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• Životné poistenie
• Poistenie motorových vozidiel
• Poistenie majetku
• Poistenie podnikateľov
• Poistenie zodpovednosti
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Stojíme pri vás.

Mesačník Bratislavskej regionálnej komor y SOPK

 ?   Prečo sa mesto pustilo do práce na no-
vej poliklinike, keď nemá kompetencie v 
zdravotníckej oblasti? 
Mesto vlastní súčasnú budovu polikli-
niky. Len nedávno sa podarilo splatiť jej 
nákup. Kompetencie v  zdravotníctve 
sú v  rukách ministerstva zdravotníctva 
a  tiež Bratislavského samosprávneho 
kraja. Významnú úlohu majú tiež zdra-
votné poisťovne. Mesto vie motivovať 
lekárov len iným spôsobom, a  to naprí-
klad modernou budovou, ktorá bude 
spĺňať všetky potrebné parametre, 
ktoré jednotlivé ambulancie a lekárske 
odbornosti potrebujú. A práve to má 
splniť nová poliklinika. Naším cieľom je, 
aby mali lekári záujem vykonávať svo-
ju prácu v jednej budove, ktorú máme 
v  centre mesta, kde budú mať zabez-
pečené aj ďalšie služby, potrebné pre 
rôzne odbornosti – od laboratórií po 
ultrazvuk či röntgen. A  pre obyvateľov 
chceme dosiahnuť, aby mali čo najviac 
týchto služieb pod jednou strechou a v 
príjemnom prostredí. 

 ?   Ako ich môže mesto motivovať okrem 
pekných priestorov a všetkým potrebným 
pod jednou strechou? 
Napríklad aj tým, že v  budove plánuje-
me pripraviť nájomné byty pre lekárov. 
Najmä pre mladých lekárov to môže 
byť významné. Budeme tiež vedieť 
pracovať s podmienkami nájomných 
zmlúv, v ktorých budeme vedieť pri-
praviť zaujímavé podmienky pre od-

Po dlhom čase sme opäť mohli zorganizovať pre svojich členov a ďalších zá-
ujemcov stretnutie, ktoré nemuselo byť online. A záujem prekvapil - na ko-
operačnej burze, ktorú sme zorganizovali s partnermi z Rakúska v Raddison 

Blu Carlon hotel v Bratislave, sa zúčastnilo vyše sto zástupcov slovenských a ra-
kúskych spoločností. Viac sa o podujatí dočítate na 4. strane.
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Digitalizácia

Už o niekoľko dní privítame na usta-
novujúcom zhromaždení delegátov 
našej komory novozvolených členov 
tohto nášho najvyššieho riadiaceho 
orgánu. Taktiež sa môžeme tešiť na 
voľby nového predstavenstva, ktoré 
určite nadviaže na úspešnú činnosť 
toho dosluhujúceho. Všetci sa veľmi 
tešíme na nové tváre, nové nápady 
a podnety a veríme, že v úzkej spolupráci s našimi no-
vozvolenými orgánmi vám všetkým budeme prinášať 
práve také služby a podporu, akú pri svojom podnikaní 
potrebujete. Radosť a pozitívne očakávania z týchto vnút-
rokomorových zmien nám však kazí situácia na východ 
od našej krajiny. Už je to viac ako mesiac, čo vypukol voj-
nový konflikt na Ukrajine, ktorý neprinesie nikomu nič 
pozitívne. Je najvyšší čas zapnúť diplomaciu a zdravý ro-
zum na plný výkon a snažiť sa vyriešiť situáciu čo najskôr 
a predísť tak ďalším obrovským škodám na životoch a aj 
na infraštruktúre. Nikto nepochybuje o tom, že negatívne 
následky tohto konfliktu budú mať dlhodobé trvanie a už 
teraz výrazne ovplyvňujú život tak občanov, ako aj celého 
podnikateľského sektora v Európe. 
Do popredia sa dostali aj otázky súvisiace s energetickou 
bezpečnosťou celej Európy. Ukazuje sa, ako nedostatoč-
ne sa Európska komisia s touto otázkou zaoberala. Aj 
tu musí platiť pravidlo dostatočnej diverzifikácie, ako v 
každom dobrom podnikateľskom zámere. Rozhodne sa 
však treba vyvarovať akýchkoľvek teórií „z extrému do 
extrému“. Držme teda palce tým správnym diplomatic-
kým snahám na ukončenie tohto nezmysleného konfliktu.

Juraj Majtán
Riaditeľ Bratislavskej regionálnej komory SOPK

pokračovanie na strane 2
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Senec chce svoju polikliniku

 EDITORIÁL EDITORIÁL

www.basopk.sk

Sencu už dlhší čas chýba poliklinika. Jej výstavba bola aj jednou z priorít na toto 
volebné obdobie. Občania mesta sa o to, kedy sa už začne s výstavbou, neustále 
zaujímajú. Na to a ďalšie otázky odpovedá primátor mesta Senec Dušan Badinský 
(na obr.).

https://www.kpas.sk/
https://sopk.sk/ba
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bornosti, ktoré nám tu chýbajú. Možno určité 
zľavy na začiatok, alebo inak zvýhodnené 
podmienky. Ambíciou projektu je vytvoriť 
kultivované a atraktívne prostredie pre pra-
covníkov a návštevníkov. 

 ?   Koľko ambulancií je v pripravenom projekte? 
Pri vstupe do budovy Polikliniky je navrh-
nutá recepcia s  informátorom, prehľadný 
informačný systém a pohotovostné sedenie. 
Objekt polikliniky ráta s vybudovaním 42 
ambulancií, 41 lôžok zariadenia pre seniorov, 
27 lôžok pre pacientov a doplnkové funk-
cie polikliniky. Senčania by tam mali nájsť 
stomatologické ambulancie, ambulancie 
všeobecných lekárov delené na deti a dos-
pelých, priestory pre rehabilitáciu, kaplnku, 
paliatívnu ambulanciu s miestnosťou pre zo-
snulých, naplánované je aj zariadenie diag-
nostiky (mamografia, sonografia a RTG). Kaž-
dá ambulancia je navrhnutá s dostatočnou 
dimenziou plochy a pozostáva z vyšetrovne 
a ordinácie. 

 ?   V projekte je aj zariadenie pre seniorov. Bude 
takéto zariadenie rentabilné a bude ho mesto 
vedieť naplniť? 
Na túto otázku nám odpovedala už štúdia 
realizovateľnosti, ktorá stanovila, pre aký 
počet seniorov musí byť zariadenie pripra-
vené. Podľa toho je vypracovaný aj projekt. 
Zo všetkých strán počúvame, ako nielen na 
Slovensku starne obyvateľstvo, preto si mys-
lím, že nebude problém takéto zariadenie 
naplniť. 

 ?   Poliklinika je v centre mesta, ako bude rieše-
ná doprava? 
Už pri príprave bolo zrejmé, že sa budeme 
musieť venovať aj počtu parkovacích miest. 
Poliklinika totiž nie je len pre Senčanov a nie 
každý Senčan býva v blízkosti centra. Preto je 
pod poliklinikou plánované podzemné par-
kovisko s 86 parkovacími miestami. Rátame 
tiež s miestami pre sanitky a personál polikli-
niky. Ráta sa tam aj so zastávkou mestskej 
autobusovej dopravy. 

dokončenie zo strany 1

Od 1. júla 2016 funguje na Slovensku 
rozšírená zodpovednosť výrobcov 
(RZV). Ide o princíp, podľa ktoré-

ho výrobcovia (v skutočnosti výrobcovia, 
dovozcovia, baliči alebo plniči) zodpove-
dajú za celý životný cyklus obalov. Od ich 
návrhu, cez výrobu až po nakladanie s od-
padom z obalov. V praxi sa táto povinnosť 
realizuje tak, že výrobcovia platia recyklač-
né poplatky (podľa množstva obalov, ktoré 
uvedú na trh) do organizácií zodpovednos-
ti výrobcov (OZV). OZV následne uzatvára-
jú zmluvy so samosprávami a zberovými 
spoločnosťami, ktoré realizujú triedený 
zber a recykláciu odpadu a OZV z recyklač-
ných poplatkov celý tento proces financuje. 
Je to iba pár dní čo Ministerstvo životného 
prostredia zverejnilo Správu o stave život-
ného prostredia za rok 2020. Je pravda, 
že jeden z kľúčových cieľov recyklovať do 
roku 2020 až 50 % komunálneho odpadu 
sme nesplnili. Množstvo skládkovaného 
komunálneho odpadu však postupne klesá 
a historicky prvý krát sme skládkovali me-
nej ako polovicu komunálneho odpadu. Na 
úrovni recyklácie obalov, ktoré spadajú pod 
RZV však dosahujeme vynikajúce výsledky 
už teraz. Aktuálnym cieľom je recyklovať 65 
% odpadov z obalov z množstva, ktoré sa 
uvedie na trh. Tento cieľ je stanovený pre 
rok 2025. V roku 2019 (novšie dáta ešte nie 
sú zverejnené) sa na Slovensku recyklovalo 
už 67,55 %. Ukazuje sa teda, že systém RZV 
je funkčný model. Napriek tomu vykazuje 
viaceré systémové problémy, ktoré majú aj 
vplyv na konkurenciu medzi výrobcami.

Problém recyklačných poplatkov
V roku 2020 sa začalo intenzívne diskutovať 
o tom či sú recyklačné poplatky nastavené 
správne. Impulzom bola štúdia Inštitútu 
environmentálnej politiky s názvom Ako 
pretriediť triedený zber. Štúdia konštatova-
la, že recyklačné poplatky nie sú nastavené 
férovo a dochádza ku krížovému financo-
vaniu jednotlivých komodít. Žiaľ je to dô-
sledok zle nastaveného systému, v rámci 
ktorého si jednotlivé OZV rozdeľujú obce 
podľa svojho trhového podielu a vo finále 
sa sledujú nepodstatné štatistiky. Pritom 
to, čo je dôležité, je plnenie cieľov recyk-
lácie a cieľa zberu. Dôsledkom nesprávne 
nastavených motivácií je skutočnosť, že 
niektoré OZV majú síce zazmluvnený po-
trebný počet obcí, ale ciele a limity neplnia. 
Tým svoju povinnosť neplní ani zmluvný 
výrobca. Takáto OZV vie následne ponúkať 
nižšie recyklačné poplatky, na ktoré zláka 
výrobcov aj s rizikom možného neplnenia 
povinností.
Cenový dumping sa neobjavuje iba v rámci 
súťaže medzi OZV, ale aj priamo vo vnútri 
jednej OZV. Pritom je RZV postavená na 
dvoch princípoch transparentnosti. Prvým 
je povinnosť zverejňovať výšku recyklač-
ných poplatkov na svojej webovej stránke. 
Druhým je princíp nediskriminácie, podľa 
ktorého musia mať všetci výrobcovia v rám-
ci jednej OZV rovnaké podmienky a platiť 
rovnaké recyklačné poplatky. V praxi sa to 
však nedeje. Výrobcovia preto začínajú vní-
mať skutočnosť, že recyklačné poplatky sa 

 ?   Má mesto peniaze na takýto veľký projekt? 
Ako ho plánuje financovať? 
Nakoľko ide o obrovskú investíciu, 
mesto Senec by ju samé nedokázalo fi-
nancovať. Zvolili sme preto kombináciu 

úveru v zahraničnej a slovenskej banke. 

 ?   Aký je predpokladaný termín začiatku prác? 
Na jeseň tohto roku začneme s  prípravnými 
prácami.

