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ÚVOD 

 

 

     Tento projekt „Začínam podnikať“ je zameraný na podnikanie. Tvoria ho dve časti - spoločnosť 

s ručením obmedzeným a živnosti. V jednotlivých kapitolách sme rozoberali legislatívu, jednotlivé 

pojmy podnikania, založenie spoločnosti, podmienky pre vznik spoločnosti, výhody a nevýhody 

podnikania jednotlivých právnych foriem.  

 

     Slovenská republika patrí medzi krajiny, kde malé a stredné podniky sú bezpochyby pilierom 

slovenského hospodárstva. Tvoria 99,9 % -ný podiel z celkového počtu podnikateľských subjektov. 

V podnikovej ekonomike poskytujú pracovné príležitosti podielom 71,8 % aktívnej pracovnej sily a 

podieľajú sa na tvorbe pridanej hodnoty podielom 55,1 %. 

 

     Na základe údajov získaných zo Štatistického úradu je možné konštatovať, že za posledné tri 

roky vzrástol celkový počet podnikateľov.  

 

     V poslednom období nastal výraznejší nárast vzniku fyzických osôb - podnikateľov – nižšia 

byrokracia a jednoduchší systém pri vybavovaní živností. Živnostníci tvoria dve tretiny všetkých 

podnikateľov na Slovensku.  
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1    PODNIKANIE A PODNIKATEĽ PODĽA SLOVENSKEJ LEGISLATÍVY 
 

 

Podnikanie: 

 

• sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. 

 

Podnikateľ: 

 

• osoba zapísaná v obchodnom registri – obchodné spoločnosti, družstvá, zahraničné osoby a 

iné osoby, 

• osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostenského zákona) - 

živnostníci, 

• osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných 

predpisov – slobodné povolania napr. lekári, advokáti,... 

• fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu – samostatne hospodáriaci roľník. 

 

 

 

 
 

 

Obchodná spoločnosť:  

 

• je právnickou osobou založenou za účelom podnikania.  

Spoločnosti sa delia na: 

 
• verejná obchodná spoločnosť 

• komanditná spoločnosť 

• spoločnosť s ručením obmedzeným  

• akciová spoločnosť 

Družstvo: 

  

• je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb  

• je založené za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo 

iných potrieb svojich členov. 
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2    SLOVNÍK POJMOV A VYSVETLENIE FUNKCIÍ 

 

 

Konateľ: 

 

• je štatutárnym orgánom spoločnosti, orgánom, ktorý koná v mene spoločnosti. Ak je 

konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne.  

V spoločenskej zmluve je možné určiť, aby konatelia konali za spoločnosť spoločne. 

 

     Z hľadiska praktickosti spoločné konanie nie je veľmi dobrá voľba, nakoľko 

každý jeden úkon musia konatelia urobiť spoločne, a to sa netýka len podpisovania 

zmlúv ale aj napr. preberania pošty.  

  

 

     Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba (FO) a vymenúva ich valné zhromaždenie 

spoločnosti. Konatelia rozhodujú predovšetkým o obchodnom vedení spoločnosti a sú povinní 

vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a 

všetkých jej spoločníkov. Konatelia sú ďalej povinní zabezpečiť riadne vedenie predpísanej 

evidencie a účtovníctva, viesť zoznam spoločníkov a informovať spoločníkov o záležitostiach 

spoločnosti. 

  

  

Spoločník (majiteľ): 

 

• základnou povinnosťou spoločníka je splatiť vklad do spoločnosti. Každý spoločník sa môže 

podieľať na spoločnosti iba jedným vkladom, výška vkladov však môže byť rozdielna. 

  

     Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu 

zapísaného v obchodnom registri, preto je najlepšie, ak spoločník splatí celý svoj vklad 

hneď pri založení spoločnosti. 

  

 

     Základným právom spoločníka je podieľať sa na zisku spoločnosti vo výške zodpovedajúcej 

jeho splateného vkladu do spoločnosti, spoločenská zmluva však môže určiť aj iný pomer 

rozdelenia zisku medzi spoločníkmi. Spoločníci (najviac 50 spoločníkov) vykonávajú svoje práva 

týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti na valnom zhromaždení v rozsahu a 

spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve, prípadne v stanovách. Valné zhromaždenie 

spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti a rozhoduje o zásadných otázkach spoločnosti.  

  

Prokurista: 

 

• prokúra je forma splnomocnenia, ktorou spoločnosť splnomocňuje prokuristu na všetky 

právne úkony, ku ktorým pri prevádzke podniku dochádza, aj keď sa na ne inak vyžaduje 

osobitné plnomocenstvo. 

Prokúru možno udeliť len fyzickej osobe. 
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     V prokúre nie je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať 

ich, len keď je toto oprávnenie výslovne v udelení prokúry uvedené. Udelenie 

prokúry je účinné od zápisu do obchodného registra, v tom je rozdiel oproti 

konateľovi, nakoľko konateľovi vzniká jeho funkcia vymenovaním na valnom 

zhromaždení spoločníkmi. Ide o voliteľnú a nie až tak často využívanú funkciu. 

  

Základné imanie: 

 

• je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných aj nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do 

spoločnosti. V spoločnosti s ručením obmedzeným sa základné imanie vytvára povinne a 

jeho výška sa zapisuje do obchodného registra. Jeho minimálna výška pri spoločnosti 

s ručením obmedzeným (s.r.o.) je 5000 eur. 

  

Rezervný fond: 

 

• možno ho použiť v rozsahu, v ktorom sa vytvára podľa obchodného zákonníka povinne, iba 

na krytie strát spoločnosti. Rezervný fond povinne vytvára spoločnosť s ručením 

obmedzeným zo zisku bežného účtovného obdobia vykázaného v schválenej riadnej 

individuálnej účtovnej závierke (čistý zisk). Rezervný fond možno vytvoriť už pri vzniku 

spoločnosti alebo pri zvyšovaní základného imania príplatkami spoločníkov nad výšku 

vkladov. 

 

 

3    SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM 

 

 

• právnická osoba, ktorá sa zakladá za účelom podnikania. Spoločnosť sama zodpovedá za 

porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom, ale spoločník ručí za záväzky 

spoločnosti iba do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri  

 

• spoločnosť s ručením obmedzeným je kapitálovou spoločnosťou, to znamená, že pri svojom 

vzniku si povinne vytvára základné imanie, ktorého výška sa zapisuje do obchodného 

registra 

 

     Právna forma s.r.o. je stále viac a viac obľúbenejšou z pomedzi všetkých foriem podnikania na 

Slovensku.  

