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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 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 ináč. Hoci pôsobí v prostredí, kde 

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

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. 

 

http://www.alianciapas.sk/
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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 2020 

Akontax Plus, s. r. o., Žilina 

Herz, s.r.o., Bernolákovo 

Intech Control, s.r.o., Bratislava 

Janom, s.r.o., Dohňany 

Košalko Consulting, s.r.o., Nitra 

Magna Energia, a.s., Piešťany 

Majordomus s.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 

Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava 
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2 Zhrnutie roka z pohľadu Prezidenta PAS 
 

Pandémia spôsobená vírusom COVID-19 v roku 2020 významne ovplyvnila život celej 

spoločnosti, ale myslím, že nebudem preháňať, keď poviem, že jednou z najviac postihnutých 

skupín obyvateľstva boli a sú podnikatelia a živnostníci. Určite tým nechcem podceňovať 

výzvy, ktorým čelili zdravotníci, učitelia, umelci, štátna a komunálna správa. A už vôbec si 

nedovolím zľahčovať riziká, ktorým dnes čelia ľudia v prvej línii, kde ide naozaj o život. 

Podnikatelia však hrajú špecifickú úlohu v tom, že majú zodpovednosť za to, aby si ľudia, 

ktorých zamestnávajú, udržali schopnosť uživiť seba a svoju rodinu. A samozrejme, tí 

podnikatelia a živnostníci, ktorí sú samoživitelia, majú zodpovednosť sami za seba a významne 

odbremeňujú štát. PAS sa intenzívne venovala problematike dopadov pandémie na 

podnikateľské prostredie a realizovala dva prieskumy zamerané na spokojnosť podnikateľov 

s opatreniami vlády na poskytnutie pomoci. Uvítal som, že dvaja členovia Rady PAS, Peter 

Goliaš a Ján Marušinec, boli prizvaní do ekonomického krízového štábu a určite prispeli 

k prijatiu tých účinnejších opatrení. Žiaľ, neschopnosť koalície realizovať potrebné opatrenia 

s dostatočnou jasnosťou, adresnosťou a predovšetkým rýchlosťou, spôsobila to, že 

predovšetkým malé a stredné podniky museli prijať buď drastické opatrenia alebo aj ukončiť 

svoje podnikanie. To platí predovšetkým pre hotely a gastro biznis.  

 

Pandémia významne ovplyvnila schopnosť koaličných strán napĺňať priority svojich volebných 

programov. Už tradične, PAS hodnotila pred parlamentnými voľbami kvalitu volebných 

programov, pričom z tohto hodnotenia vyšla najlepšie strana SaS. Hoci sa podarilo realizovať 

prvé podnikateľské „kilečko“, čaká nás ešte dlhá cesta pri odstraňovaní byrokratickej záťaže 

a predovšetkým podpory rýchlejšej realizácie podnikateľských zámerov spolu so znížením 

odvodového zaťaženia. Budem pozorne sledovať, ako rýchlo sa podarí zrealizovať ďalšie 

avizované kilečká a ako sa v nich zahrnuté opatrenia prejavia na zvyšovaní kvality 

podnikateľského prostredia.   

 

Pochopiteľne, pandémia významným spôsobom zhoršila stav verejných financií, a preto bude 

kriticky dôležité, aby vláda pripravila v rámci Plánu obnovy také štrukturálne reformy, ktoré 

ich umožnia ozdraviť. O tom sme viedli diskusiou aj v poslednom diskusnom klube PAS. Som 

veľmi rád, že v diskusných kluboch sme aj napriek sťaženým podmienkam dokázali pokračovať 

a privítal by som, keby sa ich v budúcnosti zúčastnili aj tí členovia, ktorí tak zatiaľ neurobili. 

Budeme sa naďalej snažiť vyberať aktuálne témy a pozývať hostí, ktorí nám budú schopní 

fundovane a profesionálne poskytnúť užitočné informácie k prioritám, ktorým podnikatelia 

venujú pozornosť.   