Neférová súťaž v obaloch 
poškodzuje aj váš biznis

pokračovanie na strane 4

http://zdravostavy.sk
http://celox.sk
https://www.parksystems.eu


úradné (súdne) a bežné preklady
SEO preklady pre e-shop 

tlmočenie

www.prekladybezhranic.sk

...pomáha biznisu
PREKLADY BEZ HRANÍC

Tu môže byť 

 VÁŠ INZERÁT

3Prešporský Podnikatel   • APRÍL 2022

Dn e s  p r e d s t a v u j e m e : 

S
lovinsko patrí medzi krajiny s najvyspelejšou ekonomikou v 
rámci regiónu juhovýchodnej Európy. Je vstupnou bránou 
na Balkán, tranzitným teritóriom na jadranskú riviéru, má 
námorný dopravný terminál (Luka Koper), kvalitnú pracovnú 

silu a tradične kvalitné a originálne výrobky. Okrem exportu (predo-
všetkým osobných automobilov a komponentov, liečiv a domácich 
spotrebičov) faktormi rýchleho rastu Slovinskej ekonomiky boli vyš-
šia domáca spotreba podmienená rastom zamestnanosti a miezd, 
zlepšenie vývoja súkromných investícií a vyššie daňové príjmy. 
Pandémia mala značný dopad na cestovný ruch, malé a stredné 
podniky, sektor služieb, dopravu a obchod s nepotravinovými vý-
robkami. Vláda doteraz prijala 8 vládnych balíkov pomoci v celkovej 
hodnote 7,2 mld. EUR (v r. 2020 sa využilo z nich cca 2,9 mld. EUR). 
Najviac pomohli opatrenia na podporu čakania na prácu, dôležitým 
prvkom boli aj poukážky na podporu cestovného ruchu. 
Najvýznamnejšími obchodnými partnermi z krajín EÚ sú dlhodobo 
Nemecko, Taliansko, Rakúsko, Francúzsko a Chorvátsko. Očakáva sa, 
že kríza spôsobená pandémiou COVID-19 bude mať veľký dopad na 
ekonomiku SI, rovnaký a možno i väčší ako finančná kríza spred vyše 
10 rokov. Prognóza EK v roku 2021 počíta s rastom 6,7 %, rozpočto-
vým deficitom 2,1 %, verejným dlhom 79,9 %, infláciou 1,2 % a ne-
zamestnanosťou 5,1 %. Medzinárodný menový fond predpokladá 
rast HDP v r. 2021 v SI na úrovni 3,7 % a v r. 2022 by mal byť už rast 
HDP na úrovni 4,5 %. OECD predpokladá v r. 2021 rast 4,3 %, mieru 
nezamestnanosti 5,4 %.
Oblasť verejného obstarávania je v gescii Sekcie pre verejné ob-
starávanie (Direktorat za javno naročanje) na Ministerstve verejnej 
správy, ktoré pokrýva legislatívu a koordináciu úloh pre efektívne 
fungovanie systému verejného obstarávania (http://www.djn.mju.
gov.si/english). Verejné obstarávanie upravujú: 
•  Zákon o verejnom obstarávaní - ZJN-3
•  Zákon o verejnom obstarávaní v oblasti obrany a bezpečnosti - 

ZJNPOV  
•  Zákon o právnej ochrane v procese verejného obstarávania – 

ZPVPJN. 
Informácie o verejných tendroch v Slovinsku sú priebežne aktuali-
zované na webovej stránke http://www.enarocanje.si a na https://
www.javnirazpisi.com. V Slovinsku pôsobia konzultačné firmy, ktoré 
sú za úhradu schopné spracovať podklady pre tender podľa poža-
dovaných kritérií. V SI je zriadená aj Štátna revízna komisia pre kon-
trolu verejného obstarávania http://www.dkom.si. 
Vzhľadom k malému vlastnému trhu je pre Slovinsko zahraničný 
obchod mimoriadne dôležitý. V roku 2020 bolo Slovinsko 21. naj-
významnejším obchodným partnerom SR (v rámci EÚ je na 14. mies-
te). Podiel exportu SR do SI bol 0,76 % celkového exportu SR a po-
diel importu z SI do SR 0,42 % celkového dovozu SR. Celkový objem 

zahraničného obchodu medzi Slovinskom a SK dosiahol v roku 2020 
vyše 877,6. mld. EUR (v prechádzajúcom roku vyše 942 mil. EUR) s 
aktívnym saldom zahranično-obchodnej bilancie vo výške 269,6 
mil. EUR. V slovenskom vývoze do SI bol aj kvôli pandémii evidova-
ný pokles o 8,2 %, v dovoze pokles o 8 % oproti predchádzajúcemu 
roku. Aktívne saldo vzájomnej obchodnej výmeny malo od r. 2013 
klesajúcu tendenciu, avšak od roku 2017 opäť rástlo a a udržalo si 
rast aj napriek pandémii koronavírusu.
Najvýznamnejšia obchodná spolupráca je v oblasti automobilové-
ho, strojárskeho, elektrotechnického a farmaceutického priemyslu. 
Medzi najvýznamnejšie vývozné komodity patria elektrické zariade-
nia a prístroje (21 %), vozidlá (16 %), jadrové reaktory, kotly, stroje 
(8 %), papier, lepenka a výrobky z nich (7 %), železo a oceľ (7 %). 
Medzi najvýznamnejšie dovozné komodity patria farmaceutické vý-
robky (17 %), elektrické zariadenia a prístroje (13 %), jadrové reakto-
ry, kotly, stroje, prístroje, zariadenia a komponenty (13 %), plasty a 
výrobky z nich (9 %), vozidlá a komponenty (6 %). Okrem tradičných 
odvetví je značný potenciál v rozšírení vzájomnej spolupráce o od-
vetvia s vyššou pridanou hodnotou (oblasti IKT, inovácií a inteligent-
ných riešení) a cestovný ruch.

Vyhodnotenie odbytových možností SR 
Okrem rozvíjania tradičných obchodných vzťahov existujú rôzne 
projekty, ktoré bude financovať slovinská vláda, resp. budú na ne 
vyčlenené prostriedky z európskych fondov. Pôjde o modernizáciu 
energetickej distribučnej siete, výstavbu 2. bloku jadrovej elektrár-
ne Krško, hydroelektrárne Mokrice (príležitosť pre stavebné spoloč-
nosti, ako aj subdodávateľov zariadenia a vybavenia hydroelektrár-
ní), spoločný projekt s Chorvátskom SINCRO.GRID, budovanie novej 
železničnej infraštruktúry. Kľúčovým projektom je zahájená výstav-
ba druhej železničnej trate medzi prístavom Koper a železničným 
uzlom Divača s viacerými tunelmi a dokončenie siete diaľnic.
V stavebníctve pôjde o výstavbu polyfunkčných a bytových domov, 
nákupné strediská, modernizáciu prístavu Koper, zámer vybudova-
nia logistického centra v Maribore, a v Beltinciach. 
Perspektívnou je spolupráca v automobilovom priemysle a nadväzu-
júcich. Rastie tiež dopyt v oblasti elektromobility, technológiách pre 
smart cities, MHD, verejný sektor, budovanie 5G, elektronický systém 
verejného obstarávania a podpore nových technológií. Existuje po-
tenciál pre prehĺbenie spolupráce a výmeny skúseností medzi podni-
kateľskými subjektmi v oblasti IKT (kryptomena, blockchain).
Kontakt:
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane
Bleiweisova 4, 1000, Ljubljana, Slovinsko
Tel.: +386 14255425
E- mail: emb.ljubljana@mzv.sk

Slovinsko
Ljubljana Koper

https://www.sopk.sk/ba
https://www.sopk.sk/wp-content/uploads/2022/03/cennik_PP_2022.pdf
http://www.prekladybezhranic.sk
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  Kooperačná burza SR - Rakúsko
V spolupráci so zastupiteľským úradom vo Viedni, Slovensko-rakúskou ob-
chodnou komorou, SARIO a s podporou MZVaEZ v rámci programu ekonomic-
kej diplomacie sme úspešne zrealizovali kooperačné podujatie slovenských 
firiem s rakúskymi obchodnými agentmi združenými pod Rakúskou obchod-
nou komorou.
Na kooperačnej burze, ktorá sa konala 10. marca v Raddison Blu Carlon hotel 
v Bratislave, sa zúčastnilo 65 slovenských spoločností a 22 zástupcov rakúskej 
strany, ktorí realizovali B2B pracovné rokovania. 
Po úvodných príhovoroch generálnej riaditeľky sekcie hospodárskej a rozvo-
jovej spolupráce MZVaEZ pani Lucie Kišš a riaditeľa BRK SOPK Juraja Majtána 
vystúpili odborníci z Rakúska k problematike obchodného zastupovania slo-
venských firiem na rakúskom trhu. Prítomné firmy veľmi ocenili predstavenie 
problematiky obchodného zastúpenia prostredníctvom videa a krátkej prezentácie od predsedu Spolkového výboru obchodných agentov v 
Rakúsku Roberta M. Hiegera. Dr. Gustav Breiter z právnickej kancelárie Viehböck/Breiter/Schenk & Nau Rechtsanwälte vysvetlil právo obchod-

ného zastupovania. Ekonomická diplomatka vo Viedni Bronislava Chmelová informovala o 
bilaterálnych vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Rakúskom. Záver patril Mag. Chris-
tianovi Rebernigovi, výkonnému riaditeľovi obchodných zástupcov, ktorý sa venoval téme 
vyhľadávania obchodných zástupcov a Mag. Hansovi Christianovi Kügerlovi, obchodnému 
radcovi Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave. 
Po úvodných prednáškach sa konali individuálne B2B rokovania firiem. Slovenské firmy vy-
užili možnosť prezentácie svojej firmy a výrobkov.
Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov prevažne zo sektorov kovospracujúceho 
priemyslu, spracovania dreva a potravinárskeho priemyslu. 
Zúčastnené firmy pozitívne hodnotili nové, cenné a užitočné informácie, podporu sloven-
ských podnikateľov, výmenu skúseností, výbornú atmosféru a možnosť prezentácie svojich 
výrobkov pod jednou strechou.                                                                                                                   Ik

  Duševné vlastníctvo 
 v podnikaní
BRK SOPK V spolupráci s CTT CVTI SR, pripravila bezplatný webi-
nár: Čo mi prinesie ochrana duševného vlastníctva v podnikaní? 
Uskutoční sa 28. apríla 2022 od 15:00 – 16:00 hod. online – Webex 
(po prihlásení sa na webinár dostanú účastníci inštrukcie k pripo-
jeniu). Webinár odpovie na otázky:
• Čo všetko si môžem chrániť v podnikaní ako duševné vlastníc-

tvo?
• Čo mi môže priniesť komerčné zhodnotenie môjho duševného 

vlastníctva?
• O koľko menej ma teraz môžu stáť prihlášky ochranných zná-

mok a dizajnov, ale i patentov?
• Ako môžem nadviazať spoluprácu pri vývoji produktu s vý-

skumným pracoviskom z univerzity?
• Ako môžem získať bezplatné konzultácie a rešeršné služby, aby 

som vedel, ktoré duševné vlastníctvo si môžem ochrániť?
Na záver bude priestor na otázky účastníkov.

  Seminár o digitálnom 
 marketingu
Žijeme v dobe, keď musíme najskôr predať, až následne vyrobiť. Ob-
chod a marketing zaisťujú vysoké marže a ich dlhodobú udržateľnosť. 
Je to proces, ktorý treba riadiť a zlepšovať. Prichádzajú nové metódy 
a nástroje pre riadenie a optimalizáciu tohto procesu, ktoré mnohí 
majitelia firiem ani ich špecialisti na obchod a marketing nepoznajú.
Webinár Obchod a marketing v digitálnej dobe je určený pre majite-
ľov a vrcholových manažérov firiem, pracovníkov obchodu a marke-
tingu, inovátorov a vývojárov nových výrobkov a služieb
Jeho cieľom je ukázať najnovšie trendy v obchode a marketingu pre 
rôzne druhy výrobkov a služieb B2B a B2C, zoznámiť sa s modernými 
nástrojmi obchodu a marketingu v digitálnej dobe a ukázať si postup 
budovania obchodného a marketingového ekosystému na konkrét-
nych klientoch
Webinár sa koná dňa 7. 4. 2022 od 9:00 hod do 13:00 hod.
Bližšie informácie poskytne Ing. Ivana Kondášová, 02/4829 1247,  
e-mail: ivana.kondasova@sopk.sk

dokončenie zo strany 2

stávajú nástrojom konkurenčného boja. Pritom ide o regulovaný trh, 
ktorého hlavným finančným nástrojom je práve recyklačný poplatok. 
Ten môžeme porovnať s DPH alebo povinnými odvodmi. Žiadny pod-
nikateľ by asi nebol rád keby jeho konkurent platil nižšiu DPH alebo 
nižšie odvody. Takto sa neférová súťaž medzi OZV potom negatívne 
premieta aj do súťaže medzi výrobcami na ich primárnych trhoch, na 
ktorých si konkurujú. Takto by to fungovať nemalo.

Sme unikát v EÚ
V už spomínanej štúdii boli veľmi dobre popísané systémové prob-
lémy RZV. V prvom rade ide o nesprávne nastavenie spolupráce s 
mestami a obcami a ich prerozdeľovanie medzi OZV. Toto je unikát 

aj v rámci EÚ, ktorý vedie ku každoročnému prezmluvňovaniu sa-
mospráv a narušeniu kontinuity financovania, ale aj podporných 
vzdelávacích aktivít. Štúdia priamo odporúča zaviesť rakúsky model 
triedeného zberu. 
OZV pôsobia na regulovanom trhu, dostávajú na svoju činnosť auto-
rizáciu a regulátorom je v tomto prípade ministerstvo. Je potrebné 
čo najviac využívať existujúce nástroje a intenzívne OZV a výrobcov 
kontrolovať a v prípade potvrdeného porušenia pravidiel vyvádzať 
dôsledky. Inak to vysiela zlý signál smerom k výrobcom, ktorí svoje 
povinnosti celé roky plnia.

RNDr. Michal Sebíň, PhD.
riaditeľ OZV NATUR-PACK

Neférová súťaž v obaloch poškodzuje aj váš biznis
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a testovanie dielektrickej 
odozvy kvapalín/materiá-
lov v externých magne-
tických poliach sa často 

používajú kondenzátory vložené 
do rôznych zdrojov magnetického 
poľa. Tento typ testovania je nevy-
hnutný najmä ak ide o kvapalné 
dielektriká obohatené magnetic-
kými aditívami (magnetické kva-
paliny). 
V priemyselných a laboratórnych 
podmienkach sa kvapalné dielek-
trikum naleje do špecializovanej 
nádobky, v ktorej sú umiestnené 
elektródy prevažne z diamagnetic-
kého materiálu. Nádoba je násled-
ne vložená medzi dva ploché permanentné 
magnety, medzi ktorými je vytvorené sta-
tické magnetické pole. V týchto podmien-
kach je možné sledovať dielektrickú odozvu 
dielektrika meraním jeho dielektrickej per-
mitivity, ktorá je kľúčovou vlastnosťou di-
elektrických materiálov. Intenzitu externého 
magnetického poľa medzi permanentnými 
magnetmi je možné meniť len diskrétne na-
vrstvením viacerých magnetov alebo zme-
nou ich vzájomnej vzdialenosti. 

