklaráciu  
o spoločnom postupe pri výstavbe 
vysokorýchlostnej železničnej trate. 
Tá by mala v budúcnosti spojiť hlav-
né mestá krajín V4.

13. júna – O tri mesiace skôr 
oproti harmonogramu bol preraze-
ný tunel Prešov, ktorý je súčasťou 
diaľnice D1. Stavba ide podľa plánu  
a celý úsek diaľnice sa má dokončiť 
v zmluvnom termíne o dva roky.

17. júla – Vzorky pôdy z násypov 
D4R7 potvrdili výskyt nepovolených 
látok. V troch vzorkách sa vyskytoval 
azbest, ktorý síce po zakopaní do 
zeme neohrozuje zdravie ľudí, avšak 
manipulácia s ním je nebezpečná  
a nemal byť použitý pod diaľnicou.

7. augusta – Rezort dopravy 
spustil liberalizáciu železničných tratí. 
Historicky prvou traťou, o ktorú mohli 
dopravcovia súťažiť, je 21 km dlhá 
regionálna trať Žilina – Rajec. Úspeš-
ný uchádzač má v zmysle zmluvy  
o dopravných službách vo verejnom 
záujme obsluhovať trať 10 rokov.

26. septembra – Stavebná 
spoločnosť D4R7 Construction odo-
vzdala do užívania prvú stavbu diaľ-
ničného obchvatu Bratislavy, pre-
ložku cesty II/572 – obchvat Mosta 
pri Bratislave. Nová komunikácia 
v celkovej dĺžke 6,5 km odbremení 
od tranzitnej dopravy Most pri Bra-
tislave a po dokončení obchvatu 
Bratislavy bude priamo napojená na 
diaľnicu D4. ➔
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9. októbra – Nálezy nepovolené-
ho materiálu na rozostavanej diaľnici 
D4 nie sú škodlivé pre životné pro-
stredie ani pre ľudské zdravie. Vyhlá-
sila spoločnosť D4R7 Construction, 
hlavný zhotoviteľ projektu bratislav-
ského obchvatu. Odvoláva sa pritom 
na hĺbkové testy. Stavebník priznal, 
že sa našiel aj azbest. Tvrdí však, že je 
to minimálne množstvo a oveľa niž-
šie ako úroveň, ktorá sa považuje za 
nebezpečnú.

10. októbra – Ministerstvo do-
pravy a výstavby spustilo ďalšiu sú-
ťaž na výber železničného dopravcu, 
a to na trať Bratislava – Dunajská 
Streda – Komárno. V súčasnosti na 
nej jazdí súkromný dopravca Regio-
Jet, ktorému sa končí zmluva vo ve-
rejnom záujme v decembri 2020.

16. októbra – Slovenská správa 
ciest vyhlásila novú súťaž na veľko-
plošné opravy ciest prvej triedy, kto-
rá je rozdelená na časti. Cenu odha-
duje na 166,56 mil. € bez DPH. SSC 
musela pôvodnú súťaž zrušiť na zá-
klade rozhodnutia Úradu pre verejné 
obstarávanie práve pre nerozdelenie 
zákazky na časti.

25. októbra – Správna rada Že-
lezníc SR schválila návrh na odvola-
nie Juraja Tkáča z postu generálneho 
riaditeľa ŽSR. Minister dopravy dlho-
dobo nebol spokojný s technickou 
situáciou na železniciach.

29. októbra – Novým gene-
rálnym riaditeľom ŽSR sa stal Igor 
Polák, ktorý pracoval v ŽSR ako ná-

mestník generálneho riaditeľa pre 
prevádzku.

22. novembra – Najvyšší kon-
trolný úrad upozornil na neefektívne 
a nehospodárne nastavený systém 
výberu mýta v SR. Kontrola ukázala, 
že len 10 centov z jedného eura za-
plateného prostredníctvom mýta za 
užívanie spoplatnených úsekov ciest 
bolo v rokoch 2014 až 2018 použi-
tých na výstavbu nových diaľnic. 

5. decembra – Diaľničná známka 
s platnosťou 365 dní má stáť rovna-

ko ako tá s platnosťou na kalendárny 
rok, teda 50 €. Novú formu diaľničnej 
známky prináša od roku 2020 novela 
zákona o cestnej premávke.

16. decembra – Nový diaľničný 
úsek D1 pri Košiciach Budimír – Bi-
dovce v dĺžke 14,4 km začal slúžiť 
motoristom. Jeho výstavba trvala 
tri roky, k sprejazdneniu došlo po-
dľa plánu. Projekt bol financovaný  
z eurofondov a štátneho rozpočtu, 
realizovala ho spoločnosť Skanska 
SK za zmluvnú sumu 197,4 mil. € 
bez DPH. ➔

➔
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13. januára – OPEC a ďalší veľ-
kí producenti na čele s Ruskom sa 
rozhodli znížiť ťažbu, aby obmedzili 
nadmernú ponuku na trhu. 

21. januára – Rusko sa zaviaza-
lo, že bude pokračovať v dodávkach 
plynu do Európy cez Ukrajinu, teda aj 
cez Slovensko, aj po roku 2019. 

26. januára – Západoslovenská 
distribučná a E.ON Distribuce spolu 
s partnermi projektu a prevádzko-
vateľmi prenosových sústav ČEPS  
a SEPS získali od EK kofinancovanie 
v sume 91,2 mil. € na medzinárodný 
projekt inteligentnej sústavy ACON 
Smart grid. Išlo o prvý projekt distri-
bučných spoločností v regióne stred-
nej a východnej Európy, ktorý uspel 
medzi PCI projektmi (tzv. projekty 
spoločného záujmu) a zároveň do-
stal historicky najvyšší grant.

13. februára – EK privítala ko-
nečnú dohodu medzi vyjednávačmi 
Európskeho parlamentu a Rady EÚ 
ohľadom revidovanej smernice EÚ  
o plyne. Pozmenená smernica umož-
ní komisii väčšou mierou regulovať 
výstavbu plynovodov z tretích krajín, 
čo sa týka aj plynovodu Nord Stream 
2 spájajúceho Nemecko a Rusko po 
dne Baltského mora.

28. februára –ExxonMobil obja-
vil v pobrežných vodách Cypru nové 
ložisko plynu, tretie najväčšie na svete 
za uplynulé dva roky. Podľa ministra 
pre energetiku Jorgosa Lakkotrypisa 
by sa Cyprus mohol stať alternatív-
nym zdrojom energie pre Európu.

8. marca – Dovoz skvapalneného 
zemného plynu (LNG) z USA na trh 
EÚ za posledných šesť mesiacov rás-
tol. Prezident Donald Trump a pred-
seda EK Jean-Claude Juncker 25. júla 
2018 vo Washingtone stanovili cieľ 
posilniť spoluprácu. Odvtedy dovoz 
amerického skvapalneného zemné-
ho plynu do EÚ vzrástol do začiatku 
marca 2019 o 181 %.

