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1. Identifikácia združenia 

 

Názov: Podnikateľská aliancia Slovenska 

Sídlo: Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212 

Tel.: 0948 223 508 

Mail: pas@alianciapas.sk 

Internet: www.alianciapas.sk 

 

1.1 Všeobecné informácie  

 

1.1.1 Kto sme? 

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor 

založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti. 

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia 

v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu. 

PAS nesleduje záujmy jednotlivých podnikov alebo skupín podnikov, ale záujmy podnikateľského 

sektora ako celku v kontexte celospoločenského rozvoja. V realizovaných aktivitách sa naplno uplatňuje 

princíp starostlivosti o verejné statky. Cieľom je, aby sa podmienky na podnikanie zlepšovali pre 

všetkých, ktorí pôsobia na trhu. 

 

1.1.2 Hodnoty aliancie 

Aliancia stojí na piatich pilieroch – na etickosti, zákonnosti, otvorenosti, principiálnosti a solidárnosti. 

Etickosť v podnikaní znamená, že podnik sa usiluje pôsobiť v spoločnosti ako seriózny hráč. Ak so 

svojim partnerom uzavrie dohodu, dodrží ju. Ak sa mu núka možnosť podviesť partnera, nezneužije ju, 

hoci by jeho konanie nevyšlo najavo. Partnera nepodvedie, lebo by to v prvom rade vadilo jemu samému.  

Zákonnosť  je potrebná pre podniky i pre štát. Podniky musia poznať jednoznačné pravidlá garantované 

štátom. Ak ich nedodržiavajú, škodia celej spoločnosti. Za svoje priestupky musia niesť zodpovednosť. 

Úlohou štátu je vytvárať jednoznačné predpisy a prostredníctvom špecializovaných inštitúcií vynucovať 

ich plnenie. 

Otvorenosť je prejavom faktu, že podnikateľ nemá pred verejnosťou čo skrývať. Samozrejme, že žiadny 

podnik neprezrádza svoju obchodnú politiku či podrobnú strategickú víziu, lebo na nich je v 

konkurenčnom prostredí postavená jeho budúca prosperita. Neváha však pravidelne zverejňovať 

hospodárske výsledky, vydávať výročné správy, odpovedať na otázky novinárov.  

Principiálnosť svedčí o tom, že podnikateľ uznáva vnútorné hodnoty. Riadi sa podľa vlastných princípov, 

nemieni od nich ustúpiť, aj keď sa okolie správa inak. Hoci pôsobí v prostredí, kde dominuje korupcia, 

ani za cenu finančnej straty nepodľahne vonkajšiemu tlaku.  

http://www.alianciapas.sk/
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Solidárnosť káže podnikateľovi, aby pomáhal tým, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Časť zo zarobených 

peňazí venuje podnik na dobročinné ciele. Prístup k slabším nevyplýva z jeho marketingovej politiky, ale 

z úprimnej snahy pomôcť. 

1.1.3 Čo chce urobiť aliancia pre Slovensko? 

Presadzovanie hlavného cieľa, ktorým je skvalitňovanie podnikateľského prostredia, nie je samoúčelné. 

PAS zdôrazňuje, že vhodné prostredie na podnikanie je nevyhnutnou podmienkou na rozširovanie 

ekonomických aktivít a teda na rast prosperity krajiny. Zároveň si uvedomuje, že spolu s pozitívnou 

zmenou zákonov a iných regulačných opatrení sa musí meniť aj vnútorný prístup podnikateľov. 

1.1.4 Organizačná štruktúra 

PAS má dvojvrstvové členenie. Prvú vrstvu tvorí Rada PAS (RP). Rozhoduje o programovom smerovaní 

PAS. Na jej čele stojí Prezident PAS, najvyšším výkonným predstaviteľom PAS je výkonný riaditeľ. 

Druhú vrstvu tvorí Grémium PAS, ktoré združuje všetky členské podniky PAS. Je otvorené všetkým 

záujemcom, ktorí spĺňajú predpísané podmienky. Členovia Grémia sa zúčastňujú na aktivitách PAS a 

majú právo bezplatne odoberať produkty vyplývajúce z aktivít aliancie. 

