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                         Slovenská asociácia malých podnikov 

                    Slovak association of small enterprises                         
      Drieňová 37, 821 02 Bratislava, t: 02/43422425, 0918 655 134 

      samp@samp-msp.sk; www.samp-msp.sk;  

      

11. Snem SAMP 3.5.2012 

      

I. Správa o činnosti SAMP za rok 2011 
 

 

Rok 2011 možno označiť ako ďalší rok s výrazným rozvojom aktivít asociácie. Niektoré 

aktivity z roku 2010 tiež kontinuálne prebiehali v  roku 2011. Veľmi dynamický vývoj 

činnosti SAMP bol zameraný najmä  na nasledovné oblasti: 

 

1. Medzinárodná spolupráca 
 

Po úspešnom ohlase medzinárodnej aktivity SAMP a priaznivom hodnotení vystúpení 

zástupcov SAMP na zahraničných konferenciách (Oslo, Niš, Madrid) a konferenciách u nás, 

sme rovnako ako každý rok obdržali rad pozvánok a žiadostí o vystúpenia na medzinárodných 

podujatiach, napríklad na konferenciu o prostredí MSP v SRN v Berlíne, v Taliansku, 

v Rakúsku vo Viedni, Španielsku a UK Coventy univerzity. SAMP však nemá také vlastné 

finančné prostriedky, aby sme mohli zahraničné cesty realizovať. Podporu v tomto smere sme 

nezískali ani od vládnych a iných organizácií.  

Naša účasť sa preto zamerala na akcie so zahraničnými partnermi, ktoré boli realizované 

na Slovensku a akcie v zahraničí, ktoré boli hradené vyslaným zástupcom. Zúčastnili na sme 

sa na nasledovných podujatiach: 

 

 

1.1. Konferencia „Nadregionálna iniciatíva zamestnanosti Viedeň – Bratislava“. 
   

 Dňa 13.9.2011 sme sa zúčastnili záverečnej medzinárodnej konferencie 

„Nadregionálna iniciatíva zamestnanosti Viedeň – Bratislava“ vo Viedni. Konferencia, ktorej 

sa za SAMP zúčastnil Ing. Stráňai bola zameraná na vyhodnotenie výsledkov iniciatívy 

zameranej na vytváranie budúceho spoločného trhu práce.  

 

Následne sme sa zúčastnili druhej časti projektu, konferencie v Bratislave (Ing. Sirotka). 

Projekt gestorovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Do priameho riešenia projektu 

však napriek deklarovanej spolupráci SAMP nebola zapojená. 

 

3. Koncepcia a legislatíva 
 

3.1.  IV. Programová konferencia SAMP 

 

 SAMP usporiadala už IV. Programovú konferenciu k zhodnoteniu podnikateľského 

prostredia MSP a formulovala svoje návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia na 

obdobie rokov 2011 – 2015. 

 IV. Programová konferencia SAMP sa konala dňa 8.3.2011 vo veľkej zasadačke MÚ MČ 

Bratislava Ružinov za účasti zástupcov členov SAMP a jej organizácií a 190 zástupcov 

mailto:samp@samp-msp.sk
http://www.samp-msp.sk/
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MSP z celého Slovenska. Podkladom pre rokovanie boli „Opatrenia Slovenskej asociácie 

malých podnikov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP“. 

 

 Záštitu prevzal vtedajší minister financií Ing. Miklóš a zúčastnili sa jej: Predseda NR SR 

Ing. Richard Sulík, Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ing. Jozef Mihál, 

Predseda BSK Ing. Pavol Frešo a štátny  tajomník MF SR Ing. Ďurajka. 

 

 Návrhy vychádzali z hodnotení doterajšieho hospodárskeho vývoja za obdobie existencie 

samostatného Slovenska,  vývoja podnikateľského prostredia, poznatkov členskej 

základne SAMP, najmä Slovenského cechu informatiky, účtovníctva a manažmentu, ako 

aj z poznatkov organizácií z prostredia MSP. Zohľadňovali najmä pohľad dopadu na 

živnostníka, na osobu samostatne zárobkovo činnú bez zamestnancov, mikropodnik 

s počtom zamestnancov do 9 osôb a malý podnik 10 - 49 zamestnancov. Následne boli 

návrhy doplnené a upravené na základe diskusie a prednesených návrhov.  