11. marca – USA budú exportovať 
viac ropy ako Rusko a do roku 2024 
môžu zosadiť Saudskú Arábiu z postu 
najväčšieho vývozcu. Prognóza Me-
dzinárodnej agentúry pre energetiku 
prišla niekoľko týždňov po tom, čo ex-
port ropy z USA dosiahol rekordných 
3,6 mil. barelov za deň.

12. marca – Ak nebudú nové 
bloky jadrovej elektrárne v Mochov-
ciach bezpečné, SR ich neuvedie do 
prevádzky. Minister hospodárstva 
Peter Žiga o tom ubezpečil svoju re-
zortnú kolegyňu, rakúsku spolkovú 
ministerku pre trvalú udržateľnosť  
a turizmus Elisabeth Köstinger.

25. apríla – Poľsko a Nemecko 
pozastavili dovoz ruskej ropy pros-
tredníctvom ropovodu Družba pre 
problémy s kvalitou dodávanej suro-
viny. Neskôr sa pozastavenie dotklo 
aj ďalších krajín vrátane Slovenska.

15. mája – Maroš Šefčovič absol-
voval s Donaldom Trumpom cestu  
z Washingtonu do mesta Hackberry 
v štáte Louisiana, kde sa nachádza 
terminál na vývoz LNG do Európy. 
EÚ a USA sú partnermi a spojencami, 
otvorením LNG terminálu v Louisiane 
štartujeme novú etapu v našej strate-
gickej spolupráci, vysvetlil Šefčovič.

3. júla – Horná Nitra sa pri prero-
de z uhoľného na iný priemysel musí 
opierať o dobrú dopravnú napoje-
nosť regiónu, podporovať inovácie  
v priemysle i cestovný ruch, nízkouh-
líkovú ekonomiku, ako i zmiernenie 
dopadov na život baníkov v nad-
väznosti na útlm ťažby uhlia. Počíta  
s tým Akčný plán transformácie regió-
nu horná Nitra, ktorý schválila vláda.

21. augusta – Energetická spo-
ločnosť Innogy predala podiel vo 
Východoslovenskej energetike svoj-
mu ešte stále materskému koncernu 
RWE. Cena 49 % podielu nebola zve-
rejnená.

19. septembra – EK oznámila, že  
v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomo-
ci schválila plány slovenskej vlády čias-
točne kompenzovať energeticky náročné 
spoločnosti pre zavedenie vnútroštát-
neho príplatku na financovanie pod-
pory elektriny z obnoviteľných zdrojov ➔
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energie. Schéma štátnej pomoci, kto-
rá sa bude uplatňovať do 31. decem-
bra 2029, má predbežný rozpočet  
120 mil. € na roky 2019 až 2021.

25. septembra – EK prijala v Bru-
seli tri odporúčania na pomoc člen-
ským štátom EÚ pri prechode na čistú 
energiu. EÚ chce znížiť spotrebu ener-
gie zlepšením energetickej účinnosti 
najmenej o 32,5 % do roku 2030.

1. októbra – Počet členov OPEC 
od roka 2020 klesne po tom, ako or-
ganizáciu opustí Ekvádor. Ekvádor-
ské ministerstvo energetiky informo-
valo, že od 1. januára 2020 nebude 
členom OPEC, ako dôvod uviedlo 
finančné problémy.

7. októbra – Americký minister 
energetiky Rick Perry kritizoval projekt 
nového plynovodu Nord Stream 2 z Rus-
ka do Nemecka. Plynovod podľa neho 
predstavuje „veľký úder“ pre diverzifi-
káciu a bezpečnosť energetického zá-
sobovania Európy. Nord Stream 2 spolu 
s plynovodom Turecký prúd z Ruska do 
Turecka podľa neho poskytne Moskve 
možnosť do konca desaťročia úplne za-
staviť prepravu plynu cez Ukrajinu.

28. októbra – Rokovania o do-
dávkach ruského plynu cez Ukrajinu 
nepokročili. Maroš Šefčovič vyjadril 
sklamanie, že v trojstranných rokova-
niach medzi EK, Ruskom a Ukrajinou 
nenastal pokrok.

11. novembra – Finančnú kom-
penzáciu pre energeticky náročné 
podniky získa tento rok 76 firiem. Ide 

o historicky prvú takúto podporu od 
štátu. Pre podniky je na prerozdelenie 
určená suma 40 mil. €. Výška kompen-
zácie pre jednotlivé podniky závisí od 
reálnej spotreby elektrickej energie, 
pričom najvyšší príspevok – vyše 12 
mil. € – získa U. S. Steel Košice.

15. novembra – EIB oznámila, 
že od konca roka 2021 ukončí finan-
covanie projektov v oblasti fosílnych 
palív. Rozhodnutie bude mať vplyv 
na financovanie projektov v plyná-
renskom sektore za miliardy USD.

25. novembra – SR a Maďarsko 
uzavreli dohodu, na základe ktorej si 
v prípade budúcej plynovej krízy vzá-
jomne pomôžu. Obe strany majú zá-
ujem prehlbovať spoluprácu v oblasti 
plynu a energetiky a v budúcnosti by 
mohli podpísať memorandum v sú-
vislosti s plynovým prepojením obi-
dvoch krajín.

25. novembra – Katar výrazne 
zvýši produkciu LNG, ktorá je už te-
raz najväčšia na svete, vďaka bohat-
ším zásobám suroviny. Do roku 2027 
zvýši produkciu LNG zo súčasných 
77 mil. ton na 126 mil. ton ročne.

6. decembra – Štáty OPEC a ich 
spojenci na čele s Ruskom v zosku-
pení OPEC+ sa dohodli, že súčasný 
program obmedzovania ťažby prehĺ-
bia o ďalších 500-tisíc barelov denne. 
Dodatočné produkčné škrty budú 
platiť v 1. kvartáli 2020.

6. decembra – SR je pripravená 
na možné zastavenie dodávok ruské-

ho zemného plynu od začiatku roka 
2020. Zásobníky sú naplnené na  
95 %, čo by malo stačiť približne na 
tri mesiace. Uviedol minister hospo-
dárstva Peter Žiga. Rokovania Ruska 
a Ukrajiny o novej 10-ročnej zmluve 
na dodávku a tranzit plynu pokraču-
jú, no zatiaľ nie je isté, či krajiny nový 
kontrakt uzatvoria ešte v roku 2019.

11. decembra – SR by mala do 
roku 2030 zvýšiť podiel obnoviteľných 
zdrojov energie zo súčasných približne 
12 % na 19,2 %. Vyplýva to z národné-
ho energetického a klimatického plá-
nu, ktorý schválila vláda. 

17. decembra – Americký Kon-
gres schválil sankcie proti projektu ply-
novodu Nord Stream 2, ktorý je tesne 
pred dokončením. ➔

➔
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 vo svetovom obchode 

17. januára – EK oznámila prija-
tie ochranných opatrení proti nad-
merným dovozom ryže z Kambodže  
a Mjanmarska. Vyšetrovanie potvr-
dilo, že došlo k značnému nárastu 
dovozu ryže odrody indica z Kam-
bodže a Mjanmarska do EÚ, čo eu-
rópskym producentom spôsobovalo 
hospodárske škody. Dovozné clá sa 
budú počas troch rokov postupne 
znižovať.

