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Správa o činnosti SCIÚM za rok 2010

Rok 2010 možno označiť ako úspešný rok s výrazným rozvojom aktivít v seminárnej činnosti 
a v spolupráci so Slovenskou asociáciou malých podnikov v informačnej kampani K MSP na 
Slovensku. Niektoré aktivity z roku 2009 tiež nadväzne prebiehali aj v  roku 2010.

Svoju činnosť SCIÚM rozvíjal najmä v oblastiach:

1. Medzinárodná spolupráca

Členovia cechu sa zúčastnili na viacerých podujatiach: 

1.1  Na  medzinárodnej  konferencii  Švajčiarsko  –  Slovensko.  Podobné,  odlišné  –  spoločne 
úspešné,  Bratislava,  12.2.2010. Konferencia  bola  organizovaná Švajčiarskym veľvyslanectvom 
v SR.

Konferencie  sa  zúčastnili  Ing.  Sirotka  a  Ing.  Vašicová.  Ing.  Sirotka  predniesol  referát 
a prezentáciu na tému „Spoločenská zodpovednosť malých podnikov“ a vzťah k zodpovednému 
podnikaniu. Účasť a príprava bola organizovaná v spolupráci so Slovenskou asociáciou malých 
podnikov. 

Referát bol zameraný na body:
• Kvalita
• Spoľahlivosť
• Čestnosť
• Dodržiavanie termínov
• Ručenie za servis (neopustenie zákazníka)
• Korektnosť v obchodných vzťahoch
• Korektnosť k zákazníkovi 
• Vzdelanosť ...

1.2.  Konferencia o podnikateľskom prostredí Macedónia 30.6.2010. 

     Zúčastnili  sme  sa  konferencie,  ktorú  organizovala  NADSME na  tému:  Rozvoj  malých  a 
stredných podnikov v kontexte európskej integrácie. 

Hlavným rečníkom na podujatí  bol Ing. Vladimír Sirotka,  CSc, Ing. Sirotka ml.,  Ing,  Viera 
Vašicová za SAMP, a Ing. Bobocká za SCIÚM, ktorí účastníkom  diskusie priblížili podmienky malých 



a stredných podnikateľov na Slovensku, legislatívne prostredie, perspektívy ich rozvoja a možnosti 
využitia slovenských skúseností v Macedónii.

• dopad finančnej krízy na malých a stredných podnikateľov na Slovensku a v Macedónii, 
• konkurenčné prostredie, 
• cena práce zamestnancov, 
• postavenie malých a stredných podnikateľov voči monopolom, 
• korupcia a vymáhateľnosť práva.

1.3.  SCIÚM pripravoval podklady pre vystúpenie nášho reprezentanta, Ing. Sirotku na konferencii 
o stave malého a stredného podnikania v Madride 1.7.2010. (Priame dane a DPH a MSP v EÚ). 

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

V roku  2010  sme  sa  zúčastnili  medzinárodnej  konferencie  „Nadregionálna  iniciatíva 
zamestnanosti Viedeň – Bratislava vo Viedni. Konferencie sa zúčastnili Ing. Sirotka, Ing. Vašicová, Ing. 
Vážny,  Ing.  Majtáz,  za  SCIÚM Mgr.  Trenčíková,  Ing.  Bobocká,.  Ing.  Sirotka  ml.  Na  konferencii 
vystúpil Ing. Sirotka s referátom a v diskusii. 

2. Monitorovací výbor MH SR a Rada pre krízu vlády SR

V roku 2009 sa členom MV MH stala SAMP a tiež Rady vlády pre krízu.
• Monitorovacieho výboru pre krízu MSP na MH SR a
• Členom Rady vlády pre krízu.

SAMP i SCIÚM zastupovali v týchto orgánoch Ing. Sirotka a Ing. Bobocká. 