 

Jej hlavné výhody oproti bežnej živnosti sú: 

 

• ručenie len do výšky základného imania 

• forma právnickej osoby je dôveryhodnejším partnerom oproti živnosti 

• optimalizácia daňového a odvodového zaťaženia 
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3. 1 Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným 

 

 

Tento postup obsahuje: 

                                                                                                     

1. Výber obchodného mena, sídla, predmetov podnikania 

2. Vypracovanie zakladateľských dokumentov 

3. Vloženie vkladov spoločníkov do banky (nová povinnosť od 1.12.2013) 

4. Získanie živnostenského oprávnenia 

5. Vyžiadanie súhlasu správcu dane 

6. Zápis do obchodného registra 

7. Registrácia na daňovom úrade 

 

3.1.1 Výber obchodného mena, sídla, predmetov podnikania 
 

 

     Prvým krokom je výber základných identifikátorov vašej spoločnosti. Je potrebné vybrať 

obchodné meno, sídlo, predmety podnikania a konateľov spoločnosti. Pri výbere obchodného 

mena je dôležité, aby spoločnosť s rovnakým obchodným menom už v obchodnom registri nebola 

zapísaná, pretože v takom prípade registrový súd spoločnosť s totožným obchodným  menom 

nezapíše. Totožnosť obchodného mena sa posudzuje bez ohľadu na dodatok označujúci právnu 

formu.  

      

     Existenciu obchodného mena si môžete overiť na stránke obchodného registra. Pri výbere 

obchodného mena je dôležitá aj otázka zameniteľnosti obchodných mien, ktorá môže byť napr. v 

prípade obchodného mena Edys s.r.o. a Edis s.r.o. 

 

     Rovnako je potrebné zvoliť si sídlo spoločnosti, a teda nehnuteľnosť, kde budete svoju 

podnikateľskú činnosť vykonávať. Sídlom spoločnosti môže byť nebytový priestor, byt, či rodinný 

dom a to aj v prípade, ak je táto adresa totožná s adresou trvalého bydliska spoločníka alebo 

konateľa. Prekážkou nie je ani záložné právo v prospech banky (napr. kvôli hypotéke). Pre účely 

zápisu rovnako nie je potrebné, aby ste mali k tejto nehnuteľnosti vlastnícke právo, nájomný či iný 

vzťah zakladajúci právo nehnuteľnosť užívať. Postačí, ak budete mať súhlas vlastníka tejto 

nehnuteľnosti, ktorým vlastník vyjadrí súhlas s tým, aby nehnuteľnosť bola zapísaná ako sídlo 

spoločnosti do obchodného registra. 

 

     Pred spísaním zakladateľských dokumentov je tiež dôležité určiť konateľov spoločnosti, ktorí sú 

štatutárnym 

i orgánmi spoločnosti (tzn. osoby, ktoré budú spoločnosť riadiť a konať za ňu), správcu vkladu, 

ktorým je spravidla jeden zo spoločníkov s.r.o. a výšku vkladu jednotlivých spoločníkov. Ak je 

viacero spoločníkov, tak výška vkladu jedného spoločníka musí byť minimálne 750 € a základné 

imanie spoločnosti (vklady všetkých spoločníkov spolu) musí byť minimálne 5000,- €. 
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Zakladateľské dokumenty pre spoločnosť s ručením obmedzeným: 

 

• zakladateľská listina - podpis zakladateľa musí byť úradne osvedčený 

• vyhlásenie jediného zakladateľa o tom, že nie je spoločníkom vo viac ako 2 s.r.o. 

• vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladov 

• výpis z osobitného účtu správcu vkladu 

• súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo nájomná zmluva 

• podpisový vzor konateľa (konateľov) 

 

 

3.1.2 Vypracovanie zakladateľských dokumentov 

 

 

     Ďalším krokom je vypracovanie zakladateľských dokumentov. V prípade, ak spoločnosť zakladá 

jedna osoba, vypracuje sa zakladateľská listina, a ak spoločnosť zakladá viac spoločníkov, 

vypracuje sa spoločenská zmluva.  

 

     Vypracovenie zakladateľských dokumentov zverte profesionálom. Internetové vzory sú často 

nepresné alebo nezodpovedajú aktuálnej legislatíve (napr. splácanie vkladov na bankový účet), v 

dôsledku čoho je potom zápis v Obchodnom registri odmietnutý.  

 

 

     Zakladateľská listina/spoločenská zmluva musí obsahovať zákonom (Obchodný zákonník) 

ustanovené náležitosti, ktorými sú najmä: 

 

• obchodné meno a sídlo, 

• určenie spoločníkov, 

• predmet podnikania (činnosti), 

• výška základného imania a výška vkladu každého spoločníka a výška splatených vkladov 

pri založení spoločnosti včítane spôsobu a lehoty splácania vkladu, 

• určenie prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti, 

• určenie správcu vkladov,  

• výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a výšku, 

do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, a spôsob dopĺňania, 

• výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti, 

• predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti, 

• ďalšie údaje, ak tak ustanovuje zákon. 

 

     Ďalšie dokumenty, ktoré je potrebné vypracovať bez ohľadu na to, či spoločnosť zakladá jediný 

spoločník alebo viac spoločníkov, sú: 

• vyhlásenie správcu vkladu,  

• súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zapísaním nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti,  
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Tip: Ak chcete oddeliť pracovný život od osobného (nechcete mať na trvalom pobyte 

sídlo firmy) a zároveň pre svoje podnikanie aspoň v začiatkoch nepotrebujete mať 

prenajaté kancelárie, ale viete napr. podnikať z domu – pouvažujte nad 

výhodami virtuálneho sídla. Je to služba, ktorá k nám prišla zo zahraničia, a jej 

výhody využíva čoraz viac podnikateľov. Sídlo spoločnosti máte zapísané 

i profesionálnej spoločnosti, a poplatok je štandardne o 70% nižší ako prenájom. 

 

• podpisový vzor konateľov,  

• plnomocenstvo pre osobu, ktorá vybavuje zápis.  

     Ak spoločnosť zakladá len jeden spoločník, ktorým je fyzická osoba, je potrebné vypracovať 

vyhlásenie jediného spoločníka o tom, že nie je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom 

vo viac ako dvoch spoločnostiach.  

 

     Ak spoločnosť zakladá jediná právnická osoba je potrebné vyhlásenie, že má viac spoločníkov, 

resp. že jeho jediným spoločníkom nie je s.r.o.  

 

     V prípade ak medzi predmetmi podnikania je remeselná alebo viazaná živnosť, je tiež potrebný 

súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu.  

 

     Všetky tieto dokumenty je potrebné podpísať príslušnými osobami a podpisy na zakladateľskej 

listine/spoločenskej zmluve a plnomocenstve úradne (notár alebo matrika) overiť.  

 

     Podpísaním spoločenskej zmluvy zakladateľmi, je spoločnosť s ručením obmedzeným založená.  