 

Som rád, že sme najmä vďaka iniciatíve výkonného riaditeľa PAS, Petra Serinu, zrealizovali 

prvý ročník ankety o cenu Primus/Pessimus. Možno aj naším prispením sa podarilo dosiahnuť, 

že „ocenený“ zákon o minimálnej mzde nedostal šancu na realizáciu, čo by predovšetkým v tak 

krízovej situácii, akú zažívame dnes, bolo ďalším klincom do rakvy už beztak ohrozeným 

podnikom. Dúfam, že cenou Primus ocenený zákon o  niektorých opatreniach na znižovanie 

administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, vyslal jasnú správu o tom, čo je potrebné robiť pre zlepšovanie 

kvality podnikateľské prostredia tak, aby viac ľudí malo záujem zobrať svoj osud do vlastných 

rúk. Dôvera v podnikateľské prostredie bude v období po zvládnutí pandémie kritickým 

faktorom toho, aby sa podnikateľský sentiment začal zotavovať a aby ľudia vnímali, že riziko 

podnikania stojí za to.  
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Pandémia urýchlila zmeny, ktoré budú čoraz viac vplývať na to, ako bude podnikanie fungovať. 

Jedným z trendov, ktoré si treba všímať, je to, že práca z domu urýchli rast počtu freelancerov, 

ktorí budú z domu poskytovať služby viacerým podnikateľom, resp. zákazníkom. To je dobrá 

správa, pretože tento trend bude pozitívne vplývať na rast produktivity a na spokojnosť ľudí, 

ktorí sa budú živiť takýmto spôsobom. To môžem potvrdiť aj z vlastnej skúsenosti.  

 

Aby takéto preskupenie pracovného trhu bolo úspešné, je veľmi dôležité, ako sa podarí 

zreformovať vzdelávací systém. Je najvyšší čas, aby náš vzdelávací systém zohľadnil zručnosti 

a znalosti, ktoré sú už teraz najdôležitejšie pre rozvoj ľudí, organizácií a spoločnosti. Vyberám 

zo zoznamu, ktorý pripravilo Svetové ekonomické fórum tie tri, ktoré podľa môjho názoru pre 

našu krajinu predstavujú najväčšiu výzvu 

 

 analytické myslenie a inovácie, 

 kreativita, originalita a iniciatíva 

 schopnosť vyrovnávať sa s prekážkami, odolnosť voči stresu a flexibilita 

 

Chcem tu zdôrazniť, že pri hodnotení volebných programov strán, o ktorom píšem vyššie, sme 

vychádzali z priorít podnikateľov, ktoré sme zisťovali prieskumom. Vzdelávanie je dnes pre 

podnikateľov jednoznačne najväčšou prioritou, o čom svedčí aj blog nášho člena Martina 

Baláža. 

 

Stará ľudová múdrosť hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré. Chcem veriť, že kríza roku 2020 

vyslala jasné signály k tomu, čo treba riešiť rýchlo, razantne a najmä profesionálne. PAS sa 

bude i naďalej snažiť o to, aby prispela predovšetkým k tej profesionalite.  
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3 Prehľad aktivít v roku 2020 

 

3.1 Činnosť v roku 2020 po mesiacoch 

Január – v januári sme sa venovali príprave výročnej správy za rok 2019, analýze daní 

z nehnuteľností za rok 2019 a spracovaniu prieskumu medzi podnikateľmi ohľadom volieb, 

ktorý je súčasťou analýzy volebných programov. V Istanbule sa účasťou našich zástupcov na 

konferencii, skončil projekt s tureckým partnerom TÜRKONFED pod názvom "Vylepšenie 

colnej únie smerom k férovému obchodu a konkurencieschopnosti malých a stredných 

podnikov (MSP)“. Publikovali sme blog s názvom Správa o stave podnikania z pohľadu 

podnikateľa. 