25. februára – USA odložili zvý-
šenie dovozných ciel na čínsky tovar, 
ktoré malo začať platiť od marca. 
Washington plánoval zvýšiť dovozné 
clá na čínsky tovar v celkovej sume 
200 mld. USD od 1. marca. 

7. marca – Volkswagen nemohol 
kúpiť podiel v ruskej automobilke 
GAZ, nakoľko ruská firma je na sankč-
nom zozname USA. V apríli USA uvalili 
na firmu sankcie, podobne ako na hli-
nikárenský koncern Rusal, jeho ma-
terskú firmu En+ a iné podniky pod 
kontrolou niekoľkých oligarchov. Dô-
vodom podľa USA bolo „profitovanie 
oligarchov a ich firiem zo škodlivých 
aktivít Ruska“.

15. marca – Čína schválila zákon  
o zahraničných investíciách. Tento 
krok sa považoval za zmierlivé gesto  
v prebiehajúcej obchodnej vojne 
Číny a USA. Zákon garantuje vytvo-
renie rovnakých podmienok pre do-
máce aj zahraničné podniky, zrušil 
obmedzenie transferu technológií zo 
zahraničia pre partnerské čínske spo-
ločnosti a zakázal „nezákonné zásahy 
vlády“ do podnikania. 

17. apríla – EK zverejnila zoznam 
produktov z USA od včelieho vosku 
až po automobilové súčiastky, na 
ktoré sa budú vzťahovať odvetné clá 
v rámci sporu o dotácie pre výrob-
cov lietadiel na oboch stranách At-
lantiku. USA a EÚ viedli približne 15 
rokov spor na pôde WTO o dotácie 
poskytnuté americkému výrobcovi 
lietadiel Boeing a jeho európske-
mu konkurentovi Airbus. Na zoznam 
produktov, ktorým hrozia clá v EÚ  
v sume 20 mld. USD, sa dostali aj ryby, 
tabak, kufre, uteráky, lietadlá, vrtuľní-
ky, traktory alebo herné konzoly.

5. mája – Donald Trump oznámil, 
že USA od 10. mája zvýšia clo na to-
var z Číny z 10 na 25 %. Týkalo sa to 
tovarov v objeme 200 mld. dolárov. 
Trump pohrozil, že USA „onedlho“ 
zavedú clo 25 % aj na čínske výrobky 
v objeme 325 mld. USD, ktoré zatiaľ 
clu nepodliehali.

1. júna – Obchodný spor medzi 
Čínou a USA sa dostal do ďalšej fázy, 
keď ako odvetu na americké zvýše-

nie ciel na čínske tovary pekinské 
ministerstvo obchodu zvýšilo od pol-
noci miestneho času clá na americké 
tovary o 60 mld. USD. Na jednotlivé 
tovary sankčné clo dosiahlo 25 %. 
Nové clo sa vzťahuje na 5 140 dru-
hov tovaru.

13. júna – Skupina viac ako 600 
amerických spoločností, vrátane 
Walmartu a Targetu, vyzvala v liste 
prezidenta Trumpa, aby vyriešil ob-
chodný spor s Čínou. Tento list bol 
krokom národnej kampane proti 
clám „Tariffs Hurt the Heartland“, kto-

rú podporuje viac ako 150 obchod-
ných skupín, od zástupcov farmárov, 
cez výrobcov, maloobchodníkov až 
po technologický priemysel.

16. júla – EÚ rozhodla o zavede-
ní sankcií voči Turecku za jeho ťažbu 
zemného plynu vo výlučnej eko-
nomickej zóne Cypru, ktorý je jej 
členskou krajinou. Únia uviedla, že 
vzhľadom na „pokračujúce a nové ne-
legálne vrty vykonávané Tureckom“ ➔
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prerušila rokovania o dohode o letec-
kej doprave a vyzvala Európsku inves-
tičnú banku, aby „preskúmala“ svoje 
pôžičky tejto krajine.

2. augusta – Donald Trump ohlá-
sil dohodu na zvýšenie exportu ho-
vädzieho mäsa do EÚ. Dohoda by 
mala takmer strojnásobiť bezcolný 
vývoz hovädzieho mäsa z USA do EÚ 
na 420 mil. USD zo 150 mil. USD. 

5. augusta – Čína zastavila do-
voz poľnohospodárskych produktov 
z USA. Obchodná vojna s Čínou vý-
razne zasiahla amerických farmárov. 
Preto Donald Trump nariadil balík 
pomoci pre farmárov, ktorých sa to 
týka, v celkovej výške 16 mld. USD.

29. augusta – EK oznámila, že sa 
rozhodla predĺžiť antidumpingové 
opatrenia na dovoz bicyklov z Číny  
o ďalších päť rokov. Opatrenia sa 
vzťahovali aj na bicykle dovážané  
z Indonézie, Malajzie, Srí Lanky, Tu-
niska, Kambodže, Pakistanu a Filipín.

1. septembra – Na obidvoch 
stranách – USA a Čína – začali platiť 
ohlásené sankčné clá. USA s účinnos-
ťou od 1. septembra zaviedli clo 15 % 
na čínsky tovar v sume viac ako 100 
mld. USD, na čo Čína zareagovala od-
vetnými clami 5 až 10 % na americký 
dovoz v hodnote 75 mld. USD.

11. septembra – Čína oznámila, 
že udelí výnimku na clá 16 kategó-
riám výrobkov z USA. Peking sa rozho-
dol urobiť tento krok pred začiatkom 
nového kola obchodných rozhovo-

rov. Zverejnil dva zoznamy americ-
kého tovaru, ktorý bude oslobodený 
od ciel vo výške 25 % zavedených  
v roku 2018.

20. septembra – USA zrušili 
clá na vyše 400 čínskych produktov. 
Donald Trump ďalej oznámil, že USA 
získali na clách uvalených na čínske 
produkty miliardy dolárov, podľa 
jeho slov čoskoro suma dosiahne 
100 mld. USD.

2. októbra – WTO povolila USA 
uvaliť dovozné clá na tovary z EÚ  
v sume 7,5 mld. USD za nelegálne 
dotácie pre európskeho výrobcu 
lietadiel Airbus. Washington ohlásil 
nové clá na dovoz produktov z EÚ. 
Od 18. októbra platí na dovoz lieta-
diel dodatočné clo vo výške 10 %, na 
mnohé ďalšie tovary platí clo 25 %.

7. októbra – USA dali na čiernu 
listinu skupinu čínskych technolo-
gických firiem, ktoré vyvíjajú roz-
poznávanie tváre a iné technológie 
umelej inteligencie. Washington ako 
dôvod uviedol, že technológie tých-
to spoločností sa využívajú na útlak 
moslimských menšín v Číne. Peking 

8. októbra vyzval Washington, aby 
zrušil sankcie voči čínskym firmám.