 

Overovanie podpisov:  

 

     Mnohí ľudia nevedia, že na matrike je tiež možné overiť podpisy, alebo 

vyhotoviť overenú fotokópiu. Tieto úkony vyjdu lacnejšie ako u notára. Najmä pri 

zakladaní firmy, kde je potrebné overiť viacero podpisov a vyhotoviť overené 

fotokópie sa rozdiel v konečnej cene znásobí a človek môže ušetriť. Porovanie 

poplatkov za overenie podpisu a fotokópiu listiny u notára a na matrike sú uvedené 

v tabuľke č.1. 

 

Notár Matrika 

Overenie podpisu:  2,39 Eur s DPH  

(1,99 Eur bez DPH) 

(Osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na 

listine alebo jej rovnopise) 

Overenie podpisu:     1,50 Eur 

(Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej 

rovnopise, za každý podpis) 

Overenie fotokópe listiny pre SR: 1,60 Eur s DPH 

(1,33 Eur bez DPH) 

(Osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s 

listinou za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej 

odpis alebo fotokópia sa osvedčuje.) 

Overenie fotokópie listiny pre SR:   1,50 Eur 

(Osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov za 

každú stranu) 

Tab.č. 1 
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     Notárske poplatky za overenie podpisu (oficiálne sa to nazýva osvedčenie pravosti podpisu) 

stanovuje jednotne pre všetkých notárov štát prostredníctvom Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti 

SR o odmenách a náhradách notárov, číslo 31/93 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorej prílohou 

je tzv. sadzobník. Zmena: 601/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2010 

  

     Na matrike platíme poplatky za overenie pravosti podpisu na základe tzv. sadzobníka správnych 

poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NRSR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov. Zmena: 293/2014 Z. z. s účinnosťou od 2.januára 2015 

 

 

 

3. 1. 3 Vloženie vkladov spoločníkov do banky 

 

 

     Od 1. decembra 2013 pribudla zakladateľom s.r.o. nová povinnosť. Vklady spoločníkov nie je 

možné od uvedeného dátumu splatiť v hotovosti do rúk správcu vkladu, ako tomu bolo doteraz. S 

účinosťou od decembra 2013 je potrebné vklady spoločníkov (pri s.r.o. v minimálnej výške 5000 

eur) tvoriace základné imanie spoločnosti vložiť pred zápisom do Obchodného registra na osobitný 

samostatný účet v banke. Majiteľom účtu je správca vkladov (poverený spoločník v spoločenskej 

zmluve) alebo samotná spoločnosť. Vklady môžu byť v banke uložené len dočasne (aj na jeden 

deň), kým spoločnosť nie je zapísaná v Obchodnom registri. Po vložení vkladov na bankový účet 

správca vkladu zabezpečí výpis z účtu, ktorý sa následne priloží k návrhu na zápis do Obchodného 

registra. Po zápise s.r.o. do Obchodného registra je možné vklady z banky vybrať a účet používať 

na podnikanie prípadne zrušiť. 

 

Existuje však viacero alternatív, ako založiť eseročku po novom aj bez 5000 eur vkladu: 

 

Možnosť 1: Splatenie vkladu v plnej výške 

                                                                                       

Základným spôsobom splatenia základného imania je vloženie peňažného 

vkladu na účet. Minimálna výška základného imania je pre spoločnosti s 

ručením obmedzeným 5000 eur. Po novom je potrebné peňažné vklady 

splatené pred vznikom spoločností vložiť na osobitný samostatný účet v 

banke, kde sú tieto vklady dočasne vložené (aspoň na jeden deň). Majiteľom 

účtu môže byť napríklad samotná spoločnosť alebo správca vkladu 

(spoločník, poverený správou vkladov v zakladateľskej listine). V praxi sa 

teda môže jednať aj o bežný účet vedený na meno jedného zo spoločníkov 

(správca vkladu). Vždy však musí ísť o "osobitný a samostatný" účet, čo 

znamená, že je potrebné vytvoriť nový účet. 

 

     V zmysle § 60 ods. 2 Obchodného zákonníka vklady je potrebné vložiť do banky po podpise 

zakladateľskej listiny (spoločenskej zmluvy). Následne je potrebné vyžiadať výpis z účtu, ktorý sa 

prikladá do Obchodného registra. Po zápise spoločnosti do Obchodného registra je možné účet 

zrušiť (alebo pretransformovať účet na firemný), vklady z banky vybrať a použiť na 

podnikanie. Peňažné prostriedky na účte teda nie sú bankou viazané. Pred zápisom do Obchodného 

registra nie je možné tieto peniaze účtovne použiť na podnikanie spoločnosti, ale len na vybrané 

úkony (napr. úhrada nákladov spojená so založením a vznikom spoločnosti a pod.). Po samotnom 

zápise do Obchodného registra je možné s vkladmi disponovať na podnikanie. 
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     Ak tieto kroky sa Vám zdajú príliš komplikované a časovo náročné, existuje možnosť si nechať 

založiť eseročku podľa Vašich požiadaviek. Cena založenia spoločnosti sa pohybuje už od 79 Eur 

za asistované založenie a 114 Eur za kompletné založenie. Tu však je potrebné zvážiť a porovnať 

finančnú náročnosť založenia, ktorá je ale spojená s bezstarostnosťou (tzv. založenie spoločnosti na 

kľúčik) s časovou náročnosťou, ktorá na druhej strane ušetrí do istej miery Vaše finančné 

prostriedky. 

 

 

Možnosť 2: Na založenie stačí polovica vkladu 

 

Na založenie s.r.o. Vám za určitých podmienok postačuje iba 2500 eur. Základné 

imanie nemusí byť hneď splatené v plnej výške, ale postačuje aj polovica z 

minimálnej výšky (2500 eur).  

 

     Nevýhodou tohto riešenia je však to, že zvyšnú, nesplatenú časť základného 

imania, je potrebné dodatočne splatiť najneskôr do piatich rokov od vzniku spoločnosti. Táto 

alternatíva sa nedá použiť pre spoločnosti s jediným spoločníkom - tzv. jednoosobová spoločnosť. 

Napriek tomu aj pre jednoosobovú s.r.o. existuje vhodná alternatíva. Ak ste doteraz uvažovali o 

takejto s.r.o., zvážte či do svojej spoločnosti nezapíšete aj rodinného príslušníka. Riešením totiž 

môže  

byť založenie eseročky s jedným konateľom, ale s aspoň dvoma spoločníkmi, z ktorých jeden môže 

mať väčšinový podiel a druhý (napr. rodinný príslušník) minimálny vklad (pozn. minimálny vklad 

je 750 eur). 