Február – začiatkom februára sme spracovali a mediálne prezentovali hodnotenie prieniku 

programov strán vo voľbách s Desatorom PAS. Taktiež sa 11.02.2020 sa uskutočnilo výročné 

zasadnutie PAS, na ktorom sme predebatovali činnosť PAS v roku 2019. Zároveň sme 

11.2.2020 zrealizovali III. Diskusný klub PAS na tému: Voľby 2020 so sociológom Michalom 

Vašečkom. Spolu so zamestnávateľskými združeniami a obchodnými komorami sme podporili 

stanovisko, ktorým sme dali najavo, že nie je správne využívať verejné financie na politickú 

kampaň. Zároveň sme podporili výzvu na účasť vo voľbách. V priebehu februára sme pripravili 

prehľad daní z nehnuteľností. Výsledkom prehľadu je zistenie, že dane sa zvyšovali takmer 

všade a to radikálne. Obdržali sme návrh rozpočtu na projekt o Efektívnosti vynakladania 

fondov EÚ v končiacom programovom období, a to na 12.500,-€ s DPH. 

Marec – v mesiaci marec sme pripravili a poslali listy ohľadom partnerstva do projektu EÚ 

a taktiež sme zaslali listy vyše 100 podnikateľom s ponukou členstva. V priebehu marca sme 

zrealizovali a odprezentovali prieskum ohľadom ekonomických opatrení v hospodárstve v 

súvislosti s pandémiou vírusu. Z prieskumu vyplynulo, že pri súčasných obmedzeniach v trvaní 

mesiaca existenčne ohrozia 53,7 % podnikateľov. Ak by trvali dva mesiace 94 ,6% 

podnikateľov si myslí, že to bude znamenať zánik podnikania mnohých živnostníkov a firiem. 

Zároveň sme k aktuálnej situácii na Slovensku počas koronavírusu uverejnili aj stanovisko. Na 

stránku sme taktiež pridali Vyhlásenie podnikateľských združení k voľbám do NR SR 29. 

februára 2020. Uverejnili sme aj blog na tému Riadenie priorít v boji s koronavírusom. 

Apríl – začiatkom mesiaca sme odprezentovali stanovisko k riešeniu krízy spôsobenej 

koronavírusom, ktoré bolo smerované k vláde SR. Uverejnili sme výsledky SUPERINDEXU 

2020. Z hodnotení vyplýva, že Slovensko prestupuje na mieste. Uverejnili sme stanovisko PAS 

k Programovému vyhláseniu vlády. Pripravili sme IPP za II. polrok 2019 a zrealizovali sme 

prieskum Svetového ekonomického fóra. 

Máj – počas mája prebiehalo hlasovanie IPP za 2. polrok 2019. IPP opäť klesol, pričom za II. 

polrok 2019 sa prepad prehĺbil. Zrealizovali sme aj I. interné kolo hlasovania o zákonoch v cene 

Primus/Pessimus 2019. Dňa 21.05.2020 sa konal IV. diskusný klub na tému verejné financie. 

Hosťom diskusie bol pán Juraj Kotian, ktorý nám bližšie priblížil reálny stav verejných financií 

v SR. Uskutočnili prieskum, prostredníctvom ktorého sme zisťovali názor podnikateľov na 

prijaté ekonomické opatrenia v súvislosti s koronavírusom, do ktorej sa hospodárstvo SR a 

podnikanie dostalo. Dňa 10.06.2020 sme organizovali spolu s INEKO a Zastúpením EK v SR 

odbornú debatu - Ako z krízy von – hľadanie optimálneho plánu na oživenie ekonomiky a 