Nevýhody súčasných riešení
Nevýhodou vyššie uvedeného spôsobu je 
značná nehomogenita magnetického poľa 
v objeme testovaného dielektrika. Neho-
mogenita súvisí so silným rozptylovým po-
ľom na hranách magnetov, ktorá narastá 
so vzdialenosťou medzi magnetmi. Homo-
génne magnetické pole permanentného 
magnetu s jednou stabilnou hodnotou je 
možné dosiahnuť v Halbachovom valci, kto-
rý je zložený zo segmentov permanentných 
magnetov s vhodne usporiadanými mag-
netickými momentmi. Priestor tohto valca, 
do ktorého je možné vložiť kondenzátor so 
skúmaným dielektrikom, je však obmedzený 
iba na jednu hodnotu intenzity magnetické-
ho poľa. Na generovanie magnetického poľa 
s regulovateľnou intenzitou pri zachovanej 
distribúcii magnetického poľa je možné vy-
užiť elektromagnety. Medzi najdostupnejšie 
patrí solenoid, ktorý vytvára homogénne 
magnetické pole v smere svojej osi v prevaž-
nej časti svojho vnútorného priestoru. 
Pre súčasne používané nádobky na testo-
vanie kvapalných dielektrík je žiaduci väčší 
pracovný priestor, ktorý poskytujú Helm-

holtzové cievky. Ide o dve kruhové cievky s 
rovnakým polomerom súosovo uložené vo 
vzdialenosti rovnej ich polomeru. 
Ďalším zariadením na generovanie magne-
tického poľa s regulovateľnou intenzitou je 
elektromagnet s pólovými nadstavcami, me-
dzi ktoré je možné vložiť testovaciu nádob-
ku s dielektrikom. Vďaka feromagnetickým 
vlastnostiam pólových nadstavcov je možné 
dosiahnuť magnetické pole vyššej intenzity. 
Uvedené spôsoby predstavujú konštrukčne 
robustné riešenia a vyžadujú výkonný prú-
dový zdroj. Takéto riešenia nie sú vhodné 
najmä ak je žiaduce testovať tenké dielek-
trické vrstvy, či už kvapalné alebo tuhé.

Nové riešenie z TUKE a SAV  
Tímu pôvodcov z Technickej univerzity v Ko-
šiciach (doc. Ing. Bystrík Dolník, PhD.) a Ústa-
vu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. (RNDr. 
Michal Rajňák, PhD.) sa podarilo navrhnúť 
nový typ konštrukčne jednoduchého, spo-
ľahlivého a energeticky nenáročného zaria-
denia na merianie magneto-dielektrických 
vlastností tenkých dielektrických vrstiev. 
Nové zariadenie je možné použiť naprí-
klad na experimentálne testovanie vplyvu 
magnetického poľa na dielektrickú odozvu 
tenkej vrstvy magnetickej kvapaliny, vyvo-
lanie a detekciu Fréederickszových fázových 
prechodov vo feronematických kvapalných 
kryštáloch, tvorbu štruktúrovaných nano-
kompozitných polymérnych filmov, gene-
rovanie homogénneho magnetického poľa 
pre výskum magneto-dielektrických vlast-
ností materiálov pri nízkych teplotách až do 
4 K (–269,15 °C), generovanie homogénne-

ho magnetického poľa s ultranízkym 
alebo nízkym kmitočtom a genero-
vanie homogénneho magnetického 
poľa s ultranízkym alebo nízkym 
kmitočtom s cieľom skúmať živé or-
ganizmy.

Výhody nového riešenia 
Predstavené inovatívne riešenie sa 
vyznačuje predovšetkým nasledujú-
cimi konkurenčnými výhodami:
• potreba výrazne menšieho obje-
mu testovanej/-ného kvapaliny/ma-
teriálu,
• generované magnetické pole je 
homogénne (bez rozptylových/
okrajových polí),

• meranie vplyvu magnetického poľa bez 
nutnosti použitia špeciálneho laboratória,

• možnosť umiestnenia zariadenia aj do 
špeciálnej atmosféry, či kryogénnej kva-
paliny,

• možnosť merania vplyvu magnetického 
poľa na živé organizmy, 

• meracie zariadenie je prispôsobené na 
aplikáciu aj v inak špecializovaných labo-
ratóriách,

• vynikajúce parametre generovaného 
magnetického poľa v mieste merania,

• variabilita vlastností generovaného mag-
netického poľa a jeho intenzity,

• úsporná prevádzka daného zariadenia, 
• nízke obstarávacie náklady.

Hľadá sa partner
Nové zariadenie je možné použiť v rôznych 
oblastiach experimentálneho výskumu ale-
bo priemyselného testovania, kde je mož-
né jednoducho generovať relatívne silné 
a homogénne magnetické polia s malým 
príkonom v aplikáciách pre meranie mag-
neto-dielektrických vlastností vyvíjaných 
materiálov. Perspektívnou oblasťou využi-
tia je aj skúmanie biologických materiálov 
v podmienkach externého homogénneho 
magnetického poľa.
Predstavené zariadenie na meranie mag-
neto-dielektrických vlastností tenkých die-
lektrických vrstiev a systém obsahujúci toto 
zariadenie sú predmetom prioritnej (SK) pa-
tentovej prihlášky PP 50062-2021.
TUKE a SAV hľadajú priemyselných partne-
rov pre licencovanie/predaj daného riešenia.

KTT SAV a tím pôvodcov
                                                             www.ktt.sav.sk

Aplikovaný Výskum   Praxi

Nový generátor magnetického poľa 
uľahčí meranie vlastností progresívnych materiálov

Foto: Michal Rajňák, ÚEF SAV, v. v. i.
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igitalizácia je jednou z top priorít 
Európskej únie. Mala by pomôcť aj 
pri prechode na ekologickejšie hos-
podárstvo a pri dosahovaní klima-

tickej neutrality do roku 2050. EÚ chce zlep-
šiť digitálne zručnosti svojho obyvateľstva, 
zabezpečiť školenia pre pracovníkov a prejsť 
na digitalizáciu vo verejných službách, ktorá 
bude rešpektovať základné práva a hodnoty.
Digitálna transformácia je integrácia digitál-
nych technológií firmami a dopad technoló-
gií na spoločnosť.
Digitálne platformy, internet vecí, cloud 
computing a umelá inteligencia patria medzi 
technológie, ktoré ovplyvňujú odvetvia od 
dopravy po energetiku, agropotravinárstvo, 
telekomunikácie, finančné služby, továren-
skú výrobu a zdravotnú starostlivosť.
Technológie môžu pomôcť optimalizovať 
výrobu, znížiť emisie a odpad, zvýšiť konku-
renčné výhody firiem a priniesť zákazníkom 
nové služby a výrobky.

Financovanie európskych digitálnych 
priorít
Digitalizácia zohráva dôležitú úlohu vo všet-
kých politikách EÚ. Digitálne riešenia so se-
bou prinášajú veľké príležitosti a sú veľmi 
dôležité pri obnove hospodárstva po koro-
nakríze a upevňovaní pozície vo svetovej 
ekonomike. Európsky plán hospodárskej 
obnovy žiada od členských štátov, aby na 
digitalizáciu vynaložili minimálne 20 % zo 
záchranného balíka v hodnote 672,5 miliárd 
eur. Investičné programy EÚ, ako je napríklad 
výskumný program Horizont Európa alebo 
Connecting Europe facility zameraný na in-
fraštruktúru, majú vyčlenené nemalé čiastky 
svojho rozpočtu práve na digitalizáciu.

Program Digitálna Európa
V apríli 2021 Európsky parlament schválil 
program Digitálna Európa. Ide o vôbec prvý 
finančný nástroj Únie, ktorého cieľom je 
priblížiť technológie občanom a firmám. Z 
programu by sa mala financovať digitálna in-
fraštruktúra a strategické technológie, ktoré 
by mali zlepšiť konkurencieschopnosť Euró-
py, pomôcť pri prechode na ekologickejšie 
hospodárstvo a zabezpečiť technologickú 
suverenitu. Dokopy by sa z neho malo inves-
tovať takmer 7,6 miliardy eur v piatich oblas-
tiach: superpočítače (2,2 miliardy eur), umelá 
inteligencia (2,1 miliardy eur), kybernetická 
bezpečnosť (1,6 miliardy eur), pokročilé di-
gitálne zručnosti (577 miliónov eur) a zavá-
dzanie digitálnych technológií do všetkých 
oblastí (1,1 miliardy eur).

Platformová ekonomika
Online platformy, ako napríklad sociálne 
siete alebo online trhoviská, sú dôležitou 
súčasťou ekonomiky aj nášho každodenné-
ho života. Existujú tu však aj značné výzvy. 
EÚ pracuje na novej legislatíve o digitál-
nych službách, ktorej cieľom je podpora 
konkurencieschopnosti, inovácie a rastu a 
zároveň posilnenie online bezpečnosti, boj 
proti  nelegálnemu obsahu a zabezpečenie 
ochrany slobody prejavu, slobody tlače a 
demokracie.

Kybernetická bezpečnosť
Keďže sa digitálny a fyzický svet stále viac 
prelínajú, vznikajú nové nebezpečenstvá, 
vďaka ktorým je kybernetická bezpečnosť 
dôležitá v oblastiach od bezpečnosti spotre-
biteľov online až po fungovanie nemocníc a 
dodávok vody a energie.

Europoslanci nedávno vyzvali na vytvorenie 
spoločných kapacít EÚ v oblasti kybernetic-
kej obrany a 11. novembra 2021 prijali vyjed-
návaciu pozíciu k smernici, ktorá má za cieľ 
zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne ky-
bernetickej bezpečnosti v EÚ.
Parlament nedávno prijal pravidlá o novom 
Európskom centre kybernetickej bezpečnos-
ti s cieľom zabrániť šíreniu teroristického ob-
sahu online.

Umelá inteligencia a dátová stratégia
Umelá inteligencia nám môže priniesť mno-
ho výhod, či už je to lepšia zdravotná sta-
rostlivosť, bezpečnejšie autá alebo služby 
na mieru. Môže zlepšiť výrobné procesy a 
priniesť konkurenčnú výhodu európskym 
podnikom, a to aj v odvetviach, v ktorých 
majú spoločnosti EÚ už silné postavenie, ako 
je napríklad zelené a obehové hospodárstvo, 
strojárska výroba, poľnohospodárstvo alebo 
cestovný ruch.
Ak chce Európa čo najlepšie využiť možnos-
ti umelej inteligencie, poslanci zdôraznili, že 
potrebujeme právny rámec zameraný na člo-
veka, ktorý zabezpečí dôveryhodnosť, etické 
štandardy, pracovné miesta a konkurencie-
schopnosť, a ktorý bude schopný formovať 
globálne štandardy. 
Vývoj umelej inteligencie v Európe bude do 
veľkej miery závisieť na tom, ako využívame 
údaje. Parlament už zdôraznil potenciál prie-
myselných a verejných údajov pre firmy a vý-
skum v EÚ a žiadal vytvoriť európske dátové 
priestory, infraštruktúru pre big data a práv-
ne predpisy, ktoré zabezpečia dôveru.

Digitálne zručnosti a vzdelávanie
Počas pandémie sa ukázalo, aké dôležité sú 
digitálne zručnosti pre prácu a komunikáciu 
s ostatnými. Poukázala však aj na ich nedo-
statok a potrebu zvyšovať digitálne vzde-
lávanie. Parlament požaduje, aby európska 
agenda zručností zabezpečila, aby občania 
a podniky mohli v plnej miere využívať tech-
nologický pokrok. Až 42% Európanov nemá 
základné digitálne zručnosti.

Spravodlivé zdaňovanie v digitálnej 
ekonomike
Veľká väčšina daňových pravidiel pochádza 
z čias, keď ešte neexistovala digitálna eko-
nomika. Poslanci preto žiadajú opatrenia 
proti vyhýbaniu sa daniam a na zaručenie 
spravodlivosti v daňovom systéme. Ich hlav-
nými požiadavkami je zavedenie minimálnej 
globálnej daňovej sadzby a nových pravidiel, 
ktoré zabezpečia, aby boli dane platené tam, 
kde sa vytvára hodnota a nie tam, kde je naj-
nižšie daňové zaťaženie.