 

 

     Ak má spoločnosť viac ako jedného spoločníka, riešením môže byť nasledovné rozloženie 

vkladov. Uvádzam príklad: firma s dvoma rovnocennými spoločníkmi - vklad každého spoločníka 

môže byť aj 1250 eur. Znázornenie uvádzam v tabuľke č.2.  

 

 

 Vklad (eur) Splatený vklad (eur) 
Spoločník je zároveň  

konateľ 

Spoločník 1 2500,- 1250,- Áno 

Spoločník 2 2500,- 1250,- Áno 

Spolu 5000,- 2500,- - 

Tab.č.2 

 

 

Možnosť 3: Založenie a kúpa už vzniknutej spoločnosti s ručením obmedzeným  

 

 

Jednou z ďalších alternatív je kúpa už (pred)založenej spoločnosti. Výhodou tohto 

spôsobu je, že začínajúci podnikatelia sú odbremenení od akéhokoľvek vkladu 

základného imania do banky.  
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     V praxi to znamená, že spoločnoti, ktoré ponúkajú rôzny servis začínajúcim spoločnostiam a 

podnikateľom sú pripravené predať Vám už existujúce spoločnosti (tzv. Ready-made s.r.o.), 

ktoré boli založené iba za účelom predaja, nemajú žiadne záväzky a nikdy nevykonávali žiadnu 

činnosť, ale hlavne majú už splatené základné imanie v plnej výške. Tieto Ready-made s.r.o. 

disponujú najčastejšie používanými predmetmi podnikania a majú už pridelené IČO a DIČ (daňové 

identifikačné číslo pre daň z príjmu). Po predaji sú okamžite spôsobilé na podnikanie, čo Vám 

umožňuje konať v mene spoločnosti už za pár hodín od podpisu dokumentov. Cena za predaj ready-

made s.r.o. sa pohybuje od 450 eur. 

 

 

Možnosť 4: Nepeňažný vklad 

 

Obchodný zákonník umožňuje, aby vkladom do základného imania spoločnosti bola 

namiesto peňažného vkladu určitá hnuteľná vec, nehnuteľnosť a pod., čo súhrnne 

môžeme označiť ako nepeňažný vklad.   

 

 

     Nevýhodou tohto riešenia je to,  že hodnota nepeňažného vkladu musí byť určená peňažnou 

sumou, čo sa spravidla zisťuje na základe znaleckého posudku. Takýto vklad sa stáva tiež majetkom 

spoločnosti. Nepeňažným vkladom môžu byť hnuteľné veci, nehnuteľnosti, pohľadávky, a iné 

majetkové práva. Nepeňažným vkladom môže byť teda napr. vaše auto, byt, či pozemok... 

 

Možnosť 5: Požičajte si peniaze na 1 deň 

 

Ak máte dobrých známych, priateľov, či rodinných príslušníkov ochotných pomôcť, 

poraďte sa  s nimi o možnosti požičať si sumu 5 000 eur, pričom tieto peniaze na 

účte nie sú bankou viazané a teda stačí ich vložiť na účet iba na jediný deň, 

vyžiadať výpis z účtu a následne ich môžete z banky vybrať.  

  

 

 

3.1.4  Získanie  živnostenského oprávnenia 

 

 

    Ďalším krokom je získanie živnostenského oprávnenia na predmety podnikania spoločnosti.  

 

    Od januára 2012 nastali výrazné zmeny, ktoré umožňujú ušetriť v tomto kroku nemalé fiančné 

prostriedky.  

 

     Pri elektornickom ohlásení voľných živností prostredníctvom portálu verejnej správy sa poplatky 

za voľné živnosti zrušili úplne a pri remeselných a viazaných živnostiach sa znížili na polovicu, t. j. 

7,50,- € za každú takúto živnosť. Pri elektronickom ohlásení je však potrebné disponovať tzv. 

zaručeným elektronickým podpisom a mať registrovaný príslušný elektronický certifikát pre portál 

verejnej správy.  

     Pri papierovom ohlásení živností sa poplatky nezmenili a ostávajú v pôvodnej výške (teda 5 € za 

každú voľnú živnosť, resp. 15 € za každú remeselnú alebo viazanú živnosť). 

 

     Živnostenské oprávnenie vystaví obvodný úrad, odbor živnostenského podnikania (tzv. 

živnostenský úrad) miestne príslušný podľa sídla spoločnosti.  

Adresy živnostenských úradov nájdete na:http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie.  

http://www.sroonline.sk/nase-sluzby_predaj-ready-made-sro
http://www.sroonline.sk/nase-sluzby_predaj-ready-made-sro
http://www.sroonline.sk/nase-sluzby_predaj-ready-made-sro
http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie


 

 

 

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU“ 

 

13 

 

     K vydaniu živnostenského oprávnenia pre spoločnosť s ručením obmedzeným je potrebné 

priložiť:  

• zakladateľskú listinu/spoločenskú zmluvu,  

• notársky overené splnomocnenie pre osobu, ktorá vybavuje žiadosť a  

• kolky za ohlásenie živnosti (ak ohlásenie nevykonávate elektornicky tak 5,- € za každú 

voľnú živnosť a 15,-€ za každú remeselnú alebo viazanú živnosť).  

     Živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných 

dní. Spolu s ohlásením živnosti je užitočné uviesť aj údaje pre splnenie daňovej registrácie k dani 

z príjmov, potom už nie je potrebné osobitne sa registrovať na daňovom úrade. Formulár na 

ohlásenie živnosti nájdete na: http://www.minv.sk/?formulare-29 a aktuálny zoznam živností taktiež 

na webe. 

 

     Ak je medzi predmetmi podnikania činnosť, ktorá nie je živnosťou, ale je činnosťou podľa 

osobitného zákona (napr. architekti, advokáti, lekári a pod.), postup na získanie oprávnenia 

podnikať sa spravuje podľa osobitných zákonov podľa jednotlivých predmetov podnikania. 

 

 

3.1.5  Vyžiadanie súhlasu správcu dane 

 

     Zakladatelia (spoločníci) v spoločnosti s ručením obmedzeným nesmú mať daňové nedoplatky. 

Neexistencia daňových nedoplatkov pre účely zápisu do obchodného registra sa preukazuje 

osobitným dokumentom, tzv. súhlasom správcu dane so zápisom v obchodnom registri.  

     Správca dane, ktorým je daňový alebo colný úrad, vydá predmetný súhlas na základe žiadosti 

zakladateľa do 3 pracovných dní. Jeho vydanie nepodlieha poplatkovej povinnosti. Ak zakladateľ 

nie je daňovým subjektom (napr. osoba s trvalým pobytom mimo SR), stačí namiesto súhlasu 

správcu dane písomné čestné vyhlásenie o tom, že zakladateľ nemá povinnosť podľa osobitných 

predpisov.  