https://www.alianciapas.sk/wp-content/uploads/2020/01/kobiler-icin-gumruk-birligi-raporu.pdf
https://www.alianciapas.sk/wp-content/uploads/2020/01/kobiler-icin-gumruk-birligi-raporu.pdf
https://www.alianciapas.sk/wp-content/uploads/2020/01/kobiler-icin-gumruk-birligi-raporu.pdf
https://pas.blog.sme.sk/c/525757/sprava-o-stave-podnikania-z-pohladu-podnikatela.html
https://pas.blog.sme.sk/c/525757/sprava-o-stave-podnikania-z-pohladu-podnikatela.html
https://www.alianciapas.sk/2020/02/10/pohlad-pas-na-programy-stran-pred-parlamentnymi-volbami-vo-februari-2020/
https://www.alianciapas.sk/2020/02/10/pohlad-pas-na-programy-stran-pred-parlamentnymi-volbami-vo-februari-2020/
https://www.alianciapas.sk/2020/03/04/iii-diskusny-klub-pas-na-temu-volby-2020/
https://www.alianciapas.sk/2020/02/18/verejne-financie-nemaju-sluzit-na-politicku-kampan/
https://www.alianciapas.sk/2020/03/04/vyhlasenie-podnikatelskych-zdruzeni-k-volbam-do-nr-sr-29-februara-2020/
https://www.alianciapas.sk/2020/02/07/dane-z-nehnutelnosti-sa-zvysili-takmer-vsade-v-mnohych-mestach-radikalne-poplatok-za-rozvoj-zaviedli-dalsie-mesta-2/
https://www.alianciapas.sk/2020/03/26/prieskum-pas-o-ekonomickych-opatreniach-v-hospodarstve-v-suvislosti-s-pandemiou-virusu/
https://www.alianciapas.sk/2020/03/26/prieskum-pas-o-ekonomickych-opatreniach-v-hospodarstve-v-suvislosti-s-pandemiou-virusu/
https://www.alianciapas.sk/2020/03/26/podnikatelia-ziadaju-popri-boji-s-koronavirusom-obnovenie-ekonomickeho-zivota-a-reformy-podnikatelskeho-prostredia/
https://www.alianciapas.sk/2020/03/04/vyhlasenie-podnikatelskych-zdruzeni-k-volbam-do-nr-sr-29-februara-2020/
https://www.alianciapas.sk/2020/03/04/vyhlasenie-podnikatelskych-zdruzeni-k-volbam-do-nr-sr-29-februara-2020/
https://pas.blog.sme.sk/c/531782/riadenie-priorit-v-boji-s-koronavirusom.html
https://www.alianciapas.sk/2020/04/09/stanovisko-pas-k-rieseniu-krizy-sposobenej-koronavirusom/
https://www.alianciapas.sk/2020/04/24/hodnotenie-slovenska-sa-mierne-zhorsilo-a-stale-viac-zaostava-v-stave-podnikatelskeho-prostredia-oproti-svetu/
https://www.alianciapas.sk/2020/04/24/hodnotenie-slovenska-sa-mierne-zhorsilo-a-stale-viac-zaostava-v-stave-podnikatelskeho-prostredia-oproti-svetu/
https://www.alianciapas.sk/2020/05/01/stanovisko-pas-k-programovemu-vyhlaseniu-vlady-2020-2024/
https://www.alianciapas.sk/2020/06/11/podnikatelske-prostredie-na-slovensku-je-v-zlom-stave/
https://www.alianciapas.sk/2020/06/09/iv-diskusny-klub-pas-na-temu-verejne-financie/
https://www.alianciapas.sk/2020/06/03/webinar-ako-z-krizy-von-hladanie-optimalneho-planu-na-ozivenie-ekonomiky-a-ozdravenie-verejnych-financii/
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ozdravenie verejných financií. Uverejnili sme aj dva blogy a to: Stanovisko PAS k 

Programovému vyhláseniu vlády 2020-2024 a Poučenie z korona - krízového vývoja. 

