
 

 

Vyhlásenie  k Auditu prekážok podnikania v Slovenskej republike 
 

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) a Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) vypracovali Audit 
prekážok podnikania na Slovensku. Výsledkom Auditu je zhodnotenie súčasnej úrovne 
podnikateľského prostredia v Slovenskej republike a návrh opatrení pre vládu SR k jeho ďalšiemu 
skvalitňovaniu. 
 
Riešitelia tohto projektu v období september 2005 až máj 2006 identifikovali najzávažnejšie bariéry 
rozvoja podnikania na Slovensku a zároveň navrhli komplex opatrení, ktoré majú daný nepriaznivý 
stav odstrániť.   
 
Na základe výsledkov Auditu považuje RÚZ a PAS za  vhodné  zachovať a udržať nasledujúce 
výsledky doteraz uskutočnených reforiem: 
 
• daňová reforma - rovná daň (dane z príjmu fyzických a právnických osôb, DPH), s očakávaným 

postupným znižovaním dane z príjmu fyzických a právnických osôb 
• zákonník práce 
• druhý pilier povinného dôchodkového sporenia 
• novo konštituovaný a už zabehnutý mechanizmus tripartity 
 

Z hľadiska zabezpečenia ďalšieho ekonomického rastu a zvyšovania konkurencieschopnosti 
slovenskej ekonomiky, považujeme za nevyhnutné v nastávajúcom období vykonať nasledovné 
opatrenia: 

• Uskutočniť zásadnú reformu sociálneho systému – znížiť daňové a odvodové zaťaženie a 
zefektívniť sociálnu solidaritu – prostredníctvom zavedenia spoločensky akceptovateľných prvkov 
koncepcie „Odvodového bonusu“ 

• Dosiahnuť vyrovnané hospodárenie verejných financií bez zvyšovania finančného zaťaženia 
obyvateľov a podnikateľskej sféry 

• Zrušiť inštitút minimálnej mzdy a jej úpravu preniesť na vyjednávanie sociálnych partnerov v rámci 
bipartity 

• Skvalitniť a zjednodušiť legislatívny proces - zaviesť jednotnú metodiku na vypracúvanie 
a posudzovanie doložky finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na 
zamestnanosť a podnikateľské prostredie 

• Dosiahnuť vyššiu efektívnosť vymožiteľnosti práva 

• Pokračovať v zefektívnení mechanizmu konkurzov 

• Odstrániť zbytočné bariéry podnikania (vstup do podnikania, podnikanie samotné, ukončenie 
podnikania) – zavedenie „Jednotných kontaktných miest“  

• Zlúčiť výber daní a odvodov (sociálnych i zdravotných) na daňové úrady 

• Zrušiť zbytočné poplatkové zaťaženia podnikateľov  

• Zrušiť Recyklačný fond a Environmentálny fond 

• Podstatne znížiť mieru regulácie zo strany štátu s dôrazom na  oblasť bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci, ktorá neúmerne zaťažuje predovšetkým malé a stredné podniky 

• Skvalitniť činnosť regulačných úradov (PMÚ, ÚRSO, atď.) 

• Štrukturálne fondy EÚ prioritne využívať v oblastiach, ktoré podporujú všeobecný rozvoj kvality 
podnikateľského prostredia s dôrazom na budovanie infraštruktúry 

• Výrazne zredukovať a zamedziť duplicite výkazníctva štátnym inštitúciám (ŠÚ, SP, NBS apod.) 

• Zjednodušiť legislatívu v oblasti školstva, uskutočniť jeho obsahovú reformu a zmeniť systém jeho 
financovania na viaczdrojové   

• Dokončiť reformu zdravotníctva s dôrazom na zmenu pomeru plne hradených výkonov 
z verejného zdravotného poistenia a individuálnych úhrad spotrebiteľa. Vytvoriť podmienky pre 
vznik individuálneho zdravotného poistenia resp. povinného zdravotného sporenia. 