     V tejto súvislosti je vhodné dodať, že prijaté opatrenie rieši iba nedoplatky na daniach. Iné 

nedoplatky napr. nedoplatky v zdravotnej poisťovni alebo sociálnej poisťovni nie sú prekážkou v 

založení eseročky. 

 

 

3.1.6  Zápis do obchodného registra 

 

 

     Po doručení osvedčenia o živnostenskom oprávnení a súhlasu správcu dane máte všetky 

dokumenty, ktoré sú potrebné na zápis spoločnosti do obchodného registra. Je potrebné vyplniť 

návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Tento formulár je 

dostupný na stránke ministerstva spravodlivosti. 

  

K návrhu je potrebné priložiť ako prílohy: 

 

• zakladateľskú listinu/spoločenskú zmluvu 

• plnomocenstvo (ak návrh podáva iná osoba ako konateľ spoločnosti),  

• súhlasy správcu dane pre všetkých zakladateľov,  

• vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu,  

• súhlas vlastníka nehnuteľnosti,  

• podpisový vzor konateľa/ov,  

http://www.minv.sk/?formulare-29
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• vyhlásenie jediného spoločníka (ak je zakladateľom 1 osoba),  

• výpis z účtu preukazujúci splatenie základného imania,  

• osvedčenie o živnostenskom oprávnení a  

• kolky v hodnote 331,50 € v prípade, ak predkladáte návrh klasicky v papierovej podobe 

priamo na súde.  

 

     V niektorých prípadoch registrový súd vyžaduje spolu so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti aj 

list vlastníctva nehnuteľnosti, ktorá má byť zapísaná ako sídlo spoločnosti do obchodného registra. 

Pre väčšinu registrových sudcov postačuje aj internetový list vlastníctva, ktorý si môžete bezplatne 

stiahnuť na stránke https://www.katasterportal.sk/kapor/.  

     Návrh sa podáva na okresnom súde v sídle kraja tzv. registrový súd.  

     V prípade elektronického podania je súdny poplatok v polovičnej výške, teda iba 165,75 €, je 

však potrebné mať zaručený elektronický podpis a registrovaný elektornický certifikát pre portál 

verejnej správy. Ak návrh na zápis ako aj jeho prílohy boli správne a úplné, registrový súd do 5 

pracovných dní rozhodne o zapísaní spoločnosti do obchodného registra a vystaví potvrdenie o 

vykonaní zápisu a výpis z obchodného registra, ktoré si konatelia môžu vyzdvihnúť osobne alebo 

im môže byť zaslané poštou.  

     Odo dňa zapísania spoločnosti do obchodného registra spoločnosť právne vznikla.  

 

 

3.1.7  Registrácia na daňovom úrade 

 

     Ak nevyužijete služby jednotného kontaktného miesta (JKM) a spolu s ohlásením živnosti 

neuvediete aj údaje pre splnenie daňovej registrácie, posledný krok, ktorý vás čaká, je registrácia na 

daňovom úrade, a to osobitne na každý druh dane.  

     Úspešne zapísanú spoločnosť je potrebné do 30 dní zaregistrovať na daňovom úrade. Daňový 

úrad má 30 dní na to, aby spoločnosti bezplatne vydal osvedčenie o registrácii a pridelil daňové 

identifikačné číslo (skratka DIČ).  

Tlačivo na registráciu dane nájdete na https://www.drsr.sk/wps/portal. 

 

 

3.1.8  Ušetrenie poplatkov pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným    

                       
 

V súvislosti so založením s.r.o. vzniká zakladateľom povinnosť zaplatiť nemalé poplatky pre štát - 

331,50 €  ako súdny poplatok za zápis s.r.o. do obchodného registra, správny poplatok 5 € za každú 

voľnú živnosť, a taktiež notárske poplatky.  

 

 

Ak však zveríte založenie s.r.o. spoločnostiam disponujúcim zaručeným 

elektornickým podpisom a registrovaným elektronickým certifikátom pre 

portál verejnej správy, dokáže Vám táto spoločnosť ušetriť peniaze za 

poplatky pre štát a notára.  

 

Poplatok pre obchodný register je v tomto prípade polovičný, teda 165,75 €, za voľné živnosti sa 

neplatí nič, teda 0 € a postačuje aj menej úradne overených listín. 

 

 

https://www.katasterportal.sk/kapor/
https://www.drsr.sk/wps/portal
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Náklady na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným sú znázornené v tabuľke č. 3. 

 

 Klient si zakladá 

s.r.o. sám 

Založenie s.r.o. 

cez SroOnline.sk 

Správny poplatok (kolok) za 15 voľných živností 75 €  

(5 € za jednu živnosť) 
0 € 

Súdny poplatok za zápis s.r.o.  

do obchodného registra 
331,50 € 165,75 € 

Poplatky za úradné overenie podpisov  

(dvojosobová spoločnosť) 
16,50 € 9 € 

Odmena za naše služby 
0 € 

114 €  

(resp. 79 €*) 

Celkové náklady 423 € 288,75 € 

Celková úspora  134,25 € 

Tab.č.3 

 

Pozn. k tabuľke: 

*Ide o modelový príklad dvojosobovej spoločnosti s 15 voľnými živnosťami. Klienti si však môžu 

zvoliť aj vyšší počet voľných živností zadarmo (odporúčané je do 30, vyšší počet ako 30 môže byť 

predmetom dohody). 

 

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) vás bude 

stáť o 134 € lacnejšie ako keby ste si ju zakladali sami. Cenová 

úspora je dosiahnutá najmä z dôvodu: elektronického podania na 

obchodný register – platí sa polovičný súdny poplatok oproti 

bežnému súdnemu poplatku, elektronického podania na 

živnostenský úrad - podľa zákona o správnych poplatkoch sú 

poplatky za elektronické ohlasovanie voľných živností od januára 

2012 zrušené (klient neplatí na voľné živnosti vôbec). Pri 

klasickom papierovom ohlásení živností platíte 5 € za každú 

živnosť, úspore za notárske služby. Pri elektronickom konaní 

postačuje menej úradne overených dokumentov. 

 

 

 

4   PODNIKANIE V ROKU 2015 - ŽIVNOSTNÍK ALEBO ESEROČKA 

 

     Túto otázku si položí zrejme každý začínajúci podnikateľ. Nespornou a najpodstatnejšou 

výhodou podnikania cez eseročku je odčlenenie podnikateľského rizika od súkromného majetku, 

vrátane spoločného majetku s manželkou.  

