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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 o nás 

 

1.1.1 Kto sme? 

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia suigeneris zdruţujúca podnikateľov a tretí sektor 

zaloţená 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, ţe podnik sa usiluje pôsobiť v spoločnosti ako seriózny hráč. Ak so 

svojim partnerom uzavrie dohodu, dodrţí ju. Ak sa mu núka moţnosť podviesť partnera, nezneuţije 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 nedodrţiavajú, 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, ţe podnikateľ nemá pred verejnosťou čo skrývať. Samozrejme, ţe 

ţiadny 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, ţe podnikateľ uznáva vnútorné hodnoty. Riadi sa podľa vlastných 

princípov, nemieni od nich ustúpiť, aj keď sa okolie správa ináč. Hoci pôsobí v prostredí, kde 

dominuje korupcia, ani za cenu finančnej straty nepodľahne vonkajšiemu tlaku.  

 

http://www.alianciapas.sk/
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Solidárnosť káţe podnikateľovi, aby pomáhal tým, ktorí si nedokáţu 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, ţe vhodné prostredie na podnikanie je nevyhnutnou podmienkou na 

rozširovanie ekonomických aktivít a teda na rast prosperity krajiny. Zároveň si uvedomuje, ţe 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 zdruţuje 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 2019 

Akontax Plus, s. r. o., Ţilina 

Herz, s.r.o., Bernolákovo 

IntechControl, s.r.o., Bratislava 

Janom, s.r.o., Dohňany 

KošalkoConsulting, s.r.o., Nitra 

Magna Energia, a.s., Piešťany 

Majordomuss.r.o., Bratislava 

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 
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2. Zhrnutie roka z pohľadu Výkonného riaditeľa PAS 

Rok 2019 nepriniesol podnikateľom úľavu, práve naopak. Dlhoročné bariéry akými sú vymáhateľnosť 

práva,  funkčnosť súdnictva, byrokracia a kvalitu a dostupnosť výrobných vstupov, pracovnej sily sa 

nestratili, ale pribudli k nim nové, ktoré súvisia s hospodárskym cyklom. Oproti minulému obdobiu 

začali podnikateľov trápiť aj výkonnosť, produktivita, ziskovosť podniku a likvidita, cash-flow a 

plnenie záväzkov podnikateľov. Súvisí to pravdepodobne s dosiahnutím vrcholu cyklu v roku 2018, 

pričom podnikatelia začali vnímať pokles objednávok a koniec konjunktúry ako prví. Obavu im koniec 

hospodárskeho cyklu prináša najmä preto, ţe počas konjunktúry štát zaťaţil podnikateľov novými 

daňami, odvodmi a povinnosťami, ktoré bolo náročné plniť počas dostatku, nie to ešte počas poklesu. 

Zároveň sa vládne špičky začali negatívne vymedzovať voči podnikateľom ako takým. Slovník, najmä 

vládnych politikov, sa radikalizoval, miestami pôsobil aţ dehonestujúco.  

 

Spôsob prijímania závaţných legislatívnych opatrení cez poslanecké návrhy a iniciatívy dosiahol  

nevídanú intenzitu čo má vysoko negatívne dopady na podnikanie a spoločnosť ako takú. Z legislatívy 

prvej polovice roka najviac prekáţa podnikateľom ústavný zákon, ktorým sa zaviedol dôchodkový 

strop a minimálna mzda. Ocenili novelu zákona  o niektorých opatreniach na zniţovanie 

administratívnej záťaţe vyuţívaním informačných systémov verejnej správy. Legislatívna smršť 

pokračovala prijatím novely zákona o minimálne mzde, ktorý zaviedol nový spôsob určovania 

minimálnej mzdy, ktorého jediným pozitívom je, ţe ide o predvídateľný spôsob. Všetko ostatné sú uţ 

len negatíva. Minimálna mzda sa bude určovať bez ohľadu na produktivitu, zo starých dát, t.z. v čase 

poklesu z dát konjunktúry a naopak. V kombinácii s príplatkami, ide pre sektory s vysokým podielom 

manuálnej práce o priam existenčný problém.  