  

 Opatrenia boli v roku 2011 priebežne doplňované v súlade s formulovaním našich 

návrhov a pripomienok k daňovo odvodovej reforme a boli predložené predsedovi vlády 

SR, jednotlivým rezortom a predsedovi výboru NR SR pre hospodárstvo. 

 

 V súčasnosti boli opatrenia dopracované v širšom kontexte a odoslané na Úrad vlády SR 

ako podklad pre Programové vyhlásenie vlády.   

 

Opatrenia tvoria prílohu správy. 

 

3.2. Daňovo odvodová reforma 

 

 SAMP vyvolala viacero rokovaní k návrhom a koncepcii daňovo odvodovej reformy. 

So Slovenským cechom účtovníctva, informatiky a manažmentu (SCIÚM) spracovala 

viacero svojich návrhov a spoločne formulovala  pripomienky, najmä s partnerskými 

organizáciami a zamestnávateľmi: 

      RÚZ, Klubom 500, Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska,   

      SOPK, Asociáciou pre kultúrnu diverziu, SŽZ a SŽK. 

 

 Naše názory a pripomienky boli prezentované na priamych rokovaniach na MF SR, 

MPSVaR SR a na rokovaniach so zástupcami parlamentných strán. Okrem toho boli 

prezentované na odborných podujatiach, ako na vedeckej konferencii Ekonomickej 

univerzity, na vedeckej konferencii Slovenskej asociácie finančníkov a v masmédiách. 

Na prácach sa najviac zúčastňovali: Ing. Sirotka, Ing. Vašicová, Ing. Drozdová, Ing. 

Vážny, Majtáz.  

               

Hlavné myšlienky DOR za SAMP boli:  

 Rozbor pre odpojenie minimálnych odvodov od minimálnej mzdy. Toto sa v r. 2009 

podarilo, ale s napojením na priemernú mzdu. Náš rozbor, ktorý v SCIÚM-e 

spracovali Ing. Sirotka, Ing. Vašicová, Ing. Bobocká a Ing. Drozdová a Ing. Darášová 

však toto riešenie nepovažoval za optimálne a výhodné pre MSP. SAMP navrhovala 

nezávislý etalón, ktorý nepodlieha náhodnému pohybu a bol by priebežne v rokoch 

valorizovaný ako napr. dôchodky alebo by bola použitá miera inflácie. 

 Dôvodová správa pre zníženie odvodových povinností u SZČO 

 Návrh zavedenia dobrovoľného systému „Licencií“ pre SZČO 

      (Návrh Licencií tvorí prílohu správy) 
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4.  Vzdelávanie 
 

4.1  SAMP bola zapojená do procesu prípravy a vzdelávania evidovaných  nezamestnaných 

na ÚPSVaR pre SZČO. V roku 2011 pokračovala práca zástupcov SAMP v komisiách 

ÚPSVaR SR. SAMP delegovala 27 zástupcov do komisií ÚPSVaR, ktorí napomáhajú 

v procese prípravy a  posudzovania podnikateľských plánov evidovaných 

nezamestnaných pre pridelenie  nenávratného finančného príspevku na začiatok 

podnikania. 

Naša účasť a pôsobenie bolo hodnotené veľmi pozitívne, avšak nebola zo strany 

ÚPSVaR prijatá jednoznačne a vždy kladne. Niektoré úrady práce, ako Bratislava 

dokonca túto spoluprácu odmietli. 