 

                                        

Ďalším dôležitým faktorom pri rozhodovaní je výška 

celkových nutných odvodov štátu a to, čo za to podnikateľ od 

štátu dostane. Z pohľadu odvodov je nutný výpočet, teda či 

rozsah zaplatených odvodov cez živnosť plus to, čo 

podnikateľovi dá štát za zaplatené odvody, je väčším 

prínosom ako výška ročnej daňovej licencie. 
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     V podstate cez eseročku musí podnikateľ platiť iba zdravotné poistenie vo výške cca 56,- 

€/mesiac. Čiže je zdravotne poistený. Ostatné záležitosti, najmä dôchodok, úraz, atď., by mal riešiť 

cez súkromný sektor. Prevláda názor, že peniaze, ktoré by inak odviedol na odvodoch mu viac 

prinesú formou privátneho poistenia, pričom viac získava nielen vo finančnej rovine, ale aj 

v rovine poistenia a starostlivosti. Výhodou je aj väčší rozsah disponovania s peniazmi, teda 

podnikateľ si vyberá výšku sporiacej zložky, a výšku krycej zložky podľa vlastnej potreby. Teda 

podľa toho akú činnosť vykonáva si vie ošetriť sporenie, aj poistenie. Inak povedané, za peniaze 

(odvody), ktoré by inak štátu odviedol ako živnostník, možno získa pre svoju osobu viac, ak ich 

presunie do privátneho sektora a zoberie na seba bremeno vlastnej zodpovednosti. 

 

 

 

Výhody eseročky oproti živnosti v roku 2015:  

 

• lepší image – v našej spoločnosti stále existuje predsudok, že kto podniká formou 

obchodnej spoločnosti budí dojem väčšej, dôveryhodnej firmy – neuvedomujúc si riziká, že 

práve zmluvný vzťah so živnostníkom je pre neho ako spotrebiteľa istejším, nakoľko 

živnostník ručí za svoje povinnosti celým svojím majetkom, mnohokrát aj majetkom svojho 

manžela, pričom pri eseročke vo všeobecnosti nie sú viac menej žiadne majetkové záruky 

 

• ochrana majetku – platí vyššie uvedené, podnikateľ podnikajúci cez „eseročku“ nemusí 

znášať krytie podnikateľských rizík vlastným majetkom (resp. manžela, ak nebolo ošetrené 

BSM) 

 

 

• lepšia dispozícia s vlastnými peniazmi – teda za to, čo zaplatí podnikateľ štátu ako 

živnostník na odvodoch, tak môže u eseročky ušetriť, resp. investovať do vlastného 

zabezpečenia prostredníctvom privátneho sektora, pričom získa viac, ako keby túto úlohu 

starostlivosti o seba ponechal na štát (rozpísané vyššie) 

 

• zisk z predaja eseročky – eseročku pri zvažovaní ukončenia podnikania môže podnikateľ 

predať, v prípade ak je zaujímavá (napríklad zaujímavý predmet podnikania, registrácia 

k DPH, plusové priznania, atď.), tak môže za ňu získať tisíce eur 

 

 

• ukončenie v prípade záväzkov – ak sa nevydaril podnikateľský plán, tak neuhradené 

záväzky „visia“ na spoločnosti, ktorú môže podnikateľ poslať do konkurzu 

 

Nevýhody eseročky oproti živnosti v roku 2015: 

 

• daňová licencia – bez ohľadu na výšku zisku musí podnikateľ uhradiť minimálnu daň 

 

• podvojné účtovníctvo – jeho princíp spočíva v tom, že dane podnikateľ platí bez ohľadu na 

to, či mu ako podnikateľovi boli uhradené peniaze (stačí vystaviť faktúru, jej úhradu je 

z pohľadu platenia daní irelevantná), pri živnosti sa aplikuje jednoduché účtovníctvo – teda 
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platí opak, podnikateľ dane platí len vtedy, ak došlo k úhrade – na margo uvedeného 

prebiehajú teraz debaty, že by sa princíp prelomil pri DPH pri obchodných spoločnostiach 

s obratom do cca 100 tis, a teda síce účtujú podvojne, ale povinnosť uhradiť DPH budú mať 

len vtedy, ak dôjde k úhrade faktúry od odberateľa 

 

 

• zložitejšie a drahšie založenie – minimálne je nutné skladať poplatok za zápis do 

Obchodného registra vo výške cca 165,- € 

 

• zložitejšie a drahšie zrušenie – likvidácia obchodnej spoločnosti je komplikovaná záležitosť, 

cenovo sa pohybuje od cca 500,- € (samozrejme ak je to možné, tak by podnikateľ 

mohol  zvažovať jej predaj a z tejto nevýhody urobiť výhodu  - uvedené vyššie vo 

výhodách) 

 

 

• nemožnosť uplatnenia paušálneho výdavku – živnostník si nemusí tak odkladať bločky, 

a preukazovať náklady, jeho maximum na rok je len cca 5 tis, čiže pri väčšom obrate, resp. 

zisku nie je uplatnenie paušálu výhodné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5   ŽIVNOSŤ 

 

Živnosť: 

 

• najjednoduchšia právna forma podnikania na Slovensku. Získanie živnosti je jednoduchý a 

finančne nenáročný úradný proces. Avšak aj v tomto prípade existujú nástrahy, na ktoré 

môže osoba, ktorá hodlá prevádzkovať živnosť naraziť.                 

Živnostenským podnikaním, teda živnosťou: 

 

• sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, 

za účelom dosiahnutia zisku. 
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Definícia:  

 

     Na Slovensku je živnosť alebo živnostenské podnikanie podľa zákona č. 455/1991, ktorý 

podlieha viacerým novelizáciám, podnikanie (teda sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo 

vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku) vykonávané za podmienok 

ustanovených Živnostenským zákonom, okrem nasledujúcich činností: 

 

• prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo právnickej osobe určenej 

osobitným právnym predpisom, 

• využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi ich 

pôvodcami včítane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na 

vlastné náklady, 

• vykonávanie liečiteľskej činnosti, 

• činnosť pri výkone povolaní: psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných 

predpisov okrem očných optikov a zubných technikov podľa tohto zákona; veterinárnych 

lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej 

a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat; advokátov, notárov, patentových 

zástupcov a súdnych exekútorov; znalcov a tlmočníkov; overovateľov (audítorov) a 

daňových poradcov; burzových dohodcov, sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov 

zaistenia a iných fyzických osôb oprávnených poskytovať poradenstvo, sprostredkovanie 

alebo finančné služby na kapitálovom trhu; sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych 

sporov, mediátorov, sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia podľa 

osobitného predpisu a sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia podľa 

osobitného predpisu; autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a 

autorizovaných stavebných inžinierov; autorizovaných geodetov a kartografov; 

reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného 

umenia 

• činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk, vykonávacích inštitúcií, sprostredkujúcich 

inštitúcií, vydavateľov elektronických platobných prostriedkov, prevádzkovateľov 

platobných systémov, poisťovní, doplnkových dôchodkových poisťovní, dôchodkových 

správcovských spoločností, doplnkových dôchodkových spoločností, búrz, organizátorov 