Digitálna budúcnosť Európy
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andémia koronavírusu urýchlila di-
gitálnu transformáciu ekonomiky a 
spoločnosti, čo prináša množstvo prí-
ležitosti, ale aj výziev, ktoré musíme 

prekonať. Kým v roku 2017 bolo na internet 
pripojených 27 miliárd zariadení, do roku 
2030 by to mohlo byť až 125 miliárd.
Očakáva sa, že k internetu bude mať prístup 
až 90 % ľudí starších ako 6 rokov. Keďže ky-
berpriestor je vo svojej podstate vzájomne 
prepojený a digitálny a fyzický svet sa stále 
viac prelínajú, vznikajú nové nebezpečen-
stvá.

Kybernetické hrozby
Využívanie digitálnych riešení je dlhodobo 
na vzostupe, najmä od čias protipandemic-
kých lockdownov, kedy sa výrazne zvýšila 
miera práce z domu, online nakupovanie a 
online komunikácia. Môže to znamenať celý 
rad výhod a pozitív pre spotrebiteľov a pod-
poru ekonomiky zotavujúcej sa z pandémie 
koronavírusu. Zároveň však dochádza k zod-
povedajúcemu nárastu kybernetických akti-
vít, ktoré nám škodia.
Ako možno tieto aktivity definovať? 
Kybernetické útoky sú pokusy o zneužitie 
informácií krádežou, zničením alebo odha-
lením dát a ich cieľom je narušiť, prípadne 
zničiť počítačové systémy a siete.
Kybernetická bezpečnosť zahŕňa informačnú 
a komunikačnú bezpečnosť, prevádzkové 
technológie a IT platformy potrebné na zais-
tenie bezpečnosti digitálnych systémov.
Kybernetická obrana zahŕňa analýzy kyber-
netickej bezpečnosti a hrozieb a stratégie na 
ochranu pred hrozbami namierenými proti 
občanom, inštitúciám a vládam.

Bezpečný priestor je základom
Odhaduje sa, že počet zariadení, ktoré sa 
budú do roku 2024 využívať v rámci takzva-
ného internetu vecí (ide o sieť zariadení, kto-
ré sú vzájomne prepojené a môžu si vymie-
ňať dáta) dosiahne číslo 22,3 miliardy
Útočníci môžu použiť „phishing“ (čo je tech-
nika používaná na získavanie citlivých úda-

jov) v rámci webovej stránky a e-mailov so 
škodlivými odkazmi a prílohami. Týmto spô-
sobom sa môžu pokúšať o krádež bankových 
údajov alebo vydierať organizácie po zablo-
kovaní ich IT systémov a dát.
Bezpečný kybernetický priestor je základom 
jednotného digitálneho trhu EÚ. Umožní mu 
rozvinúť jeho plný potenciál tým, že zvýši dô-
veru ľudí v online prostredí. Index digitálnej 
ekonomiky a spoločnosti (DESI) z roku 2019 
ukázal, že obavy o bezpečnosť obmedzujú 
alebo bránia 50 % používateľom internetu 
v EÚ vykonávať online aktivity. Index DESI z 
roku 2020 ukázal, že 39 % občanov EÚ, ktorí 
používali internet, mali problémy s bezpeč-
nosťou.

Kyberútoky stoja miliardy
Kybernetické útoky patria medzi najrýchlej-
šie rastúce formy kriminality na celom svete. 
Ročné náklady kybernetickej kriminality v 
globálnej ekonomike v roku 2020 sa odhadu-
jú na 5,5 bilióna eur, čo je, na základe odhadu 
Komisie, dvojnásobok oproti roku 2015.
Škody spôsobené kybernetickými útokmi 
ohrozujú nielen hospodárstvo a financie, 
ale tiež samotné demokratické základy EÚ a 
fungovanie spoločnosti. Od kybernetických 
útokov na nemocnice, v dôsledku ktorých sa 
odkladajú naliehavé lekárske zákroky, až po 
útoky na elektrické siete a zásobovanie vo-
dou - útočníci ohrozujú dodávky základných 
služieb. A keďže autá, domy a zariadenia v 
domácnosti sú stále viac prepojené, môže 
to viesť k zvýšeniu ohrozenia alebo tomu, že 
budú využívané doteraz nepredvídateľnými 
spôsobmi.
S kybernetickými útokmi máme skúsenosť aj 
na Slovensku, napríklad v roku 2017 zaútočili 
hackeri na nemocnicu v Nitre, čo zapríčinilo, 
že niektoré operácie museli presunúť.
Kybernetické útoky spolu s dezinformáciami, 
ekonomickým tlakom a konvenčnými ozbro-
jenými útokmi testujú odolnosť demokratic-
kých štátov a inštitúcií. Tiež ohrozujú mier a 
bezpečnosť v EÚ.
Kybernetické útoky patria podľa Svetového 

ekonomického fóra medzi 10 najväčších glo-
bálnych rizík.

Obyvatelia únie chcú spoločnú politiku
Podniky a organizácie v EÚ vynakladajú na 
kybernetickú bezpečnosť o 41 % menej pro-
striedkov ako ich americkí kolegovia. Európ-
ska únia pracuje na posilnení kybernetickej 
bezpečnosti, aby sa EÚ mohla stať globálnym 
kybernetickým hráčom. Europoslanci nedáv-
no vyzvali na zlepšenie stavu spoločných 
schopností EÚ v oblasti kybernetickej obra-
ny a pracujú na zabezpečení vysokej úrovne 
spoločnej kybernetickej bezpečnosti v EÚ.
Prieskum, ktorý robil Eurobarometer v sep-
tembri a októbri 2021na vzorke 26 530 res-
pondentov z 27 členských štátov EÚ nazna-
čil, že veľká väčšina Európanov považuje za 
užitočné, aby EÚ vymedzila a podporovala 
európske práva a zásady s cieľom zabezpečiť, 
aby bola digitálna transformácia úspešná.
Zo zistení prieskumu vyplýva, že 81 percent 
Európanov si myslí, že do roku 2030 budú 
digitálne nástroje a internet v ich živote dô-
ležité a viac ako 80 percent si myslí, že ich 
používanie prinesie aspoň toľko výhod ako 
nevýhod. Viac ako polovica (56 percent) 
opýtaných má obavy z kybernetických úto-
kov a počítačovej kriminality a 53 percent 
z nich uviedla, že má obavy o bezpečnosť a 
duševnú pohodu detí na internete. Takmer 
polovica (46 percent) občanov EÚ má obavy 
v súvislosti s používaním osobných údajov a 
informácií zo strany spoločností či verejnej 
správy.
Až 82 percent opýtaných považuje za uži-
točné, aby EÚ vymedzila a podporovala 
spoločnú európsku víziu digitálnych práv a 
zásad. Tie by mali mať konkrétny vplyv na 
občanov. Ľudia chcú byť jasne informovaní o 
podmienkach, ktoré sa vzťahujú na ich inter-
netové pripojenie, chcú mať prístup k inter-
netu prostredníctvom cenovo dostupného 
a vysokorýchlostného pripojenia a možnosť 
využívať bezpečnú a dôveryhodnú digitálnu 
identitu na prístup k širokej škále verejných a 
súkromných online služieb.

Stratégia EÚ pre kybernetickú bezpečnosť



8Prešporský Podnikatel   • APRÍL 2022

Té
m

a 
čí

sla

P
okrývanie medzinárodných aj vnútro-
štátnych koridorov, ako cesty či želez-
ničné trate, sieťami 5G, považuje Únia 
za prioritu. Ich skvalitnenie dokonca 

finančne podporí. Záujem majú aj slovenskí 
operátori. Do výzvy, ktorá zafinancuje služby 
nad rámec ich licenčných povinností, sa ale 
zapoja až po tom, ako štát jasne naformuluje 
svoje priority a formy dofinancovania. Vláda 
chce najprv vidieť úspešné projekty za eu-
rópske peniaze.
Pri európskej výzve na dofinancovanie po-
krývania koridorov 5G sa zdá, že Slovensko 
uvažuje opačne ako Komisia. Vláda totiž chce 
najprv vidieť, komu sa európske peniaze po-
darí v tvrdej konkurencii v Bruseli získať, a až 
podľa tohto výsledku upraví vlastné priority 
a nastaví dofinancovanie zo strany štátu, res-
pektíve štrukturálnych fondov. Eurokomisia 
však má o peniazoch inú predstavu.

EÚ ponúka dofinancovanie 5G
Hoci majú operátori, vrátane tých sloven-
ských, povinnosť budovať na dopravných aj 
cezhraničných koridoroch siete novej, piatej 
generácie, Európska únia ponúka dodatočné 
peniaze na financovanie lepších služieb. Kra-
jiny chce motivovať, aby na vybraných úse-
koch, ktoré sú spravidla technicky náročné 
a pre operátorov ekonomicky nerentabilné, 
zabezpečili stabilitu a kvalitu pripojenia. Do-
financovať chce preto oblasti, kde to krajiny 
nezvládnu samé.
Záujem o zlepšenie služieb na koridoroch 5G 
aj o peniaze z Bruselu navyše má aj Sloven-

sko. Tvrdí to v strategických plánoch, vrátane 
Plánu obnovy a odolnosti. Skvalitnenie slu-
žieb a stabilná digitálna infraštruktúra totiž 
v konečnom dôsledku ovplyvnia aj rozvoj 
regiónov.
5G siete u nás budujú operátori, a to z vlast-
ných zdrojov. Z podmienok ich licencií však 
vyplýva len základné pokrytie koridorov 5G. 
Hoci o financie z Bruselu nad rámec svojich 
povinností majú záujem, zo strany štátu im 
rovnako chýbajú inštrukcie.
Vláda totiž ešte nevie, aké nadštandardné 
služby Slovensko na koridoroch potrebuje a 
nemá jasno ani v tom, kam vlastné peniaze, 
respektíve svoje štrukturálne fondy, určené 
pre túto oblasť, nasmeruje. Práve tieto infor-
mácie by operátorom umožnili žiadať z Bru-
selu financie do tých správnych oblastí.

Plány Únie pri pokrývaní koridorov 5G
Digitálna transformácia je jedným z dvoch 
najdôležitejších parametrov post-pandemic-
kej obnovy v Európe. 
„Na zabezpečenie životaschopnosti predpo-
kladaných digitálnych služieb novej generá-
cie bude nevyhnutné neprerušené pokrytie 
systémami 5G,“ tvrdí aj Európsky parlament. 
Tá má dokonca umožniť prístup k pripojeniu 
aj v pohybe.
Kým pokrývanie 5G sieťami v osídlených 
oblastiach, najmä mestách, v Únii postupu-
je (hoci pomalšie), Európska komisia vidí pri 
kvalite pokrývania problém na takzvaných 
5G koridoroch. Ide o dopravné trasy, cesty, 
železnice alebo vnútrozemské vodné cesty, 

ktoré majú byť plne pokryté 5G sieťou. Ešte 
náročnejšie bude pokrývanie týchto trás v 
cezhraničných oblastiach, keďže tie závisia 
od spolupráce najmenej dvoch krajín.
Do minulého roka podpísalo v rámci európ-
skej iniciatívy na pokrývanie cezhraničných 
koridorov 5G viaceré dohody či memorandá 
o spolupráci viac ako 20 členských krajín v 
Únií, dokonca Srbsko a Nórsko ako nečlenské 
krajiny EÚ.
Slovensko je posledné vo V4, ktoré dohodu 
o cezhraničnom 5G koridore zatiaľ nemá so 
žiadnym zo svojich susedov. Podľa rezortu 
dopravy však „intenzívne komunikuje“ s Čes-
kou republikou. Potenciálne by sa totiž mohli 
slovenskí operátori zapojiť do výzvy na po-
krytie železničného cezhraničného koridoru 
Brno – Bratislava. Operátorom ale chýbajú 
inštrukcie.

Európska motivácia
Európska komisia vníma, že výstavba infraš-
truktúry je pomalšia, ako by si predstavovala. 
Aj preto minulý rok zverejnila výzvu, ktorá by 
mala mobilných operátorov aj členské štáty 
motivovať. Ide pritom už o druhú generá-
ciu tejto európskej podpory. V takzvanom 
Nástroji na prepájanie Európy CEF1, podpo-
rovala do roku 2020 napríklad aj lepšiu ko-
nektivitu v miestnych komunitách, a to pros-
tredníctvom známej aktivity WiFi4EU.
Druhý Nástroj na prepájanie Európy (CEF2) 
má do roku 2027 okrem iného finančne 
podporiť skvalitnenie služieb na koridoroch 
5G v celej EÚ. Eurokomisia na neho vyčleni-
la miliardu eur a ráta s tým, že vzhľadom na 
technickú náročnosť projektov, posilní CEF 
národné projekty v rámci Nástroja na obnovu 
a odolnosť (RRF). Finančne týmto spôsobom 
podporí rádovo vyššiu úroveň mobilných slu-
žieb, aké by Európania získali v prípade, ak by 
pokrývanie koridorov nechali iba na trh.
Európske peniaze z CEF2 predstavujú však 
len doplnkové financovanie k projektom, 
ktoré boli zahrnuté do Plánu obnovy a odol-
nosti a ďalším strategickým plánom čerpania 
štrukturálnych fondov. Predpokladom na zís-
kanie je teda jasná stratégia a konkrétny pro-
jekt, ktorý musí prinášať kvalitu služby nad 
úroveň, ktorú definovali licencie. Okrem toho 
musí mať projekt aj jasné finančné krytie.
Záujem o dodatočné peniaze majú napriek 
tomu aj slovenskí operátori. Trojica z nich – 
Slovak Telekom, Orange a O2 – vysúťažila od 
štátu možnosť vybudovať a prevádzkovať na 
vyčlenených frekvenciách siete 5G a pokryť 
majú aj koridory.                         EURACTIV.sk

Operátorom 5G služby 
chýba slovenský plán
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A
k by sa Slovensko úrovňou digita-
lizácie priblížilo krajinám západnej 
a severnej Európy, do roku 2025 by 
mu to prinieslo ročne dodatočných 

16 miliárd eur v HDP. To je napríklad skoro 
päťnásobok výdavkov štátu na vzdelávanie 
a školstvo za rok 2018. Slovensko by sa stalo 
jednou z najvýkonnejších ekonomík v Euró-
pe a využilo by tak potenciál, ktorý na rast di-
gitálnej ekonomiky má. Vyplýva to zo štúdie 
globálnej konzultačnej spoločnosti McKinsey 
„The rise of Digital Challengers – Perspective 
on Slovakia“.