 

4.2  Projekt vzdelávania MSP pre začatie činnosti 

  

 SAMP spracovala a predložila v októbri 2009 projekt vzdelávania evidovaných 

nezamestnaných na ÚPSVaR, ktorí chcú začať podnikať, ako aj  žiadateľov o nenávratný 

finančný príspevok na začiatok podnikania v zmysle Zákona č. 5/2005 o službách 

zamestnanosti. Projekt bol spracovaný pôvodne pre 46 okresov, postupne bol však 

redukovaný na 23 okresov. Vzhľadom k stanovisku riaditeľa odboru ESF  na MPSVR SR 

Ing. Ťapáka o neumožnení financovania projektu z ESF bol projekt redukovaný na 8 

okresov. Ani v roku 2011 sa realizáciu tohto minimalizovaného projektu nepodarilo  

na MPSVR SR presadiť.  V súčasnosti sa tento projekt znova upravuje s cieľom predložiť 

ho znova na MPSVR SR. Riešenie projektu ponúkneme opätovne na pripravovanom 

a dohovorenom rokovaní s ministrom PSVaR SR p. Richterom. 

 

4.3. Projekt Vzdelaním ku kvalite 

 

Až v máji roku 2011 sme obdržali rozhodnutie SIA a MPSVaR SR Ing. Mihála o vyradení 

nášho projektu „Vzdelaním ku kvalite“, ktorý sme predložili SIA cestou MPSVaR SR ešte 

30.6.2010 so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok. Projekt bol vyradený z dôvodu 

drobného technického nedostatku, že prílohy neboli zviazané spolu so žiadosťou. Voči 

vyradeniu sme sa odvolali na SIA a MPSVaR SR. Je však na škodu, že projekt odbornej 

prípravy, do ktorej boli zapojené malé podniky a Združenie súkromných odborných škôl 

nenašiel pochopenie a podporu. Význam projektu akcentuje skutočnosť potreby 

permanentného vzdelávania a zmenu jeho kvality, nakoľko aj v súčasnosti rezonuje 

požiadavka podnikateľov pripraviť nielen absolventov stredných škôl, ale aj voľné 

pracovné sily do praxe. 

 

4.4.  Novela učebných osnov 

 

SAMP v spolupráci so SCIÚM bola zapojená prostredníctvom svojho zástupcu do 

procesu tvorby noviel učebných osnov na ŠIOV a pripomienkovala tvorbu  

zákona o celoživotnom vzdelávaní. 

SAMP bola nominovaná do sektorovej rady vzdelávania pre učebné osnovy 62, 63,  

64. Radu gestoruje RÚZ a za Združenie podnikateľov Slovenska vedie Ing. Oravec.  

Cieľom je návrh potrieb absolventov jednotlivých učebných odborov. Zastúpenie 

v sektorovej rade zabezpečuje Ing. Sirotka,  gestorstvo za učebné profesie Ing. Blicha. 

Práce na novele počas roku 2011 stagnovali. V súčasnosti budú nadväzovať na zámery 

MŠ SR, kde sa pripravuje dohovorené rokovanie u ministra školstva, p. Čaploviča.  
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4.5. Účasť na externých projektoch.  

   

 SAMP sa zúčastnila poskytnutím podkladov a spracovaním dotazníkov na riešení projektu 

Academia Nova  INOVA. Spolupráca bola zabezpečovaná bezodplatne.    

 

4.6.   Odborné semináre 

         Vyhodnotenie  odborných seminárov za rok 2011 

     

      V priebehu roku 2011 bolo zorganizovaných 22 odborných seminárov v regionálnych 

kanceláriách SCIUM v regiónoch Bratislava, Trnava,  Martin,  Trenčín, Prešov, so 

zameraním najmä na: 

 - dane z príjmov 

- DPH 

- odvody do Sociálnej a zdravotných poisťovní 

- účtovníctvo FO a PO 

- účtovné závierky a daňové priznania 

 

 

RK v Bratislave bolo realizovaných  5 seminárov s 96 účastníkmi: 

 

1.   04.02.2011   Zdravotné poistenie 

2.   10.02.2011   Daň z príjmu FO                  Ing. Miháliková 

3.   21.02.2011   Daň z píjmu PO                    Ing. Luknárová 

4.   24.11.2011   Daň z príjmu FO, PO           Ing. Miháliková 

5.   06.12.2011   DPH                                      Ing. Kožíková   

 

RK v Trnave bolo realizovaných 9 seminárov s 214 účastníkmi: 
 

 1.  12.01.2011    Soc.a zdravotné poistenie     Motyčková           46  

 2.  02.02.2011    DP PO                                   Dymitrovová       18 

 3.  05.02.2011    RZP                                       Ing. Prajová         29 

