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Slovenská asociácia malých a stredných 
        podnikov a živnostníkov 
Slovak Association of Small Enterprises 

     

 
   

XXI.  Snem SAMP 5.5.2022 
 

I. Správa o činnosti SAMP za rok 2021/2022 
od konania snemu 10.6.2021 

 
 

Činnosť SAMP  bola v roku 2021 výrazne ovplyvnená rozširujúcim sa korona vírusom ,a 
z toho vyplývajúcich vládnych nariadení.  
 

V súlade s uznesením snemu Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov 

a živnostníkov (SAMP) a Slovenského cechu informatiky, účtovníctva a manažmentu 

(SCIÚM) zo dňa 11.12.2020 predkladáme správu, o činnosti SAMP a  spoločnej činnosti 

SCIÚM od konania 19. snemu v r. 2020.  

V roku 2020/2021 pokračoval výrazný rozvoj aktivít Asociácie. Mierne rástla aj členská 

základňa zamestnávateľských organizácií a živnostníkov a zamestnanecké portfólio našich 

členov sa pohybuje viac menej stabilne v rozmedzí cca 35 - 37 000 občanov, čo však 

predstavuje významnú časť sektora malých a stredných podnikov a živnostníkov (MSPaŽ).  

 

SAMP, mala prostredníctvom svojich členov a expertov zastúpenie v poradných 

a riadiacich orgánoch štátnej správy, kde pracovali: 

 

 Ekonomický krízový štáb pri MF SR - Ing. Vladimír Sirotka, CSc. 

 Rada vlády SR pre podporu exportu a investície u predsedu vlády SR - Ing. Vladimír 

Sirotka, CSc. 

 Rada vlády SR pre podporu exportu a investície na MH SR  - Ing. Vendelín Iro 
 Rada vlády SR pre podporu exportu a investície na MZaEZ SR – Ing. Michal Král  
 Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti: 

- Pracovná skupina pre podnikateľské prostredie - Ing. Vladimír Sirotka, CSc. 

- Pracovná skupina pre energetiku – Ing. Ivan Krechňák, JUDr. Monika Jankovičová  

 Konzultačná rada prezidenta Finančnej správy SR - Ing. Sirotka, Mgr. Ing. Peter 

Hennel 

 MZV a EZ SR, pracovná skupina pre BREXIT – Ing. Michal Král, Ing. Vladimír Sirotka, 
CSc. 

 Rada vlády SR, Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+  pri MIRRI - Ing. Vladimír 
Sirotka, CSc. 
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 Platforma Horeca k podpore gastro prevádzok a prevádzok CR. Platforma združuje 14 

podnikateľských organizácií charakteru MSP  – Bc. Judita Bányászová, Mgr. Ing. Peter 

Andrišin, Ing. Vladimír Sirotka, CSc. 

 Koordinačný výbor MPSVaR SR pre otázky BOZP - Ing. Miroslav Majtáz, MBA 
 Ústav dizajnu Fakulta architektúry STU v Bratislave - Doc. Ing. Branislav Jelenčík, 

ArtD., Dip. Mgmt. 
 Komisia pre vedu a výskum Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - Doc. 

Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt. 
 

Odborné a profesijné organizácie, činnosť a zastúpenie: 

Mgr. Ing. Peter Hennel 

 Člen Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP), člen Komisie pre správu daní. 

TAX OFFICE Hennel and Králik je licencovaným daňovým poradcom. 
 

Ing. Anton Rozbora, Ing. Peter Hulman, Ing. Marián Rybianský 

 Iniciatíva Staníc technickej kontroly o zachovaní siete STK a technických službách STK 
 

Ing. Vladimír Sirotka, CSc., Doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt., Mgr. Ing. 

Peter Hennel, Ing. Miloslav Dekánek, Ing. Ján  Plesník 

 Pracovná skupina MH SR a SAMP pre Rodinné podniky, formuláciu definície RP, 

ukotvenie RP v legislatíve SR. 
 

Ing. Ján Plesník 

 Národná recyklačná agentúra Slovensko (NARA-SK)  

 Živnostenské spoločenstvo mesta Zvolen, o.z.  
 

Doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD. 

 Cech zváračských odborníkov 
 

JUDr. Monika Jankovičová 

 Platforma ochrany spotrebiteľov na Úrade pre reguláciu sieťových odvetvi (ÚRSO) -  

 

V záujme zlepšenia koordinácie a spolupráce činnosti členov SAMP a členov P-SAMP 
navzájom a z okolím, predkladáme snemu na schválenie nových odborných sekcií 
SAMP: 
Stávajúce sekcie: 
Ing. Vladimír Sirotka, CSc.   - Vedúci sekcie Rodinných podnikov a legislatívy. 
Mgr. Michal Král, MBA       - Vedúci sekcie Zahraničných vzťahov 
Ing. Miroslav Majtáz, MBA  - Vedúci sekcie BOZP podnikateľského prostredia 
Ing. Ivan Krechňák   - Vedúci sekcie Energetiky 
Doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt.- Vedúci sekcie Vedy a výskumu 
JUDr. Monika Jankovičová    - Vedúca sekcie Legislatívy 

Mgr. Ing. Peter Hennel   - Vedúci sekcie Účtovníctva a daní 
Ing. Dušan Sirotka    - Vedúci sekcie Obnoviteľných zdrojov energií (OZE) 
Ing. Ján Plesník    - Vedúci sekcie Obehového hospodárstva MSP 
Ing. Miloslav Dekánek    - Vedúci sekcie Informačných technológií 
Nová sekcia: 
Ing. Anton Dubčák   - Vedúci sekcie inovácií MSP  
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Správa o činnosti za rok 2020 – 2021 pomerne vyčerpávajúcu prezentuje činnosť 
SAMP do konania snemu 10.6.2021.  
 