Tradičné zdroje rastu sa vyčerpávajú
„Za posledných 30 rokov Slovensko zazna-
menalo rýchly rozvoj. HDP na obyvateľa 
vzrástlo medzi rokmi 1996 a 2017 o 114 
percent. Zaslúžili sa o to predovšetkým dy-
namický vývoz, investície zo zahraničia, vý-
hodná cena práce a v neposlednom rade 
dotácie z fondov Európskej únie. Lenže tieto 
zdroje rastu postupne narážajú na svoje limi-
ty,“ vysvetľuje Helena Šarkanová, Associate 
partnerka zodpovedná za McKinsey Digital 
na Slovensku.
Produktivita Slovenska zaostáva za zvyškom 
Európy; naše HDP na odpracovanú hodinu je 
o štvrtinu nižšie ako je priemer „veľkej päťky 
EÚ“ (Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, Ta-
lianko a Španielsko). Výhoda lacnej pracovnej 
sily sa postupne znižuje. Slovenská ekonomi-
ka je podkapitalizovaná: základný kapitál na 
zamestnanca je zhruba o polovicu nižší ako 
vo „veľkej päťke EÚ“. Zároveň sa prejavujú ne-
gatívne demografické trendy, znižovanie pô-
rodnosti, emigrácia či starnutie. „Slovensko 
potrebuje nový motor ekonomického rastu. 
Mohla by ním byť práve digitalizácia,“ tvrdia 
autori štúdie.
Máme dobré základy vo vzdelaní a infraštruk-
túre, rastieme však sedemkrát pomalšie ako 
„digitálni šampióni“ Európy

Potenciál Slovensko má, ale...
Slovensko má podľa McKinsey potenciál do-
hnať „digitálnych šampiónov“, medzi ktorých 
sa radia štáty Beneluxu (Belgicko, Holandsko, 
Luxembursko), Škandinávie (Dánsko, Fínsko, 
Nórsko, Švédsko), Estónsko a Írsko. „Hlavný-
mi výhodami Slovenska sú otvorenosť trhu, 
veľký podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí, 
ako aj široká dostupnosť digitálnej infraštruk-
túry,“ zdôrazňuje štúdia.
Digitálna ekonomika na Slovensku tvorila v 
roku 2016 takmer 6 percent celkového HDP – 
o niečo menej ako u digitálnych šampiónov, 

kde to bolo v priemere 7 percent HDP. Okrem 
tradičných spoločností, ktoré začínajú do di-
gitalizácie investovať, na Slovensku vyrástlo 
aj niekoľko úspešných technologických fi-
riem ako napríklad Eset, Pixel Federation, Ex-
ponea alebo Sli.do.
Naša digitálna ekonomika však rastie oveľa 
pomalšie ako ostatné oblasti. Zatiaľ čo „nedi-
gitálna ekonomika“ Slovenska v rozmedzí ro-
kov 2012 a 2016 ročne vzrástla o 3 percentá, 
hodnota digitálnej ekonomiky sa medziroč-
ne zvyšovala len o 0,8 percenta. To je zhru-
ba sedemkrát pomalší rast ako u digitálnych 
šampiónov.

Automatizácia má priestor
Digitalizácia podstatne zmení charakter po-
trebných vedomostí a schopností obyva-
teľstva. „Už dnes existujú technológie, ktoré 
umožňujú automatizovať až 53 percent pra-
covných aktivít na Slovensku. To by pred-
stavovalo až 1,2 milióna pracovných miest. 
Dopad na zamestnanosť a celkovú produk-
tivitu bude závisieť na pripravenosti ľudí a 
štruktúre ekonomiky,“ upozorňuje Dan Svo-
boda, Managing Partner pre McKinsey Čechy 
a Slovensko. „Ľudia si prácu pravdepodobne 
nájdu – tak, ako tomu bolo aj v predchádza-
júcich technologických revolúciách. Automa-
tizácia teda predstavuje príležitosť posunúť 
ekonomiku k produkcii vyššej pridanej hod-
noty.“
Slovensko v miere digitalizácie zaostáva za 
ostatnými krajinami v regióne vo väčšine od-
vetví. Najväčšie medzery má vo výrobe, pro-

fesionálnych službách a obchode. Práve tieto 
odvetvia pritom majú značný potenciál pre 
automatizáciu (napríklad v sektore výroby 
môže byť automatizovaných až 66 percent 
pracovných miest).

Chýbajú pokročilé digitálne zručnosti
„Ak firmy začnú využívať svoj automatizačný 
a digitalizačný potenciál, dopyt po IT exper-
toch a programátoroch výrazne vzrastie. Tiež 
bude čoraz dôležitejšie rozvíjať technologické 
zručnosti u existujúcich zamestnancov,“ hovo-
rí Michal Skalský, Partner & Leader pre Digital 
McKinsey CEE. Slovenská populácia však za di-
gitálnymi šampiónmi v pokročilých technolo-
gických zručnostiach výrazne zaostáva, najmä 
vo vekovej kategórii nad 35 rokov.

Ako uspieť v digitálnej budúcnosti
Na tom, aby sa Slovensko stalo pokročilou di-
gitálnou ekonomikou Európy, musí spolupra-
covať štát, firmy aj jednotlivci. Je potrebné 
vyriešiť sadu „domácich úloh“, vrátane väčšie-
ho zapojenia firiem do školenia zamestnan-
cov v pokročilých IT zručnostiach, podpory 
celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie, 
užívateľsky prívetivej digitalizácie verejných 
služieb, či zlepšovania prostredia pre start-
upy a digitálne inovácie. Slovensko má tiež 
príležitosť posilniť spoluprácu s ostatnými 
stredoeurópskymi krajinami, ktoré riešia po-
dobné problémy. Regionálna spolupráca Slo-
vensku môže pomôcť lepšie obhajovať záuj-
my svojej digitálnej ekonomiky v EÚ.
                                                           Spracované -mz-

Slovensko má dobrý potenciál, 
treba ale viac
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ituácia, ktorú spôsobila pandémia v 
posledných rokoch, na jednej strane 
v plnej miere odkryla tie organizácie, 
ktoré už mali problémy pred pandé-

miou, na strane druhej dala zabrať aj bizni-
som, ktoré sa z rôznych príčin nedokázali 
aktuálnej situácii prispôsobiť. Dnes už však 
môžeme konštatovať, že víťazne vyšli z pan-
démie najmä spoločnosti, ktoré úspešne na-
behli na vlnu digitalizácie. 
Rok 2021 nazvala spoločnosť McKinsey ro-
kom transformácie. Ľudia, korporácie i spo-
ločnosť sa začali pozerať viac do budúcnosti 
a nie len na prežitie súčasnosti. Digitálna 
transformácia, ktorú mnohé spoločnosti za-
čali v roku 2020, pokračovala v roku 2021 
rýchlym tempom, keďže pandémia naďalej 
ovplyvňovala svet. Zatiaľ čo mnohé z pred-
povedí týkajúcich sa roku 2021 sa ukázali ako 
správne (nárast cloudových riešení, vzostup 
AI a automatizácie…), iné sa celkom nena-
plnili a boli presunuté kvôli naliehavejším a 
strategickejším potrebám. Mnohé organizá-
cie však za posledné dva roky prišli na to, ako 
úspešne zdigitalizovať svoje podnikanie a 
„digitálne podniky“ sa stali novým základom 
úspechu. 

Digitalizácia je nevyhnutnosťou
Digitalizácia podnikania nie je jednorazový 
proces, ale kontinuálne zlepšovanie a prispô-
sobovanie obchodných procesov neustále sa 
vyvíjajúcim technológiám a spoločenským 
zmenám. Podľa App Developer Magazine 
sa v roku 2022 spoločnosti budú musieť za-
merať v tomto smere najmä na budovanie 

obchodných modelov zameraných na zá-
kazníka ako ďalší organický krok k digitálnej 
transformácii. Pre priemyselné odvetvia po-
skytujúce vysokohodnotné klientske služby 
bude požiadavka na uskutočnenie tohto pre-
chodu naliehavejšia ako v iných odvetviach, 
čo bude mať za následok digitalizáciu mno-
hých odvetví tradične odmietajúcich digitál-
ne technológie.

Trendy na rok 2022
Digitálna transformácia sa s ukončením pan-
démie nekončí. Naopak, aj rok 2022 prináša 
nové trendy, ktoré dokážu vaše podnikanie 
posunúť na novú úroveň:
Hyperautomatizácia
Hyperautomatizácia je obchodne riadený 
prístup na identifikáciu, kontrolu a automa-
tizáciu čo najväčšieho počtu obchodných a 
IT procesov. Vyžaduje si organizované pou-
žívanie viacerých technologických nástrojov 
a platforiem, vrátane RPA, AI či low-code a 
np-code platforiem. Gartner predpovedá, že 
adaptívne riadenie, poháňané hyperautoma-
tizáciou, sa stane diferencujúcim faktorom 
vo výkonnosti spoločnosti.
Platformy natívne v cloude
Cloudové platformy využívajú základnú elas-
ticitu a škálovateľnosť cloud computingu. 
Gartner predpovedá, že do roku 2025 budú 
cloudové platformy slúžiť ako základ pre viac 
ako 95 % nových digitálnych iniciatív, opro-
ti menej ako 40 % v roku 2021. V roku 2022 
sa tiež dostanú podľa predpovedí do centra 
pozornosti hybridný cloud a multi-cloud, ale 
aj nové služby ako napríklad „serverless com-
puting“.
Dôraz na environmentálne a sociálne aspekty

Od klimatických otázok až po sociál-
ne dobro, mnohé organizácie 

v každom odvetví v roku 
2021 zavádzali tzv. 

en vironmentálne 
sociálne ria-

denie (ESG – Environmental, Social, Gover-
nance). Do pozornosti biznisu sa tak dostali 
aspekty ako klíma, rozmanitosť a rovnosť a 
trvalo udržateľný vývoj produktov. Aj z toho 
dôvodu stále viac predajcov softvéru vytvá-
ra riešenia, ktoré podporujú tieto snahy o 
udržateľnosť. 
Sila umelej inteligencie
AI sa stáva všadeprítomnou a každodennou 
súčasťou života mnohých pracovníkov, ale aj 
spotrebiteľov. A v roku 2022 budú podniko-
vé aplikácie poháňané umelou inteligenciou 
ešte robustnejšie, poháňané mimoriadnym 
rastom údajov a výkonnejším hardvérom. 
To umožní riešiť pomocou AI čoraz väčšie a 
komplexnejšie podnikové problémy.
Low-code a no-code ako hlavný prúd
Počiatočné pochybnosti okolo no-code a 
low-code platforiem sa nenaplnili a tieto 
nástroje sa ukázali ako prínos nielen pre 
spoločnosti, ale aj pre samotných vývojárov. 
Kombináciou low-code a no-code riešení s 
profesionálnymi vývojármi sa môžu vyvíjať 
digitálne riešenia oveľa rýchlejšie, flexibilnej-
šie a lacnejšie.
Všetko ako služba
Cloud a SaaS platformy mali v posledných 
rokoch mimoriadny vplyv na obstarávanie 
technológií. Jednorazové kapitálové výdav-
ky na softvér a infraštruktúru sa čoraz čas-
tejšie vymieňajú za technológie založené 
na predplatnom a OpEx, ktoré je možné 
zaobstarať na základe spotreby. To viedlo  
k odklonu od tradičných nákupných cyk-
lov. V roku 2022 sa preto predpokladá, že 
prístup „všetko ako služba“ dosiahne vrchol 
a prostredníctvom tohto modelu si budú 
môcť spoločnosti zabezpečiť všetko – od 
softvéru cez virtualizáciu desktopov až po 
digitalizáciu.

