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Dňa 9. 8. 2010 prijal  minister  hospodárstva a výstavby SR Juraj Miškov delegáciu Zväzu 
obchodu  a cestovného  ruchu  (ZOCR)  SR  vedenú  jeho  prezidentom  Pavlom  Konštiakom 
(členmi delegácie boli aj 1. viceprezident František Ťapuš a Gabriel Csollár). 

Cieľom stretnutia, ktoré sa uskutočnilo na podnet ZOCR SR, bolo predstaviť činnosť 
a význam  zväzu,  oboznámiť  sa  s prioritami  MHV  SR  v oblasti  podnikania  a obchodu, 
nadviazať na doterajšiu spoluprácu s MHV SR v tejto oblasti, pokračovať v nej a dohodnúť sa 
na ďalšej spolupráci aj v nadväznosti na Dohodu o spolupráci z roku 2005. 

ZOCR SR na úvod vyjadril presvedčenie, že nové vedenie MHV SR prinesie pozitívnu 
zmenu vzťahu k odvetviu obchodu, ktoré zamestnáva viac ako 300 tisíc pracovníkov, pričom 
ZOCR  SR  podporuje  zámery  SaS  v oblasti  hospodárstva.  Napriek  tomu,  že  ZOCR  SR 
nepodporuje niektoré zmeny, ktoré navrhuje nová vláda (napr. presun cestovného ruchu na 
MDPaT SR a presun obchodno-ekonomických oddelení  do pôsobnosti  MZV SR),  celkovo 
vníma  jej  programové  vyhlásenie  kladne.  Z problémov,  ktoré  sa  vyskytovali  v minulosti, 
spomenul najmä rýchle prijímanie zákonov (v oblasti obchodu) alebo ich novelizácii, pričom 
sa ZOCR SR zvyčajne nemal možnosť vyjadriť, alebo sa na jeho argumenty neprihliadalo. 
Išlo najmä o zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ZOCR SR požiadal MF 
SR  o odklad  účinnosti,  aby  ešte  nebolo  potrebné  meniť  pokladne),  zákon  o potravinách 
(povinné oddelenie mäsových a mliečnych výrobkov podľa ich zloženia, s ktorými ZOCR SR 
nesúhlasí), zákon o obaloch (obchod má dohliadať na plnenie environmentálnych povinností 
svojich  dodávateľov,  s čím  ZOCR  SR  nesúhlasí)  a zákon  o neprimeraných  podmienkach 
v obchodných  vzťahoch  medzi  odberateľom  a dodávateľom  tovaru,  ktorým  sú  potraviny 
(jednostranne  deformuje  dodávateľsko-odberateľské  vzťahy,  preto  ho  ZOCR SR navrhuje 
zrušiť;  minister  pôdohospodárstva,  životného  prostredia  a regionálneho  rozvoja  SR  Zsolt 
Simon má záujem riešiť túto problematiku na úrovni EÚ, čo ZOCR SR podporuje). Naopak, 
za úspešnú považuje spoluprácu pri zavádzaní eura. 

Minister  hospodárstva  a  výstavby  SR  potvrdil  záujem  a snahu  o zlepšenie 
podnikateľského prostredia, hoci MHV SR nie je jediný orgán, ktorý má na to vplyv (sú tu aj 
MF SR, MPSVsR SR, MS SR a pod.). Ako minister má záujem o zavedenie doložky vplyvov 
na  podnikateľské  prostredie  pri  tvorbe  legislatívnych  predpisov  a o opravu  chybných 
zákonov.  Zákon  o neprimeraných  podmienkach  v obchodných  vzťahoch  … má  vláda  SR 
záujem zrušiť  a nahradiť  napr.  samoreguláciou,  je  však potrebná  konzultácia  so  všetkými 
zúčastnenými  stranami,  vrátane  poľnohospodárov.  MHV SR pripravuje  balík  opatrení  na 
zjednodušenie podnikateľského prostredia. 

ZOCR  SR  ďalej  vyzdvihol  potrebu  informovania  spotrebiteľov,  napr.  aby 
uprednostňovali pôvodné slovenské výrobky, alebo výrobky zahraničných výrobcov vyrobené 
na Slovensku, uznáva však, že niekedy je ťažké identifikovať slovenský výrobok. Zdôraznil 
tiež,  že  výroba  je  oveľa  viac  globalizovaná  a  koncentrovaná  ako obchod,  takže  v takých 
prípadoch je obchod slabším prvkom pri vyjednávaní. Uviedol, že pôvodných slovenských 
výrobcov je už málo, prevažne lokálnych. 

Na záver obaja predstavitelia podpísali novú Dohodu o spolupráci medzi Ministerstvom 
hospodárstva  a výstavby  Slovenskej  republiky  a Zväzom  obchodu  a  cestovného  ruchu 
Slovenskej  republiky,  ktorá  nahradila  podobnú  dohodu  z roku  2005.  Dohoda  sa  týka 
spolupráce v oblasti legislatívy, vzdelávania, medzinárodného obchodu, malého a stredného 
podnikania a ochrany spotrebiteľa.

Vypracoval: Ing. Richard Paule, vedúci oddelenia vnútorného trhu

Schválil: Mgr. Ing. Imrich Csiba, riaditeľ odboru ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu
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