11. novembra – Ministri zahra-
ničných vecí EÚ podpísali právny rá-
mec umožňujúci EÚ ukladať Turecku 
sankcie pre jeho prieskumné vrty 
a ťažbu plynu v blízkosti pobrežia 
Cypru, členského štátu EÚ. Aktivity 
Turecka vo východnom Stredomorí 
považuje EÚ za nezákonné.

6. decembra – Čína zruší clá na 
časť dovozu sóje a bravčového mäsa 
z USA. Krajina v júli 2018 uvalila clá 
na sójové bôby a bravčové mäso  
z USA vo výške 25 % ako odvetu za 
americké clá na čínske produkty. Pe-
king neskôr clá na sóju zvýšil na 33 %. 
Clá na bravčové od začiatku obchod-
ného sporu v apríli 2018 stúpli trikrát 
z pôvodných 12 na 72 % do septem-
bra roka 2019.

13. decembra – USA a Čína do-
siahli prvú fázu dohody o obchode. 
To by malo zmierniť spor medzi dvo-
ma najväčšími ekonomikami sveta, 
ktorý ohrozuje aj globálne hospo-
dárstvo. Dohoda zahŕňa aj zrušenie 
niektorých ciel.

17. decembra – Americký Kon-
gres schválil sankcie proti projektu 
plynovodu Severný prúd 2 (Nord 
Stream 2), ktorý je tesne pred dokon-
čením. Zákon, ktorý umožňuje sank-
cie proti firmám podieľajúcim sa na 
projekte plynovodu, veľkou väčšinou 
odobril aj Senát. Snemovňa repre-
zentantov legislatívny balík schválila 
už 11. decembra.  n

VýberoVá chronológia udalostí 2019 

ProteKcioNizmus
 vo svetovom obchode 
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Kupujúci môže požiadať obchodníka, aby mu bloček poslal do mailu. 
Pri drahších nákupoch sa tak v prípadne potreby reklamácie nemusí báť 

straty či vyblednutia dokladu.
Okolo eKasy, ktorú musia po novom 
používať všetci obchodníci a poskyto
vatelia služieb, vzniká veľa nejasností, 
otázok aj špekulácií. eKasa však pri
náša výhody nielen pre štát, ale aj pre 
podnikateľov či zákazníkov.

Viac daní, menej administratívy
Finančná správa bude mať prehľad  
o všetkých platbách, keďže bude dostá
vať bločky online. Štát si od toho sľubu
je výrazne lepší výber dane z pridanej 
hodnoty. Podnikateľom zase odpadne 
časť administratívy. Výhodou je naprí
klad to, že nebudú musieť robiť denné 
uzávierky a vedenie pokladničnej kni
hy. Odpadnú im aj náklady na prevádz
ku, keďže nie sú nevyhnutné servisné 
organizácie. Servis však netreba okam
žite zavrhnúť. Je možné, že nie všetci si 
budú vedieť poradiť s každým prípad
ným problémom. Netreba sa však toho 
obávať, napríklad Poštová banka ponú
ka nielen zaškolenie do ňou ponúkané
ho systému, ale aj jeho servis.

eKasa prináša niečo aj pre nakupujú
cich. Najmä pri drahších nákupoch ob
lečenia, obuvi, elektroniky, nábytku či 
iných tovarov môžu požiadať predajcu, 
aby im bloček poslal do mailu. Budú 
mať tak väčšiu pravdepodobnosť, že 
pokladničný doklad nájdu v prípade 
potreby reklamácie. A tiež sa im nesta
ne, že by im za dva roky vybledol.

Ako na to
eKasu nemá zaregistrovanú podľa Fi
nančnej správy ešte približne 100tisíc 
podnikateľov. Respektíve, 60 percent 
všetkých registračných pokladníc nie 
je napojených na ich systém. 

Podnikateľom, ktorí ešte nezačali s pre
chodom, Finančná správa radí spraviť 

niekoľko krokov. V prvom rade by mali 
na portáli Finančnej správy požiadať 
o pridelenie kódu pokladnice, teda 
takzvaný eKasa klient. Keď už majú 
online registračnú pokladňu, treba si 
stiahnuť inicializačný balík, ktorý si 
nahrajú do pokladnice.

Väčší podnikatelia, ktorí používajú 
virtuálnu pokladnicu, si musia zabez
pečiť nový systém alebo nechať pre
inštalovať existujúcu elektronickú po
kladnicu, ak je to možné. Jednoduché 
a cenovo veľmi prijateľné riešenie pre 
všetkých podnikateľov prináša Pošto
vá banka. Spočíva v tom, že nie je po
trebné zakúpiť si samostatnú registrač
nú pokladnicu. Ponúka tri v jednom. 
A síce POS terminál s pokladničným 

systémom a tlačením potvrdeniek. 
„Podnikatelia tak získajú rýchly a jed-
noduchý prístup k elektronickej úč-
tenke, manažérskym výstupom a tiež 
prehľadom o tržbách a vývoji predaja,“ 
vysvetľuje Lýdia Žáčko vá, hovorkyňa 
Poštovej banky. Stačí si stiahnuť apli
káciu a eKasu prepojiť s počítačom, ale 
aj tabletom či mobilom.

Riešenie od Poštovej banky je výhodné 
aj preto, že ponúka jednotnú cenu bez 
ohľadu na počet a objem transakcií,  
a to 25 eur mesačne za POS terminál  
s eKasou a iba jedno percento z tran
sakcie za platbu platobnou kartou. 
Viac informácií a inštruktážne videá  
s obsiahlymi informáciami o eKase náj
dete na www.postovabanka.sk/eKasa. n

eKasa prináša výhody.  
Štátu, podnikateľom aj zákazníkom

www.postovabanka.sk/eKasa
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Rast globálnej ekonomiky umožnil väčšine podnikov lepší prístup  
na celosvetové trhy, než mali kedykoľvek predtým. Vďaka tomu  

sa dnes tovar predáva vo viacerých krajinách, vo väčších množstvách,  
vo väčšej rozmanitosti a rýchlejším tempom. Ale so zvyšovaním  

objemu a zložitosti globálneho obchodu rastie aj počet možností  
vzniku rôznych nedorozumení a nákladných sporov,  

keď nie sú kúpne zmluvy adekvátne uzavreté.

Cieľ a charakteristika novej 
publikácie
Aktuálne vydanie publikácie Pra
vidlá MOK Incoterms® 2020 o po
užívaní domácich a medzinárod
ných obchodných podmienok sa 
zaoberá týmito rizikami s cieľom 
uľahčiť medzinárodné obchodo
vanie. Odkaz na niektoré pravidlo 
Incoterms® 2020 v zmluve o predaji 
tovaru jasne definuje príslušné po
vinnosti zmluvných strán týkajúce 
sa otázok, ako sú riziko, náklady  
a zabezpečenie prepravy a colného 
prerokovania tovaru na vývoz/tran
zit/dovoz, čím sa znižuje možnosť 
právnych komplikácií.