Budúcnosť digitálnej transformácie
Ak niekto očakával, že akcelerácia digitál-
nej transformácie a digitalizácie biznisu 
sa s ústupom pandémie spomalí, mýlil sa. 
Tieto tendencie nabrali za posledné dva 
roky takú rýchlosť, že sú nezastaviteľné a 
v drvivej väčšine organizácií je ich imple-
mentácia a rozširovanie otázkou prežitia a 
konkurencieschopnosti. Je viac než isté, že 
tieto tendencie nepoľavia a že digitalizácia 
sa nebude týkať už len veľkých hráčov, ale 
istou formou digitálnej transformácie bude 
musieť prejsť skôr či neskôr každý úspešný 
biznis. Dnes je už jasné, že digitalizácia nie 
je jednorazovou úlohou – je to neustála ces-
ta transformácie.

Benefity, trendy a výzvy 
digitalizácie v roku 2022
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odľa údajov zverejnených na portáli 
slovensko.sk bolo za rok 2021 usku-
točnených takmer 24,5 milióna biznis 
transakcií prostredníctvom využitia 

elektronických služieb štátu. Ďalších viac ako 
111 miliónov bolo technických transakcií. 
Medzi odosielateľmi za október 2021 domi-
novali Ministerstvo financií SR a Ministerstvo 
spravodlivosti SR. Digitálna doba okrem iné-
ho ukázala, čo reálne znamená digitalizácia 
dokumentov.
Digitalizácia prichádza aj do účtovníctva. Fir-
my môžu od tohto dátumu viesť účtovníctvo 
elektronicky. Umožnila to novela zákona o 
účtovníctve s účinnosťou od 1.1.2022. Fir-
mám sa zníži byrokracia v papierovej podo-
be, môžu začať prevádzkovať digitálny archív 
účtovníctva, rýchle dohľadávať potrebné 
dokumenty či eliminovať riziko straty doku-
mentov. Firmy vďaka digitalizácii môžu ušet-
riť tisícky eur ročne.

Zákon reaguje na novú situáciu
Na rastúci podiel elektronických účtovných 
záznamov zareagoval aj štát a novelou záko-
na o účtovníctve (§ 31 až § 33) od 1.1.2022 
upresnil definíciu elektronického účtovného 
záznamu. Najnovšie ide o taký záznam, kto-
rý je vyhotovený aj v elektronickom formáte, 
pričom elektronický formát určuje vyhotovi-
teľ účtovného záznamu alebo je určený na 
základe dohody s prijímateľom účtovného 
záznamu.
Podpis na účtovnom zázname môže byť daný 
tromi spôsobmi. Jednak ide o vlastnoručný 
podpis, kvalifikovaný elektronický podpis, 
alebo obdobný preukázateľný podpisový 

záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis v 
elektronickej podobe. Pričom platí, že dôle-
žitá je jednoznačná preukázateľná identifiká-
cia osoby, ktorá tento záznam vyhotovila.

Inteligentná kancelária
Táto zmena otvára možnosti pre firmy zavá-
dzať v plnej miere inteligentnú kanceláriu. 
„Súčasťou inteligentnej kancelárie je digitali-
zácia dokumentov a práca s nimi v digitálnej 
podobe. Môže ísť v podstate o akýkoľvek typ 
dokumentov a akékoľvek možnosti ako s nimi 
pracovať. Od vyťažovania informácií z papie-
rových dokumentov, elektronické schvaľo-
vanie dokumentov, prevádzku digitálneho 
archívu či vzdialeného prístupu k elektro-
nickým dokumentom,“ konštatuje Pavol Kat-
renčík, ITS portfolio manager Konica Minolta 
Slovakia. Aktuálne zmena v novele zákona o 
účtovníctve tak ponúka úplne nové možnos-
ti ako pracovať s firemným účtovníctvom vo 
vzťahu k vnútorným procesom vo firme, ale 
aj vo vzťahu k finančnej správe či daňovým 
úradom. „Už niekoľko rokov pracujeme na 
riešeniach, ktoré dokážu zaistiť komplexnú 
správu účtovných dokumentov od ich vstupu 
do firmy až po finálnu archiváciu s možnos-
ťou spätne vyhľadať akýkoľvek dokument. To 
všetko bez nutnosti evidencie fyzických do-
kumentov,“ konštatuje Pavol Katrenčík.

Výhody digitálneho účtovníctva
Elektronizácia účtovníctva môže firmám re-
álne zníťi náklady. Účtovníctvo môže byť 
totiž bezpapierové. Fyzické dokumenty sa 
od nového roka nemusia archivovať, firmám 
odpadá starosť aby sa nezničili, nestratili či 

nepoškodili. Digitalizáciou účtovníctva sa od-
stráni aj častý problém s dohľadávaním doku-
mentov. „Zabudnite na to, že nemôžete nájsť 
nejakú faktúru. V elektronickom systéme si ju 
môžete vyhľadať podľa dodávateľa, sumy, dá-
tumu vystavenia či iných atribútov. A to nech 
ste kdekoľvek,“ konštatuje Pavol Katrenčík. 
Všetky dokumenty vo firme budete mať pod 
kontrolou. Už nebude totiž problém zistiť či 
daná faktúra je schválená, zamietnutá či čaka-
júca na podpis. S tým súvisí aj digitálny archív. 
Vďaka nemu dodržíte všetky legislatívne na-
riadenia na úschovu účtovných dokumentov 
v čisto elektronickej podobe po dobu defino-
vanú zákonom, hoci k vám prídu na papieri.
Výhodou elektronizácie účtovníctva je aj 
efektívna kontrola duplicít. Vďaka kontro-
le sa nemôže stať, že danú faktúru zaplatí 
firma viackrát. Všetky dokumenty sú nahra-
né v centrálnom systéme kde schvaľovanie 
prebehne automatizovane na základe pravi-
diel, napríklad podľa hodnoty faktúry, alebo 
 firemnej hierarchie. „Schválenie štandardne 
môže prebehnúť cez mobil alebo počítač za 
pár minút na rozdiel od papiera. K účtovným 
dokladom pritom nemá mať prístup ktokoľ-
vek vo firme. Nastavením práv zabezpečíte 
to, že dokumenty uvidia len povolané osoby. 
K tomu máte zaznamenané všetky akcie, kto-
ré sa na danom doklade udiali, od vloženia, 
otvorenia, či schválenia dokumentu až po ar-
chiváciu,“ konštatuje Pavol Katrenčík.
Novela zákona o účtovníctve tak otvára mož-
nosť pre firmy posunúť sa vyššiu digitálnu 
úroveň a byť konkurencieschopnejšími. Je 
len na nich samotných či túto šancu naplno 
využijú.

Ako ušetriť vo firmách tisícky eur?
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Ú
rad priemyselného vlastníctva SR 
prezentoval v Dubaji od 9. do 13. 
marca to najlepšie, čo doma máme. 
Slovensko sme zahraničným náv-

števníkom priblížili cez syry, vína, minerálne 
vody, keramiku, výšivku, med, trdelník a ďalšie 
krásne, chutné a špecifické produkty z našej 
domoviny, ktoré sú chránené označením pô-
vodu či zemepisným označením. Nosným 
podujatím celej misie bola prezentácia spoje-
ná s ochutnávkou pod názvom Zaži a ochutnaj 
Slovensko!, ktorá zožala mimoriadny úspech 
a vďaka nej zahraniční podnikatelia oslovili 
mnoho z výrobcov na B2B stretnutia. Niektorí 
z vystavovateľov získali nových klientov, iní zas 
kontakty, ktoré môžu ich podnikaniu do bu-
dúcna pomôcť expandovať na zahraničný trh. 
Technologicky zameraný pavilón Slovenska 
tak v spomínanom týždni dostal do svojich 
priestorov tradičný duch, čo ocenil aj riaditeľ 
slovenského pavilónu na výstave Expo Dubaj 
2020 Róbert Mojsej: „Misia organizovaná ÚPV 
SR bola skutočným spestrením programu v 
slovenskom pavilóne. Som rád, že sa nám po-
darilo svetu predstaviť množstvo tradičných 
slovenských výrobkov. Technológie prezen-
tované v našom pavilóne sme takto doplnili 
o tradície, čo ocenilo množstvo zahraničných 

návštevníkov. Veríme, že pre mnohých vý-
robcov to bola unikátna príležitosť osloviť 
nových zákazníkov.“
Misia do Dubaja potvrdila, že ochrana pro-
duktov má svoj význam aj v rovine vyzdvih-
nutia unikátnosti predmetného produktu, 
ako aj fakt, že Slovensko je vďaka nim rele-
vantným hráčom na svetovom trhu, čo potvr-
dil aj predseda úradu Matúš Medvec: „Počas 

misie Úradu priemyselného vlastníctva SR 
sa jednoznačne potvrdilo, že naše kvalitné 
a tradičné výrobky nezaostávajú za sveto-
vým štandardom a sú konkurencieschopné 
na medzinárodných trhoch. Najviac ma teší 
to, že podujatie prispelo k akcelerácii pod-
nikateľských príležitostí v zahraničí, ale aj na 
Slovensku. Slovenské výrobky sú svetovými 
značkami!“                                                 upv sr

V 
prvej polovici roka 2021 sme evi-
dovali v konaní 671 patentových 
prihlášok a 338 platných patentov 
udelených národnou cestou. Samo-

zrejme je potrebné zdôrazniť, že patenty sa 
udeľujú na technické vynálezy, a tak nie je 
možné prostredníctvom nich monitorovať 
netechnické inovácie. Okrem toho sa vyná-
lezca môže rozhodnúť chrániť svoje rieše-
nie aj úžitkovým vzorom alebo obchodným 
tajomstvom. Inovatívne nápady sa na Slo-

vensku koncentrovali predovšetkým v troch 
mestách. Bratislava s počtom 221 patento-
vých prihlášok vedie. Na druhom mieste sa s 
počtom prihlášok 134 umiestnila metropola 
východu – Košice. S počtom 90 prihlášok 
uzatvára prvú trojicu Žilina. 

Inovácie prichádzajú aj z menších 
miest
Ak by sme sa chceli pozrieť na to, odkiaľ po-
chádzali úspešní slovenskí inovátori, prvá 

dvojica sa nemení. Dominuje Bratislava s 
počtom 82 platných patentov a na druhom 
mieste sú Košice s počtom 26 patentov. Na 
treťom mieste však v tomto prípade stoja 
Piešťany s 19 patentmi a zaujímavé je, že na 
štvrtom mieste s 11 patentmi sa umiestnili 
Topoľčany. „Patentové prihlášky či platné pa-
tenty v značnej miere kopírujú rozmiestne-
nie technologických klastrov na Slovensku. 
Bratislava, Košice, Žilina či Prešov sú rovna-
ko sídlom technických univerzít s centrami 
transferu technológií, kde dochádza práve 
k spájaniu vedy a výskumu s komerčným 
sektorom. Výbornou správou je fakt, že ino-
vácie pochádzajú aj z menších miest. Okrem 
toho nám mapy ukázali, v ktorých častiach 
Slovenska je potrebné zvýšiť propagáciu 
ochrany práv duševného vlastníctva, resp. 
na mieru šitých bezplatných konzultácií s 
konkrétnym subjektom, a tým podnietiť vy-
nálezcov k ochrane ešte predtým, ako budú 
ich práva porušené,“ uzatvára predseda ÚPV 
SR.

V Dubaji sme uspeli s tradíciou

Najaktívnejšia v ochrane 
duševného vlastníctva je Bratislava

Patenty chránia vynálezy, ktoré sú nové, invenčné a schopné priemysel-
ného využitia. Vynálezcovia, ktorí chcú získať výlučné právo (monopol) 
na komerčné využitie, musia požiadať o ochranu patentový úrad. V tomto 
smere má privilégium chrániť vynálezy Úrad priemyselného vlastníctva 
SR. „Na Slovensku disponujeme monopolom na udeľovanie národných 
patentov, čo je do veľkej miery zodpovednosť, no zároveň nám ponúka 
jasný obraz o povahe vynálezcovskej činnosti regiónov Slovenska,“ uvádza 
predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec. 
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Z
áver mesiaca marec sa na finanč-
ných trhoch niesol v znamení zvý-
šenej volatility a pohybov oboma 
smermi. Vývoj na trhu ovplyvňujú 

stále tie isté premenné: vývoj vojnového 
konfliktu na Ukrajine, rastúce inflačné tlaky 
a kroky centrálnych bánk na ich skrotenie 
pri spomaľovaní tempa rastu globálnej eko-
nomiky. Výsledkom bolo, že akcie spomalili 
svoj prudký marcový rast, zatiaľ čo výnosy na 
dlhopisoch vymazávali prudký pohyb nahor 
z rovnakého obdobia. Vo všeobecnosti sa 
nedarilo bezpečným aktívam, na čo doplatilo 
zlato aj americký dolár. Nedarilo sa ani rope, 
ktorá skokovito poklesla až pod 100 dolárov 
za barel.