Činnosť SAMP od konania snemu 10.6.2021.  
Niektoré významnejšie aktivity, aktivity členov Prezídia SAMP a ďalších členov: 
 

1. Medzinárodná spolupráca 
 

1.1. ČR-SR:  

Spolupráca prebiehala najmä s partnerskou organizáciou AMSP a Ž ČR - „Asociace malých 

a středních podniků a živnostníků v ČR“. Dňa 21.9.2021 sa konala medzinárodná 

konferencia „Česko - Slovenský deň rodinného podnikania“, ktorú organizovala naša 

partnerská organizácia v spoluprácami so SAMP.  

Konferencii predchádzala dňa 30.8. 2021 online schôdza s p. Ing. Liborom Musilom a p. Bc. 
Evou Svobodovou, o téme a priebehu natáčania konferencie. Následne sa dňa 31.8. 2021 
konala online schôdza s rodinnými firmami, ktoré sa zúčastnia na medzinárodnej 
konferencie ČS deň rodinného podnikania.  
Natáčanie medzinárodnej konferencie ČS deň rodinného podnikania sa konalo dňa 7.9.2021 

 

Spolupráca prebiehala v oblasti vyhodnotenia prieskumu stavu MSP a Rodinných podnikov 

zo spoločného projektu r. 2017-2020, „Rok rodiny“, formulácii definície RP v SR a ČR, 

a spracovanie návrhov legislatívnych úprav podnikateľského prostredia s cieľom 

ustanovenia rodinného podnikania v stávajúcej legislatíve SR, ktorá RP ako taký nepozná. 

Viac: Informácia o spolupráci a priebehu projektu MSP a Rodinné podnikanie v SR  a ČR – 

príloha č. 1. www.samp-msp.sk; 

 

SR: SAMP v spolupráci s pracovnou skupinou SOPK, SŽK a zástupcov podnikateľských 

združení a RP   spracovala návrh definície RP ako súčasť novely Zákona č. 112/2018 

O sociálnej ekonomike. Návrh zákona bol predložený 6.6.2021 do medzirezortného 

pripomienkového konania. K návrhu vzniesli pripomienky najmä MH SR, najmä 

kompetenčného charakteru. Zásadná požiadavka bola, riešiť problematiku RP výlučne 

v kompetencii MH SR. 

K Definícii RP bolo uskutočnené rozporové konanie 10.12.2021 s MH SR, MS SR, SBA, 

SŽZ a inými organizáciami zo strany MH SR. Zásadná pripomienka bol, vypustiť potrebu 

ustanovenia Rodinnej rady v definícii RP. Rozporového konania sa zúčastnili Ing. Sirotka 

a Ing. Šutý.  

 

Definícia Rodinného podniku, § 15 novely zákona  príloha č. 2,  www.samp-msp.s;  

 

1.2. Návrh SAMP (Ing. Sirotka) „Živnostenské licencie“ – „Jedenkrát za tri“ ( jednou 

platbou uhrádzať platby DzP, SP, ZP), s výrazným znížením administratívnej 

náročnosti, bola  ministerkou financií ČR Ing. Schillerovou, v princípe  „Tri v 

jednom“ uplatnená v ČR od 1.1.2021. Predseda vlády p. Ing. Heger vyjadril záujem, 

realizovať tento systém aj v SR, ale k tomuto neprišlo.  
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1.3. ČR: V roku 2021 stala riadnym členom SAMP „Asociace soukromého zemědelství 

ČR", ktorá reprezentuje cca 51 organizácií, a zastupuje približne 7500 subjektov.  

 
Úrad vlády SR 
 
Dňa 21.6. 2021 sa konala schôdza s predsedom vlády p. Eduardom Hegerom. Okrem SAMP 
sa schôdze zúčastnili predstavitelia Slovenskej živnostenskej komory a Slovenského  
živnostenského zväzu.  
Bolo to úvodné stretnutie za okrúhlym stolom v priestoroch Úradu vlády SR. V budúcnosti 
sa v podobnom formáte uskutočnia pravidelné stretnutia, na ktorých by sa riešili zásadné a 
strategické veci na podporu podnikateľského prostredia. 
 
Predseda vlády SR Eduard Heger zdôraznil, že vláda chce znižovať administratívne 
zaťaženie a vytvárať prostredie pre rozvoj malých a stredných podnikov. Témou diskusie 
bolo odstraňovanie takzvaného rezortizmu pri vytváraní podmienok pre podnikateľov. 
„Hľadáme riešenia na zjednodušenie podnikania na Slovensku, aby sa živnostníci a 
podnikatelia mohli viac venovať podnikaniu a menej byrokracii a administratíve. Za malými 
a strednými firmami stoja občania, ktorí žijú, podnikajú a vytvárajú pracovné miesta na 
Slovensku, a preto im treba pomôcť.“ 
Zástupcovia živnostníkov v diskusii otvorili aj tému podpory remeselných živností, rozsahu 
živnostenského oprávnenia. Dôležitou témou boli aj rodinné podniky, ich podpora a úprava 
administratívnych bariér. Premiér súhlasil s orientáciou začlenenia definície RP v zákone 
112/ 2018 o Sociálnej ekonomike pod gestorstvom MPSVR SR. 