Odkedy MOK (Medzinárodná ob
chodná komora alebo ICC – Inter
national Chamber of Commer
ce) po prvý raz kodifikovala súbor 
štandardných obchodných pod
mienok ako pravidlá  
Incoterms® v roku 1936, 
tieto globálne akcep
tované zmluvné štan
dardy pravidelne ak
tualizuje (1953, 1967, 
1976, 1980, 1990, 2000, 
2010), tak aby odráža

li vývoj medzinárodného obchodu. 
Pravidlá Incoterms® 2020 venujú 
zvýšenú pozornosť bezpečnosti pri 
pohybe tovaru, potrebe pružnosti 
pri poskytovaní poistného krytia 
podľa povahy tovaru a jeho pre
pravy a požiadavke bánk na použí
vanie palubného konosamentu (ná
morný nákladný list) pri určitých 
predajoch financovaných podľa 
pravidla FCA.

Pravidlá Incoterms® 2020 tiež 
ponúkajú jednoduchšiu a zrozumi
teľnejšiu prezentáciu všetkých 11 
pravidiel so zrevidovanou jazyko
vou úpravou, rozšíreným úvodom 
a vysvetlivkami. Jednotlivé články 
sú usporiadané tak, aby lepšie vy
stihovali logiku obchodnej trans
akcie. Pravidlá Incoterms® 2020 sú 
tiež prvou verziou pravidiel MOK 
Incoterms®, ktorá je usporiadaná 

„horizontálne“ a uvádza všetky po
dobné články spolu tak, aby mohli 
používatelia zreteľne vidieť rozdiely 
pri riešení konkrétnych problémov  
v 11 pravidlách Incoterms®.

Rozsiahle odborné znalosti obchod
ného práva, ktoré MOK čerpá od 
medzinárodnej členskej základne 
predstavujúcej všetky obchodné sek
tory a firmy všetkých veľkostí, za
bezpečujú, že Incoterms® 2020 budú 
zodpovedať potrebám obchodu na 
celom svete.

Slovenské vydanie publikácie 
Pravidlá MOK Incoterms® 2020
MOK Slovensko, združenie pod
nikateľských subjektov, ktorého 
poslaním je podpora a prezentácia 
činnosti Medzinárodnej obchod
nej komory na území Slovenskej 
republiky, je nadobúdateľom vý

lučnej licencie od MOK 
na preklad, vydanie a šíre
nie autorského diela (ďa
lej len copyright) ICC 
Publication No. 723 In
coterms® 2020 a práv na 
používanie označenia 
(logo) – INCOTERMS® 

Informácia o novej publikácii

Cieľová skupina čitateľov
Odborná publikácie je určená pre manažérov medzinárod-
ného obchodu, odborníkov z colnej praxe, logistiky a zasie-
lateľstva, bankovníctva, študentov a iných účastníkov, ktorí 
realizujú alebo sa podieľajú na realizácii obchodných prípa-
dov s tovarom na tuzemskom i medzinárodnom trhu

➔

aKtivity soPK
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na propagáciu a šírenie týchto me
dzinárodných výkladových pravidiel 
MOK, verzia rok 2020, na území Slo
venskej republiky.

Už po tretí raz (r. 2000, 2010 a 2020) 
MOK Slovensko a  SOPK majú spo
ločný vydavateľský zámer: preklad  
a vydanie publikácie ICC/MOK  
INCOTERMS® 2020 (bilingválne zne
nie v slovenskom a anglickom jazyku) 
pre potreby slovenskej podnikateľskej 
verejnosti v  januári 2020. Obe orga
nizácie majú záujem o distribúciu tejto 
publikácie a organizáciu následných 
odborných seminárov o Pravidlách 
Incoterms® 2020 na pomoc podnika
teľským subjektom v lepšej orientácii  
v aktuálnom znení a správnej praxi 
uplatňovania medzinárodných obchod
ných pravidiel MOK v kúpnych zmlu
vách na tovar v regiónoch SR na základe 
ich dlhoročnej spolupráce.   n

Objednávky novej publikácie 
Nová publikácia (bilingválne znenie AJ+SJ) Pravidlá MOK Incoterms® 2020 
obsahuje pôvodný oficiálny anglický text výkladových pravidiel MOK Inco-
terms® 2020 a jeho oficiálny slovenský preklad v zrkadlovom usporiadaní  
v rozsahu 310 strán A5. 

Objednávky novej bilingválnej publikácie Pravidlá MOK Incoterms® 
2020  je možné uplatniť na Útvare medzinárodnej spolupráce (ÚMS) SOPK 
(hromadné objednávky) a na regionálnych komorách (RK) SOPK, ktoré síd-
lia vo všetkých krajských mestách SR. Kontaktné údaje na RK SOPK sú na 
webe SOPK (www.sopk.sk).

Termín vydania: 15. 1. 2020

Cena publikácie:
Členovia SOPK: 29,90 € +10 % DPH = 32,90 €
Ostatní:  40,90 € +10 % DPH = 45,00 €

Zodpovedný za slovenské vydanie:
Juraj Knopp
Útvar medzinárodnej spolupráce SOPK 
tel.: 02/6241 1763
email: juraj.knopp@sopk.sk 
www.sopk.sk

 

➤  Nálada nemeckých spotrebiteľov sa zhoršuje. 
Podpísali sa pod to podindexy ekonomických očaká-
vaní a očakávaní v oblasti príjmov. V prvom prípade 
podindex klesol o 6,1 bodu na -4,4 bodu a v druhom 
klesol o 10,5 bodu na 35 bodov.

➤  Štvrtý antibyrokratický balíček už súčasná 
vláda neschváli. Podľa ministra hospodárstva  
by v ňom mali byť približne 4 desiatky opatrení,  
z nich 8 až 10 analytických. Balíček bude obsahovať 
opatrenia zamerané najmä na znižovanie adminis-
tratívnych nákladov, na elektronizáciu služieb štátu, 
zvýšenie zamestnanosti a agendu odpadov.

➤  V roku 2019 bolo rozostavaných vyše 150 km 
diaľnic a rýchlostných ciest. Podľa ministra dopravy 
Árpáda Érseka je k 1. januáru spolu na Slovensku  
484 km diaľnic a 282 km rýchlostných ciest.

➤  Do eKasy je už zapojených 86 %  
pokladníc, denne posielajú 7 mil. bločkov.  
Online registračné pokladnice vydávajú 98 % 
dokladov, zvyšné 2 % dokladov vydávajú virtuálne 
registračné pokladnice. Od spustenia systému  
v apríli 2019 prijala finančná správa do polovice de-
cembra viac ako 640 mil. pokladničných dokladov.