Predstavitelia členských podnikov PAS raz za dva roky volia prezidenta, výkonného riaditeľa a členov 

Rady PAS, ktorí zabezpečujú realizáciu a koordináciu všetkých aktivít PAS. 

 

1.1.5 Členovia v roku 2018 

 

Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o., Košice 

Advokátska kancelária Slamka & Partners, s.r.o., Dolný Kubín 

Akontax Plus, s. r. o., Žilina 

Datalan, a.s., Bratislava 

Herz, s.r.o., Bernolákovo 

Intech Control, s.r.o., Bratislava 

Janom, s.r.o., Dohňany 

Košalko Consulting, s.r.o., Nitra 

KEY Business s.r.o., Bratislava 

Magna Energia, a.s., Piešťany 

Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o., Bratislava 

KPS Poradenské centrum, s.r.o., Bratislava 

Niven, s.r.o., Bratislava 

Orange Slovensko, a.s., Bratislava 

RELAS, s.r.o., Prievidza 

Soitron, a.s., Bratislava 

Šport C2 s.r.o., Banská Bystrica 

Unitec Holding, s.r.o., Bratislava 

Z.I.Servis, s.r.o., Prievidza 
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2. Zhrnutie roka z pohľadu Prezidenta PAS 
 

PAS prešla v roku 2018 pomerne rozsiahlymi zmenami, ktoré preverili životaschopnosť našej 

organizácie. Ondrej Smolár ukončil svoje pôsobenie na poste prezidenta a za jeho ochotu a nasadenie 

skĺbiť náročné povinnosti šéfa veľkej firmy čeliacej náročným výzvam s nezištnou službou pre všetkých 

podnikateľov mu patrí uznanie. Z pracovných dôvodov sa členstva v PAS, a tým pádom aj členstva 

v Rade, vzdal Jozef Hajko, ktorý stál pri zrode našej organizácie. Takisto aj jemu patrí poďakovanie za 

množstvo energie a času,  ktoré venoval PAS. Snahou terajšieho vedenia PAS je zefektívniť našu činnosť 

a zároveň zlepšiť hospodárnosť nášho fungovania. Máme ambíciu uprednostňovať krátke prieskumy 

k aktuálnym témam a obmedziť zaťažovanie členov náročnejšími prieskumami, ktoré si vyžadujú viac 

času. Od tohto zámeru si sľubujeme vyššiu účasť oslovených respondentov. Postupne oslovujeme ďalších 

podnikateľov a manažérov, ktorí sa našich prieskumov doteraz nezúčastňovali.      

Zmeny na domácej i zahraničnej politickej scéne, ktoré sa udiali v minulom roku spolu s prognózami 

spomalenia ekonomiky v nasledujúcich dvoch rokoch poskytujú množstvo námetov na to, ako skvalitniť 

podnikateľské prostredie tak, aby si naše firmy dokázali aspoň udržať konkurencie schopnosť. Orientácia 

EÚ na elektro mobilitu si zrejme vyžiada štrukturálne zmeny našej ekonomiky, čo je zároveň nástojčivým 

signálom, že sa treba seriózne venovať reforme vzdelávacieho systému.  

Zlepšovanie podmienok pre malé a stredné podnikanie je ďalšou prioritou, ktorá čoraz silnejšie rezonuje 

napr. aj na pôde obchodných komôr. PAS bude pozorne sledovať všetky témy, ku ktorým by podnikatelia 

mali zaujať stanovisko a bude sa snažiť posilniť svoju mediálnu pozíciu tak, aby sme boli rešpektovaným 

partnerom pri formovaní podnikateľského prostredia.  
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3. Prehľad aktivít v roku 2018 

 

3.1.1 Činnosť v roku 2018 po mesiacoch 
 

Január – začiatkom roka sme realizovali pravidelnú aktivitu prehľad vývoja daní z nehnuteľností. 

Ukazuje sa, že mestá nie celkom chápu možnosti využitia daní z nehnuteľností na svoj rast a 

na nastavenie motivácií pre potenciálnych investorov. Výsledky sú dostupné na našej stránke v sekcii 

Dane z nehnuteľností.  

 

Taktiež sme prezentovali výstup z rozhovorov s podnikateľmi ohľadom fungovania, resp. nefungovania 

elektronickej komunikácie so štátnymi úradmi. Výstupy nájdete v sekcii Projekty. 