 
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
 
Regionálne konferencie,  organizované online SAMP k problematike rozvoja 
a podpory RP na Slovensku.  
 
Konferencie  boli konané pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, p. Bc. 
Milana Krajniaka, organizované Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov a 
živnostníkov v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou a Slovenskou obchodnou 
a priemyselnou komorou. Konferencie prebehli tiež s podporou a za účasti významných 
štátnych inštitúcií, poslancov NR SR, významných  univerzít, a so zahraničnou účasťou. 
 

Na všetkých konferenciách boli podané základné informácie 
 

 O Projekte Podpora udržateľného rozvoja Rodinného podnikania v SR– Ing. Vladimír 
Sirotka, CSc., prezident SAMP, člen rady vlády SR pre export a podporu investícií, 
ekonomický expert Actoris System, s.r.o.   

 Definícii v návrhu novely zákona 112/ o sociálnej ekonomike – Ing. Ladislav Šutý, 
poradca ministra, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 Úloha a dôvody ukotvenia RF v definícii RP - MVDr. Jaroslav Karahuta, predseda 
Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie  

 Všetky konferencie sa konali so zahraničnou účasťou 
 
Regionálne konferencie sa uskutočnili v gestorstve vedúcich regionálnych zastúpení SAMP. 
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VI. Konferencia „Rodinné podnikanie na Slovensku“ 6.10.2021 – Zvolen 
Regionálny garant konferencie – NARA, Ing. Plesník 
Ing. Ján Plesník, regionálne kancelárie SAMP 
 Rodinné podnikanie v sociálnej ekonomike – príklady z praxe 
Mária Moresová, PhD. et. PhD., Drevárska fakulta,  TU vo Zvolene 
 Ako vníma problematiku rodinného podnikania  na Slovensku akademická komunita? 
Prof. Ing. Zdenka Musová, PhD., Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici 
          Spoločenská zodpovednosť v rodinnom podnikaní 
 
VII. Konferencia „Rodinné podnikanie na Slovensku“ 27.10.2021 – Štúrovo 
Regionálny garant Ing. Ondrej Mokoš 
Ing. Ondrej Mokos, regionálne kancelárie SAMP Štúrovo, zakladateľ a manažér  

rodinného podniku 1. SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA ŠTÚROVO 
Výzvy a vyhliadky do budúcnosti pre rodinné podniky na Slovensku 

Ing. Ondrej Mokos ml., manažér rodinného podniku 1. SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA  
ŠTÚROVO 
Rodinné podnikanie od 1992. Predstavenie viacgeneračného rodinného podniku. 
Skúsenosti a perspektívy. 

Ing. Peter Balašov, Družstvo AGROKRUH Slovakia rodinná firma,  
Pestovanie zeleniny a rodinné podnikanie 

doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta 
európskych štúdií a regionálneho rozvoja 
Vzdelávanie v oblasti manažmentu rodinného podnikania na SPU. 

Mag. iur. Jana Matušková Brániková, MBA, člen SAMP, právnička, JUDr. Peter Šulai - 
Notárksy úrad Nové Zámky 
Právne aspekty magického trojuholníku: rodina, majetok a podnik. 

JUDr. Marta Schödinger, spoločnosť AGROSCHOEDI s.r.o. a Gemavabe k.s.  
Rodinné podnikanie v poľnohospodárstve v Rakúsku a na Slovensku. Podnetné 
osobné skúsenosti. Inšpirácia pre rodinné podniky na Slovensku. 

 
VIII. Konferencia „Rodinné podnikanie na Slovensku“ 24.11.2021 – Trnava 
Regionálny garant CZO Cech zváračských odborníkov – doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD. 
doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD, regionálna kancelária SAMP, Cech zváračských odborníkov, 

rodinný podnik. 
          Vzdelávanie a potreba odbornosti, v strojárskych činnostiach. 

Rodinná firma v oblasti vzdelávania zváračských odborníkov a rozvoj technických 
zručností  rodinných podnikov. 

Ing. Robert Schmidt, podpredseda krajskej zložky SŽK Trnava, rodinný podnik.  
           Rodinné podnikanie a remeselné činnosti, konkrétny rodinný podnik,  veľkoobchod   

a maloobchod so všetkými druhmi batérií, otázky následníctva a udržanie firmy.   
Oldřich Holiš,  predseda SŽK, rodinný podnik. 
 Možnosti slovenských RP a medzinárodných kontaktov RP. Následníctvo a jeho 

príprava v rodinnej firme Slovenská rodinná pražiareň kávy Eurocoffy, s.r.o. 
Akadémia kávy.  
Príklad úspešnej medzinárodnej spolupráce malých a rodinných podnikov. 

 
IX. Konferencia „Rodinné podnikanie na Slovensku“ 9.12.2021 – Bratislava 
Regionálny garant Actoris services, s.r.o. – Ing. Vladimír Sirotka, PhD. 
prof. PhDr. Libor Musil, CSc., místopředseda představenstva Asociace malých a středních 

podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR) 
Skúsenosti v rodinnom podnikaní v ČR, Spolupráca so SAMP SR 
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Oldřich Holiš,  predseda SŽK, rodinný podnik. 
 Možnosti slovenských RP a medzinárodných kontaktov RP. Následníctvo a jeho 

príprava v rodinnej firme Slovenská rodinná pražiareň kávy Eurocoffy, s.r.o. 
Akadémia kávy.  
Príklad úspešnej medzinárodnej spolupráce malých a rodinných podnikov. 