 

Ďalšou ranou pre podnikateľské prostredie, ale aj verejné financie, bolo prijatie garantovaného 

minimálneho dôchodku. Zníţenie daní na 15% len pre časť podnikateľov bez zdôvodnenia výšky dane 

a kompenzácií na strane verejných financií. Zníţenie ceny potravín, ktoré boli vybrané na základe 

potrieb a pocitov jednej strany/človeka/sektoru, bez ohľadu na potreby spoločnosti. Z rovnakej 

kategórie bol aj zákon o bankovom odvode.  Tieto zákony sú príkladom deformovania 

podnikateľského prostredia, kedy sa jeden sektor hospodárstva zvýhodňuje na úkor iného. Taktieţ x-tá 

novela zákona o verejnom obstarávaní podnikateľov nepotešila. Neustále zvyšovanie výšky súm, do 

ktorých nie je potrebné realizovať riadne verejné obstarávanie, sa realizuje v mene zrýchlenia celého 

verejného obstarávania. Skutočnosť, ţe sa tým likviduje jeho dôveryhodnosť obstarávania, nie je pre 

kompetentných argumentom. Ukáţkou nezmyselnej legislatívy bolo regulovanie marţí a vzťahov 

v maloobchode spolu so zavedením odvodu, ktorá bola najprv prijatá, aby bol následne zrušená. 

 

Rok 2019 tak priniesol podnikateľom veľké rozčarovanie vo vzťahu k vláde a NRSR. Vládny politici 

sa natoľko nechali pohltiť voľbami, ţe odloţili zdravý rozum a v snahe udrţať sa pri moci neváhali 

rozvrátiť verejné financie, deformovať podnikateľské prostredie aţ na hranu únosnosti. Následkom 

je rozdelená a rozvrátená spoločnosť. Rok 2019 bol rokom hitparády zlých zákonov, a to nie len v 

podnikaní. 

 

 

 

https://www.alianciapas.sk/2019/07/31/podnikatelia-navrhuju-aby-sa-minimalna-mzda-urcovala-vzorcom-a-bola-naviazana-na-produktivitu-prace/
https://www.alianciapas.sk/2019/07/31/podnikatelia-navrhuju-aby-sa-minimalna-mzda-urcovala-vzorcom-a-bola-naviazana-na-produktivitu-prace/
https://www.alianciapas.sk/2019/07/31/podnikatelia-navrhuju-aby-sa-minimalna-mzda-urcovala-vzorcom-a-bola-naviazana-na-produktivitu-prace/
https://www.alianciapas.sk/2019/12/11/podnikatelia-nesuhlasia-s-trvalym-bankovym-odvodom-a-s-jeho-zdvojnasobenim/
https://www.alianciapas.sk/2019/11/20/zvysenie-limitov-pri-zakazkach-s-nizkou-hodnotou-znizilo-pocet-verejnych-sutazi/
https://www.alianciapas.sk/2019/02/28/podnikatelia-odmietaju-chystane-regulacie-v-maloobchode/
https://www.alianciapas.sk/2019/02/28/podnikatelia-odmietaju-chystane-regulacie-v-maloobchode/
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3. Prehľad aktivít v roku 2019 

 

3.1.1 Činnosť v roku 2019 po mesiacoch 

Január – v januári sme sa vypracovali výročnej správy pripravovali analýzu daní z nehnuteľností za 

rok 2019, spracovali prieskum ohľadom vzdelávania, ktorý sme uverejnili začiatkom februára.V 

rámci iniciatívy Rule of Law a sme sa pripojili k výzve podnikateľských zdruţení k voľbe sudcov 

ústavného súdu. 

 

Február –uverejnili sme výstup z prieskumu k vzdelávaciemu systému. Podporili sme podujatie s 

AmCham a SAK, týkajúce sa rozvoja rozhodcovského konania ako alternatívneho riešenia sporov 

v SR. Koncom mesiaca sme zrealizovali prieskum o pripravovaných reguláciách v maloobchode. 

 

Marec –zverejnili smeprehľad daní z nehnuteľností, ktorého výsledkom bolo zistenie, ţe mestá 

nevyuţívajú potenciál poplatku za rozvoj a s daňami systematicky nepracujú. Zverejnili sme výsledky 

SUPERINDEXU, ktoré ukázali, ţe posledných 10 rokov prestupujeme v kvalite podnikateľského 

prostredia na mieste. Realizovali sme Index podnikateľského prostredia (IPP) za II. polrok 2018. 

 

Apríl –zverejnili smeIPP za II. polrok 2018, pričom výsledky ukázali mierny pokles hodnoty. 