➤  Slováci majú doma stále približne dve miliardy 
slovenských korún. Ku koncu novembra 2019 bolo  

v obehu ešte stále 18,7 mil. kusov slovenských banko-
viek (2,14 mld. SK, teda asi 70,9 mil. €). Z toho najviac, 
asi 10 mil. kusov, tvoria 20-korunové bankovky. „Ak by 
sme zostávajúce slovenské bankovky poukladali za 
sebou, dosiahli by dĺžku 2 507 km, čo je 1,5-násobok 
dĺžky hranice Slovenska. Celková plocha bankoviek 
je 170.920 m², čo je veľkosť približne 16 futbalových 
ihrísk,“ vyčíslila NBS.

➤  WTO má 25 rokov, namiesto osláv však prechá-
dza najväčšou krízou od svojho vzniku. Dôvodom 
je, že nemôže vykonávať jednu z kľúčových úloh. Tou 
je riešenie sporov medzi členskými štátmi. Približne 
od polovice decembra totiž jej odvolací orgán nedo-
káže rozhodovať, keďže USA zablokovali voľbu sud-
cov. Celkovo 7-členný orgán má tak teraz iba jedno 
obsadené miesto, pričom na rozhodovanie potrebuje 
mať minimálne troch sudcov.

➤  Až 72 % Slovákov využíva staré a nevýhodné 
sporiace produkty. Prieskum spoločnosti FinGO.sk 
ukázal, že drvivá väčšina klientov (až 92 %) nedokáže 
bez odbornej pomoci výhodne zhodnocovať svoje pe-
niaze. Šesť z desiatich klientov nedodržiava investičný 
horizont a viac ako polovica ľudí má na investičné 
ciele zvolené nevhodné produkty, 56 % klientov si 
nevie správne sporiť ani na dôchodok.  
 tasr

www.tasr.sk l www.teraz.sk

➔

  mesiac v eKoNomiKe

aKtivity soPK
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Z pohľadu robotizácie je Slovensko 
najohrozenejšou krajinou sveta

Roboty a automatizácia výroby najviac ohrozujú Slovensko.  Vyplýva to  
zo štúdie Prosperity Report z roku 2019, ktorú spracoval britský Legatum 
Institute v spolupráci so skupinou Erste. Ohrozených je až 62 % súčasných 

pracovných pozícií.

„Príchod štvrtej priemyselnej revo
lúcie predstavuje riziko aj príležitosť  
v jednotlivých krajinách sveta. Glo
bálne je automatizáciou ohrozené jed
no zo šiestich stredne kvalifikovaných 
pracovných miest. Slovensko je ohro
zené najviac, čo je spôsobené hlavne 
tým, že máme veľa nízkokvalifikova
ných pracovníkov v priemysle, ktorí 
môžu byť ľahko nahraditeľní strojmi,“ 
povedala Lenka Buchláková, analytič
ka Slovenskej sporiteľne.

Najmenej ohrozenou krajinou je Nový 
Zéland, kde je ohrozených len 39 % sú
časných pracovných pozícií, nasleduje 
Nórsko (40 %), Fínsko (41 %) či USA 
(41 %). Medzi ďalšie patria Švédsko  
(43 %), Holandsko (44 %) alebo Bel
gicko (46 %). Robotizácia ohrozuje asi 
49 % ľudí v strednej triede v Rakúsku,  
v Nemecku približne 54 % a napríklad 
vo Francúzsku 51 %.

Podľa analytičky viaceré výskumy 
ukázali, že práve stredná a východná 
Európa bude najviac ohrozená roboti
záciou. Aktuálny výskum však potvr
dil, že z okolitých krajín je pre Sloven
sko robotizácia najväčším strašiakom.  
V susednom Česku ohrozuje ani nie pri
bližne polovicu súčasných pracovných 
miest, napríklad v Poľsku je to 52 %.

Stredná trieda reagovala na predchá
dzajúce priemyselné revolúcie získa
ním nových zručností, diverzifikáciou 
a inováciou a v konečnom dôsledku sa 
dostavila vyššia prosperita. Ukazuje 
sa, že nové technológie zlepšujú kvali
tu života, zvyšujú bezpečnosť a vytvára
jú nové príležitosti pre služby vrátane 
sociálnej starostlivosti. Zaniknú len 
nízkokvalifikované pozície.

Pribudnú však sofistikovanejšie, na 
ktoré sa budú musieť zamestnanci pre
školiť. Ide napríklad o obsluhu strojov. 
V nasledujúcich rokoch budú firma
mi žiadané najmä počítačové znalosti 
zamestnancov. Do popredia sa do
stávajú vyššie IT znalosti, dokonca až 
na programátorskej úrovni. Prostred
níctvom počítačov sa budú čoraz viac 

obsluhovať rôzne databázy a vykonávať 
analytická činnosť či diagnostika.

Napriek tomu, že obyvatelia stre
doeurópskeho regiónu bohatnú, len  
15 % respondentov v prosperity re
porte uviedlo, že im ich súčasný 
príjem umožňuje komfortný život. 
Najviac starostí ľuďom spôsobujú 
rastúce ceny, predovšetkým ceny 
bývania, ale aj vyhliadky na budúce 
zamestnanie. Nelichotivú situáciu 
v tomto smere potvrdzuje štatistika 
miery chudoby medzi pracujúcimi 
ľuďmi. Nerovnosť príjmov na hrani
ci chudoby a priemerných príjmov 
je na Slovensku na úrovni viac ako 
šiestich percent. Na druhej strane, 
napríklad každý piaty zamestnanec 
v Rumunsku (18,9 %) sa pohybuje 
v porovnaní s priemernou mzdou 
v ekonomike na hranici chudoby,  
v Česku je tento pomer druhý najniž
ší v Európe (3,8 %). Vôbec najmenšiu 
nerovnosť v porovnaní príjmov na 
hranici chudoby a priemerných príj
mov vykazuje Fínsko (3,1 %). Sloven
sko sa tak stále nemôže radiť medzi 
krajiny, kde distribúcia príjmov je re
latívne rovnomerne rozložená medzi 
všetky príjmové skupiny obyvateľov  
a z celkového rastu prosperity tak ne
ťaží väčšina obyvateľov. n

tasr 
www.tasr.sk l www.teraz.sk
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odborNÉ semiNáre

KONTAKT: 
Žilinská RK SOPK
Anna Cabajová
tel.: 041/7235 103, -655
e-mail: sekcieza@za.scci.sk
www.za.sopk.sk

DAň Z PRíjMOV FO, PO, 
DAňOVé PRIZNANIE, E-KASA
Zmeny od 1. 1. 2020

Organizátor: Žilinská RK SOPK
Termín: 16. 1. 2019 – 9.00 h
Miesto: Žilinská RK SOPK,  
Hálkova 31, Žilina
Lektorka: Ing. Marta Boráková