Ing. Anton Rozbora, konateľ rodinného podniku AUTO ROTOS – ROZBORA s.r.o.,   
Skúsenosti v rodinnom podnikaní, následníctvo a príprava  
Vzdelávanie v rodinnom podniku, príklad úspešnej spolupráce 

Ing. Vladimír Sirotka, PhD., Actoris services, s.r.o., rodinný podnik v oblasti gastro, 
Skúsenosti v rodinnom podnikaní  

doc. Ing. Monika Naďová Krošláková, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave  
Prepojenie rodinného podnikania s akademickým prostredím 

 
 

Ministerstvo financií SR 
Sekcia daňová a colná 

Zástupcovia SAMP:  Ing. Vladimír Sirotka, CSc., Mgr. Ing. Peter Hennel, Ing. Miloslav 

Dekánek,  

 

Dňa 29.7.2021 sa z poverenia štátneho tajomníka MF SR Ing. Ľuboša Jančíka, PhD. konala 
konzultácia k návrhu zákona o faktúre a zasielaní do systému e-faktúra - pred predbežným 
pripomienkovým konaním. Predmetom konzultácie bolo predstavenie návrhu zákona 
 
Dňa 11.08.2021 sa konala konzultácia k návrhu zákona o eFaktúre na odbore dph za účasti 
pána Mojmíra Beňa, vedúceho oddelenia  
 
Dňa 22.10.2021 boli zaslané pripomienky a otázky na diskusiu k Návrhu paragrafového 
znenia zákona o zasielaní údajov do systému e-faktúra a dôvodovej správy k tomuto návrhu 
zákona 
 
Dňa 24.11.2021 v nadväznosti na podnety k návrhu zákona o faktúre a zasielaní údajov do 
systému e-faktúra bolo pracovné stretnutie s cieľom prerokovania uvedených podnetov a 
pripomienok. Stretnutie, ktoré sa vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu uskutočnil 
v online formáte. Diskusiu na úvod otvoril štátny tajomník MF SR L. Jančík a následne 
pokračoval za účasti odborníkov zo Sekcie daňovej a colnej MF SR ako aj predstaviteľov FS 
SR, vrátane jej prezidenta J. Žežulku.  
 
13.04.2022 On-line rokovanie MH SR, MF SR, SAMP, ZPS, SŽZ. SAMP v rámci 
pripravovanej daňovej reformy NF prezentovala požiadavku na zrušenie povinnosti 
transferového oceňovania pri rodinných podnikoch. ZPS a MH náš zámer podporilo.  
 
Finančná správa SR 
 
Zástupcovia SAMP:  Ing. Vladimír Sirotka, CSc., Mgr. Ing. Peter Hennel, Ing. 
Miloslav Dekánek, 
 
Dňa 26. novembra 2021 z poverenia prezidenta finančnej správy Ing. Jiřího Žežulku bolo 
rokovanie Konzultačnej rady- 
Témou bola zmeny pri Indexe daňovej spoľahlivosti od roku 2022. Na rokovaní sa 
predstavili najdôležitejšie novinky v indexe a zároveň diskutovali o pripomienkach 
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a návrhoch. Rokovania sa okrem prezidenta finančnej správy zúčastní aj generálna 
riaditeľka sekcie daňovej Ing. Iveta Grossová. 
 
Dňa 02.12.2021 sa konalo rokovanie s prezidentom finančnej správy SR Ing. Jiřím 
Žežulkom k Zákonu o e-faktúre a zasielaní údajov do systému e-faktúra. Predmetom 
rokovania bol popis procesu obehu dokumentov a dát, vyplývajúci z aktuálneho návrhu 
Zákona o e-faktúra. 
 
Dňa 05.12.2021 boli prezidentovi Finančnej správy SR zaslané pripomienky k Zákonu o e-
faktúre a zasielaní údajov do systému e-faktúra a návrhy na zjednodušenie a automatizáciu 
procesu obehu dokumentov a dát, vyplývajúci z aktuálneho návrhu Zákona o e-faktúre, z 
pohľadu malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. 
 
Dňa 09.03.2022 sa konala konzultácia k návrhu zákona o eFaktúre na odbore správy daní za 
účasti pána JUDr. Tošku Berana a  pána Mojmíra Beňa.  online seminár k pracovnej verzii 
návrhu zákona o faktúre a zasielaní údajov do systému e-faktúra 
 
 

Ministerstvo hospodárstva SR 
Spolupráca so SAMP 

 

a) Pracovná skupina MH SR pre Rodinné podniky, formuláciu definície RP  

Za SAMP: Ing. V. Sirotka, Ing. P. Hennel, Ing. doc. Ing. B. Jelenčík, ArtD,. Dip. 

Mgmt., Ing. M. Dekánek, Ing. J. Plesník, Ladislav Šúty- MPSVR SR,  

Jaroslav Karahuta – NR SR 

Rokovania: 11.2.2021, 1.4.2021 

  

b) Pracovná skupina SAMP pre Rodinné podniky, formuláciu definície RP pod vedením 

Ing. Sirotku, Ing. Jaroslav Karahuta, predseda Výboru NR SR pre poľnohospodársku 

činnosť, Ing. Ladislav Šutý (poradca MPSVR SR), Ing. doc. Ing. B. Jelenčík, ArtD,. Dip. 