 

Február – IPP za 4. štvrťrok 2018 priniesol opäť pokles indexu, čo značí zhoršenie podnikateľského 

prostredia a PAS ním otvorila debatu o nedostatku pracovných síl a vysokej byrokracii. Samotný výstup 

nájdete TU.   

Realizovali sme aj prieskum na tému zlacnenia cien elektriny pre vybraných 200 podnikateľských 

subjektov. Podnikatelia takéto deformácie trhu odmietli, pričom odporučili prestať dotovať neefektívne 

hnedouhoľné zdroje, k čomu vláda nakoniec aj tento rok pristúpila, kedy sa cestou ministra hospodárstva 

vyjadrila, že dotačný program bude potrebné ukončiť podstatne skôr, ako bolo plánované. Výsledky 

prieskumu nájdete TU. 

 

Marec - nakoľko nastali zmeny  v organizačnej štruktúre, bolo potrebné podniknúť rázne opatrenia s 

cieľom zreálniť rozpočet na výdavkovej strane tak, aby bol pre PAS udržateľný. Znížili sme výrazne 

náklady a zefektívnili služby pri zachovaní kvality. Taktiež sme sa zúčastnili výberu kandidátov na Cenu 

Petra Slavomíra Kompiša 2018, ktorú udeľujú Hospodárske noviny rodinným firmám v SR. 

 

Apríl – zrealizovali sme WEF, pravidelnú aktivitu IPP za 1. štvrťrok 2018, vydali sme stanovisko k novej 

vláde a uskutočnili sme prieskum v spolupráci s INEKO o zamestnávaní cudzincov v SR. Na prieskume 

sa zúčastnilo 115 podnikateľov. 

 

Máj – venovali sme sa dokončeniu úsporných opatrení, odprezentovali sme IPP za 1. štvrťrok 2018, 

začali sme budovať nový komunikačný kanál /linkedin/ a taktiež možnosti, ako prispieť na činnosť PAS 

/dobromat, ľudiaľuďom, dobrá krajina.../ 

 

Jún –prijali sme stanovisko k zmene pravidiel voľby ústavných sudcov, uzavreli sme účtovne rok 2017 a  

podarilo sa nám nájsť posilu do kancelárie, Luciu Grenčíkovú, študentku EU Bratislava, na pozíciu 

asistentky výkonného riaditeľa. 

 

Júl – venovali sme sa prieskumu ohľadom II. antibyrokratického balíka MH SR, na ktorý sme oslovili 

1 170 podnikateľov a celkovo ho vyplnilo 34. Začali sme pracovať na novej verzii stránky, podarilo sa 

nám podstatne zväčšiť databázu kontaktov /na cca. 3 100/, zrealizovali sme IPP za 2. štvrťrok 2018 

 

https://www.alianciapas.sk/2018/01/30/dane-z-nehnutelnosti-sa-tento-rok-takmer-nepohli-vynimkou-je-myjava-mesta-poplatok-za-miestny-rozvoj-takmer-nevyuzivaju/?preview_id=7783&preview_nonce=ad754d8a61&preview=true&_thumbnail_id=9619
https://www.alianciapas.sk/2018/01/30/dane-z-nehnutelnosti-sa-tento-rok-takmer-nepohli-vynimkou-je-myjava-mesta-poplatok-za-miestny-rozvoj-takmer-nevyuzivaju/?preview_id=7783&preview_nonce=ad754d8a61&preview=true&_thumbnail_id=9619
https://www.alianciapas.sk/2018/01/15/podnikatelia-pozaduju-digitalnu-komunikaciu-so-statom-ako-aj-automaticke-a-prehladne-zverejnovanie-informacii-z-verejneho-sektora/
https://www.alianciapas.sk/2018/02/15/podnikatelske-prostredie-sa-aj-koncom-roka-zhorsovalo-firmy-sa-stazuju-na-malo-ludi-vela-byrokracie-a-nekvalitne-zakony/?preview_id=7830&preview_nonce=454cb9cf29&preview=true&_thumbnail_id=9626
https://www.alianciapas.sk/2018/02/14/zlacnit-elektrinu-200-najvacsim-odberatelom-je-nespravodlive-radsej-treba-zastavit-dotovanie-hnedouholnych-bani/
https://www.alianciapas.sk/2018/04/09/podnikatelia-ziadaju-od-vlady-ambicioznejsie-ciele-pri-zlepsovani-podnikatelskeho-prostredia/
https://www.alianciapas.sk/2018/04/09/podnikatelia-ziadaju-od-vlady-ambicioznejsie-ciele-pri-zlepsovani-podnikatelskeho-prostredia/
https://www.alianciapas.sk/2018/04/27/prieskum-pas-a-ineko-o-zamestnavani-cudzincov-v-sr/
https://www.alianciapas.sk/2018/05/23/eho-systemu-riesit-politicke-krizy-a-zistenie-ze-korupcia-a-organizovany-zlocin-siaha-do-najvyssich-urovni-statu/
https://www.alianciapas.sk/2018/06/18/pas-pozaduje-vyssiu-legitimitu-a-odbornost-na-ustavnom-sude/
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August – pripravili sme prieskum o prelomení bankového tajomstva, ktorého sa zúčastnilo 187 