 4.  08.02.2011    DPH                                      Pavileková           21 

 5.  05.10.2011    Postup soc. a zdrav.poisť.     Motyčková          18   

 6.  09.11.2011    ERP                                       Dimitrovová        13 

 7.  30.11.2011    Daň z príjmov PO                 Dimitrovová        19   

 8.  03.12.2011    Daň z príjmov FO                 Ing. Prajová         34 

 9.  07.12.2011    Postupy účtovania                 Genčúrová           16  

 

    

RK v Martine boli realizované 4 semináre so 112  účastníkmi: 

 

       1. 29.01.2011  Daň z príjmov FO              37   

       2. 05.02.2011   Daň z príjmov PO              18       

       3. 11.10.2011      Zákonník práce         26 

       4. 23.11.2011      DPH                                    31 
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RK v Trenčíne boli realizované  3 semináre s 97  účastníkmi: 

 

 1.    Daň z pridanej hodnoty 

 2.    Daň z príjmu FO 

 3.    Daň z príjmu PO,   

 

        

RK v Prešove neboli realizované semináre. 

 

 

5.  Niektoré ďalšie významné aktivity SAMP 
 

1. 20.01.2011 Rokovanie na MPSVaR SR k novele Zákonníka práce. 

2. Zaslali sme 27.1.pripomienky na MPSVaR SR Ing. Tomanovi.  

3. 25.1.2011 Seminár SAF a RÚZ v Studenom za účasti Ing. Sulíka k DOR 

4. 17.02.2011 Rokovanie živnostenských a podnikateľských organizácií, zavedenie inštitútu 

„Licencií“ u malých podnikateľov a živnostníkov. Spracované a zaslané  Stanovisko: 

Odvody po novom z pohľadu SAMP 

5. 20.02.2011 Stanovisko: Odvody po novom z pohľadu SAMP 

6. 08.03.2011 IV. Programová konferencia SAMP k MSP pod záštitou podpredsedu vlády a 

ministra financií, Ivana Mikloša: „Opatrenia SAMP na zlepšenie podnikateľského 

prostredia MSP“ 

7. 10-11.3.2011 Medzinárodná konferencia MPSVaR SR „Zamestnanosť – kľúčový faktor 

ekonomickej stability štátu v spolupráci so SRN. 

8. 15.3.2011 Rokovanie s KDH k pripomienkam SAMP k DOR 

9. 21.3.2011 Rokovanie SAMP, SŽK, SŽZ a OKS k vyhláseniu spoločného stanoviska 

k DOR. 

10. 22.3.2011 Rokovanie na MF SR, predloženie pripomienok k daňovo odvodovej reforme. 

11. 31.3.2011 Zástupcovia SAMP rokovali s poslancami NR SR a predložili pripomienky 

k DOR 

12. 4.4.2011 Pracovné stretnutie podnikateľov v SAMP k návrhom k reforme na DOR 

13. 05.04.2011 „Takúto reformu nie“, SAMP, SCIÚM  

14. 11. 12.4.2011 Rokovanie SAMP a zástupcov zamestnávateľov na MF SR k DOR 

15. 12. 12.4.2011 Konferencia SAF a RÚZ v Studenom k reforme 

16. 13. 13.4.2011 Rokovanie s politickými stranami k návrhom DOR a „Licenciám“ 

17. 14. 13.4.2011 Účasť na výročnom sneme Zväzu chem. a farm. priemyslu. 

18. 15. 14.4.2011 Účasť na konferencii AZZZ k návrhu DOR za účasti MPSVaR  

19. 21.04.2011 Zaslanie pripomienok k reforme, listom SAMP na MF SR, plus „Licencie“ a 

„Opatrenia...“ zo IV. Programovej konferencie“  

20. 16. 28.4.2011 Účasť SAMP na medzinárodnej konferencii SAKS a INESS „Malá vláda - 

dobrá vláda 2011“ SOPK a RÚZ k DOR 28.4.2011.  