Vytvorili smestránku na darujme.sk, prostredníctvom ktorej nás verejnosť môţe dobrovoľne finančne 

podporiť. Rozbehli sme kampaň na získanie nových členov.  

 

Máj – publikovali sme blog s názvom Podnikateľ ≠ podvodník. Ľudia majú vo zvyku spájať 

podnikanie s trestnou činnosťou a tak sme chceli poukázať na to, ţe nie je správne zjednodušovať veci 

a odsudzovať podnikanie ako také. Zapojili sme sa spolu s ďalšími zdruţeniami a obchodnými 

komorami v SR do kampane na podporu účasti vo voľbách do Európskej únie. Zrealizovali sme prvý 

Diskusný klub PAS na tému: Vzdelávanie v budúcnosti – budúcnosť vzdelávania. 

 

Jún -  zapojili sme sa do organizácie konferencie „Dôvera vo vládu zákona“. Pripravili sme prieskum 

IPP za II. polrok 2019. 

 

Júl –zverejnili sme IPP za uplynulý polrok 2019. Výsledky tohto prieskumu jasne ukazujú, ţe  

podnikatelia sú kontinuálne nespokojní s podnikateľským prostredím na Slovensku. Zrealizovali 

smeprieskum  o minimálnej mzde, v ktorom sa ukázalo, ţe spôsob akým sa prijíma minimálna mzda je 

pre podnikateľov neakceptovateľný a podnikatelia by si ţelali minimálnu mzdu určenú vzorcom 

a naviazanú na produktivitu práce. Pripojili sme sa k deklarácii Rule of Law, v ktorej sme upozornili 

politikov na to, ţe ich sľuby a ich činy sa čím ďalej tým viac rozchádzajú. 

 

August - pripravili sme prieskum na tému rekreačných poukazov, a na stránke PAS sme zriadili sekciu 

pre členov, do ktorej  je moţné prihlásiť sa cez heslo. Heslo sme kaţdému členovi zaslali emailom. 

 

 

 

 

https://www.alianciapas.sk/2019/01/29/iniciativa-za-vladu-zakona-stanovisko-k-volbe-sudcov-ustavneho-sudu/
https://www.alianciapas.sk/2019/02/07/prieskum-pas-ineko-a-mesa10-k-vzdelavaciemu-systemu-v-sr?/
https://www.alianciapas.sk/2019/02/28/podnikatelia-odmietaju-chystane-regulacie-v-maloobchode-2/
https://www.alianciapas.sk/2019/03/26/dane-z-nehnutelnosti-2019/
https://www.alianciapas.sk/2019/02/26/kvalita-podnikatelskeho-prostredia-dlhodobo-stagnuje/
https://www.alianciapas.sk/2019/04/09/index-podnikatelskeho-prostredia/
https://pas.darujme.sk/2893/
https://www.alianciapas.sk/2019/05/20/podnikatel-%E2%89%A0-podvodnik/
https://www.alianciapas.sk/2019/05/21/na-europskej-unii-nam-zalezi/
https://www.alianciapas.sk/2019/10/02/i-diskusny-klub-pas-na-temu-vzdelavanie-v-buducnosti-buducnost-vzdelavania/
http://www.amcham.sk/events/2843_trust-in-rule-of-law
https://www.alianciapas.sk/2019/07/30/podnikatelia-su-nespokojni-so-stavom-podnikatelskeho-prostredia/
https://www.alianciapas.sk/2019/07/31/podnikatelia-navrhuju-aby-sa-minimalna-mzda-urcovala-vzorcom-a-bola-naviazana-na-produktivitu-prace/
https://www.alianciapas.sk/2019/07/17/deklaracie-verzus-realita-o-posilnovani-pravneho-statu/
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September – zrealizovali na tému rekreačných poukazovpre všetkých zamestnávateľov. Pripravili sme 

hlasovanie o I. Viceprezidentovi PAS. Pripravili sme poţiadavky na politické strany vo voľbách 2020. 

Zúčastnili sme sa konzultácií s AmCham na tému zákonníka práce pre 21. storočie. 