Program: 
1.  Vyčíslenie základu dane FO  

za rok 2019
2.  Zmeny zákona o dani z príjmov 

od roku 2020
3.  Daňové priznanie k dani  

z príjmov FO, PO 2019
4.  Základ dane PO a výpočet dane 

za zdaňovacie obdobie 2019
5.  Preddavky na daň z príjmov PO
6.  Poukazovanie podielu zaplatenej 

dane na osobitné účely
7.  Informácie o zmenách zákona  

o dani z príjmov od 1. 1. 2020
8.  Aktuálne zmeny v používaní  

e-kasy od roku 2020
9.  Diskusia

Účastnícky poplatok: 
Člen SOPK, SPOK, SKHV: 48 € s DPH
Nečlen SOPK: 60 € s DPH

POVINNOSTI MZDOVEj 
ÚčTOVNíčKy PRI 
uZáVIERKE ROKA 2019  
A LEGISLATíVNE ZMENy  
V MZDOVEj učTáRNI  
K 1. 1. 2020

Organizátor: Žilinská RK SOPK
Termín: 20. 1. 2020 
alebo    3. 2. 2020 – 9.00 h
Miesto: Hotel Holiday Inn, Žilina
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Program:
1.  Legislatívne zmeny v mzdovej 

učtárni pre rok 2020
2.  Ročné zúčtovanie preddavkov  

na daň za rok 2019
3.  Diskusia

Účastnícky poplatok:  
Člen SOPK, SPOK, SKHV: 72 € s DPH
Nečlen SOPK: 84 € s DPH

NOVELA ZáKONA O DPH
Zmeny od 1. 1. 2020

Organizátor: Žilinská RK SOPK
Partneri: 12. 2. 2019 – 9.00 h
Miesto: Žilinská RK SOPK,  
Hálkova 31, Žilina
Lektorka: Ing. Daniela Sedliačková

1.  Zmeny zákona o DPH účinné  
od 1. 1. 2020

2.  Vybrané problémy  
uplatňovania zákona o DPH  
v oblasti registrácie pre DPH

3.  Diskusia

Účastnícky poplatok:  
Člen SOPK, SPOK, SKHV: 48 € s DPH
Nečlen SOPK: 60 € s DPH
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STyL a KABO  
s novými firmami a značkami
55. medzinárodný veľtrh módy STyL a Medzinárodný veľtrh obuvi  

a koženého tovaru KABO sa opäť tešia záujmu vystavovateľov. Tieto 
tradičné kontraktačné veľtrhy navštívilo v lete 2019 štyri a pol tisíca 

odborných návštevníkov. Svoje módne kolekcie a výrobky im predstavilo 
233 vystavujúcich firiem a v Brne sa prezentovalo 500 módnych značiek.  

Na februárové veľtrhy konané 22. – 24. 2. 2020 je už väčšina z nich 
prihlásená a objavujú sa úplne noví vystavovatelia s novými značkami.

Prihlásení medzi prvými
Na veľtrhu STYL budú najnovšie ko
lekcie prezentovať spoločnosti ako 
Anfen, Anytra, Axel, AXEL ACCESS
SORIES, CASAMODA, Coll Fashion, 
Hegler Fashion, HELLAS STAR, 
H Perab, H&D, JOPESS, Karpet, 
Lamido, PM – styl, Texart či UAB 
City Classic. S obuvou, kabelka
mi a doplnkami nebudú na veľtr
hu KABO chýbať tradičné firmy 
a značky ako Albot, AZA Import, 
CAPRICE, Geneze, IMAC, Jana 
shoes, JUNI EXPORTIMPORT, 
Lagen, Legero, Marco Tozzi, 
Obutex, Pegres, PROTETIKA, 
Salamander, TAMARIS, TEZYO 
alebo Unidax.

Slovenské firmy sú 
dôležitou súčasťou 
veľtrhov
Na Medzinárodnom veľtrhu módy 
STYL budú zastúpené aj známe slo
venské značky, spoločnosti a inštitú
cie. Napríklad hlavné mesto Bratislava 
bude reprezentovať Slovenská obchod
ná a priemyselná komora, ďalej časo
pis Móda Revue a firmy FAVAB s.r.o.  
a MAG móda Plus. Z Ružomberku prí
de do Brna vystavovať Bianka Dzurišo
vá STYL collection, zo Svitu spoločnosť 
INTIMO s.r.o., z Ilavy firma OMEGA 

– Vladimír Marguš. Zo Skalitého sa 
zúčastní VERONIKA MODA, s.r.o.  
a z Dunajskej Stredy ROSE For ROSE, 
s.r.o. Na Medzinárodný veľtrh obuvi  
a koženého tovaru KABO sa zo sloven

ských vystavovateľov prihlásili JFK 
Distribution s.r.o. z Nitry, firma Peter 
Močary z Krušoviec, ďalej bratislavské 
spoločnosti PROTETIKA, a.s. a ROALA 
spol. s r.o. Z Bardejova dorazí firma 
SC+S, s.r.o. 

Noví vystavovatelia a novinky 
vo svete obuvi
Z nových vystavovateľov stretneme na 
veľtrhu STYL napríklad Heinrich Nic

kel či VIGOSS CZ, novými firmami 
na KABO sú JFK Distribution, SLIP
STOP alebo Peter Legwood. Posledná 
menovaná značka obuvi bola vyvinutá  
v roku 1991 v Taliansku ako regene

račná ortopedická obuv pre ce
lodenné nosenie. Jej kvality dnes 
oceňujú tisíce ľudí, ktorí sú väč
šinu dňa na nohách (predavači, 
zdravotníci ai.), športovci, tehot
né ženy, deti aj seniori. Topánky 
Peter Legwood sú totiž ľahké, an
tibakteriálne, protišmykové a dajú 
sa upraviť na mieru. Na veľtrhu 
bude novinka od Peter Legwood 
pre jar 2020: ľahká zdravotná ko
žená obuv Cruise. Na KABO ju 
privezie spoločnosť Pro Evolution 
s.r.o. Zaujímavým sortimentom 
budú tiež protišmykové topánky 
Slipstop vhodné nielen k bazénu 
či na kúpalisko, ale aj do vnútor

ných priestorov namiesto papučiek – 
využijú sa v herničkách, na cvičenie, 
doma, v škôlke. Svojimi vlastnosťami 
sa radia medzi „barefoot“ obuv a sú 
vhodné pre všetky vekové kategórie. 
Majú špeciálnu protišmykovú podráž
ku, sú ľahké, mäkké, priedušné a ľahko 
sa obúvajú a vyzúvajú. Značka Slipstop 
sa predáva vo viac ako 40 krajinách na 
celom svete. Jej distribútorom do ČR je 
firma Neboshop.  n

www.styl.eu • www.kabo.cz

https://www.bvv.cz/styl-kabo/


eKasa od 
Poštovej 
banky s POS 
terminálom 
a prehľadnými 
štatistikami 
o tržbách 

Získajte 
dokonalý 
prehľad 
o svojom 
podnikaní 

Vyberte si službu eKasa od Poštovej banky 
a získajte 4 v 1 – POS terminál s prepojením
na virtuálnu registračnú pokladnicu
fi nančnej správy, zaškolenie, servis a nový 
obchodnícky portál k POS terminálu. 

www.postovabanka.sk/ekasa

www.postovabanka.sk/ekasa


Registrujte sa. Získate prehľad a čas.