21. 19.5.2011 Účasť na stretnutí na argentínskej ambasáde vo Viedni- Obchodné možnosti s 

Argentínou 

22. 17. 19.5.2011 Účasť na konferencii „Sociálne a politické inovácie v EÚ – perspektíva pre 

Slovensko“. 

23. 19.5.2011 Odborný seminár Slovak Credit Bureau  „SW pre malé podniky k overeniu 

ratingu MSP“  

24. 23.5.2011 Vedecká konferencia k 70 výročiu Ekonomickej univerzity 

25. 20. 30.5.2011 Konferencia na MZV SR  k pôsobnosti a úlohám ekonomických vyslancov 

SR v zahraničí , Účasť na diskusnom fóre “Ekonomická diplomacia ako služba 

podnikateľskej verejnosti“. 
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26. 2.6.2011 Konferencia Zväzu elektrotechnického priemyslu k aktuálnym otázkam 

hospodárskeho vývoja. 

27. 10.6.2011 Účasť na XXI. sneme miest Slovenska v Bratislave 

28. 22. 13.6.2011 Krajská org. SOPK Bratislava k hosp. – ek. otázkam v Studenom 

29. 21.6.2011 Prezentačný seminár k problematike obstarávania v skupine Svetovej banky 

30. 23.6.2011 Účasť na 47. slávnostnom odovzdávaní certifikátov Slovak Gold a Slovak Gold 

Exclusive 

31. 23. 5.7.2011 Deň Slovákov zo zahraničia 

32. 20.7.2011 účasť na prezentácii 7. rámcového programu pre výskum a technologický 

rozvoj 

33. 24. 25.07.2011 Rokovanie s ministrom PSVaR SR, predloženie pripomienok v 6- tich 

bodoch spoločnej deklarácie SAMP, SŽK, SŽZ. Dohovorené vytvorenie spoločnej 

pracovnej skupiny  

34. 25. 15.8.2011 Verejný meating s umelcami v Umelke Bratislava. Deklarácia o spoločnom 

postupe „Chceme žiť a prežiť“ SAMP, SKKD, SŽK, SŽZ 

35. 18.8.2011 Rokovanie na ÚV SR s premiérkou vlády SR k DOR, odovzdanie listu 

s návrhmi SAMP. 

36. 30.8.2011 Rokovanie k DOR, SAMP, SŽK, SŽZ, SKKD 

37. 13.9.2011 SAMP a Umelci, vystúpenie a kultúrny program na Hlavnom námestí 

v Bratislave   k DOR 

38. 22.9.2011 Prednáška pre ekonomických diplomatov na MZV SR 

39. 24.9.2011 MZV SR, seminár a referát  k odbornej príprave ekonomických vyslancov 

40. 26.9.2011 Rokovanie so zástupcami  SKC – Consulting, Budapešť o cezhraničnej 

spolupráci a  

41. 7.10.2011 následné rokovanie so zástupcami  SKC – Consulting, Budapešť o príprave 

projektu pre cezhraničnú spoluprácu. 

42. 22.11.2011 Rozšírené rokovanie Prezídia SAMP a ZSPS k DOR 

43. 29.11-1.12 Účasť na konferencii SUZ 

44. 14.12.2011 Tlačová konferencia SAMP o problémoch a riešeniach MSP 

45. 15.12.2011 Rokovanie s KDH k Licenciám a DOR 

46. 15.12.2011 Účasť na klubovom stretnutí členov BRK SOPK 

47. 21.12.2011 Konferencia o cezhraničnej spolupráci s Rakúskom 

 

 

6.  Spolupráca s externými odbornými inštitúciami  
 

6.1. Ekonomická univerzita Bratislava 

 

 Úspešne pokračovala spolupráca s Ekonomickou univerzitou Bratislava: 

 zabezpečenie dotazníkového prieskumu v MSP pre doktorantku  Fakulty podnikového 

manažmentu 

 zabezpečenie dotazníkového prieskumu v MSP pre doktorantku  Obchodnej fakulty 

 účasť a referáty na vedeckých konferenciách katedry podnikového manažmentu FPM 

EU a EÚ  

 účasť na oponentúrach doktorandov  

 zapojenie do riešenia projektu „Uniplanet“. 