 

Október – publikovali sme rebríček konkurencie schopnosti Globálneho ekonomického fóra za rok 

2019. Slovenská republika umiestnila na 42. mieste a v stredoeurópskom regióne sa oproti susedom 

pomaly v hodnotení prepadáva. V októbri prebehlo hlasovanie o 1. viceprezidentovi PAS a za 

I.Viceprezidenta PAS bol zvolený Jozef Hajko. Zrealizovali sme aj hlasovanie o poţiadavkách PAS na 

politické strany po voľbách 2020. Zúčastnili na Ministerstve hospodárstva SR prípravy 4. 

antibyrokratického balíka v rámci Medzirezortnej pracovnej skupiny na najvyššej úrovni pre 

DoingBusiness. S tureckým partnerom sme zrealizovali okrúhly stôl Turecko-Slovensko-EÚ, ako 

súčasť spoločného projektu o obchodných vzťahoch medzi Slovenskom, Tureckom. Hosťami stola 

bola veľvyslankyňa Turecka v SR J. E. AslıgülÜğdül a Rastislav Chovanec, štátny tajomník 

Ministerstva hospodárstva SR. Zverejnili sme výsledky prieskumu o zavedení rekreačných poukazov 

pre všetkých podnikateľov. 

 

November – zverejnili sme výsledky prieskumu o verejnom obstarávaní. Spolu s ďalšími dvanástimi 

zamestnávateľskými zdruţeniami a obchodnými komorami, sme vyzvali Prezidentku SR p. Čaputovú 

aby nepodpísala návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní. Zverejnili smePoţiadavky na politické strany, ktoré sme následne zaslali politickým 

stranám. Zrealizovali sme II. diskusný klub na tému: Sloboda a podnikanie. Spolu s ďalšími 12-timi 

obchodnými komorami sme navrhli 20 opatrení, v rámci iniciatívy Rule of Law, ktoré povaţujeme za 

dôleţité. 

 

December – zverejnili sme výsledkyprieskum k bankovému odvodu.Spoluorganizovali sme 

predvolebnú debatu so zástupcami politických strán k poţiadavkám iniciatívy Rule of Law z oblasti 

konkurencie schopnosti a vzdelávania. 

 

3.1.2 Zhrnutie aktivít za rok 2019 

Celkovo sme mali za rok 2019 24 hlavných výstupov, a to 7x prieskum, 2x IPP, 1x dane z 

nehnuteľností, 1x Rebríček konkurencieschopnosti Svetového obchodného fóra, 7x stanovisko, 3x sme 

organizovali a spoluorganizovali konferenciu, 1x SuperindexPAS, 2x Diskusný klub PAS.  

Okrem toho sme zverejnili 6x blog a stureckým partnerom TÜRKONFED  sme realizovali projekt 

„Vylepšenie colnej únie smerom k férovému obchodu a konkurencieschopnosti malých a stredných 

podnikov (MSP)“, ktorý sa zameriaval na prínosy modernizácie Dohody o colnej únii medzi EÚ a 

Tureckom. PAS prezentovala pozíciu malých a strednýchpodnikov na Slovensku, ich 

internacionalizáciu ako aj vývoj slovensko-tureckých obchodných vzťahov. 

 

 

 

 

https://www.alianciapas.sk/2019/10/09/sr-na-42-mieste-v-rebricku-konkurencieschopnosti/
https://www.alianciapas.sk/2019/11/07/desatoro-poziadaviek-podnikatelov-na-politicke-strany-volby-2020/
https://www.alianciapas.sk/2019/11/07/desatoro-poziadaviek-podnikatelov-na-politicke-strany-volby-2020/
https://www.alianciapas.sk/2019/11/07/desatoro-poziadaviek-podnikatelov-na-politicke-strany-volby-2020/
https://www.alianciapas.sk/2019/10/28/podnikatelsky-okruhly-stol-o-obchodnych-vztahoch-medzi-slovenskom-tureckom-a-eu-business-roundtable-on-trade-relations-between-slovakia-turkey-and-the-eu/
https://www.alianciapas.sk/2019/10/02/podnikatelia-odmietaju-plosne-zavedenie-povinnych-rekreacnych-poukazov/
https://www.alianciapas.sk/2019/11/20/zvysenie-limitov-pri-zakazkach-s-nizkou-hodnotou-znizilo-pocet-verejnych-sutazi/
https://www.alianciapas.sk/2019/11/04/list-prezidentke-sr/
https://www.alianciapas.sk/2019/11/07/desatoro-poziadaviek-podnikatelov-na-politicke-strany-volby-2020/
https://www.alianciapas.sk/2019/12/19/prieskum-pas-k-bankovemu-odvodu/
https://www.alianciapas.sk/2019/12/11/podnikatelia-nesuhlasia-s-trvalym-bankovym-odvodom-a-s-jeho-zdvojnasobenim/
https://www.alianciapas.sk/2019/12/11/podnikatelia-nesuhlasia-s-trvalym-bankovym-odvodom-a-s-jeho-zdvojnasobenim/
https://www.youtube.com/watch?v=JSZcBe4Xfl0
https://www.alianciapas.sk/2019/11/27/desatoro-pre-ferove-a-predvidatelne-podnikanie/
https://www.alianciapas.sk/2019/11/27/desatoro-pre-krajinu-talentov/
https://www.alianciapas.sk/2020/01/28/vylepsenie-colnej-unie-smerom-k-ferovemu-obchodu-a-konkurencieschopnosti-malych-a-strednych-podnikov-msp-improvement-of-customs-union-for-fair-trade-and-competitiveness-of-smes/
https://www.alianciapas.sk/2020/01/28/vylepsenie-colnej-unie-smerom-k-ferovemu-obchodu-a-konkurencieschopnosti-malych-a-strednych-podnikov-msp-improvement-of-customs-union-for-fair-trade-and-competitiveness-of-smes/
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3.1.3 Informačník 