podnikateľov z oslovených 2 995, odprezentovali sme IPP za 2. štvrťrok 2018. V auguste sa uskutočnili 

plánované voľby, po ktorých nastali zmeny vo vedení PAS. 

 

September – pripravili sme výstupy k prelomeniu bankového tajomstva a k II. antibyrokratickému 

balíku, zriadili sme  profil na ludialudom.sk a taktiež sme sa zúčastnili na seminári „Ako medzinárodné 

organizácie hodnotia Slovensko?“, ktorý organizovala Európska komisia 

 

Október – v tomto mesiaci sme uskutočnili 2 prieskumy a to prieskum k verejnému obstarávaniu 

(oslovili sme 4 463 podnikateľov a z nich nám odpovedalo 101) a prieskum k rekreačným poukazom 

(oslovili sme 4 309 podnikateľov a celkovo odpovedalo 157). Ďalej sme v polovici mesiaca zverejnili 

správu WEF o konkurencie schopnosti SR v porovnaní s krajinami sveta. Taktiež sme sa zúčastnili na 

konferencii s názvom "Budúcnosť Slovenska". Podarilo sa nám zredizajnovať webstránku PAS  

a zaregistrovali sme PAS na 2% dane na rok 2018. 

 

November – uskutočnili sme prieskum k odvodu pre obchodné reťazce, na ktorý nám odpovede poskytlo 

139 podnikateľov z celkových 4 267 oslovených a  zúčastnili sme sa aj na seminári s názvom: 

„Profesionalizácia verejného obstarávania“, stretli sme sa s čestným prezidentom PAS pánom Štefancom, 

europoslancom za KDH a preberali sme možnosti vzájomnej spolupráce a podpory pre PAS a taktiež sme 

sa zúčastnili na podujatí: „Brexit pragmaticky“ 

 

December – venovali sme sa príprave prieskumu na tému vzdelávania a vzdelávacieho systému 

v SR, začali sme pracovať na anglickej verzii našej stránky, taktiež sme začali pripravovať IPP, a pomaly 

sme začali organizovať výročné zasadnutie. 

 

 

3.1.2 Zhrnutie aktivít za rok 2018 

 

Celkovo sme mali za rok 2018 15 hlavných výstupov, a to 8 prieskumov, 2x IPP, 1x dane 

z nehnuteľností, 1x Svetové obchodné fórum, 2x stanovisko, 1x projekt. 

 

Okrem toho sme v zastúpení výkonným riaditeľom spolurozhodovali v rámci poroty o udelení ceny pre 

rodinné podniky vyhlásenej Hospodárskymi novinami, prednášali na Vysokej škole ekonómie 

a manažmentu verejnej správy v Bratislave na tému Podnikateľské prostredie v SR domácim a 

zahraničným pohľadom, dvakrát sme sa zúčastnili  Konzultačnej rady prezidenta finančnej správy 

a v rovnakom počte stretli s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie, raz sme absolvovali stretnutie 

s riaditeľom AmCham, pre vzťahy s vládou.  

 

Spolupracujeme s Fakultou managementu, Univerzity Komenského na veľkom prieskume o rozvoji 

podnikateľskej etike a rozvoji etiky v SR.  

