Slovenská živnostenská komora

Slovenská asociácia malých a stredných
podnikov a živnostníkov
Slovak Association of Small Enterprises

Medzinárodná konferencia
MSP a rodinné podnikanie v Európe a na Slovensku, výmena skúseností a príkladov v rámci

podpory podnikania rodinných podnikov, malých a stredných podnikov naprieč Európou

31.1.2020 o 10:00 h, Bratislava, Zimná záhrada „Planetka“, Drieňová 37.
Podujatie hostí SME Europe, v spolupráci so
Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov a
Slovenskou živnostenskou komorou.
Na Slovensku je registrovaných cca 550 000 podnikateľských subjektov, pričom až 99 % tvoria
MSP, pričom. Slovensko je krajinou malých a stredných podnikov, pričom niet vari rodiny, v ktorej by nebol
podnikateľ, živnostník. Otázka prosperita štátu, rodiny, je teda otázkou prosperity MSP a rodinného
podnikania. Pre spoločnosť je rodinný podnik klasickým modelom podnikania, v rámci ktorého naši
predkovia zdieľali svoje skúsenosti so svojimi deťmi a tie zase so svojimi deťmi. Značnú časť MSP tvoria
práve rodinné podniky. Slovenská legislatíva však pojem „rodinný podnik“ a definíciu rodinného podniku
nemá ustanovenú.
V rokoch 2017 – 2019 prebehol prieskum podnikateľského prostredia MSP na Slovensku a v Česku.,
so zameraním okrem iného na rodinné podniky, ktorý uskutočnili partnerské organizácie, Slovenská
asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov a Asociace malých a středních podniků a živnostníků
ČR. Na prieskume sa zúčastnili Ekonomická univerzita Bratislava, Paneurópska vysoká škola Bratislava,
Vysoká škola ekonomiky a manažmentu Bratislava, Technická univerzita v Liberci, Vysoká škola finanční
a správní Praha a Vysoká škola ekonomická Praha. Z vyhodnotenia prieskumu vzniklo viacero návrhov
opatrení k zlepšeniu podnikateľského prostredia MSP na Slovensku.
O výsledky prieskumu sa chceme podeliť so širokou podnikateľskou a odbornou verejnosťou a prijať
odporúčanie kompetentným orgánom na zlepšenie stavu MSP a rodinného podnikania na Slovensku. Preto
sme pozvali aj expertov pre oblasť podnikania malých a stredných podnikov v EÚ.
9:30 prezentácia
10:00 Panelová diskusia:
Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD., Europoslanec a člen výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,
prezident SME Europe (Slovenská republika).
Význam malého podnikania na Slovensku a v EU
Ing. Vladimír Sirotka, CSc., prezident SAMP, člen rady vlády SR pre export a podporu investícií, ek.
expert Actoris System, s.r.o. (Slovenská republika).
Doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD, PhD. člen Prezídia SAMP, (Slovenská republika).
Výsledky prieskumu podnikateľského prostredia MSP a RP v SR, návrhy opatrení.

Ing. Libor Musil, místopředseda představenstva AMSPaŽ ČR (Česká republika).
Stav Rodinného podnikání v ČR a přijatá opatření.
Ing. Miloslav Karaffa, podpredseda SOPK (Slovenská republika)
Ing. Ladislav Vaškovič CSc., predseda ekonomického výboru SOPK (Slovenská republika)
Ing. Juraj Borgula, člen ekonomického výboru SOPK (Slovenská republika)
Výsledky prieskumu názorov podnikateľského prostredia na stav ekonomiky SR
Oldřich Holiš, predseda Slovenskej živnostenskej komory, SŽK (Slovenská republika).
Podnikateľské prostredie a RP na Slovensku.
Ing. Paula Puškárová, Dis. Art., PhD. , prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium Ekonomickej
univerzity v Bratislave.
Dr.h.c. prof.. Ing. Juraj Stern, PhD., rektor Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.
prof. Ing. Vojtech Kollár. PhD. , prvý prorektor a prorektor pre rozvoj, vedu a výskum Vysokej školy
ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.
Zástupca RÚZ,
Zástupcovia MSP a rodinných podnikov, podnikateľských organizácií a združení.
13:00 Prijatie komuniké, tlačová konferencia
13:30 Obed

Actoris System, s.r.o.

RSVP: prosíme do 25.01.2020:
samp@samp-msp.sk; resp.: t: +412 918 655 134, Mária Kaducová, majka.kaducova1@gmail.com;
Tešíme sa na stretnutie
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