Mesačne zasielame našim členom informáciu o našej činnostiza uplynulý a plánoch na nasledujúci 

mesiac, pozývame členov na podujatia a zasielame informácie. V roku 2019 sme zaslali členom 12-

násť Informačníkov. 

Od júla 2019 sa členom PAS prihovárajú v Informačníka členovia PAS ochotní prostredníctvom 

úvodníka podeliť sa so svojim názorom na oblasť či skutočnosť, ktorú povaţujú za dôleţitú. Ďakujeme 

všetkým, ktorí túto príleţitosť vyuţili a veríme, ţe sa k nim pripoja aj členovia, ktorí tak doteraz 

neurobili. Názory členov povaţujeme za inšpiratívne a dôleţité. 

3.1.4 Webstránka a sociálne siete a blog 

PAS má webové sídlo na www.alianciapas.sk. Z údajov GoogleAnalyticsvyplýva, ţe webové sídlo 

PASsi zobrazí priemerne 938 návštevníkov mesačne, za rok 11.261 návštevníkov a zobrazia si 

priemerne 3170 stránok mesačne, za rok 38.043. 

 

zdroj GoogleAnalytics 
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Aktívnych pouţívateľov sme mali 834 mesačne, čo oproti roku 2018 predstavuje nárast o 64,5%. 

 

1. Sociálne siete 

Na sociálnej sieti Linkedin si náš profil si pozrie priemerne 15 ľudí týţdenne. Máme 140 kontaktov a 

143 sledovateľov, čo je nárast o cca 27% pri kontaktoch a o 30% pri sledovateľoch oproti roku 2018. 

Pravidelne dosahujeme viac ako 27 interakcií mesačne. Budeme ďalej rozširovať tento spôsob 

komunikácie, nakoľko ide o priamu komunikáciu s podnikateľmi, s potenciálom získať podporu v 

širokej podnikateľskej obci.  

Taktieţ sme prítomný na Facebooku, kde komunikujeme spôsobom prístupným beţným obyvateľom, 

t.z. neprofesionálom. Na Facebooku máme 295 sledovateľov, čo je nárast o cca 7% oproti roku 2018. 

2. Blog 

V roku 2019 sme publikovali šesťblogov, s celkovou čítanosťou 2000 ľudí. Celková čítanosť od 

zaloţenia blogu je 10.244 ľudí. 

3.1.5 Rada PAS 

Rada PAS, ktorá sa v roku 2019 stretla 11x. Členmi rady sú Peter Goliaš, Róbert Kičina, Ján 

Marušinec a na rozhodovaní a činnosti rady sa podieľa aj Prezident PAS Ivan Košalko a I. 

Viceprezident PAS Jozef Hajko. Všetci členovia rady pomáhali pri činnosti PAS okrem rád a názorov, 

aj priamou prácou pri formulovaní výstupov PAS, v rámci svojich odborností.  

 

 

 

 

 

 

 

https://pas.blog.sme.sk/
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3.2 PAS v médiách 

V priebehu roku 2019 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.  