Do obidvoch orgánov SAMP predložila cca 38 návrhov opatrení a odporúčaní pre zlepšenie 
podnikateľského prostredia, na ktorých spolupracoval SCIÚM. Návrhy boli predložené tiež všetkým 
rezortom, politickým stranám  a niektorým poslancom NR SR  Rada i Monitorovací výbor v roku 2010 
ukončili svoju činnosť. 

S MH SR boli  uskutočnené viaceré rokovania k našim návrhom. Na opatreniach participovali 
a rokovaní na MH SR sa zúčastňovali Ing. Sirotka, Ing. Bobocká, Ing. Vašicová, Ing. Drozdová.

Pre  MPSVaR  SR  boli  podrobne  spracované  pripomienky  k novele  Zákonníka  práce, 
prerokované a odovzdané ministerstvu. Návrhy tvoria prílohu č. 2.

3. Koncepcia a legislatíva

              
3.1.  SCIÚM sa spolu so SAMP v období január až apríl zúčastnil niekoľkých rokovaní s ministerkou 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ing. Vierou Tomanovou :

• SCIÚM  pre  SAMP  spracovala  podklady  pre  dôvodovú  správu  pre  zníženie  odvodových 
povinností,  čo  sa  v r.  2009  čiastočne  dosiahlo  znížením   odvodov  do  rezervného  fondu 
solidarity u SZČO



• Spracoval 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  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. 

4.  Vzdelávanie

4.1  Projekt vzdelávania MSP pre začatie činnosti
SAMP a SCIÚM spracoali  a SAMP 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. V projekte sú partnermi SŽZ a SŽK. V súčasnosti, do 
konania snemu VČS SCIÚM, nie je o osude tohto projektu definitívne rozhodnuté. 

4.2. Projekt Vzdelaním ku kvalite

30.6.2010  sme  predložili  projekt  vzdelávania  SAMP,  „Vzdelaním  ku  kvalite“.  Projekt  bol 
predložený SIA cestou MPSVaR SR. Jeho vyhodnotenie meškalo a v priebehu roku 2010 nebolo 
ani uskutočnené. Až v máji roku 2011 sme obdržali rozhodnutie SIA a MPSVaR SR Ing. Mihála 
o vyradení projektu zo žiadostí o nenávratný finančný príspevok s banálnym zdôvodnení, že prílohy 
neboli  zviazané  spoju  so  žiadosťou.  Odvolali  sme  sa  na  SIA a MPSVaR  SR.  Rohodnutie  a 
odvolanie je v prílohe č. 4.

4.3. Účasť na externých projektoch. 

SCIÚM sa zúčastnil poskytnutím podkladov a spracovaním dotazníkov na riešení projektu INOVA. 
Spolupráca bola zabezpečovaná bezodplatne.   

4.4.   Odborné semináre
         Vyhodnotenie  odborných seminárov za rok 2010
   
      V priebehu  roku  2010  bolo  spolu  so  SAMP  zorganizovaných  28  odborných  seminárov 

v regionálnych kanceláriách SCIUM v regiónoch Bratislava,  Trnava,   Martin,   Trenčín,  Prešov, 
Banská Bystrica, so zameraním najmä na:

- dane z príjmov
- DPH
- odvody do Sociálnej a zdravotných poisťovní
- účtovníctvo FO a PO
- účtovné závierky a daňové priznania
- možnosti čerpania prostriedkov z eurofondov.

RK v Bratislave bolo realizovaných  7 seminárov s 211 účastníkmi:



1.   14.01.2010    DPH Ing. Kožíková
2.   28.01.2010    Daň z príjmu FO Ing. Miháliková 
3.   09.02.2010    Registratúra Ing. Majtáz
4.   02.03.2010    Daň z príjmu PO, DP Ing. Luknárová 
5.   11.11.2010    Daň z príjmu FO Ing. Miháliková  
6.   08.12.2010    Daň z príjmu PO Ing. Luknárová
7.   13.12.2010    DPH     Ing. Kožíková
RK v Trnave bolo realizovaných 6 seminárov so 141 účastníkmi:

1.  27.1.2010 RZD - Ing. Prajová 2
8

2.  30.1.2010 DP PO - Dimitrovová 2
1

3.  16.2.2010 RZZP – RNDr. Mihál 2
5

4.  20.11.2010 DP FO – Ing. Prajová 3
8

5.  23.11.2010 Ochrana OU – Ing. Majtáz 9
6.   8. 
12.2010 

Postupy účtovania 2
0

Ing. Genčúrová

RK v Martine boli realizované 3 semináre s 82 účastníkmi:

       1. 9. 1. 2010 Daň z príjmov FO      31
       2. 13. 2. 2010  Daň z príjmov PO      23      
       3. 16. 11. 2010 DPH 28
       
      RK v Trenčíne boli realizované 4 semináre so 108 účastníkmi:

1. 14. 1. 2010 DPH, 43 účastníkov
2. 27. 1. 2010 Daň z príjmu  FO vrátane závislej činnosti, 29 účastníkov
3.  3. 2. 2010 Daň  z príjmu PO,  20 účastníkov
4. 29. 4. 2010 DPH, 16 účastníkov

       
RK v Prešove boli realizované 3 semináre.

DPH, Daň z príjmu FO, Daň z príjmu

RK v Banskej Bystrici boli realizované 3 semináre.

DPH, Daň z príjmu FO, Daň z príjmu.

5.  Niektoré ďalšie významné akcie, na ktorých sme sa podieľali:

26.01.2010  Studené  Globálna  finančná  kríza:  dopady  a východiská,  impulzy,  poučenia  a opatrenia 
v podnikovej sfére RVS, APF. Ing. Sirotka.



29.01.2010    Bratislava  Otvorenie  Poradensko  tréningového  rekvalifikačného  strediska  v rámci 
projektu ÚBI – NIZ UPSVAR SR. Ing. Bobocká.

18. 02. 2010 Bratislava, Obchodné stretnutie podnikateľov Slovenska a Srí Lanky, Ing. Sirotka a Ing. 
Sirotka ml.

23.02.2010      Bratislava, Ambassador of the S.R. of Vietnam, prezentácia.
04. 03. 2010 Bratislava,  Konferencia  Konrád  Adenauer  Stiftung:  „Sociálne  trhové  hospodárstvo 

v Európe a na Slovensku, ref. Ing. Sirotka, Ing. Vašicová.
17.03.2010      Ružomberok, Slovenská metrologická spoločnosť, Prednáška Ing. Sirotka.
18. 03. 2010 Bratislava, Slávnostné odovzdávanie Certifikátov Slovak Gold a Slovak Gold  Exclusive
22. 03. 2010 Viedeň, Cezhraničná spolupráca „Nadregionálna iniciatíva zamestnanosti 

Viedeň – Bratislava, referát Ing. Sirotka, Ing. Drozdová, Ing. Majtáz, Ing.  Vážny, Ing. 
Vašicová, Trenčíková.

15.03.2010     Bratislava, Zhromaždenie delegátov SOPK, príspevok Ing. Sirotka.
13 04. 2010 Bratislava,  Konferencia  o inovačnej  politike  a transfere  technológií  –  MZV  SR, 

príspevok Ing. Sirotka.
03.05.2010       Bratislava,  Konferencia  Konrád  Adenauer  Stiftung:“Naše  spoločné  hodnoty  pre 

Slovensko a Európu“. Príspevok Ing. Sirotka, Ing. Vašicová, Ing. Sirotka ml.
07.05.2010      Rokovanie o spolupráci s Hungarian association of enterpreneurs. Ing. Mokoš, Ing. 

Jasenák, Ing. Minárik M., Ing. Spišiak, Ing. Siroptka.
27.05.2010   Bratislava, Rada Ústavu manažmentu STU, príprava projektu cezhraničnej spolupráce. 