Mgmt., Mgr. Ing. Peter Hennel, Ing. Miloslav Dekánek, Ing. Ján  Plesník, 

Rokovania:  

18.2.2021, 22.2.2021, 17.3.2021, 22.3.2021, 24.3.2021, 30.3.2021, 31.3.2021, 12.4.2021.  

21.4.2021, 19.4.2021, 5.5.2021, 11.5.2021, 14.5.2021, 18.5.2021, 19.5.2021, 20.5.2021 
V období korona krízy prebiehali viaceré stretnutia formou Online.   

Prerokovávané otázky: 

 Finálne znenie Definície RP pre legislatívny návrh  

 Príprava doložiek vplyvov na podnikateľské prostredie, rodinu, manželstvo, vzťahy 

a pod... k legislatívnemu návrhu zákona 112/2018 o sociálnej ekonomike. 

 Predbežné náklady realizácie, rozpočet 

 Dôvodová správa k predloženiu novely zákona do vnútrorezortného pripomienkovania. 

Začiatok MPK 2.6.2021. 
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Ministerstvo životného prostredia SR 
 

 Bola predložená  Žiadosť o investičnú podporu na dokončenie vývoja a rozbehnutie 

výroby dielenských indukčných ohrevov KMi HeaterX90 a KMi                

HeaterX300s odporučením žiadosti o investičnú podporu.  

 MŽP SR nás odporučilo na MH SR. 

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
Ing. V. Sirotka, CSc., 
 
Pracovná skupina Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+. 
Dňa 23.9.2021 sa konalo online zasadnutie pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku 
súdržnosti 2020+.  
Ďalšie zasadnutie sa konalo dňa 17.2.2022. Hlavným cieľom zasadnutia bolo prerokovanie 
návrhu úprav textov Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 (PD SR)  
 
Rada vlády SR: 
Dňa 24. 3. 2022 sa uskutočnilo 4. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre politiku 
súdržnosti 2021 – 2027, Bôrik, príspevok za SAMP Ing. Sirotka: 

 Prieskum MSP a RP, stav MSP v pandémii 
 Index daňovej spoľahlivosti, spolupráca s FS SR 
 Vzdelávanie MSP, viazaná činnosť vedenia účtovníctva 
 Daňová reforma, systém jedenkrát za tri, „Živnostenské licencie“, navrhovaný 

SAMP 
1.4.2022  Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2021 – 2027, program Slovensko 21-27, Úrad 

vlády SR  
 
 

Platforma HORECA (#STALEMAMECHUT) 
Ing. Sirotka, Ing. Andrišin 
 
Iniciatíva združuje 14 organizácií z prostredia Gastro, spracovateľov mäsa, výrobcov piva, 
pekárov a pod. Stretáva sa pravidelne na týždennej báze  formou online konferencií od 
októbra 2021. Na konferenciách a tlačových besedách  sa za SAMP pravidelne zúčastňuje 
Ing. Sirotka, CSc a k vybraným témam Ing. Peter Andrišin. Platforma upozorňuje na 
náročnú situáciu, v ktorej sa sektor gastro a prevádzky CR nachádzajú v dôsledku COVID-
19 počas prvej aj druhej vlny pandémie.  
Pre platformu Horeca sme za SAMP spracovali, resp. prezentovali viacero vyjadrení. Video 
konferencie a tlačové besedy: 
24.6.2021, 1.7.2021, 22.7.2021, 19.8.2021, 9.9.2021, 29.9.2021, 5.10.2021. 12.10.2021, 
19.10.2021, 26.10.2021, 2.11.2021, 9.11.2021, 16.11.2021, 23.11.2021, 30.11.2021, 
7.12.2021. 14.12.2021, 21.12.2021, 28.12.2021, 4.1.2022, 11.1.2022, 18.1.2022. 1.2.2022, 
8.2.2022, 15.2.2022, 1.3.2022, 15.3.2022, 5.4.2022 
 

 Stanovisko k trendu zvýšenia DPH 
 Vyjadrenie k návrhu na zníženie DPH pre gastro sektor. 
 Vypracovanie návrhu hygienických podmienok pri ktorých by bolo možné 

prevádzky gastro otvoriť 
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 Stanovisko k systému firemného testovania v prevádzkach, Z pohľadu MSP veľmi 
ťažko realizovateľné. 

 Zrýchlenie pomoci pre Gastro 
 
Pracovná skupina SAMP pre inovácie v RP: 
Ing. Dubčák, Ing. Veselský. 
SAMP predložila min. hospodárstva, p. Ing. Sulíkovi Žiadosť o investičnú podporu na 
dokončenie vývoja a rozbehnutie výroby dielenských indukčných ohrevov ktorý SAMP 
podporila so žiadosťou o dotáciu 175.000 €. MH SR priamu podporu odmietlo, odporučilo, 
obrátiť sa na  banky: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., ktorá ponúka produkt 
„EÚver – ROZVOJ“, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., ktorá ponúka 
produkt „Program pre úvery malým a stredným podnikom prostredníctvom záruky FLPG”, 
Slovenská sporiteľňa, a.s., ktorá ponúka produkt „Úver na podporu malých a stredných 
podnikov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií zabezpečený portfóliovou zárukou NDF II.“, 
Všeobecná úverová banka, ktorá ponúka produkt „Portfóliová záruka“.  
Žiadosť sme predložili aj MŽP SR, ktoré nás odkázalo na MH SR. 
Je potrebné ustanoviť fond rozvoja MSP pod samosprávou podnikateľských organizácií, 
navrhnutý v spoločnej deklarácii SAMP, SOPK, SŽK.  
 