verejných trhov, obchodníkov s cennými papiermi a zriaďovanie a správa kolektívnych 

majetkových účastí a iných právnických osôb oprávnených poskytovať poradenstvo, 

sprostredkovanie alebo finančné služby na kapitálovom trhu, ani poskytovanie devízových 

peňažných služieb a vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v 

cudzej mene, prevádzkovanie hazardných hier, banská činnosť a dobývanie ložísk 

nevyhradených nerastov včítane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v 

súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj 

vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov, 

• výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny, výroba, preprava, distribúcia, dodávka a 

uskladňovanie plynu, prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy, 

prevádzkovanie zariadení na plnenie tlakových nádob a rozvod skvapalneného plynného 

uhľovodíka v rozsahu, na ktorý sa vydáva povolenie podľa osobitného zákona, 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Podnikanie
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• poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja 

nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov  

za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja 

• vnútrozemská verejná vodná doprava, námorná plavba a 

morský rybolov, 

• prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe a 

súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom dráhy alebo prevádzkovateľom dopravy 

na dráhe, 

• poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a verejnej elektronickej 

komunikačnej služby a prevádzkovanie verejného telekomunikačného zariadenia podľa 

osobitného predpisu, 

• výroba humánnych liekov a veterinárnych liekov, veľkodistribúcia humánnych liekov a 

veterinárnych liekov, veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok, 

• zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a určenými látkami kategórie 1, 

určenými látkami kategórie 2 a vývoz určených látok kategórie 

• rozhlasové a televízne vysielanie, 

• poskytovanie univerzálnej poštovej služby, 

• pravidelná autobusová doprava, medzinárodná nepravidelná autobusová doprava, 

medzinárodná nákladná cestná doprava a medzinárodná taxislužba, 

• projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác, 

• podnikanie v oblasti využívania jadrovej energie, 

• výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu okrem uvádzania liehu do obehu v spotrebiteľskom 

balení, 

• nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, 

• prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby a prevádzkovanie technickej služby na 

ochranu majetku a osôb, 

• používanie vysoko rizikových chemických látok, 

• letecká doprava, prevádzkovanie civilných letísk 

alebo leteckých pozemných zariadení, poskytovanie letových 

prevádzkových služieb, vykonávanie leteckej informačnej 

služby, vykonávanie leteckej meteorologickej služby, 

vykonávanie leteckej telekomunikačnej služby a spojovej 

služby pre leteckú meteorologickú službu, činnosť leteckej 

školy, letecké práce, vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií 

a skúšanie výrobkov leteckej techniky, opravy a údržba 

výrobkov leteckej techniky, poskytovanie služieb na 

vybavenie cestujúcich a nákladu, pozemná obsluha lietadiel a údržba pohybových plôch 

letísk, 

• obchod s vojenským materiálom, 

• projektovanie, konštrukcia, výroba, montáž, prehliadky, údržba, opravy, rekonštrukcie, 

revízie a skúšky určených technických zariadení, zváranie a nedeštruktívne skúšanie 

dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc, 

dráhových vozidiel, plnenie kovových tlakových nádob používaných na dráhach plynmi, 
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plnenie nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb plynmi 

a ostatnými nebezpečnými látkami, 

• poskytovanie sociálnej služby, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva, poskytovanie 

služieb zamestnanosti, okrem odbornej poradenskej služby, 

• kolektívna správa autorských práv, 

• výchova a vzdelávanie v školách, predškolských a školských zariadeniach zaradených do 

siete škôl, vzdelávanie na vysokých školách, 

• prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako 

samostatnej zdravotníckej praxe alebo výkon odborného zástupcu právnickej osoby 

prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenie, 

• vykonávanie technických kontrol vozidiel, 

• vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel, 

• posudzovanie vplyvu zdrojov znečisťovania ovzdušia, 

• vydávanie odborných posudkov z hľadiska ochrany životného prostredia, 

• akreditácia environmentálnych overovateľov, 

• poskytovanie právnych služieb za odmenu, 

• vykonávanie činnosti poverenej technickej služby overovania vozidiel, systémov, 

komponentov alebo samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti, 

overovania typu spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch a overovania ich 

zhodnosti, 

• vykonávanie činnosti poverenej technickej služby kontroly technického stavu vozidiel, 

• vykonávanie činnosti poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel, 

• vykonávanie činnosti poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel, 

• vykonávanie činnosti poverenej technickej služby montáže plynových zariadení, 

• vykonávanie kontrol originality vozidiel, 

• vykonávanie montáže plynových zariadení, 

• výkon správcovskej činnosti správcom podľa osobitného predpisu, 

• overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, 

• výroba tepla, výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre odberateľa alebo konečného 

spotrebiteľa, 

• zaobchádzanie s vysoko rizikovým biologickým agensom a toxínom, 

• činnosť, ktorá je v rozpore s dobrými mravmi, 

• predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej 

drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín; 

na predaj ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré sa predávajú na prenajatom mieste na trhovisku 

alebo v tržnici, ak doba prenájmu je dlhšia ako 30 dní v kalendárnom roku, alebo v 

pojazdnej predajni, prípadne iným ambulantným spôsobom, ak sa predaj uskutočňuje viac 

ako 30 dní v kalendárnom roku, vzťahuje sa osobitný zákon, 

• prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme 

neposkytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, 

• prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, pokiaľ sa popri 

prenájme neposkytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom alebo ak garáže, 
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prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným 

osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti. 

 

6   PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA ŽIVNOSTI  

 

     Fyzická osoba resp. štatutárny orgán (zodpovedný zástupca) právnickej osoby, ktorá chce 

prevádzkovať živnosť, musí v zásade spĺňať tieto podmienky: 

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti: 

• vek 18 rokov  

• spôsobilosť na právne úkony 

• bezúhonnosť - za bezúhonného sa pre účely získania živnostenského oprávnenia nepovažuje 

ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku 

alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom 

podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený. Pokiaľ bolo odsúdenie páchateľa 

zahladené či už amnestiou alebo uplynutím zákonnej doby, prevádzkovať živnosť môže. 

Osobitné podmienky prevádzkovania živnosti: 

• odborná alebo iná spôsobilosť podľa príloh 2, 3 a 4 a § 21 a 22 Živnostenského 

zákona, ktorá sa musí splniť v prípade živnosti inej než voľnej. 