 

 

https://www.alianciapas.sk/2018/09/17/negativny-pohlad-podnikatelov-na-podnikatelske-prostredie-sa-zmiernil/
https://www.alianciapas.sk/2018/09/17/podnikatelia-odmietaju-navrh-na-prelomenie-bankoveho-tajomstva-a-neveria-ze-informacie-nebudu-zneuzivane/
https://www.alianciapas.sk/2018/09/17/ii-antibyrokraticky-balik-je-snaha-spravnym-smerom-ale-stale-je-co-zlepsovat/
https://www.alianciapas.sk/2018/09/17/ii-antibyrokraticky-balik-je-snaha-spravnym-smerom-ale-stale-je-co-zlepsovat/
https://www.alianciapas.sk/2018/10/17/podnikatelia-by-privitali-zvysenie-transparentnosti-a-informovanosti-vo-verejnom-obstaravani/
https://www.alianciapas.sk/2018/10/26/podla-podnikatelov-by-stat-nemal-urcovat-benefity-pre-zamestnancov/
http://www.alianciapas.sk/2018/10/17/sr-na-41-mieste-v-rebricku-konkurencieschopnosti/
https://www.alianciapas.sk/
https://www.alianciapas.sk/2018/11/20/podnikatelia-su-proti-novemu-odvodu-pre-obchodne-retazce-a-nesuhlasia-ani-s-dovodmi-pre-ktore-by-mal-byt-zavedeny/
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3.1.3 Informačník 

 

Každý mesiac sa venujeme tvorbe informačníka. Je to spravodaj, v ktorom na konci každého mesiaca 

zhrnieme činnosť počas mesiaca, informujeme o plánovanej činnosti na nasledujúci mesiac 

a poskytujeme rôzne informácie. Informačník zasielame našim členom pravidelne, a počas roka 2018 sme 

vypracovali 9 správ. 

 

3.1.4 Webstránka a sociálne siete 

 

Nakoľko webstránka PAS nebola menená viac ako 10 rokov, pristúpili sme k jej modernizácii, s cieľom 

zvýšiť prehľadnosť, odstrániť nefunkčné, či neaktuálne časti a zvýrazniť hlavné aktivity a výstupy našej 

organizácie. Stránka je dostupná na www.alianciapas.sk. Vzhľadom na novú stránku máme údaje 

z GoogleAnalytics od októbra 2018. 

 

Naša stránka je navštevovaná, priemerne 600 unikátnymi návštevníkmi mesačne, pričom za prvé mesiace 

2019 sa toto číslo zvýšilo na viac ako 800 unikátnych návštevníkov. Priemerne si návštevníci zobrazia 

2700 stránok mesačne. 

 

 
zdroj: Google Analytics, 2019  

 

 

 

 

 

 

 

file://192.168.2.5/libellus/Dokumenty/PAS.3699/Výročné%20zasadnutia.3824/www.alianciapas.sk
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Aktívnych používateľov sme mali cca 500 mesačne, pričom v prvých mesiacoch 2019 sa ich počet zvýšil 

na cca 800 mesačne. 

 

 
zdroj: Google Analytics, 2019 

 

Zároveň sme obnovili konto PAS na sociálnej sieti Linkedin, nakoľko túto sociálnu sieť považujeme na 

dobrý komunikačný nástroj smerom k podnikateľom. Náš profil si pozrie priemerne 15 ľudí týždenne, 

pričom od jeho reaktivácie v lete 2018 máme 101 kontaktov a 101 sledovateľov. Pravidelne dosahujeme 

viac ako 20 interakcií mesačne. Budeme ďalej rozširovať tento spôsob komunikácie, nakoľko ide 

o priamu komunikáciu s podnikateľmi, s potenciálom získať podporu v širokej podnikateľskej obci. 

 

Taktiež sme prítomní na Facebooku, kde komunikujeme spôsobom prístupným bežným obyvateľom, t.z. 

neodborníkom a nepodnikateľom. 

 

3.1.5 Rada PAS 

Aktívna bola taktiež Rada PAS, ktorá sa 9x zišla od marca 2018. 