Ing. Sirotka.
27.05.2010      Studené, SOPK, RK Bratislava, Ing. Sirotka, Ing. Minárik M., Ing. Minárik P.
31.05.-1.06.2010 Madrid, Spain: „Getting SMEs on the road to recovery – the Small Business Act for 

Europe. Príspevok Ing. Sirotka.
18. 06. 2010 Bratislava, 20. snem Únie miest Slovenska, príspevok Ing. Vašicová, Ing.  Sirotka.
22. 06. 2010 Bratislava,  Slovensko-nemecké  podnikateľské  fórum  –  SOPK,  Ing.  Sirotka,    Ing. 

Sirotka ml.
30.06.2010    Bratislava, ÚM STU, Príprava cezhraničnej spolupráce „Jednoduchý rating MSP“, Ing. 

Drozdová, Ing. Bobocká, Ing. Minárik, Ing. Vašicová, Ing. Sirotka, Ing.   
20. 10. 2010 Bratislava,: Medzinárodná vedecká konferencia na EU. Ref. Ing. Sirotka, Ing Sirotka 

ml.
23.11.2010      Ústredie PSVAR SR, Bratislava: Workshop 50 plus: Good Practice, ref. Ing. Sirotka.
24. 11. 2010 Bratislava,  Vestige,  Transfer  to  success:  „Makroekonomika  podľa  nových  pravidiel“ 

Prezentácia a diskusný panel Ing. Sirotka.
02. 12. 2010 Business Information Day 2010

    
6. projekty ESF

Pripravilki  sme  projekt  „Vzdelaním  ku  kvalite“  a 30.06.2010  sme  ho  predložili  SIA,  cestou 
MPSVaR SR.

7.  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 
Slovenskou  asociáciou  malých  podnikov  a  Slovenskou  asociáciou  podnikových 
finančníkov, s členmi SCIÚM.



Obzvlášť je potrebné oceniť spoluprácu a aktivitu  Slovenskej asociácie podnikových finančníkov, 
ktorá  pripravila  i samostatné  opatrenia  a návrhy  na  riešenie  k súčasnej  kríze,  ktoré  sme  spoločne 
predložili  premiérovi  vlády  SR,  ako  i spoluprácu  so   Združením  vlastníkov  pôdy 
a agropodnikateľov  Slovenska,  Združením  žien  Slovenska,  Zväzom stavebných  podnikateľov 
a Slovenskou živnostenskou komorou.

9.  Publikačná činnosť

SCIÚM  sa  podieľal  spolu  so  SAMP  v uplynulom  období  na  rozsiahlej   publikačnej,  osvetovej 
a prednáškovej činnosti. 

V správe uvádzame výber akcií, ako napr.:

• TA3, 18.2.2010 odvody po novom v novom roku.
• STV, 31.03.2010, FOKUS, SP a ZP MSP, STV 12.10.2010 relácia „Peniaze“, podnikateľský 

zámer, tvorba ceny a povinnosti malého podnikateľa a živnostníka, red. Ľubomíra Chmelová
• vystúpenia v TV (STV, TA3, TV Markíza) k rôznym otázkam MSP, ekonomika, dane, odvody, 

rok po zavedení eura, otázky zamestnanosti v priestore MSP...
      Celkove 16 príspevkov

 
• SRO: pokračovanie pravidelnej relácie v Slovenskom rozhlase „Radíme podnikateľom“ v 2010 

v stredu a  účelovo v  2. polroku a tiež relácie „Z prvej ruky“ k aktuálnym otázkam MSP
Relácie pripravovali a zabezpečili vystúpenia: Ing. Sirotka, Ing. Bobocká, Ing. Vašicová.

16 príspevkov a vystúpení v TV,
22 relácií v S Rozhlase,
7 vystúpení a komentárov v Rádio Expres,
1 v rádio Regína.

