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SPOLOČNE A FÉROVO 
 
Zväz obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR SR) v rámci konferencie European Retail Summit 
2016 hodnotil spolu so svojimi zahraničnými partnermi fungovanie jednotného európskeho 
trhu a v tomto kontexte aj vývoj na našom domácom trhu. 
 
Konštatovalo sa, že vlády a politici v európskom rozmere aj na Slovensku často adekvátne 
nedoceňujú význam obchodu pre celoeurópsku i jednotlivé národné ekonomiky.  
 
Jednotný európsky trh pritom slúži pre viac než 450 miliónov spotrebiteľov, v obchode pôsobí 
takmer 3,6 milióna firiem, ktoré zamestnávajú spolu takmer 19 miliónov ľudí. Maloobchodný 
obrat na trhu EÚ dosahuje takmer 3 bilióny eur. 
 
Aj v SR je odvetvie obchodu druhým najväčším zamestnávateľom – zamestnáva spolu vyše 
245 000 ľudí (veľkoobchod a maloobchod). Tržby v maloobchode v minulom roku prekročili 
19 miliárd eur, pričom podiel obchodu na HDP bol približne 14%.  
 
Vstup SR do EÚ významne pomohol rozvoju tohto odvetvia, odstránil veľkú časť 
administratívnych prekážok, ktoré brzdili výmenu tovaru a  prispel k vyššej úrovni 
uspokojovania stúpajúcich nárokov spotrebiteľov.  
 
V súlade s európskou prioritou je treba účinnejšie podporiť vytváranie jednotného 
digitálneho trhu pre ďalší rozvoj obchodu a zvyšovanie nákupného pohodlia spotrebiteľov. 
 
V tomto zmysle ZOCR SR naďalej podporuje odstraňovanie akýchkoľvek administratívnych 
a legislatívnych prekážok a odmieta snahy o zavádzanie ďalších regulačných prvkov pre tento 
sektor. Dlhodobo upozorňuje aj na neadekvátne sankcie za drobné priestupky v celom reťazci 
potravinárskeho obchodu a naďalej upozorňuje na potrebu zmeny a  zmiernenia príslušných 
sankcií.  
 
Relatívne dobré ekonomické výsledky v SR v ostatných rokoch sa nedostatočne premietajú do 
zlepšenia životnej úrovne, resp. kvality životného prostredia a spoločne s politickým 
a hospodárskym napätím sa to negatívne premieta do spotrebiteľského správania 
obyvateľstva.  Potvrdzujú to aj veľmi rozdielne výsledky v  maloobchodných tržbách podľa 
jednotlivých regiónov Slovenska a segmentov obchodu. 
 



ZOCR SR podporuje všetky zámery obsiahnuté v  Programovom vyhlásení vlády 2016, ktoré 
majú za cieľ skvalitniť služby obyvateľstvu, zvýšiť domácu priemyselnú, poľnohospodársku 
a potravinársku výrobu. Osobitne podporuje zámery koncepčného riešenia zvýšenia 
potravinovej bezpečnosti SR a zvyšovania podielu domácich potravín na trhu.   
 
Zároveň upozorňuje, že treba zvážiť limity únosnosti daňového zaťaženia obchodu, ktoré 
musí zodpovedať reláciám ostatných odvetví, aby nedošlo k neúmernému sankcionovaniu 
a zaťaženiu podnikateľov v obchode.  
 
ZOCR SR opätovne deklaruje, že podporuje všetky opatrenia zamerané na zvýšenie daňovej 
disciplíny a transparentnosti výberu daní.  
 
ZOCR SR plne podporuje zvyšovanie úrovne ochrany spotrebiteľa prostredníctvom legislatívy 
a kontroly trhu.  
 
V tomto zmysle osobitne podporuje aj iniciatívu na celoeurópske zavedenie EAN kódov 
u vybraných výrobkov aj s uvedením dátumu spotreby. Podporuje urýchlené koncepčné 
zavedenie týchto prvkov najmä do potravinárskej výroby a obchodu aj na Slovensku.  
 
Súčasťou tohto tradičného podujatia je Galavečer, ktorý je aj tento rok príznačne nazvaný 
"Hviezdy retailového neba", nakoľko sa na ňom budú odovzdávať ocenenia za rok 2015. 
Ocenenie Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR, Merkúrov rád za rozvoj obchodu na 
Slovensku,  ocenenie kreativity v obchode Múza Merkúra a ocenenia MasterCard Obchodník 
roka 2015. 
 

Záštitu nad konferenciou Europeaen Retail Summit prevzal pán prezident Slovenskej 
republiky J.E. Andrej Kiska a tradične už po 20. krát prevzalo nad touto odbornou 
konferenciou o obchode a marketingu záštitu aj Ministerstvo hospodárstva. 
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