Registrujte sa. Získate prehľad a čas.

www.koop.sk


Vás pozýva na 23. ročník konferencie
Invites you for the 23rd annual conference

OČAKÁVANÝ VÝVOJ 
SLOVENSKEJ EKONOMIKY

V ROKU 2020

EXPECTED DEVELOPMENT 
OF THE SLOVAK ECONOMY 

IN 2020

Konferencia sa uskutoční dňa 28. januára 2020
pod záštitou predsedu SOPK Petra Mihóka

a Nadácie na podporu vzdelávania a ekológie

The conference will be held on 28 January 2020
under auspices of the SCCI President Mr. Peter Mihók

and Foundation for supporting education and ecology

Mediálni partneri:

PROgRAM KONfERENcIE:
09.00 - 09.30  Prezentácia účastníkov (Participants registration)

09.30 - 09.35   Otvorenie (Opening) 
                        Martin Hrivík, generálny tajomník SOPK

09.35 - 09.45   Úvodný prejav (Indroductory speech)
                       Peter Mihók, predseda SOPK

09.45 - 10.45  Odborné prednášky (Speeches)

Výhľad makroekonomickej stability v roku 2020  
z pohľadu MF SR
Macroeconomic stability outlook in 2020 from the perspective  
of the Ministry of Finance of the Slovak Republic
Ladislav Kamenický, minister, Ministerstvo financií SR

Je reálna hrozba spomalenia slovenskej ekonomiky  
v rámci jednotného európskeho trhu?
Is there a real threat of slowing down the Slovak economy  
within the European Single Market?
Peter Žiga, minister, Ministerstvo hospodárstva SR

Aká bude politika Národnej banky Slovenska a Európskej 
centrálnej banky v roku 2020? Aj naďalej bude pokračovať 
politika tlačenia peňazí?
What will be the policy of the National Bank of Slovakia  
and the European Central Bank in 2020? Will the policy  
of money-printing continue?
Peter Kažimír, guvernér, Národná banka Slovenska 

Pozícia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,  
pozitíva a riziká v roku 2020                                 
Position of The Council for Budget Responsibility,  
positives and risks in 2020
Ivan Šramko, predseda, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

10.45 - 11.15   Prestávka, občerstvenie (Coffee break)

11.15 - 12.00  
Základné makroekonomické proporcie vývoja ekonomiky 
Slovenska v roku 2020 z pohľadu podnikov  
a očakávania hospodárskej sféry
Basic macroeconomic proportions of the development  
of the Slovak economy in 2020 from the perspective of enterprises 
and expectations of business community
Pavol Ochotnický, profesor, Ekonomická univerzita v Bratislave

12.00 - 12.15  
Očakávania podnikateľov – výsledky ekonomického  
prieskumu SOPK
Expectations of business sphere – results of SCCI economic survey  
Ladislav Vaškovič, predseda Ekonomického výboru SOPK

12.15 - 13.00  Diskusia (Discussion)

13.00 - 14.00  Obed (Lunch)                 
 

cIEľ KONfERENcIE:

Informovať podnikateľov:
n  o hospodárskej politike v roku 2020 a jej vplyve  

na podnikateľské prostredie,
n  o predpokladanom vývoji rozhodujúcich 

makroekonomických ukazovateľov v roku 2020  
ako východiska pre rozhodovanie podnikovej sféry  
v ročnom horizonte,

n  o očakávaniach firiem z pohľadu dopadu 
ekonomických opatrení.

Umožniť výmenu názorov a diskusiu o vývoji 
ekonomiky SR v roku 2020.

PRObLéMOVé OKRUhY:

n hrubý domáci produkt,
n vonkajšie ekonomické vzťahy,
n možnosti a obmedzenia peňažnej obsluhy ekonomiky,
n cenový vývoj,
n  rozpočtová politika a jej vplyv na podnikateľské 

prostredie, 
n spotrebiteľský dopyt,
n zamestnanosť a vývoj na trhu práce,
n očakávania hospodárskeho vývoja v EÚ v roku 2020,
n  očakávania vývoja hospodárskej situácie z pohľadu 

hospodárskych subjektov,
n záver a rámcové východiská k riešeniu problémov.

 

 

 ODBORNÝ GARANT:
       Ing. Martin Hrivík

        generálny tajomník SOPK

 ORGANIZAčNÝ GARANT:
       Ing. Juraj Paľa

        riaditeľ Útvaru EÚ SOPK

http://web.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2019120902


PRIhLÁšKA NA KONfERENcIU:
OČAKÁVANÝ VÝVOJ SLOVENSKEJ  
EKONOMIKY V ROKU 2020 

Priezvisko, meno, titul:  
  

Názov organizácie: 

Adresa, PSČ, mesto:    

Tel.:            Fax:

E-mail:    

IČO organizácie: 

IČ DPH: 

Č. bank. účtu (IBAN):              

Prosíme všetky údaje vyplniť správne, aby Vám mohla  

byť zaslaná faktúra. Číslo Vášho b.ú., prosím, uveďte  

pre urýchlenie identifikácie Vašej platby. Ďakujeme.

    
          

ORgANIzAČNé POKYNY

Termín konania: 28. január 2020

Miesto konania: Hotel RADISSON BLU CARLTON
   Hviezdoslavovo námestie 2
   811 02 Bratislava

Účastnícky poplatok (vrátane DPh):
   Člen SOPK:       100 €/osoba 
          Nečlen SOPK:   170 €/osoba

                                           SOPK je platcom DPH

Poznámka:   Zálohovú faktúru dostanete 
   po zaslaní vyplnenej
                              Záväznej prihlášky

Poplatok zahrňuje: účasť na konferencii,   
   občerstvenie,  
   prognostickú štúdiu

Rokovací jazyk: slovenský s tlmočením 
   do anglického

Záväznú prihlášku pošlite/odfaxujte 
na organizačný sekretariát.

Organizačný sekretariát:
        Slovenská obchodná a priemyselná komora
        Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
       Daniela Širáňová
               Tel.: 02/5443 3272 
       E-mail: sopkueu@sopk.sk 

Týmto potvrdzujem účasť na konferencii 

a úhradu účastníckeho poplatku 

vo výške *100 € (člen SOPK) / *170 € (nečlen SOPK)

prevodom na účet SOPK. 

(po prijatí Zálohovej faktúry)

*Nehodiace sa škrtnite

Dátum: 

Podpis a pečiatka: 

Prihlášku, prosím, pošlite e-mailom alebo poštou  

na organizačný sekretariát

do 22. januára 2020 (streda).

V prípade väčšieho počtu účastníkov 

z vašej firmy prosíme vyhotoviť kópiu prihlášky  

za každého účastníka zvlášť.

V prípade neúčasti účastnícky 

poplatok nevraciame.

http://web.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2019120902