Akciové trhy
V úvode posledného marcového týždňa 
akciové trhy rástli po správach o konštruk-
tívnom výsledku rokovaní medzi Kyjevom a 
Moskvou v Turecku, ktoré zlepšujú prospekty 
diplomatického riešenia vojny na Ukrajine. 
Dobrá nálada na trhu však dlho nevydržala, 
keď investori museli opäť čeliť krutej realite 
vojny. Kremeľ dementoval správy o pokro-
ku vo vzájomných rozhovoroch a pokračuje 
v útokoch na ukrajinské ciele, čo znižovalo 
konštruktivizmus trhov. Nervozitu spôsobuje 
aj neúspešná snaha Číny dostať pod kontro-
lu šírenie covidu-19 v krajine. Čína neváha 
plošne uzatvárať celé regióny i pri zanedba-
teľnom množstve nakazených osôb, čo má 
za následok, že sa v lockdowne ocitli i nie-
ktoré kľúčové centrá na čele so Šanghajom. 
Pozitívny efekt má na trhy naopak pokles 
cien ropy pod 100 dolárov za barel, ako aj 
priaznivé dáta z americkej ekonomiky (pre-
dovšetkým trhu práce), ktoré potvrdzujú jej 
odolnosť proti agresívnejšiemu zvyšovaniu 
úrokových sadzieb americkej centrálnej 
banky. Wall Street sa na jasnom smerovaní 

sumárne nezhodla a indexy končili týždeň 
zmiešane. Blue chips index Dow Jones odpí-
sal 0,1 percenta, zatiaľ čo širší index S&P 500 
uzatváral na zelenej nule a technologický Na-
sdaq Composite pridal takmer 0,7 percenta. 
V Európe hlavný benchmark STOXX Europe 
600 vzrástol o 1,1 percenta, britský FTSE 100 
posilnil o 0,7 percenta a nemecký DAX uza-
tváral so ziskom necelého percenta.

Dlhopisové trhy
Pre nejasný vývoj okolo Ukrajiny výnosy na 
amerických štátnych dlhopisoch redukovali 
svoj nárast z predchádzajúceho obdobia, a 
to aj napriek rastu presvedčenia trhov ohľad-
ne agresívnejšieho zvyšovania úrokových 
sadzieb Fedom, čo potvrdzuje aj dobrá kon-
dícia amerického trhu práce. Strašiakom sa 
však stáva inverzia výnosovej krivky, ktorá 
v minulosti pomerne spoľahlivo indikovala 
príchod hospodárskej recesie. Pokles eu-
rópskych výnosov bol limitovaný rastúcimi 
inflačnými tlakmi v jednotlivých európskych 
krajinách aj eurozóne ako celku. ECB sa síce 
stále oháňa flexibilitou a postupnými krokmi, 
ale tlak na rýchlejšie uťahovanie menovej po-
litiky rastie aj v jej prípade. Americký 10-roč-
ný výnos poklesol o deväť bázických bodov 
na 2,38 percenta, jeho nemecký konkurent 
s rovnakou splatnosťou ustúpil o tri bázické 
body na 0,56 percenta.

Komoditné trhy
Zlato v konštruktívnej nálade spočiatku po-
kleslo až pod 1 900-dolárovú hranicu, no 
rastúce inflačné tlaky v globálnej ekonomike 
a postupná renervozita okolo Ukrajiny spô-
sobili návrat nad túto hodnotu. Aj tak však 
žltý kov stratil 1,7 percenta a uzatváral na  
1 925 dolároch. Nedarilo sa rope, ktorá pred-
viedla najväčší týždenný pokles od roku 2020 
a v prípade benchmarku WTI akcelerovala 

výpredaj až k hranici 100 dolárov. Komodita 
doplácala na náznaky pokroku v rokovaniach 
o prímerí na Ukrajine a obavy o dopyt po 
energii a palivách kvôli lockdownom v Číne. 
Straty prehĺbilo aj oznámenie USA, že budú 
v najbližších šiestich mesiacoch uvoľňovať zo 
svojich strategických rezerv v priemere jeden 
milión barelov denne. Týmto bezprecedent-
ným krokom rozpustia zhruba tretinu svojich 
rezerv s cieľom znížiť ceny palív a inflačné tla-
ky. Pritom za ďalšie koordinované uvoľnenie 
zásob sú aj jeho spojenci z IAE. Ešte väčším 
stratám zabránil kartel OPEC+, ktorý pokra-
čuje v stratégii postupného zvyšovania ťažby 
o 400-tisíc barelov denne na mesačnej báze 
a nevypočul tak prosby Západu, aby tempo 
zvýšil výraznejšie. Ropa WTI poklesla o 12,8 
percenta na 99,27 dolára za barel a ropa 
Brent stratila až 13,5 percenta a uzatvárala na 
104,39 dolára za barel.

Devízové trhy
Na devízovom trhu správy o pokroku v roz-
hovoroch medzi Ruskom a Ukrajinou výrazne 
podporili euro a regionálne meny v strednej 
Európe, pričom naopak znížili atraktivitu 
 dolára ako bezpečného útočiska v čase ne-
istoty. Straty dolára limitovali až silné čísla z 
amerického trhu práce, ktoré podporujú vy-
hliadky na rýchlejšie a agresívnejšie uťahova-
nie menovej politiky v zámorí. V tejto oblasti 
pomerne zaostáva ECB, ktorá dostatočne 
pružne nereaguje na prudký rast cien. Inflá-
cia v eurozóne pritom dosiahla v marci 7,5 
percenta a je tak najvyššie od prijatia eura. Po 
mesiaci vojny pokračuje vo výraznom posil-
ňovaní rubeľ, ktorý sa miestami vrátil na „pre-
dinvázne“ úrovne. Ruskej mene aktuálne po-
máhajú zavedené kapitálové kontroly, zámer 
predávať plyn v rubľoch, ako aj povinnosť 
ruských podnikov meniť na ruble 80 percent 
devízových príjmov.

NAJDÔLEŽITEJŠIE UDALOSTI FINANČNÝCH TRHOV Pripravené v spolupráci s J&T BANKOU
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Nariadenie vlády č. 52/2022 Z. z., ktoré do-
pĺňa Nariadenie vlády č. 131/2020 Z. z. o 
splatnosti poistného na sociálne poistenie 
v čase mimoriadnej situácie, núdzového 
stavu alebo výnimočného stavu vyhláse-
ného v súvislosti s ochorením COVID-19 v 
znení neskorších predpisov, v § 1 písmeno 
o) tak, že splatnosť za mesiac február 2022 
sa posúva na 30. júna 2025.

Zrušenie hospodárskej mobilizácie
Nariadenie vlády číslo 21/2022 Z. z. zrušu-
je nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
459/2021 Z. z. na vykonanie opatrenia hos-
podárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlá-
seným núdzovým stavom na zabezpečenie 
riešenia ochorenia COVID-19.

Pre úplnosť treba uviesť niektoré nové 
predpisy
Zákon číslo 39/2022 Z. z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpi-
sov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony. Pôsobnosť zákona sa neobmedzuje 
iba na orgány štátnej správy, ale aj na sub-
jekty financované štátom,

Nariadenie vlády číslo 48/2022 Z. z., kto-
rým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slo-
venskej republiky č. 498/2011 Z. z., ktorým 
sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní 
zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náleži-
tosti informácie o uzatvorení zmluvy, upra-
vuje niektoré podrobnosti o zverejňovaní 
zmluvy v registri.
Zákon číslo 64/2022 Z. z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia niektoré zákony, upra-
vuje niektoré podmienky v konaní o pre-
skúmaní úkonov kontrolovaného (§ 169 a 
nasl.).
Vyhláška úradu pre verejné obstarávanie 
číslo 73/2022 Z. z. ustanovuje obsahové 
náležitosti dotazníka na zápis do zoznamu 
elektronických prostriedkov na elektronic-
kú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.
Zákon číslo 65/2022 Z. z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej 
investičnej pomoci a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 
67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych 
opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti 

so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej 
choroby COVID-19 v znení neskorších pred-
pisov upravuje podmienky na poskytnutie 
investičnej pomoci a stanovuje tieto pod-
mienky v prechodných ustanoveniach do 
14. marca 2022 a po 15. marci 2022.

Pre zaujímavosť uvádzame nové predpisy, 
týkajúce sa krízy na Ukrajine
Zákon číslo 22/2022 Z. z. o niektorých opat-
reniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine 
novelizuje niektoré zákony v súvislosti s 
vojnovými utečencami ako aj zavádza nový 
paragraf Blokovanie v zákone číslo 69/2018 
Z. z. o kybernetickej bezpečnosti.
Nariadenie vlády číslo 59/2022 Z. z.  na vy-
konanie niektorých opatrení hospodárskej 
mobilizácie vo vzťahu k vyhlásenej mimo-
riadnej situácii v súvislosti s hromadným 
prílevom cudzincov na územie Slovenskej 
republiky spôsobeným ozbrojeným kon-
fliktom na území Ukrajiny upravuje pravidlá 
niektorých oblastí verejného života, naprí-
klad v oblastiach výroby, služieb, dopravy, 
sociálneho zabezpečenia, pracovnej povin-
nosti a rieši otázky poskytnutia vysielacieho 
času a financovania opatrení hospodárskej 
mobilizácie.

Niektoré novinky v Zbierke zákonov

T
akmer všetci vedúci zamestnanci 
svetových výrobcov polovodičových 
súčiastok očakávajú v tomto roku rast 
príjmov, a to napriek obmedzeniam 

výrobnej kapacity a problémom s dodávateľ-
skými reťazcami. Viac ako tretina predpovedá 
rast príjmov o viac ako 20 %. Nadpolovičná 
väčšina odborníkov z odvetvia si pritom mys-
lí, že nedostatok čipov bude trvať aspoň do 
roku 2023. Vyplýva to z výsledkov aktuálne-
ho prieskumu spoločnosti KPMG Global Se-
miconductor Industry Outlook 2022.
Z prieskumu tiež vyplýva, že nadpolovičná 
väčšina svetových lídrov v oblasti polovodi-
čov sa v tomto roku sústredí najmä na tri ob-
lasti - bezdrôtovú komunikáciu, automobilo-
vý priemysel a internet vecí. Najdôležitejším 
zdrojom príjmov bude v tomto roku bezdrô-
tová komunikácia vrátane 5G siete, smart-
fónov a iných mobilných zariadení. Na dru-
hom mieste, čo sa týka príjmov, sa umiestnil 
automobilový sektor a internet vecí, ktorý 
sa donedávna považoval za primárny zdroj 
príjmov v polovodičovom sektore, klesol na 
tretie miesto.

Autá ich potrebujú viac
Automobilový priemysel je pre výrobcov polo-
vodičov čoraz dôležitejší, predovšetkým preto, 

že každé nové vozidlo, zvlášť elektrické alebo 
hybridné, vyžaduje použitie asi dvojnásobne 
väčšieho množstva polovodičov ako vozidlo 
na benzínový či dieselový/naftový pohon. 
Očakáva sa však, že aj tento sektor sa bude 
musieť vyrovnať s chýbajúcimi dodávkami 
dôležitých komponentov vrátane polovodi-
čov. Niektoré prognózy dokonca hovoria, že 
veľkoobchodný trh s automobilmi sa aj pre 
nedostatok čipov už nevráti na úroveň pred 
pandémiou, a to minimálne do roku 2025.

Európa potrebuje vlastné kapacity
Na Slovensku spôsobil nedostatok polovo-
dičov v roku 2021 čiastočné odstávky u vý-

znamných výrobcov áut a situácia pokračuje 
aj v tomto roku. „Ministerstvo hospodárstva 
SR preto nadviazalo na prelome rokov spo-
luprácu s Taiwanom s cieľom rozvoja výroby 
polovodičov na Slovensku. Tento krok môže 
pomôcť vybudovať potrebné kapacity v Eu-
rópe už v priebehu niekoľkých rokov,“ ob-
jasnil výkonný riaditeľ v KPMG na Slovensku 
Peter Nemečkay.
Podľa prieskumu viac ako 50 % výrobcov 
predpokladá, že nedostatky v dodávkach 
pretrvajú až do roku 2023. Tieto výpadky 
môžu podľa Nemečkaya výrazne pribrzdiť 
nárast podielu výroby hybridných a elektric-
kých vozidiel na Slovensku.