Ďalšie aktivity členov Prezídia SAMP a ďalších členov SAMP: 
 
Ing. Vendelín Iro:  
 
     Prezident SUZ, Ing. Vendelín Iro, člen Prezídia SAMP. Prostredníctvom zastúpenia sú 
využívané  informácie SAMP pre členov SUZ. SUZ je účastníkom rokovaní v oblasti 
návrhov a pripomienok voči štátnym orgánom.  

 
Ing. Ján Plesník 

 
Člen Prezídia SAMP. Expert Národnej recyklačne agentúry Slovensko - NARA-SK.  Je 
účastníkom rokovaní v oblasti návrhov a pripomienok voči štátnym orgánom.  
 
01. NARA-SK v medzinárodných aktivitách 
a/ Interreg DanuP-2-Gas 
b/ Circular Skills, Circular City, RREUSE 
c/ Horizon Europe EU-BIOCIRCLE 
02. NARA-SK na Slovensku 
a/ Obehové hospodárstvo 
b/ PHRSR - Integrované územné investície 
c/ Regionálne centrá obehového hospodárstva RCOH 
d/ Pravidlá RCOH - hodnotenia 
03. NARA-SK ponúka pre Partnerov 
a/ Stakeholder Interreg DanuP-2-Gas 
b/ Katalóg materiálov, produktov a služieb 
c/ Environmentálne hodnotenie dopadov na krajinu a obyvateľov 
d/ Environmentálna deklarácia produktov EPD 
e/ Školenia 
f/ Obnova surovinovej základne - aplikovaný výskum 
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Mgr. Ing. Peter Hennel 
 Slovenská komora daňových poradcov 

 
Člen Prezídia SAMP. Člen Slovenskej Komory Daňových poradcov (SKDP) od r.2000, 
licencia daňového poradcu č.631/2000.  
V rámci SKDP člen Komisie pre správu daní. 
TAX OFFICE Hennel & Králik, s.r.o. je zapísaná v SKDP od r.2002, má samostatnú 
licenciu daňového poradcu ako právnická osoba č.47/2002. 
 
Sekcia energetiky SAMP 
 
Ing. Ivan Krechňák, JUDr. Monika Jankovičová, Ing. Ján Plesník, Ing. Ľubomír Jánoš   
 
Skupina sa podieľala sa na spracovaní všetkých pripomienok SAMP v oblasti energetiky, 
ceny energií a úlohy ÚRSO. 
 
JUDr. Monika Jankovičová 
 
- Pripomienkovanie energetickej legislatívy – zákonov, vyhlášok URSO  a regulačnej 

politiky a URSO na roky 2023-2027 pre elektrinu, plyn a teplo (deregulácia cien malých 
podnikateľov , pásmové tarify TPS,  cenové vyhlášky k energetike, k plynu , zákon 
o regulácii a zákonu o energetike)  

- Pripomienkovanie  energetickej legislatívy pre Výbor NR SR, J. Karahuta, min. PSVR, 
M. Krajniak vo veci deregulácie cien a cien pre malé podniky  

- Príprava tlačovej správy k nesúhlasu k doregulovanej ceny pre malých podnikateľov 
- Príprava materiálu k Plánu obnovy s návrhmi- zelené domy a zníženie emisií pre MŽP, p. 

min. Budaj 
- Pripomienkovanie Plánu obnovy v oblasti energetiky a dane z nehnuteľnosti (vládny 

materiál) 
 
Ing. Ivan Krechňák, Ing. Miroslav Verčimák, Ing. Ľuboslav  Jánoš 

Boli spracované: 
- Správa „Regulované subjekty zemného plynu“ 
- STANOVISKO  
- k textu pripravovanej novele zákona č. 657/2004 Z.z. s pripomienkami 
- Stanovisko k reakcii Úradu vlády na pripomienky k novele zákona č.657/2004 Z.z. 

zaslanej premiérovi vlády 
Stanoviská tvoria prílohu k správe o činnosti. 
 
ASOCIÁCIA Staníc technickej kontroly SR (STK SR) 
 
Ing. Anton Rozbora, Ing. Peter Hulman – výkonný riaditeľ NA STK 
Ing. Marián Rybianský - Riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti TESTEK, a.s.,  
 
Spracovanie pripomienok k návrhu legislatívy o nových podmienkach zapísania STK do 
systému pre rozširovanie siete STK. Súčasná sieť malých a stredných STK na Slovensku 
vyhovuje, je dostatočná a využitá na približne 60 %, teda so značnou rezervou. Veľa z nich 
muselo investovať značné finančné prostriedky, aby sa prispôsobili zvýšeným nárokom 
a podmienkam pre prevádzkovanie činnosti. Návrh novely legislatívy umožňoval 
zjednodušený prístup do siete STK novým veľkým investorským subjektom, čo reálne 
ohrozovalo postavenie stávajúcich STK. Legislatívne úpravy sa týkali cca 150 STK,  na 
Slovensku. 
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Boli uskutočnené rozporové  konania k návrhu zákona MD SR. Konaní sa zúčastnil aj Ing. 
Sirotka. 
 