Jún –  odprezentovali sme výsledky prieskumu o stave podnikania dva mesiace po zavedení 

karantény. Väčšina podnikateľov si myslí, že vláda krízovú situáciu a pomoc vo vzťahu k 

podnikateľom nezvládla. Po internom hlasovaní sme zrealizovali aj hlasovanie medzi 

podnikateľmi ohľadom ceny Primus/Pessimus 2019. Na našej stránke sme uverejnili výsledky 

veľkého reprezentatívneho empirického výskumu, ktorý bol zameraný na zistenie stavu rozvoja 

etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí. Uskutočnili ho v roku 2019 vedci z Fakulty 

managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Na stránku sme taktiež pridali dokument, 

ktorý obsahuje odporúčania INEKO na posilnenie pravidiel rozpočtovej zodpovednosti, 

zrýchlenie ekonomického rastu a ozdravenie verejných financií na SR. Pribudol nám opäť nový 

blog na tému Budúcnosť krajiny je v konkurencieschopnosti - digitálnej. 

Júl – venovali spracovaniu a vyhodnoteniu dvoj ceny Primus/Pessimus. Výsledkom je 

rozhodnutie hlasujúcich, že najlepší zákon roku 2019 pochádza z dielne p. Rašiho, v tom čase 

podpredsedu vlády pre elektronizáciu, ktorý sa týkal elektronizácie verejnej správy. Ako 

najhorší zákon vyhrala novela zákona o minimálnej mzde z dielne poslancov p. Fica a p. 

Tomáša. Pripravili podklady na realizáciu IPP za 1. polrok 2020. Odprezentovali sme 

stanovisko k sociálnemu balíku a potrebe reformy daní a odvodov.  

August – v júli a auguste prebehli voľby do orgánov PAS a spustili sme hlasovanie o IPP za 1. 

polrok 2020. 

September – začiatkom septembra sme sa prihlásili k vízii Slovensko 2030 * Krajina TOP 20. 

V septembri nás INEKO oslovilo na projekt financovaný CIPE, ktorého nosná téma je 

decentralizácia verejnej správy v SR a jej reforma. V rámci projektu realizujeme prieskumy, 

ako aj rozhovory s podnikateľmi na celom území. Zároveň budeme participovať na analýze. 

Zrealizovali sme prieskum na tému potrebných výdavkov a reforiem v súvislosti s NGEU (Next 

Generation EU). Za najdôležitejšie reformy podnikatelia považujú systematické zlepšovanie 

podnikateľského prostredia a reformu justície. Z výdavkov, ktoré by mali byť financované z 

NGEU, označili za najdôležitejšiu podporu vysokých škôl, vedy a výskumu ako aj výstavbu a 

rekonštrukciu nemocníc. V priebehu septembra sme spracovali výsledky IPP za 1. polrok 2020. 

Hodnota IPP po opäť klesla, ale nespokojnosť s podnikateľským prostredím sa zmierňuje. 

Október – Dňa 16.10.2020 sa uskutočnil V. Diskusný klub. Diskutovali sme s p. Remetom na 

tému Dane a odvody, plány a realizácia z NG EÚ. Pripravili prieskum medzi podnikateľmi o 

potrebe decentralizácie. 

November – začiatkom novembra sme prijali stanovisko k verejným financiám a plánu obnovy. 

V priebehu novembra sme spustili 2 prieskumy. Jeden ohľadom potreby decentralizácie v rámci 

projektu s INEKO a druhý ohľadom aktuálnej situácie podnikateľov počas druhej vlny, ktorý 

bude podkladom k stanovisku PAS k aktuálnej situácii. Uverejnili sme 3 nové blogy na 

nasledovné témy: Slovensko potrebuje zásadné reformy, kvalitné vzdelávanie a zdravé verejné 

financie, Stanovisko PAS k sociálnemu balíku a potrebe reformy daní a odvodov a Keď slovo 

zmena stratí svoj pozitívny význam.  