 

3.2 PAS v médiách 
 

V priebehu 2018 sme boli stále mediálne činní o čom svedčia výstupy z médií, TV a rádií, pričom 

štatisticky sledujeme len tie zdroje, kde sme priamo poskytli vyjadrenie, t.z. nesledujeme všetky zmienky 

o PAS a zdieľaní primárnych výstupov tretími stranami. 
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TV:  

Za celý rok sme sa v TV prezentovali 13 krát, a to na STV, TA3, JOJ a TV Markíze. 

RÁDIÁ:  

V rádiách sme sa počas roka vystúpili celkovo 8 krát. Boli to RTVS rozhlas, Radio Aktual a 

Deutschlandfunk. 

MÉDIÁ (články v časopisoch a na internetové portály):  

V médiách tohto typu sme sa objavili 45 krát a to poskytnutím názorov a stanovísk k rôznym témam 

alebo prostredníctvom našich prieskumov. 

Celkovo sme sa v médiách objavili 66 krát. Nakoľko našu mediálnu činnosť sledujeme od marca 2018, v 

priemere sme v médiách 6,6 krát do mesiaca. 
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3.3 Úspechy PAS 

 

Podarilo sa nám, v spolupráci s ostatnými partnermi, upozorniť a dať dôraz na akútny nedostatok 

pracovnej sily a aj vďaka našim výstupom vláda SR zjednodušila zamestnávanie osôb z tretích krajín 

v SR. 

Rovnako sa nám podarilo, v spolupráci s ostatnými partnermi, zastaviť iniciatívu ministerstva financií, 

ktoré chcelo získavať plošne informácie o všetkých bankových operáciách všetkých podnikateľov priamo 

zo zákona. 

PAS dlhodobo pranieruje byrokraciu v podnikaní a aj vďaka našim výstupom sa z byrokracie stala jedna 

z TOP tém ministerstva hospodárstva, ktoré v roku 2018 od prezentovalo až dva proti byrokratické 

balíky, z ktorých reálne predstavilo jeden /ten sme aj zhodnotili/. Napriek rozpačitým výsledkom na 

strane plnenia, je nepochybné, že štát si konečne všimol túto tému a začal s ňou pracovať. 

Podarilo sa nám, najmä vďaka prieskumom, vytvoriť pre podnikateľov mediálny prostriedok, 

prostredníctvom ktorého sú schopní prezentovať svoje názory na aktuálne témy. PAS sa tak stáva hlasom 

všetkých podnikateľov, bez ohľadu na ich veľkosť, sídlo či predmet podnikania. 

Ako úspech hodnotíme aj použitie našich dát z IPP Najvyšším kontrolným úradom SR vo svojich 

stanoviskách, ako aj prizvanie PAS k formulovaniu rizík pre správu Najvyššieho kontrolného úradu SR 

k štátnemu rozpočtu SR. Taktiež Inštitút finančnej politiky využíva pre svoje výstupy aj The World 

Economic Forum, ktorého partnerom v SR je práve PAS. 
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4. Rozpočet 2018 

 

4.1.1 Príjmy 

Celkovo             22.660,-€ 

z toho: adresár RPVS                 2.150,-€  

  členské           18.600,-€ 

  dary od fyz. osôb                         710,-€ 

  platby od INEKO /2% zo Soitron-u/              1.200,-€ 

 
 

4.1.2 Výdavky 

Celkovo               19.371,87 € 

z toho: Cestovné                 122,03 €  

Reprezentácia          108,95 € 

Ostatné služby       995,44 €  

Nájom a služby               3.056,89 € 

Účtovníctvo 2018               1.080,00 € 

Účtovníctvo 2017 - doplatok        54,00 € 

Výkonný riaditeľ  Serina              6.000,00 € 

Výkonný riaditeľ  Kremský                2.980,00 €  

Mzdové náklady – asistentka                2.464,97 € 

Web, licencie a pop.                 1.008,04 € 

Analýzy              719,36 € 

Mobil              250,33 € 

Poštovné                 32,15 € 

Kurzové straty                    5,47 € 

Iné ostatné náklady            100,20 € 

Bankové poplatky                80,00 € 
 
4.1.3 Hospodársky výsledok 

 

 Hospodársky výsledok za rok 2018   +3.288,13 € 

 

 Rok 2018 sme ukončili s kladným hospodárskym výsledkom. Nakoľko sme rozpočet zostavovali  

z pôvodne deficitného návrhu a po dvoch rokoch deficitov /2016 -1 961,35€ a 2017 -7 953,82€/  

považujeme tento výsledok za zvládnutie finančnej a existenčnej krízy PAS, ktorá hrozila pri 

predstavení pôvodného návrhu rozpočtu /-18.000,-€/. Efektívnou správou finančných prostriedkov 

ako aj procesov a znížením zbytočných výdavkov sa podarilo zabezpečiť plnenie činnosti PAS 

zdrojmi, ktoré boli k dispozícii.  