 Zastúpenie vo Vedeckej rade EU Bratislava  

 

 

Účasť na 4 zasadaniach vedeckej Rady EU Bratislava. 

 

http://www.samp-msp.sk/node/112
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6.2. Ústav manažmentu Technickej univerzity Bratislava. 
 

 Riešenie spoločného projektu cezhraničnej spolupráce s Rakúskom, Viedenskou 

univerzitou. Účasť na 4 zasadaniach Vedeckej Rady ÚM TU Bratislava. 

 

Naďalej tiež pokračovala spolupráca s ústavom manažmentu Technickej univerzity 

Bratislava: 

 

 Príprava projektu cezhraničnej spolupráce s rakúskou Viedenskou univerzitou, BSK, 

ÚM TU Bratislava, Ekonomickou univerzitou Bratislava, SAMP a SCIÚM. Projekt 

nebol k konečnej fáze podporený SAMP BSK a nerealizoval sa pre nezabezpečené 

financovanie činností SAMP a jej výskumnej činnosti zo strany rakúskeho partnera. 

 

 Účasťou na rokovaniach Vedeckej rady ÚM TU a formulovanie návrhov v oblasti 

vzdelávacieho procesu a prípravy absolventov pre prax.  

 

 

7. Projekty ESF 
  

 Pripravili sme projekt „Vzdelaním ku kvalite“ a 30.06.2010 sme ho predložili SIA, cestou 

MPSVaR SR.  Na projekte najviac spolupracovali: Ing. Sirotka, Ing. Bobocká, Ing. 

Stráňai. V r. 2011 sme obdržali zamietavé stanovisko MPSVa R SR.  

     Osud projektu je opísaný v bode 4.3. tejto správy. 

 

 

8.  Externá spolupráca 
         

 Pri všetkých akciách, najmä v oblasti legislatívnych návrhov a  pripomienok, 

zabezpečenia vystúpení v SR, organizovaní odborných seminárov, bola vyvíjaná činnosť 

v úzkej spolupráci najmä so Slovenským cechom Informatiky, účtovníctva a manažmentu 

a ostatnými členskými organizáciami SAMP. 

   

Obzvlášť je potrebné oceniť spoluprácu a aktivitu Slovenskej asociácie podnikových 

finančníkov, ktorá pripravila i samostatné opatrenia a návrhy na riešenie súčasnej krízy, ktoré 

sme spoločne predložili premiérke vlády SR, ako i spoluprácu so Združením vlastníkov 

pôdy a agropodnikateľov Slovenska, Združením žien Slovenska, Zväzom stavebných 

podnikateľov Slovenska, Slovenskou živnostenskou komorou a SKKD. 

 

 

9.  Publikačná činnosť 
  

SAMP v uplynulom období vyvíjala značnú publikačnú, osvetovú a prednáškovú činnosť.  

 

9.1 V dennej tlači  
 

sme publikovali množstvo článkov a názorov a pravidelne sme poskytovali vyjadrenia pre tlač 

k aktuálnym otázkam: 

 

 

V správe uvádzame len výber akcií, ako napr.: 
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HN: Článok HN 10.01 a 14.01.2011 zmena SW, Odvody z DOVP, DOPČ,  HN 4.10.2011, 

celkove 11 príspevkov za rok 2011 

PRAVDA: celkove 9 príspevkov za rok 2011 

SME: odvody 5.4.2011 odvody DOVP 17.1.2011, celkove 13 príspevkov za rok 2011 

E – noviny „Profini“, 2 príspevky 

Príspevky v odbornom časopise „Progres Letter“ 2 príspevky 

 

9.2.  V TV a rozhlase: 

 

SR (red. P. Hrabko) živnostenské podnikanie, živnostenský zákon 10.1.11  

TA3 14.2.2011 Druhotná platobná neschopnosť malých podnikov 

TA3 dlohodobá nezamestnanosť 28.2.2011.doc 

STV otvorenie pracovných trhov D a A 01 2011 a dôsledky pre SR a MSP 

STV Fokus Košice 27.9.2011, novela zákonníka práce a dopad na malé podniky ( Ing. 