https://pas.blog.sme.sk/c/534894/stanovisko-pas-k-programovemu-vyhlaseniu-vlady-2020-2024.html
https://pas.blog.sme.sk/c/534894/stanovisko-pas-k-programovemu-vyhlaseniu-vlady-2020-2024.html
https://pas.blog.sme.sk/c/537019/poucenie-z-korona-krizoveho-vyvoja.html
https://www.alianciapas.sk/2020/06/25/prieskum-o-stave-podnikania-dva-mesiace-po-zavedeni-karanteny/
https://www.alianciapas.sk/2020/06/25/prieskum-o-stave-podnikania-dva-mesiace-po-zavedeni-karanteny/
https://www.alianciapas.sk/2020/06/16/etika-v-slovenskom-podnikatelskom-prostredi/
https://www.alianciapas.sk/2020/06/16/etika-v-slovenskom-podnikatelskom-prostredi/
https://www.alianciapas.sk/2020/06/25/ako-z-krizy-von-hladanie-optimalneho-planu-na-ozivenie-ekonomiky-a-ozdravenie-verejnych-financii/
https://pas.blog.sme.sk/c/537010/buducnost-krajiny-je-v-konkurencieschopnosti-digitalnej.html
https://www.alianciapas.sk/2020/09/01/cena-primus-pessimus-hodnotenie-zakonov/
https://www.alianciapas.sk/2020/07/23/stanovisko-pas-k-socialnemu-baliku-a-potrebe-reformy-dani-a-odvodov/
about:blank
https://www.alianciapas.sk/2020/10/02/prieskum-pas-a-ineko-o-vydavkoch-a-reformach-v-suvislosti-s-ngeu-next-generation-eu/
https://www.alianciapas.sk/2020/10/02/prieskum-pas-a-ineko-o-vydavkoch-a-reformach-v-suvislosti-s-ngeu-next-generation-eu/
https://www.alianciapas.sk/2020/09/29/negativny-pohlad-podnikatelov-na-podnikatelske-prostredie-sa-za-posledne-roky-vyrazne-zmiernil/
https://www.alianciapas.sk/2020/11/07/v-diskusny-klub-pas-na-temu-reforma-dani-a-odvodov-plany-a-realita/
https://www.alianciapas.sk/2020/11/02/slovensko-potrebuje-zasadne-reformy-kvalitne-vzdelavanie-a-zdrave-verejne-financie-2/
https://pas.blog.sme.sk/c/547822/slovensko-potrebuje-zasadne-reformy-kvalitne-vzdelavanie-a-zdrave-verejne-financie.html
https://pas.blog.sme.sk/c/547822/slovensko-potrebuje-zasadne-reformy-kvalitne-vzdelavanie-a-zdrave-verejne-financie.html
https://pas.blog.sme.sk/c/547819/stanovisko-pas-k-socialnemu-baliku-a-potrebe-reformy-dani-a-odvodov.html
https://pas.blog.sme.sk/c/547832/ked-slovo-zmena-strati-svoj-pozitivny-vyznam.html
https://pas.blog.sme.sk/c/547832/ked-slovo-zmena-strati-svoj-pozitivny-vyznam.html
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December – Dňa 03.12.2020 sme sa zúčastnili online rozhovoru s poradcami Prezidentky SR,  

R. Palom a P. Kubinom, v rámci Iniciatívy za právny štát, organizovanom AmCham. Cieľom 

bolo upozorniť prezidentku na negatívne javy, ktoré začínajú prevládať, a to nielen voči 

podnikateľskému sektoru. Rovnako sme sa dňa 03.12.2020 zúčastnili aj hĺbkového rozhovoru 

na odovzdanie skúseností a názorov PAS vo vzťahu k čerpaniu fondov EÚ v novom 

programovom období, kde sme prezentovali aj výsledky nášho projektu o efektívnosti čerpania 

fondov. Pridali sme taktiež nový blog na tému Keď sa adresnosť štátnej pomoci zmení na 

prepisovanie údajov, ktoré štát má. 