 

Predmetný prebytok slúži na financovanie PAS v prvých troch mesiacoch roka 2019, čo je čas 

potrebný na zaplatenie nových príspevkov členov PAS, ako aj záujemcov o zaradenie do Adresára 

RPVS. Posunutie termínu rozpočtovania na marec daného roka, taktiež vytvára priestor na tvorbu 

kampane na 2% v širokej, nie len podnikateľskej verejnosti do budúcna, PAS tak má pokryté 

náklady na činnosť, napriek tomu, že ešte nemá k dispozícii nové zdroje. 

 

 Súvahu za rok 2018 si môžete pozrieť na tomto linku, účtovnú závierku TU a výsledovku TU.  

https://drive.google.com/file/d/1h47bKC7uqKmozwGhbkWnXwUBxGFOrRtJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hji0HxqMEBnhwG88VwB-Zi_-05B28Ypg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ch06t1RF8lYZEy8t0J93bsxtRKMnbUCC/view?usp=sharing
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4.2 Návrh rozpočtu na 12 mesiacov 

 

4.2.1 Príjmy 

Celkovo             20.250,-€ 

z toho: adresár RPVS                 2.250,-€  

  členské           16.800,-€ 

  platby od INEKO /2% zo Soitron-u, rok 2018/          1.200,-€ 
     

4.2.2 Výdavky 

Celkovo               19.371,87 € 

z toho: Výkonný riaditeľ  Serina              6.000,00 € 

Mzdové náklady – asistentka                4.800,00 € 

Nájom a služby               3.100,00 € 

Účtovníctvo 2019               1.080,00 € 

Reprezentácia          480,00 € 

Diskusné kluby, zasadnutia, tlačovky    550,00 € 

Web, licencie a pop.                    350,00 € 

Mobil, poštovné, médiá, web      860,00 € 

Spotrebný materiál       350,00 €  

Kampane na soc. sieťach           250,00 € 

Kampane členovia/sympatizanti         300,00 € 

Rezerva na pravidelné činnosti             1.000,00 €  

Rezerva na rozvojové činnosti             1.000,00 € 

 

4.2.3 Hospodársky výsledok 

 

 Hospodársky výsledok za 12 mesiacov   +130,00 € 

 

Rozpočet navrhujeme ako symbolicky prebytkový. Ide o rozpočet, ktorý v zásade umožňuje 

takmer plnohodnotnú činnosť PAS. Takmer preto, lebo neumožňuje prípravu komplexných 

projektov financovaných čo i len čiastočne zo zdrojov PAS. Umožňuje ale dobrý štart k splneniu 

tohto cieľa. Našou ambíciou bude získať príjmy z 2% dane aspoň na úrovni 1.000,-€, zvýšiť 

príjmy z Adresára RPVS aspoň o 1.000,-€ viac ako na začiatku roka 2018 a získať aspoň päť, 

ideálne desať nových členov. Sú to ambiciózne výzvy, ktoré by pomohli PAS k obnove 

technického a softvérového vybavenia a umožnili by PAS posilniť aj v oblasti komplexných 

projektov, t.z. takých projektov, ktoré okrem zmapovania situácie navrhnú aj systémové riešenie 

danej problematiky. Taktiež by umožnili PAS budovať dlhodobo ľudský a finančný potenciál na 

stabilné a dlhodobé plnenie svojho poslania. 
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5. Plán činnosti v roku 2019 

 

5.1 Pravidelné činnosti 

 

Chceme zachovať päť hlavných pravidelných činností s tým, že budeme pracovať na ich zmodernizovaní 

a zefektívnení ich organizácie a použiteľnosti ich výstupov.  