Ing. Ľuboslav Jánoš 
 
Mgr. Michal Král: 
Prebehla iniciatíva SAMP o nadvuazanie stakov s MSP na Kube. Ing. Král – osobné 
stretnutie na našom ZÚ v Havane s vevyskancom j.e. Romanom Hosštákom a Máriou 
Dinušovou, ekonomickou diplomatkou. 
28.9.  Účasť na exportnom fóre organizované MZV a EZ SR, účasť Ing. Král, Ing. Sirotka  

na MZV a EZ SR na Odovzdávaní cien Ekonomickej diplomacie 
7.1.2022 osobná účasť na stretnutí s novým veľvyslancom Indonézie v TT na pôde SOPK 

7.4.2022 osobná účasť na stretnutí s veľvyslancom Gruzínska v SR j.e. Revaz Gachechiladze 

na pôde SOPK v TT 

 

Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt.  
 
 Aktivity v pracovnej skupine pre RP.  
 Na rokovaniach na MPSVR SR k Rodinnému podnikaniu a na MH s ministrom a štátnym 

tajomníkom pre MPSVR – RP,  
 Spracovanie sociálnych aspektov RP k návrhu novela záklona č. 112/2018 o sociálnej 

ekonomike. 
 

 

Školenia a odborné semináre:  
 
Regionálna kancelária Trnava, Zuzka Baranovičová, Semináre a odborné akcie 
2020/2021   
 
DÁTUM TÉMA  LEKTOR 

Január Povinnosti mzdovej účtovníčky pri 
uzatváraní roka 2020, zmeny od 1.1.2021 

RNDr:  Jozef Mihál 

November SZČO, spoločníci, konatelia - odvody a dane RNDr:  Jozef Mihál 

November Kurzarbait + stravovanie zamestnancov RNDr:  Jozef Mihál 

 
 
Kancelária Bratislava 
 
DÁTUM TÉMA  LEKTOR 

3.6.2021 „Etika podnikateľského prostredia 
MSP“ - Online konferencia „Rozvoj 
podnikateľskej etiky v Slovenskom 
podnikateľskom prostredí“ pri 
príležitosti ukončenia vedeckého 
projektu APVV-16-0091.  
 

Ing. Vladimír Sirotka, CSc. 
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14.3. 
2022 

 
 
 

„Finančné plánovanie, finančný 
a investičný  Cash-flow“. - Online 
prednáška pre STU Cech zváračských 
odborníkov. 
 

Ing. Vladimír Sirotka, CSc. 
 

Členská základňa SAMP – noví členovia  

 

V rámci organizovaných regionálnych konferencií sme spolupracovali s Technickou 

univerzitou vo Zvolene, ktorá nám technicky zabezpečovala online spojenie počas všetkých 

konferencii. Technická univerzita sa stala v roku 2021 našim členom.  

Na regionálnej konferencii v Štúrove sa na organizovaní podieľala 1. Súkromná spojená 

škola Štúrovo, ktorej zakladateľom a manažérom je p. Ing. Ondrej Mokos, st. Spolu so 

synom Ing. Mokosom ml. vystúpili na konferencii ako predstavitelia rodinného podnikania. 

Na organizovaní tejto konferencie sa podieľala aj pani Mag. Iur. Jana Matušková Brániková, 

MBA. Svojim  príspevkom prispela k úspešnému priebehu konferencie.  

V roku 2021 sa novým členom stala aj spoločnosť KM Epuipment s.r.o., ktorá je MSP 

strojárskeho charakteru, Ing. Rudolf Kürth, ktorý  je členom spoločnosti Entus management 

s.r.o., ktorá je expertnou organizáciou v oblasti ekonomického riadenia kvality. 

V roku 2022 medzi nových členov patrí Združenie podnikateliek a manažérok je združenie, 

ktoré podporuje ženy v podnikaní a ženy manažérky a Respect Slovakia, s.r.o. je najväčším 

samostatným finančným agentom v sektore poistenia a zaistenia priemyselných 

a podnikateľských rizík na Slovensku.  

 
 
 
Masmédiá, vystúpenia, vyjadrenia, komentáre od konania snemu 06/2021 
 

2021 
 
18.6.2021 Stretnutie s predsedom Slovenskej živnostenskej komory – Oldrich Holí + 

Hennel 
23.6.2021 Dušan Sirotka + Zmeček 
24.6.2021 Online schôdza prezídia a rozšíreného prezídia SAMP 
28.6.2021 Stretnutie s Milanom Krajniakom + Karahuta 
29.6.2021 Stretnutie s Petit press + Plesník + Ján Oravec (NARA SK) 
16.7.2021 Otvorenie nových priestorov ZVAR – Ing.Jasenák – Trnava  
19.7.2021 Hosť v štúdiu TA3 – k legislatíve RP 
21.7.2021 Online schôdza vedúcich regionálnych kancelárií SAMP 
22.7.2021 Stretnutie s Karahutom + Jelenčík 
22.7.2021 TA3 – natáčanie v kancelárii - RP 
29.7.2021 Online schôdza vedúcich regiónov 
 7. 8.2021 Online vstup do vysielania RTVS – na záhrade u šéfa 
 9. 8.2021 Osobné stretnutie s p. Erika Mawai + vaculčíková – Inštitút rodinného biznisu 
11.8.2021 TA3 natáčanie – Šisolákoá 
16.8.2021 Stretnutie s Karahutom +kontrová ku konferenciám SAMP 
17.8.2021 Osobné stretnutie na MPSVR – Krajniak -Karahuta  
18.8.2021 RTVS Nahrávanie 
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30.8.2021 Online schôdza s Musilom a Svodobodovu k medzinárodnej konferencie ČS 
deň rodinného podnikania 