• V dennej tlači 
sme publikovali množstvo článkov a názorov a pravidelne sme poskytovali vyjadrenia pre tlač 
k aktuálnym otázkam:

• Profini 31.03.2010;  SME, 04.02.2010 Nedostatok remeselníkov na trhu;  SME red.  Jančík, 
opatrenia  SAMP  pre  riešenie  krízy,  Ing.  Bobocká,  Ing.  Sirotka;  HN  09.02.2010  red.  H. 
Kokolová, DPH a DPH v EÚ pre MSP

      4 príspevky,

•  Profini:  29.05.2010 Kríza a platobná schopnosť MSP, Hospodárske noviny,  red.  Hrabková, 
20.08.2010, Turanský, Ročko, 23.08.2010,  HN 24.08.2010, Licencie a paušálne výdavky, Plus 
1,  24.08.2010,  HN 30.09.2010,  red.  Kolárová,  04.10.2010,  Manažérsky  reflex:  14.07.2010, 
Madrid  a MSP na  Slovensku,  Eurobiznis  08.06.2010,  Marketing  a odbytová  stratégia  MSP, 
Vyjadrenia k: Odvodom, Finančnej kríze, Odpisom majetku...
9 príspevkov, 
 

• vstúpili sme do kooperácie s vydavateľom manažérskeho dvojtýždenníka Progress Letter, kde 
vytvárame priestor pre príspevky r radov našich členov a MSP.
4 príspevky



Celkom 17 článkov a príspevkov.

Masmédiá tiež citovali naše vyjadrenia, ktoré sme poskytovali aktuálne k problematike  MSP,
celkove 26 vyjadrení a citácií.

V rámci projektu „Zavedenie certifikácie pre rovnosť príležitostí a podporu  vzdelávania“ 
MSP“ SCIÚM zabezpečoval spracovanie odborných publikácií pre projekt. Ako výstupy 
z projektu, ktoré môžu byť širšie použité, sú najmä:

• Učebnica modul Komunikačné zručnosti a prezentácia
• Učebnica modul Živnostenské podnikanie, ekonomika, účtovníctvo a dane
• Učebnica modul Manažment a marketing malej firmy 
• Učebnica modul Bezpečnosť práce
• Učebnica modul Sociálna politika malého podniku a rozvoj rómskej národnosti

V publikačnej činnosti vidíme rezervy a to v zapojení širšieho okruhu členov do tejto činnosti. 
Najviac sa v uplynulom období podieľali na publikačnej činnosti SAMP: Ing. Sirotka, Ing. Vašicová, 
Ing. Drozdová, Ing. Bobocká, Ing. Sirotka ml., Minárik Marian, Minárik Peter, Ing. Stráňai.     

10.  Členská základňa

V roku 2010 sa členská základňa výrazne nezvýšila.
Členská základňa predstavovala v r. 2010 XXX členov, individuálnych  členov, fyzických osôb 

(FO).

SCIÚM na základe rozhodnutia predsedníctva cechu a VČS cechu v roku 2010 v roku 2011 
vystúpil z členstva v SŽZ. Cech je členom Slovenskej asociácie malých podnikov (SAMP) a zároveň 
SŽZ. Členstvo v SAMP a činnosť v oblasti pôsobenia cechu spolu dáva reálne možnosti na aktivity pre 
zlepšovanie  podnikateľského  prostredia  MSP  na  Slovensku.  SŽZ  viac  krát  deklaroval  nezáujem 
o spoluprácu so SAMP a preto vidíme naše ďalšie pôsobenie zmysluplnejšie v členstve v SAMP. 

Zároveň Cech požaduje vysporiadanie majetkových a iných práv k spoločne nadobudnutému 
majetku.  V rámci  udávaného  podielu  SŽZ na  VÚZ –  PI  52  % uplatňujeme v zmysle  §§  829-841 
Občianskeho  zákonníka  právo  na  4  %  podielu  SCIÚM   na  VÚZ  –  PI  a finančné  vyporiadanie 
spoločného majetku (§839 OZ).
V tomto zmysle bolo zaslané i naše vystúpenie písomne na SŽZ v júni t.r. Textáciu listu prorokovalo 
předsednictvo cechu 7.6.2011.

V súčasnosti je v SR registrovaných cca 413 867 fyzických osôb a 127 409 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.  
Stav členskej základne tvorí prílohu správy. 


