
                   

 
 

 

Vážený pán 

Mgr. Boris Kollár 

predseda NR SR 

Národná rada Slovenskej republiky 

Námestie Alexandra Dubčeka 1 

812 80 Bratislava 

         

V Bratislave, dňa 15. novembra 2022 

 

Vážený pán predseda NR SR,  

v mene dolupodpísaných zamestnávateľských organizácií vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad prebiehajúcim 
legislatívnym procesom na pôde Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR), ktorý už viac ako dva mesiace vyvoláva 
v radoch podnikateľov a investorov na Slovensku veľkú mieru znepokojenia a neistoty z budúceho vývoja 
podnikateľského prostredia.  

Predpokladáme, že vnímate pokračujúce rozhorčenie jednotlivých odvetví a profesných organizácií k návrhom 
zákonov, ktoré boli nečakane a v bezprecedentnom množstve predložené na konci leta na rokovanie NR SR.  

Tieto organizácie vytrvalo tieto návrhy kritizujú nielen pre skutočnosť, že ich predkladatelia sa úmyselne vyhli 
riadnemu legislatívnemu procesu, ale aj pre rozsah a množstvo navrhovaných zmien s vážnymi dopadmi na ich 
fungovanie.  

Časté zmeny zákonov samotné vplývajú na podniky a ich fungovanie negatívne. Musia sa im mnohokrát prispôsobiť 
len za cenu zvyšovania nákladov alebo škrtania vlastných rozvojových plánov.  

V súčasnosti však čelia situácii, kedy im dramaticky rastú náklady v dôsledku nárastu cien energií. Súčasne upadá 
kúpna sila ich zákazníkov a odberateľov pod ťarchou inflácie. V takomto podnikateľsky nepriaznivom čase sú v NR 
SR na programe opatrenia, ktoré im majú fungovanie skomplikovať ešte viac, najmä: 

1. Novela zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorou sa má odvod zvýšiť na 
3-násobok a zvýšiť tak daňové zaťaženie vybraných firiem o takmer 10 %. 

2. Novela Zákonníka práce zvyšujúca cenu práce počas noci, víkendov či sviatkov. 

3. Novela Zákonníka práce zakazujúca od januára 2023 maloobchodný predaj počas nedieľ. 

4. Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, uvádzajúca do praxe aplikáciu na kontrolu 
bločkov, ktorá firmy zaťaží len ďalšími povinnosťami bez pozitívneho vplyvu na ich podnikanie a otázneho 
vplyvu na hospodárenie štátu. 

Každý z týchto návrhov by si aj v časoch hospodárskeho rastu a stability na trhu vyžadoval odbornú debatu 
a podrobné zváženie svojich dopadov na spoločnosť i ekonomiku. Namiesto toho sme svedkami ohýbania 
legislatívneho procesu a vyhýbaniu sa všetkým procedúram garantujúcim základnú kvalitu pri tvorbe legislatívy. 



 

Dovoľujeme si poukázať na skutočnosť, že k väčšine poslaneckých návrhov predložených na rokovanie NR SR, na 
čele s tými uvedenými vyššie, ani za dva mesiace od otvorenia septembrovej schôdze neprebiehajú zásadné odborné 
diskusie, ktoré by sa obchádzanie štandardných pravidiel tvorby legislatívy pokúšali kompenzovať.  

V dnešnej náročnej situácii sa preto nálada medzi podnikateľmi naďalej zhoršuje, znižuje sa miera dôvery vo verejné 
inštitúcie a na trhu panuje extrémna miera neistoty a nervozity.  

Práve na predchádzanie týmto javom slúži legislatívny proces, ktorý má svoje pravidlá, postupy a dostatočné lehoty. 
Obchádzaním tejto praxe v takom rozsahu, akého sme svedkami v súčasnosti, vzniká chaos, ktorý v konečnom 
dôsledku negatívne vplýva nielen na podnikateľské prostredie, ale aj na ekonomiku ako celok, na stav právneho štátu 
na Slovensku, a nakoniec aj na obyvateľov, ktorých živobytie tiež od riadneho chodu hospodárstva závisí.  

Aj z toho dôvodu podnikateľské a zamestnávateľské organizácie dlhodobo poukazujú na to, že v aktuálnej 
spoločenskej a ekonomickej situácii potrebuje naše hospodárstvo návrhy, ktoré zjednodušia podmienky a skvalitnia 
prostredie pre každodenné fungovanie firiem, nie naopak.  

Z tohto dôvodu Vás, vážený pán predseda NR SR, žiadame o osobnú angažovanosť v tejto veci. Ako zástupcovia 
podnikateľov všetkých veľkostí sme presvedčení, že návrhy zákonov s vážnym vplyvom na podnikateľské prostredie, 
ktoré neboli podrobené odbornej diskusii a analýzam dopadov, by mali byť z rokovania NRSR stiahnuté a predložené 
príslušnými orgánmi štátnej správy do legislatívneho procesu v zmysle zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych 
predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky.   

 

S pozdravom, 

 

 
 
RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA  Ing. Alexej Beljajev  Ing. Tomáš Malatinský, MBA 
              prezident RÚZ      prezident APZD        prezident AZZZ SR 
 
 
 

      Gabriel Galgóci    Ing. Emil Fitoš 
                    prezident AmCham Slovensko                prezident ITAS 
 

 

 

 

 

 

Na vedomie:  

Mgr. Jana Žitňanská 

poslankyňa NR SR 

Národná rada Slovenskej republiky 

Námestie Alexandra Dubčeka 1 

812 80 Bratislava 

 



                   

 
 

 

Mgr. Michal Šipoš 

poslanec NR SR 

Národná rada Slovenskej republiky 

Námestie Alexandra Dubčeka 1 

812 80 Bratislava 

 

Mgr. Peter Pčolinský 

poslanec NR SR 

Národná rada Slovenskej republiky  

Námestie Alexandra Dubčeka 1 

812 80 Bratislava 

 

 

 