31.8.2021 Online schôdza s rodinnými firmami, ktoré sa zúčastnia na medzinárodnej 
konferencie ČS deň rodinného podnikania 

7. 9. 2021 Natáčanie na konferenciu medzinárodnej konferencie ČS deň rodinného 
podnikania 

7. 9. 2021 Brazil day, stretnutie podnikateľov na Brazílskom veľvyslanectve – Ing. Peter 
Andrišin, Ing. Vladimír Sirotka, CSc. 

13.9.2021 Zmeček – pracovné stretnutie k projektu startupových inkubátorov pre MSP   
21.9.2021 Medzinárodná konferencia ČS deň rodinného podnikania 
23.9.2021 Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+- Zasadnutie PS Partnerstvo pre 

politiku súdržnosti 2020+ 
23.9.2021 Online Workshop OP SK k cieľu 3 – Prepojenejšia Európa dňa 
27.9.2021 Online workshop OP SK k JT Plán spravodlivej transformácie (PST)F –  

Fond spravodlivej transformácie  
27. 9.2021 Online workshop OP Slovensko k PO 5 –  Európa bližšie občanom 
06.10.2021 Hosť v štúdiu TA3 – p. Hennel 
28.10.2021 Hosť v štúdiu TA3 – p. Sirotka 
10.11.2021 Online schôdza rozšíreného prezídia SAMP 
 1. 12.2021 Osobné pracovné stretnutie s predsedom výboru NR SR pre hospodárske 

záležitosti Peter Kremský – k aktuálnym problémom zamestnávateľom 
s testovaním zamestnancov (materiál „Manuál k testovaniu zamestnancov)  

 

2022 
 
5. 1. 2022  HN vyjadrenie do veľkej prílohy - dotáciách na úhradu nájomného – Pivarči, 

Mafra 

19.1.2022  Online konferencia „Zlepšenie poskytovania inovačných politík v oblasti 

priemyslu 4.0 

28.1.2022  Rada vlády SR pre Plány obnovy a odolnosti v Účelovom zariadení Bôrik, 

Bratislava 

3. 2. 2022 RTVS – Maťová – Vyjadrenie sa ku „Kilečku 2“  
8. 2. 2022 Národná rada – Hospodársky výbor 
18.2.2022 XX. Ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a Európskej politiky SR 
16.2.2022 Online stretnutie s Úradom na ochranu oznamovateľov protispoločenskej 

činnosti – Ing. Sirotka, Ing. Hennel 
8. 3. 2022 Online konferencia Ženy, rodina, kariéra - dopad pandémie na oblasť 

rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. 
10.3.2022 Konferencia – Rodinné firmy – TREND Ing. Sirotka, Ing. Šutý 
14.3.2022 Prednáška Finančné toky – Ing. Sirotka 
14.3.2022 Online Index daňovej spoľahlivosti Ing. Hennel, Ing. Sirotka 
30.3.2022 Hosť v štúdiu TA3 - Hennel 
 
1. 4. 2022 Koordinačné stretnutie k aktuálnemu stavu prípravy Programu Slovensko 

2021-2027 
4. 4. 2022 Workshop „Ako ovplyvní energetickú bezpečnosť Slovenska konflikt na 

Ukrajine“ – osobne Ing. Sirotka 
21.4.2022 Politický cieľ 2 – Zelenšia Európa, online workshop  
22.4.2022 Politický cieľ 1 – Inteligentnejšia Európa, online workshop  
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22.4.3022 JTF (online workshop)  
25.4.2022  Politický cieľ 3 + 2P3 Udržateľná mestská mobilita (online workshop) 
28.4.2022 Valné zhromaždenie SAF – téma: Zlepšovanie podnikateľského prostredia – 

Kilečko 2 
28.4.2022 Partnerstvo 2020+ Program Slovensko – online workshop  
28.4.2022 Trend – vyjadrenie k téme eKasa 
29.4.2022 Partnerstvo 2020+ Program Slovensko – online workshop  
2. 5. 2022 Partnerstvo 2020+ Program Slovensko – online workshop  
4.5.2022 HN Club Slovensko – Diskusia -  „Lepšie Slovensko“ 
 
 
 
 
V Bratislave 5.5.2022 
Ing. Vladimír Sirotka, CSc. 
Bc. Judita Bányászová.   
 

 

 

 

Prílohy: 

1. Správa o priebehu konferencie Česko - Slovenský deň Rodinného podnikania a 

konferencií „Rodinné podnikanie na Slovensku“:  www.samp-msp.sk  

2. Deklarácia k rozvoju Rodinného podnikania z IX. Konferencie k RP 

3. Daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2021: www.samp-msp.sk pre členov pod 

prístupovým heslom 

II. Správa o hospodárení – Účtovná závierka 2021 

III. Rozpočet na r. 2022/2023 