3.2 Zhrnutie aktivít za rok 2020 

Celkovo sme mali za rok 2020: 37 hlavných výstupov, a to 4x prieskum + 2x prieskum v rámci 

projektu CIPE/INEKO,  2x IPP, 1x dane z nehnuteľností, 1x cena Primus/Pessimus, 1x 

Rebríček konkurencieschopnosti Svetového obchodného fóra, 6x stanovisko, 1x Superindex 

PAS, 3x Diskusný klub PAS, 10x blog PAS a 7x iný výstup /stanovisko v rámci Rule of Law, 

analýza prieskumov, 1x webinár s INEKO a Zastúpením EK/. Našu činnosť sme oproti roku 

zvýšili o 36% /24 výstupov za rok/. 

3.3 Informačník 

Mesačne zasielame našim členom informáciu o našej činnosti za uplynulý a plánoch na 

nasledujúci mesiac, pozývame členov na podujatia a zasielame informácie. V roku 2020 sme 

zaslali členom 12-násť Informačníkov. 

Členom PAS sa prihovárajú v Informačníku členovia PAS ochotní prostredníctvom úvodníka 

podeliť sa so svojim názorom na oblasť či skutočnosť, ktorú považujú za dôležitú. Ďakujeme 

všetkým, ktorí túto príležitosť využili a veríme, že sa k nim pripoja aj členovia, ktorí tak doteraz 

neurobili. Názory členov považujeme za inšpiratívne a dôležité. 

3.4 Webstránka, sociálne siete a blog 

PAS má webové sídlo na www.alianciapas.sk. Z údajov GoogleAnalytics vyplýva, že webové 

sídlo PAS si zobrazí priemerne 1.154 návštevníkov mesačne, za rok 13.851 návštevníkov, čo 

je oproti roku 2019 nárast o 19% a zobrazia si priemerne 3160 stránok mesačne, za rok 

37.919.

zdroj GoogleAnalytics 

https://pas.blog.sme.sk/c/550031/ked-sa-adresnost-statnej-pomoci-zmeni-na-prepisovanie-udajov-ktore-stat-ma.html
https://pas.blog.sme.sk/c/550031/ked-sa-adresnost-statnej-pomoci-zmeni-na-prepisovanie-udajov-ktore-stat-ma.html
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Aktívnych používateľov sme mali 1275 mesačne, čo oproti roku 2018 predstavuje nárast o 

33,09%. 

 

zdroj GoogleAnalytics 

 

3.4.1 Sociálne siete 

Na sociálnej sieti Linkedin si náš profil si pozrie priemerne 20 ľudí týždenne. Máme 163 

kontaktov a 168 sledovateľov, čo je nárast o cca 14% pri kontaktoch a o 15% pri 

sledovateľoch oproti roku 2019. Pravidelne dosahujeme viac ako 25 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 prítomný na Facebooku, kde komunikujeme spôsobom prístupným bežným 

obyvateľom, t.z. neprofesionálom. Na Facebooku máme 352 sledovateľov, čo je nárast o cca 

16% oproti roku 2019. 

3.4.2 Blog 

V roku 2020 sme publikovali 10 blogov, s celkovou čítanosťou 2.185 ľudí. Celková čítanosť 

od založenia blogu je 12.631 ľudí. Priemerná čítanosť je 604 ľudí. 

 

3.5 Rada PAS 

Rada PAS sa v roku 2020 stretla 10 krát. 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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3.6 PAS v médiách 

V priebehu roku 2020 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 23 krát čo je o 26% viac ako v roku 2019, a to na 

STV, TA3 a Markíze. 

RÁDIÁ: 

V rádiách sme sa za rok prezentovali 4 krát, čo je o 100% viac ako v roku 2019. Boli to rádiu 

Vlna a rozhlase RTVS. 

MÉDIÁ (články v časopisoch a na internetové portály): 

V médiách tohto typu sme sa objavili 191 krát, nárast o 8,9% oproti roku 2019 a to poskytnutím 

názorov a stanovísk k rôznym témam alebo prostredníctvom našich prieskumov. 

