
 
 

                   

 

 

 

 

bod č. 11 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov 

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2019 

 

1. Stručný popis návrhu, cieľ a obsah materiálu 

Materiál bol predložený do pripomienkového konania Ministerstvom financií Slovenskej republiky.  

▪ Národný program reforiem 2019 popisuje štrukturálne opatrenia, ktoré vláda SR plánuje realizovať 

najmä v najbližších dvoch rokoch. Do prípravy a realizácie národného programu sú primárne 

zapojené rezorty zodpovedné za ekonomickú a sociálnu agendu.  

▪ Materiál obsahuje odpočet opatrení prijatých v roku 2018.  

▪ Opatrenia plánované na rok 2019 sú zhrnuté do nasledujúcich oblastí: 

o  Fiškálna politika a verejné financie 

o  Vzdelávanie, veda a inovácie 

o  Zamestnanosť, penzijný systém a sociálna inklúzia 

o  Zdravie 

o  Modernizácia verejnej správy a podnikateľské prostredie 

o  Environmentálna udržateľnosť a energetika 

▪ Prílohou materiálu je samostatný akčný plán, ktorý obsahuje najdôležitejšie opatrenia s výrazným 

fiškálnym dopadom. 

2. Postoj APZ k návrhu  

APZ súhlasí s predloženým návrhom a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie po zapracovaní 
pripomienok.  

3. Zdôvodnenie postoja APZ 

APZ k národnému programu reforiem uplatnila nasledujúce pripomienky, k Prílohe č.2: Akčnému plánu 
Národného programu reforiem SR 2019. 

Všeobecne k materiálu  

APZ dlhodobo poukazuje na nesystémové opatrenia zaťažujúce podnikateľské prostredie na Slovensku. 
Trváme na tom, aby všetky dôležité legislatívne zmeny so značným dopadom na podnikateľský sektor boli 
predkladané ako vládne návrhy a prechádzali riadnym pripomienkovým konaním. 
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APZ zároveň zásadne nesúhlasí s tým, aby opatrenia, ktoré majú výrazný regulačný a finančný vplyv na 
podnikateľské prostredie boli prijímané v priebehu bežného roka, bez vypracovania komplexnej dopadovej 
analýzy nezávislou inštitúciou a bez možnosti náležitej prípravy zo strany zamestnávateľov. 

Považujeme za nevyhnuté, aby prijímané legislatívne úpravy boli pre podnikateľov predvídateľné a v ich 
rozpočtoch plánovateľné. 

Navrhujeme v úlohe č. 7 Prepojenie vzdelávania a potrieb trhu práce (duálne vzdelávanie) doplniť do 
popisu úlohy text:  

„Prijme sa nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý by vo vyššej miere zohľadnil potreby 
zamestnávateľov v súvislosti so systémom duálneho vzdelávania. Tento zákon by okrem iného upravil aj 
postavenie zamestnávateľov a definoval ich ako poskytovateľov duálneho vzdelávania.“  

Navrhujeme v úlohe č. 8 Dokončenie procesu prípravy pre fungovanie Slovenskej akreditačnej komisie 
a príprava metodiky pre periodické hodnotenie tvorivej činnosti vysokých škôl za druhú vetu popisu 
úlohy vložiť text: 

„Akreditované študijné odbory musia mať priamu nadväznosť na Národnú sústavu povolaní a potreby trhu 
práce.“  

Navrhujeme v úlohe č. 9 Zvýšenie podielu grantového financovania vedy a výskumu na vysokých školách 
doplniť za poslednú vetu popisu úlohy text: 

„Prijať opatrenia popísané v Jednotnom postoji zamestnávateľov v oblasti rozvoja Výskumu – vývoja – 
inovácií v Slovenskej republike.“ 

Navrhujeme v úlohe č. 12 Riešenie súdnych exekúcií doplniť do popisu úlohy text: 

„Platenie paušálnych trov pri starých exekučných konaniach bude povinnosťou štátu, nie oprávneného.“ 

Navrhujeme v úlohe č. 13 Akčný plán na posilnenie boja proti korupcii a podvodom doplniť do popisu 

úlohy text: 

„Akčný plán sa bude zameriavať okrem iného na dva problémy: (i) neuhrádzanie faktúr v značnej miere 
spôsobené slabým postavením veriteľov v dôsledku zlého nastavenia súčasnej legislatívy, ako napr. 
nedodržiavanie výhrady vlastníckeho práva, nedostatočné sankcie za nezaplatenie, zakladanie nových 
spoločností subjektami, ktoré v minulosti neplnili svoje záväzky a pod., riešením je zjednodušenie systému, 
(ii) absencia jednotného postupu orgánov činných v trestnom konaní (polície a prokuratúry) pri aktívnom 
vyhľadávaní a objasňovaní majetkovej a hospodárskej trestnej činnosti.“ 

Navrhujeme zaradiť novú úlohu do Prílohy č. 2 v znení: 

Názov úlohy: Zníženie cien elektriny 

„Aktuálne nastavenie cien elektriny na Slovensku je pre podnikateľov značne nepriaznivé, najmä v dôsledku 
množstva poplatkov a taríf, ktoré koncovú cenu elektriny značne zvyšujú. Táto skutočnosť znižuje 
konkurencieschopnosť slovenských podnikov, predovšetkým tých, ktoré majú energeticky náročnú výrobu.  
Bude potrebné prijatie legislatívnych opatrení, ktoré znížia koncovú cenu elektriny.“  

Termín: 31.12.2019, Gestor: MH SR 