TV: 

Počas roka sme sa v TV prezentovali celovo 17 krát, a to na STV a TA3. 

RÁDIÁ: 

V rádiách sme sa za celý rok objavili 2 krát. Boli to rádio Expres a rozhlas RTVS. 

MÉDIÁ (články v časopisoch a na internetové portály): 

V médiách tohto typu sme sa objavili 174 krát a to poskytnutím názorov a stanovísk k rôznym témam 

alebo prostredníctvom našich prieskumov.  

Celkovo sme sa v médiách objavili 193 krát. V priemere sme sa v médiách objavili 16,1 krát za 

mesiac. 

4. Úspechy PAS 2019 

Za úspech povaţujem realizáciu Diskusných klubov PAS, ako miesta kde si podnikatelia môţu 

vymeniť názory a skúsenosti medzi sebou na nastolenú tému. Je to priestor kde sa môţu vyjadriť 

slobodne a konštruktívne medzi sebou. Priestor na debatu. 

 

Vo vzťahu k širokej verejnosti povaţujem za úspech PAS spolupôsobenie, s ostatnými 

zainteresovanými, na politikov a poslancov vo veci regulácií v maloobchode, kde došlo najprv 

k schváleniu a následne k zrušeniu nezmyselného zákona a odvodu. 

 

Rovnako sme prispeli do debaty o potrebe zaviesť vzorca na zvyšovanie minimálnej mzdy. Je pravdou, 

ţe výsledná úprava je nesprávna a pre niektoré skupiny podnikateľov aţ likvidačná, ale princíp 

zvyšovania vzorcom v zákone je a ďalej budeme pracovať na tom aby sa do neho dostali správne 

parametre pridanej hodnoty. 

 

Spolu s AmCham a ďalšími partnermi sme vyvinuli tlak na Prezidentku SR aby nepodpísala novelu 

zákona o verejnom obstarávaní, čo sa nakoniec aj podarilo. 

 

Rovnako povaţujem za úspech, ţe naše prieskumy sa stali hlasom podnikateľov k dôleţitým 

spoločenským a podnikateľským témam a vzhľadom na to, ţe ich zasielame okrem médií aj poslancom 

národnej rady ako aj predsedovi vlády a na vybrané ministerstvá, sú názory podnikateľskej obce 

politikom ale aj spoločnosti známe. Budeme pokračovať v snahe aby mali čo najväčší vplyv. 

 

Ako úspech hodnotím aj zaradenie zrušenia bankového odvodu do programu viacerých politických 

strán, pričom minimálne o jednej vieme, ţe tak urobila ako reakciu na náš prieskum medzi 

podnikateľmi, ktorý sme politickým stranám zaslali. 
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Skôr ako potvrdenie zmysluplnej činnosti  neţ úspech vás informujem, ţe Index podnikateľského 

prostredia sa stal v minulom roku objektom niekoľkých diplomových prác študentov vysokých škôl  

 

v SR ako aj súčasťou jedného vedeckého článku Theimpact of institutionalenviroment on 

slovakentreprises and theisnstitutionalhysteresiseffect.  

 

5. Rozpočet 2019 

5.1.1 Príjmy 

Celkovo      25.815,81€ 

z toho:  

adresár RPVS        2.250,-€ 

členské      15.800,-€ 

2% dane spolu       1.222,81€      
z toho členské           500,- € 

ostatné 2%           722,81€ 

Príjmy od INEKO       1.100,-€ 

Príjem od fyzických osôb        210,-€ 

Projekt  „Turecko“    5.233,-€   

 

5.1.2 Výdavky 

Celkovo      25.603,14 € 

z toho:  

Cestovné           290,48 € 

Reprezentácia           899,35 € 

Spotreba materiálu a ostatné sluţby     5.678,22 € 

Nájom a sluţby       3.094,20€ 

Účtovníctvo 2019      1.080,00 € 

Výkonný riaditeľ Serina     7.200,00 € 

Mzdové náklady – asistentka      4.469,65€ 

Web, licencie a pop.          458,24 € 

Analýzy           558,- € 

Projekt        1.875,-€  

 

5.1.3 Hospodársky výsledok 

Hospodársky výsledok za rok 2019  +212,67 € 

 

 

 

https://www.cjournal.cz/files/334.pdf
https://www.cjournal.cz/files/334.pdf
https://www.cjournal.cz/files/334.pdf
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