Boháčik) 

Zákonník  práce SR 25.10.11. a zmeny, dotýkajúce sa malých podnikov a živnostníkov 

TA3 Otvorený pracovný trh Nemecka a rakúska 2.4.2011  

TA3 Elektronické registračné pokladne 

TA3 účtovanie straty a dopad na dane a odvody 

STV 12.10.2010 relácia „Peňaženka“, 

Markíza k, ekonomika, dane, odvody, otázky zamestnanosti v priestore MSP 

SR – pokračovanie pravidelnej relácie v Slovenskom rozhlase „Radíme podnikateľom“ 

v 2011 v stredu a tiež relácie SR „Z prvej ruky“ k aktuálnym otázkam MSP a témam: 

Súhrnne: 

Zákonník práce a malý podnik a živnostník 3x  

Daňovo odvodová reforma a odvody 3x 

Cestovné náklady a účtovanie stravného 2x 

Rôzne spôsoby účtovania auta vo firme 2x 

Mzdové náklady zamestnanec – zamestnávateľ 

Náklady vzťah Živnostník – živnostník a náklady 

Odvody z dohôd, DOVP, DOPČ 

Odvody dôchodcov, podnikateľov 

Začatie podnikania, podnikateľský plán živnostníka 

Celkove 39 príspevkov 

 

11 príspevkov a vystúpení v TV, 

15 relácií v S Rozhlase, 

6 vystúpení a komentárov v Rádio Expres, 

37 príspevkov a vyjadrení v tlači 

 

Relácie pripravovali a zabezpečili vystúpenia najmä: Ing. Sirotka, Ing. Vašicová, Čandíková, 

Ing. Sirotka ml., Drozdová, Darášová. 

 

10.  Členská základňa 
 

 V roku 2011 po určitom zvýšení počtu členov v r. 2010 členská základňa SAMP 

stagnovala.  
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 K  31.12.2011 sme mali zaregistrovaných 63 členov. Z toho 32 fyzických osôb, 16 

právnických osôb a 15 kolektívnych členov.  Z toho členskú povinnosť – zaplatenie členského 

príspevku si splnilo len 16 členov. Dvaja doplatili členský príspevok aj za rok 2010. 

  

 V súčasnosti je v SR registrovaných cca 405 000 fyzických osôb a 125 000 

právnických osôb, z ktorých až 98 % tvoria malé podniky a  mikropodniky do 9 

zamestnancov. Pokiaľ teda SAMP presadzuje spoločné oprávnené záujmy malých podnikov 

v súlade s Európskou chartou malých podnikov máme za to, že zastupuje záujmy oveľa 

väčšieho počtu podnikateľov a živnostníkov. Toto tvrdenie nám potvrdzuje i prax a odozva 

našej činnosti z priestoru MSP na Slovensku.  

 

 

11.  Webové stránky SAMP SCIUM 

 

Zvýšeniu záujmu a členskej základne by mali napomôcť aj  úpravy a modernizácia www 

stránok SAMP a SCIUM a ich prepojenie so stránkami členov.  

 

V októbri 2011 sme rozbehli výberové konanie na rekonštrukciu webových stránok SAMP a 

SCIUM. Ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku predložila firma CEO. Ako prvá bola zvolená 

stránka SAMP. Po ukončení prác a skúšobnej prevádzke bola stránka plne funkčná od marca 

t.r. Týmto sa otvorili aj väčšie možnosti pre prezentáciu činnosti SAMP ako aj predkladania 

návrhov a názorov SMP členov  na podnikateľské prostredie prostredníctvom webového 

okienka „FORUM“. Okrem toho sú tu informácie z činnosti SAMP ako aj aktuálne výzvy zo 

ŠF na predkladanie žiadostí. 

 

Od 30.4.2012 bola do skúšobnej prevádzky spustená aj webová stránka SCIUM. Po jej 

úspešnom ukončení bude aj táto spustená do trvalej prevádzky v budúcom mesiaci. 

 

 

Ing. Vladimír Sirotka, CSc. 

Prezident SAMP 

 

Ing. Viera Vašicová 

Generálna sekretárka 

 