Výrobcovia polovodičov očakávajú rast



15Prešporský Podnikatel   • APRÍL 2022

PODNIKATEĽSK Ý SERVIS  APRÍL 2022  https://sopk.sk/ba  •  tel. 02/48291257

Vzdelávacie aktivity
7. apríl 2022
Obchod a marketing v digitálnej dobe.
Lektorka: Simona Kubán
Webinár 

28. apríl 2022
Čo mi prinesie ochrana duševného vlastníctva v podnikaní?
Bezplatný webinár

Iné aktuálne ponuky
Vystavovanie ATA karnetov – unifikovaný colný dokument pre 
tranzit a dočasný dovoz tovarov do tretích krajín bez cla
Osvedčovanie o pôvode tovaru – služby pre zjednodušenie vášho 
zahraničného obchodu
Klub podnikateľov Bratislavskej regionálnej komory a Klub mladých 
podnikateľov – tematické klubové stretnutia členov BRK SOPK 

Sledujte nás aj na FACEBOOKU
Bratislavská regionálna komora SOPK: 
https://www.facebook.com/ba.sopk.sk/

Sledujte nás aj na LinkedIN
Bratislavská regionálna komora SOPK: 
http://bit.ly/linkedinbrksopk

Bratislavská regionálna komora SOPK ponúka podnikateľom v rámci 
svojich vzdelávacích aktivít tieto konferencie,  semináre, workshopy 
a tréningy:

BOJUJEME ZA VÁS
SOPK posúdila v rámci legislatívneho procesu tieto návrhy:
• vyhlášku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, kto-

rou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slo-
venskej republiky č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku 
pre správcov v znení neskorších predpisov

• prvý akčný plán k Stratégii inkluzívneho prístupu vo výchove a 
vzdelávaní na roky 2022-2024

• program cezhraničnej spolupráce Interreg NEXT Maďarsko–
Slovensko–Rumunsko–Ukrajina 2021 – 2027

• zákon o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

• vyhlášku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, kto-
rou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o riešení hro-
ziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Viete že...? 
...Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Radou sloven-
ských exportérov zverejnilo dotazník pre slovenských podni-
kateľov, ktorí majú aktíva na ukrajinskom alebo ruskom trhu, 
prípadne aktívne obchodujú v daných teritóriách. Cieľom je 
identifikovať dotknuté spoločnosti, vyhodnotiť získané informá-
cie a následne postupovať koordinovane pri realizácii opatrení 
na zmiernenie ekonomických dopadov novovzniknutej krízy v 
súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. Dotazník je do-
stupný online na adrese www.exporteri.sk/tlacove-spravy. Vy-
plnený dokument je potrebné zaslať na emailovú adresu info@
exporteri.sk.
Po zozbieraní údajov zriadi ministerstvo pracovnú skupinu, kto-
rá sa bude zaoberať následnými krokmi a opatreniami. Opatre-
nia majú následne podporiť našich podnikateľov v ich neľahkej 
situácii. Okrem toho sa bude táto problematika riešiť aj v rámci 
novovzniknutej Rady vlády pre konkurencieschopnosť a pro-
duktivitu.

 

 

INCOTERMS 202O
Pre každého, kto sa zaoberá medzi-

národným obchodom, je k dispozí-

cií odborná publikácia INCOTERMS 

2020. Odborná publikácie je urče-

ná pre manažérov medzinárodné-

ho obchodu, odborníkov z colnej 

praxe, logistiky a  zasielateľstva, 

bankovníctva, študentov a iných 

účastníkov, ktorí realizujú, alebo sa 

podieľajú na realizácii obchodných 

prípadov s tovarom na tuzemskom, 

ako aj medzinárodnom trhu. Použí-

vatelia iste ocenia dvojjazyčnosť tejto publikácie. Pôvodný ofi-

ciálny anglický text výkladových pravidiel MOK Incoterms® 2020 

a jeho oficiálny slovenský preklad v zrkadlovom usporiadaní po-

môže pri orientácii v spleti odborných výrazov. Veľmi pohodlný 

a praktický formát A5 obsahuje 310 strán a v publikácii nájdete 

odpovede na každý obchodný prípad. Veríme, že publikácia po-

môže všetkým, ktorých problematika medzinárodného obcho-

du zaujíma.

Bilingválnu publikáciu INCOTERMS 2020 môžete kúpiť priamo v 

našej regionálnej komore.

Bližšie informácie:

Telefón: 02/48291524 – Ing. Branislav Koukal

E-mail: branislav.koukal@sopk.sk

Zíde sa Zhromaždenie delegátov 
bratislavskej komory

Po voľbách do orgánov SOPK, ktoré boli v januári, sa uskutoční 

ustanovujúce zasadnutie Zhromaždenia delegátov BRK SOPK v 

novom, už VII. volebnom období 2022 - 2027. Predstavenstvo Bra-

tislavskej regionálnej komory SOPK ho zvolalo na 11.  apríla  2022  

o 15,00 hod. v hoteli Bratislava na Seberíniho 9.

Na programe je voľba predstavenstva, predsedu a podpredsedov 

BRK SOPK a príhovor novozvoleného predsedu predstavenstva. 

Účastníci zhromaždenia potom prerokujú odpočet plnenia plánu 

aktivít a rozpočtu regionálnej komory za rok 2021 a budú sa zaobe-

rať aj návrhom plánu aktivít a ich finančného pokrytia na rok 2022. 

Delegáti dostanú aj informácia o príprave Zhromaždenia delegá-

tov SOPK. K predloženým návrhom sa očakáva bohatá diskusia.

Po skončení pracovnej časti dostanú novozvolení delegáti príleži-

tosť na vzájomné zoznámenie sa a neformálne rozhovory na pri-

pravenej recepcii.

https://www.sopk.sk/ba/event/bezplatny-webinar-obchod-a-marketing/
https://www.sopk.sk/ba/event/bezplatny-webinar-co-mi-prinesie-ochrana-dusevneho-vlastnictva-v-podnikani/
https://www.facebook.com/ba.sopk.sk/
http://bit.ly/linkedinbrksopk
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08.04.2022, piatok

•  odvod poistného na nemocenské poiste-
nie, dôchodkové poistenie, poistenie v ne-
zamestnanosti (dobrovoľné), poistného do 
rezervného fondu solidarity a príspevkov na 
starobné dôchodkové sporenie za samostat-
ne zárobkovo činnú osobu a dobrovoľne po-
istenú osobu,
•  odvod preddavku na poistné na verejné 
zdravotné poistenie za samostatne zárobko-
vo činnú osobu,
•  preddavok na poistné platiteľa dividend za 
poistenca, ktorý má príjem z dividend.

19.04.2022, utorok, 
namiesto 15.04.2022, piatok, štátny sviatok

•  odvod sumy na zabezpečenie dane z príj-
mov fyzických osôb a právnických osôb za 
predchádzajúci mesiac a oznámenie správ-
covi dane v súlade s rozhodnutím správcu 
dane,
•  odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou 
za predchádzajúci mesiac, predložiť výkaz o 
zrazení a odvedení dane a zaplatiť daň.

20.04.2022, streda

•  registračná povinnosť pre DPH pre zdani-
teľnú osobu, ktorá má sídlo, miesto podnika-
nia alebo prevádzkareň v tuzemsku alebo ak 
nemá také miesto, ale má bydlisko v tuzem-
sku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, v 
prípade, ak obrat za najviac 12 predchádza-
júcich po sebe nasledujúcich kalendárnych 
mesiacov dosiahol hodnotu 49 790 eur.

25.04.2022, pondelok

•  povinnosť pre zdaniteľnú osobu dane z pri-
danej hodnoty, registrovanú pre daň podľa § 
7 alebo 7a zákona o DPH, podať elektronic-
kými prostriedkami súhrnný výkaz za pred-
chádzajúci štvrťrok, v ktorom dodala službu 
s miestom dodania v inom členskom štáte 
podľa § 15 ods. 1 zdaniteľnej osobe alebo 
právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou 
osobu a je identifikovaná pre daň, a táto oso-
ba je povinná platiť daň,
•  povinnosť podať daňové priznanie k dani z 
pridanej hodnoty platiteľom dane a v rovna-
kej lehote zaplatiť daň ak je zdaňovacím ob-
dobím kalendárny mesiac alebo kalendárny 
štvrťrok,
•  povinnosť podať elektronickými pros-
triedkami súhrnný výkaz za predchádzajúci 
mesiac pre platiteľa DPH, ktorý dodal tovar 
s oslobodením z tuzemska do iného člen-
ského štátu osobe identifikovanej pre daň v 
inom členskom štáte alebo premiestnil tovar 
oslobodený od dane do iného členského štá-
tu na účely svojho podnikania alebo ktorý sa 
zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý 

odberateľ alebo odoslal alebo prepravil tovar 
v režime call-off stock alebo taký, ktorý bol v 
tomto režime vrátený do tuzemska,
•  povinnosť podať súhrnný výkaz za pred-
chádzajúci mesiac pre daňového zástupcu 
Daňovému úradu Bratislava,
•  povinnosť podať daňové priznanie k DPH 
za predchádzajúci mesiac pre osoby, ktoré 
nie sú platiteľmi DPH, ak im vznikla povin-
nosť platiť daň podľa § 69 zákona o DPH a 
splatnosť vlastnej daňovej povinnosti,
•  povinnosť podať kontrolný výkaz elektro-
nickými prostriedkami za každé zdaňovacie 
obdobie, za ktoré je povinný podať daňové 
priznanie,
•  platiteľ DPH môže podať súhrnný výkaz za 
kalendárny štvrťrok, ak hodnota tovarov ne-
presiahne v príslušnom kalendárnom štvrť-
roku a súčasne v predchádzajúcich štyroch 
kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 
eur,
•  povinnosť podať colnému úradu daňové 
priznanie k dani z alkoholických nápojov za 
predchádzajúci kalendárny mesiac platite-
ľom dane, ktorý v rámci podnikania opako-
vane prijíma alkoholický nápoj v pozastavení 
dane z iného členského štátu, a v rovnakej 
lehote zaplatiť daň,
•  povinnosť podať daňové priznanie k 
spotrebnej dani z alkoholických nápojov za 
predchádzajúci kalendárny mesiac prevádz-
kovateľom liehovarníckeho závodu na pes-
tovateľské pálenie ovocia a malým samostat-
ným pivovarom a v rovnakej lehote zaplatiť 
daň,
•  povinnosť pre držiteľa oprávnenia na distri-
búciu spotrebiteľského balenia liehu v daňo-
vom voľnom obehu oznámiť colnému úradu 
elektronicky údaje podľa § 54 ods. 15 zákona 
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov za 
predchádzajúci kalendárny mesiac,
•  povinnosť podať colnému úradu daňové 
priznanie k dani z tabakových výrobkov za 
predchádzajúci kalendárny mesiac platite-
ľom dane, ktorý v rámci podnikania opako-
vane prijíma tabakové výrobky v pozastavení 
dane z iného členského štátu, a v rovnakej 
lehote zaplatiť daň,
•  povinnosť oznámiť colnému úradu množ-
stvo cigariet uvedených do daňového voľ-
ného obehu na území SR za predchádzajúci 
kalendárny mesiac,
•  povinnosť pre platiteľa a prevádzkovateľa 
daňového skladu, oprávneného príjemcu, 
ktorý opakovane prijíma minerálny olej v 
pozastavení dane z iného členského štátu 
podať colnému úradu daňové priznanie a 
zaplatiť daň.

Do výplatného termínu

•  odvod preddavku na poistné na verejné 

zdravotné poistenie plateného zamestnan-
com zamestnávateľom,
•  odvod poistného na nemocenské poiste-
nie, dôchodkové poistenie, poistenie v ne-
zamestnanosti, úrazové poistenie, garančné 
poistenie, poistného do rezervného fondu 
solidarity a príspevkov na starobné dôchod-
kové sporenie, ktoré odvádza zamestnávateľ.

Do 5 dní po výplatnom termíne

•  odvod preddavkov na daň z príjmov fyzic-
kých osôb zo závislej činnosti znížených o 
úhrn daňového bonusu,
•  prevod finančných prostriedkov mesačné-
ho prídelu do sociálneho fondu.

02.05.2022, pondelok, 
namiesto 30.04.2022, sobota

•  vystaviť doklad o súhrnných údajoch uve-
dených na mzdovom liste, prípadne v evi-
dencii, ktoré sú rozhodujúce na výpočet zda-
niteľnej mzdy, preddavkov na daň, dane a na 
priznanie zamestnaneckej prémie a na pri-
znanie daňového bonusu za príslušné zda-
ňovacie obdobie vrátane údajov uvedených 
na mzdovom liste a doručiť zamestnancovi,
•  splatnosť mesačného preddavku na daň z 
príjmov právnických osôb a fyzických osôb u 
daňovníka, ktorého daň vypočítaná za pred-
chádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 
600 eur. Výška preddavku je 1/12 z vypočíta-
nej daňovej povinnosti,
•  predložiť miestne príslušnému správco-
vi dane prehľad o zrazených a odvedených 
preddavkoch na daň z príjmov zo závislej 
činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o za-
mestnaneckej prémii a o daňovom bonuse 
za predchádzajúci mesiac,
•  podať hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhr-
ne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých 
jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na 
to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné 
plnenie, o zrazených preddavkoch na daň, o 
zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse 
za predchádzajúci rok.

09.05.2022, pondelok, 
namiesto 08.05.2022, nedeľa, štátny sviatok

•  odvod poistného na nemocenské poiste-
nie, dôchodkové poistenie, poistenie v ne-
zamestnanosti (dobrovoľné), poistného do 
rezervného fondu solidarity a príspevkov na 
starobné dôchodkové sporenie za samostat-
ne zárobkovo činnú osobu a dobrovoľne po-
istenú osobu,
•  odvod preddavku na poistné na verejné 
zdravotné poistenie za samostatne zárobko-
vo činnú osobu,
•  preddavok na poistné platiteľa dividend za 
poistenca, ktorý má príjem z dividend.            vz
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•   Informačné služby

•   Networking 

•   Zahranično – obchodné vzťahy 

•   Poradensko – konzultačné služby

•   Vzdelávacie aktivity

•   Rozhodcovský súd

•   Legislatívna činnosť

•   Spolupráca so samosprávou

https://sopk.sk/ba

Podpora a ochrana podnikania Podpora a ochrana podnikania 
v tuzemsku a v zahraničív tuzemsku a v zahraničí

https://sopk.sk/ba