Celkovo sme sa v médiách objavili 218 krát, nárast o 11,47% oproti roku 2019. V priemere sme 

sa v médiách objavili 18,17 krát za mesiac.  
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4 Úspechy PAS 2020 
 

Vstup Slovenskej sporiteľne, a.s. do PAS. 

Za úspech považujeme realizáciu plánovaných troch Diskusných klubov PAS, ako miesta kde 

si podnikatelia môžu vymeniť názory a skúsenosti medzi sebou na nastolenú tému. Je to priestor 

kde sa môžu vyjadriť slobodne a konštruktívne medzi sebou.  

Rovnako považujeme za úspech, že naše prieskumy sa stali hlasom podnikateľov k dôležitým 

spoločenským a podnikateľským témam a vzhľadom na to, že 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. 

Za úspech taktiež považujeme vyvinutie tlaku, spolu s ostatnými zástupcami podnikateľov a 

zamestnávateľov, na poslancov a ministrov vlády aby sa pomoc pre podnikateľov zasiahnutých 

proti pandemickými opatreniami zvýšila, oproti pôvodne schválenej v prvej vlne a zároveň aby 

sa rozšírila na čo najširší okruh postihnutých.  

Realizovali sme 0. ročník dvojceny Primus/Pessimus, ktorá zaujala nielen médiá ale aj 

politikov. Podnikateľmi ocenený najhorší zákon bol nakoniec zmenený a najlepší zákon 

o digitalizácii sa ukázal byť najmä v čase pandémie jednoznačne jedným z najprínosnejších pre 

štát aj podnikateľov. 

Ako úspech hodnotím aj zrušenie bankového odvodu nakoľko strana SAS si tento návrh 

osvojila ako reakciu na náš prieskum medzi podnikateľmi z roku 2019, ktorý sme zaslali 

politickým stranám. 

 

So zastúpením Európskej komisie a INEKO sme spolu organizovali ekonomický webinár s 

názvom Ako z krízy von týkajúci sa verejných financií a deficitu rozpočtu, ktorý mal výborné 

mediálne pokrytie a sledovalo ho viac ako 20 tisíc ľudí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alianciapas.sk/category/diskusny-klub-pas/
https://www.alianciapas.sk/category/primus_pessimus/
https://www.facebook.com/zekvsr/videos/252316916106768
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5 Rozpočet 2020 

5.1. Príjmy 

Celkovo     30.835,31€ 

z toho: 

adresár RPVS     1.800,- € 

členské                                                          19.800,- € 

2% dane spolu                                                1.715,64€                                                

z toho členské                                                    500,- € 

ostatné 2%                                                      1.215,41€ 

Príjmy od Zastúpenia EK v SR, webinár       7.509,77€ 

Dary                                     9,90€ 

 

5.2 Výdavky 

Celkovo                                                      30.422,87 € 

z toho: 

Cestovné                                                        199,20 € 

Reprezentácia                                                 1.575,48 € 

Spotreba materiálu    2.865,82 € 

Prevádzka oz /nájom, ost. služby/  5.197,54 € 

Účtovníctvo 2020                                       1.080,00 € 

Výkonný riaditeľ Serina                             7.200,00 € 

Mzdové náklady – asistentka                          4.784,83€ 

Projekty      7.520,-€  

  

  

5.3 Hospodársky výsledok 

Hospodársky výsledok za rok 2020           +412,44 € 

 

V súvislosti s rozpočtom chcem poďakovať všetkým členom za členské príspevky, pánovi 

Smolárovi, zo Soitron-u, za príspevok 2% nad rámec členského príspevku, ktoré použijeme na 

realizáciu projektu. Taktiež chcem poďakovať p. Goliašovi z INEKA, ktorý nás oslovil na spolu 

organizáciu webinára pre Zastúpenie EK v SR, ako aj na realizáciu projektu financovaného 

CIPE o decentralizácii. 
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