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Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch z decembra 2022
s účinnosťou od 1. júla 2023 zavádza do našej legislatívy pojem rodinný podnik.
V ankete nás zaujíma názor na túto právnu úpravu.

Mgr. Marián Glovaťák, Združenie mladých farmárov ASYF
Za Združenie mladých farmárov môžem povedať, že je táto oblasť na Slovensku veľmi dôležitá. Myslíme 
si, že z hľadiska podnikania v poľnohospodárstve je to základ, dôležitá podmienka pre stabilitu a ďalší 
rast. Keď si uvedomíme, že často podnikanie v rodine prechádza z otca na syna, znamená to stabilitu 
sektoru a motiváciu, ktorá je na vyššej úrovni ako pri iných formách podnikania a myslím si, že pri tejto 
forme je možné dosiahnuť aj vyššiu efektivitu práce. Skúsenosti z iných krajín dokazujú, že rodinné 
farmy prinášajú pozitívne výsledky a benefity. Privítali sme preto aj pripravovanú legislatívu v tejto 
oblasti a aktívne sme sa zapojili do jej tvorby a podali niektoré pripomienky. Tie sa týkali predovšetkým 
administratívy. Podľa nášho názoru by štát mal fungovať pre farmárov a nie opačne, preto by malo byť 
cieľom, podľa možnosti, čo najmenej byrokratickej záťaže. 

Zuzana Homolová, EKOTREND Slovakia, Zväz ekologického poľnohospodárstva
Legislatívu vítame, aj keď je okolo nej ešte veľa nejasností a je potrebné ešte veľa urobiť. Nás poľ-
nohospodárov hlavne zaujíma riešenie rodinných fariem, ktoré sú v tejto legislatíve spomenuté len 
v jednej vete v § 15a ods.6: „Rodinný podnik, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť vrátane 
hospodárskeho chovu rýb alebo produkuje, spracováva a obchoduje s poľnohospodárskymi surovinami 
a výrobkami, je rodinnou farmou.“ Za pozitívum považujeme to, že sa konečne v tejto veci začalo konať, 
keďže sa o tom hovorí už niekoľko rokov. Nie sú však jasné dôvody prečo by sa mal niekto rozhodnúť 
pre registráciu resp. evidovanie rodinného podniku. Zatiaľ sú definované jednotlivé “povinnosti“ (čo 
musí vykonať), ale potrebujeme ešte zadefinovať „práva“ (čo všetko môže). V tomto smere očakávame 
zvýhodnenie pri podpore na rozvoj, platenie odvodov, ako i odovzdaní farmy pri generačnej výmene. 

Erika Matwij, Inštitút rodinného businessu
Vo všeobecnosti veľmi vítam, že sme i na Slovensku prijali definíciu rodinného podniku, ktorá je kľúčo-
vá smerom k všetkým ďalším aktivitám a témam, ktoré potrebujeme v súvislosti s rozvojom a podporou 
rodinného podnikania otvárať. Kriticky vnímam to, že novela nereflektuje na legislatívne a ekonomic-
ké problémy rodinných firiem, napríklad v súvislosti s dedením majetku a prechodom nástupníctva. 
Naopak, novelou sa zavádzajú pre členov rodinnej firmy nové administratívne povinnosti, ako vytvore-
nie osobitného registra bez reálneho úžitku pre podniky. Pre registrované či evidované rodinné firmy 
z toho nevyplývajú žiadne práva ani výhody. Diskutovalo sa o tom, že získanie postavenia rodinného 
podniku má firme pomôcť získať prístup k vybraným druhom pomoci, teraz to však nie je predmetom 
tejto novely. Úprava zasahuje taktiež do manažérskych kompetencii vedenia rodinného podniku a na-
riaďuje napr. podiel zo zisku po zdanení vo výške 12% investovať do vzdelávania či rekreácie. Tiež sa 
vyžaduje ustanovenie rady rodinného podniku minimálne s troma členmi. 

Eva Tanyasiová, Arónia Tekov 
Prakticky denne počúvame to, čo už dlho vieme, ako Slovensko dramaticky kleslo v potravinovej 
sebestačnosti, potraviny sa k nám denne dovážajú stovkami kamiónov, ktoré obídu aj pol zemegule 
a aby tieto potraviny prežili transport a pobyt v skladoch, tak ich treba patrične konzervovať. Na druhej 
strane, keď idete do zahraničia vidíte lokálne, domáce trhy s pestrou a čerstvou ponukou potravín od 
výmyslu sveta a o chuti tých potravín ani nehovorím... Aj šéfkuchári hotelov a gastro prevádzok tvrdia, 
že ak chcú mať dobrú reštauráciu a pritiahnuť zákazníkov, práve z takýchto surovín musia variť. A prečo 
u nás chýbajú takéto lokálne potraviny? Lebo tí, čo by ich aj chceli pestovať, trápi byrokracia a odvo-
dy. A pritom ani netreba chodiť ďaleko, len prevziať „poľský model“ rodinného farmárčenia. Spome-
niem len tie odvody, ktoré činia 100 € kvartálne. A tieto veci uvedený zákon vôbec nerieši. To máte ako 
s kvetmi, keď im venujete náležitú starostlivosť a majú dobré podmienky, tak sa im darí a keď nie, tak 
živoria alebo zahynú.