5.2 Index podnikateľského prostredia (IPP)  

sme preorganizovali tak, že budeme názory podnikateľov sledovať na pol ročnej báze. Indexu tak ostane 

zachovaná kontinuita. Na druhej strane nebudú podnikatelia 4x do roka viacnásobne za mesiac zo strany 

PAS dopytovaní na ich názor. Cieľom je ich neodradiť. Zároveň je potrebné IPP zmodernizovať tak, aby 

bol väčším prínosom pre spoločnosť a podnikateľský sektor. 

5.3 Prehľad dane z nehnuteľností  

je potrebné taktiež zmodernizovať a jeho dlhodobé sledovanie ponúknuť mestám na využitie pri ich 

rozvojových cieľoch. Ide o unikátnu iniciatívu, ktorú v SR nikto dlhodobo nesleduje, vyžaduje si ale 

modernizáciu. 

5.4 Superindex PAS  

ako ďalší unikátny výstup je potrebné viac mediálne prezentovať a opierať sa o jeho výstupy, nakoľko 

vhodne dopĺňa IPP ako domáci index a WEF ako svetový index. Budeme hľadať cestu ako s týmito 

výstupmi viac mediálne pracovať. Rovnako tak budeme hľadať cestu ich čo najširšie využitia v prospech 

podnikateľského prostredia. 

5.5 Podnikateľské prieskumy PAS 

Naďalej budeme prostredníctvom rýchlych prieskumov zisťovať názory podnikateľov na aktuálne témy, 

pričom v roku 2019 plánujeme 8 prieskumov. 

5.6 Stanoviská PAS 

V roku 2019 by sme chceli prijať aspoň dve stanoviská, pričom predpokladáme, že tém a námetov bude 

v tomto volebnom roku viac ako dosť. 

 

Hlavné činnosti financujeme predovšetkým z členského, 2% dane a poplatkov za registráciu v Adresári 

RPVS. Jedným z našich cieľov bude nájsť externé zdroje formou grantu, ktorý by nám pomohol vyššie 

uvedené plány zrealizovať v čo najkratšom čase. 
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5.7 Nepravidelné činnosti – projekty 

 

Chceli by sme opäť v PAS ako tomu bolo v dávnejšej minulosti pripraviť ročne aspoň jeden väčší projekt, 

v ktorom by sme zmapovali konkrétne sektor hospodárstva a navrhli riešenia ako ho zlepšiť. V roku 2019 

by sme mali záujem pripraviť komplexnú Správu o stave podnikateľského prostredia, ako východisko do 

ďalších projektov. Za týmto účelom budeme hľadať externé zdroje, pričom pri ich zabezpečení daný 

projekt zrealizujeme. 

Budeme vyhľadávať možnosti na získanie grantov na rôzne projekty týkajúce sa tém, ktorými sa 

zaoberáme a ktoré sa týkajú podnikateľského stavu.  

 

5.8 Rozvojové činnosti 

 

5.8.1 Primus 

Máme záujem udeľovať cenu, ktorou by sme na ročnej báze, oceňovali dva druhy ekonomických 

návrhov zo strany politikov /politických strán/, ktoré sa dotýkajú podnikateľov, a to Primus za 

najlepší ekonomický návrh a Primus za najhorší ekonomický návrh. Hlasovali by podnikatelia 

z nami vybraných návrhov, ktoré by za predchádzajúci rok alebo za predchádzajúcich 12-

mesiacov navrhli politici. Víťaz dostane cenu – Prima, diplom a samozrejme mediálnu pozornosť 

k tomu. 

 

5.8.2 Diskusný klub PAS  

Chceme priviesť myšlienku debatných klubov do praxe, s tým, že by sme pozývali nie len 

politikov, resp. hlavne nie politikov, ale odborníkov z praxe na rôzne témy a prepájali ich 

s podnikateľskou verejnosťou, nie len s Vami, našimi členmi/členkami. Primárny cieľ je rozvinúť 

debatu na dôležité a zaujímavé ekonomické/spoločenské témy, ale aj, možnosť rozšíriť rady 

podporovateľov PAS, či už prostredníctvom členstva alebo podporou cez dve percentá, či inou 

formou podpory. Zároveň nám to vytvorí priestor na šírenie odborných názorov do širokej 

podnikateľskej verejnosti, pričom ak by sa ukázalo, že tieto diskusie sú obľúbené, môžeme ich 

robiť aj mimo Bratislavy.  
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