 

Ďalšie podmienky na získanie živnostenského oprávnenia, ktorého preukazom je: 

 

• živnostenský list (pre ohlasovacie živnosti)  

• koncesná listina (pre koncesované živnosti) 

• výpis zo živnostenského registra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.podnikajte.sk/start-podnikania/c/5/category/pravne-formy/article/predmet-podnikania.xhtml
http://www.podnikajte.sk/start-podnikania/c/5/category/pravne-formy/article/predmet-podnikania.xhtml
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vo%C4%BEn%C3%A1_%C5%BEivnos%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivnostensk%C3%A9_opr%C3%A1vnenie
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivnostensk%C3%BD_list
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Koncesn%C3%A1_listina&action=edit&redlink=1
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7     ROZDELENIE ŽIVNOSTÍ 

 

1. delenie: 

Ohlasovacia živnosť, ktorá pri splnení určených podmienok sa smie prevádzkovať na základe 

ohlásenia: 

 

• remeselná živnosť - odborná spôsobilosť u remeselných živností sa preukazuje výučným 

listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného alebo študijného 

odboru. Do remeselných živností patria dané skupiny: 

SKUPINA 101 - Výroba kovov a kovových výrobkov: zámočníctvo, nástrojárstvo, 

kovoobrábanie, galvanizácia kovov, smaltovanie. 

SKUPINA 103 - Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov: opravy pracovných 

strojov, diagnostika a opravy cestných a motorových vozidiel, opravy karosérií.  

SKUPINA 104 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín: 

Výroba a opravy protetických výrobkov, výroba a opravy ortopedickej obuvi, hodinárstvo.  

SKUPINA 106 - Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika: kamenárstvo. 

SKUPINA 108 - Výroba potravín a nápojov – mäsiarstvo, výroba piva a sladu, výroba 

mliečnych výrobkov, výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov.  

SKUPINA 111 - Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných 

výrobkov: stolárstvo, zlatníctvo a klenotníctvo.  

SKUPINA 113 – Stavebníctvo: murárstvo, tesárstvo, pokrývačstvo, klampiarstvo, izolatérstvo, 

strechár, vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo, inštalácia a opravy chladiarenských zariadení, 

podlahárstvo, montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení, kachliarstvo.  

SKUPINA 114 – Ostatné: pánske, dámske a detské kaderníctvo, kozmetické služby, 

pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne, čistenie a kontrola komínov, 

manikúra a pedikúra. 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ohlasovacia_%C5%BEivnos%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vo%C4%BEn%C3%A1_%C5%BEivnos%C5%A5
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• viazaná živnosť - odborná spôsobilosť pre viazané živnosti je upravená osobitnými 

predpismi jednotlivo pre každú živnosť. Do viazaných živností patria dané skkpiny: 

SKUPINA 201 - Výroba kovov a kovových výrobkov: zlievanie drahých kovov – odborná 

spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona. 

SKUPINA 202 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia: 

opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení; montáž, 

oprava vykonávanie revízií a skúšok vyhradených technických zariadení; vývoj a výroba zbraní 

a streliva; opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní. 

SKUPINA 204 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín: 

opravy a montáž určených meradiel; overovanie určených meradiel alebo úradné merania; 

zubná technika.  

SKUPINA 213 – Stavebníctvo: vypracovanie dokumentácie alebo projektu jednoduchých 

stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb; obstaranie územnoplánovacích podkladov 

a územnoplánovacej dokumentácie; vyhotovenie dokumentácie ochrany prírody a krajiny; 

výkon činnosti vedenia a uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb 

a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15 m, 

drobných stavieb a ich zmien; výkon činnosti stavbyvedúceho alebo výkon činnosti 

stavbyvedúceho dozoru alebo energetická certifikácia; výkon činnosti energetického audítora; 

výkon činnosti trhacích prác; uskutočňovanie krajinno – architektonických – sadovníckych 

diel; technické osvedčovanie stavebných výrobkov; vykonávanie činnosti koordinátora 

bezpečnosti. 

SKUPINA 214 – Ostatné: prevádzkovanie autoškoly; inštruktor autoškoly; vykonávanie 

montáže plynových zariadení; vyučovanie v odbore cudzích jazykov alebo prekladateľské 

a tlmočnícke služby; vyučovanie v odbore umenia; poradenstvo, výchova a vzdelávanie 

v oblasti ochrany práce; výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce; odborné poradenské 

služby pre uchádzačov a záujemcov o vzdelávanie; sprostredkovanie zamestnania za úhradu; 

prevádzkovanie vzdelávacích zariadení a prípravu vykonávania špecializovaných činností 

v oblasti telesnej kultúry; výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem 

horskej, vodcovskej činnosti; horská – vodcovská činnosť vrátane vedenia a sprevádzania osôb 

po turistických chodníkoch a trasách; vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred 

požiarmi; technik požiarnej ochrany a špecialista požiarnej ochrany, preskúšavanie komínov; 

geodetické a kartografické činnosti; vyhotovenie programov starostlivosti o lesy; činnosti 

odborného lesného hospodárstva; zber, spracúvanie, skladovanie, pestovanie a uvádzanie do 

obehu reprodukčného materiálu lesných drevín; výroba tabakových výrobkov; projektovanie 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Remeseln%C3%A1_%C5%BEivnos%C5%A5&action=edit&redlink=1
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pozemných úprav; klasifikácia jatočne opracovaných tiel; predaj prípravkov na ochranu rastlín 

alebo iných prípravkov; aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov; 

inseminácia; činnosť vykonávaná banským spôsobom alebo projektovanie a navrhovanie 

objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banských 

spôsobom alebo projektovanie trhacích prác veľkého rozsahu; výroba a spracovanie výbušnín, 

vrátane pyrotechnických výrobkov alebo vykonávanie  výskumu, vývoja alebo pokusnej 

výroby výbušnín; ničenie a zneškodňovanie výbušnín pri výskume a vývoji, výrobe a 

spracovaní; vykonávanie ohňostrojných prác; predaj pyrotechnických predmetov II. a III. triedy 

a podtriedy T1; prevádzkovanie cestovnej kancelárie; prevádzkovanie cestovej agentúry; 

sprievodca cestovného ruchu; masérskej služby; ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach 

s prevádzkovaním pohostinných činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade tr. 3, 

v kempingoch tr. 3 a 4; reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových 

predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia; činnosť vodohospodárstva; činnosť 

bezpečnostného poradcu; vykonávanie školení a skúšok žiadateľov o vydanie osvedčenia 

odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu; činnosť autorizovanej osoby; verejné 

obstarávanie; sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností – realitná činnosť; 

bezpečnostnotechnické služby, bezpečnostný technik; autorizovaný bezpečnostný technik; 

pracovná zdravotná služba; prevádzkovanie verených vodovodov I. až III. kategórie 

a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie; správa registratúry; odborné 

poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia; 

činnosť enviromentálneho overovateľa; odborná príprava v oblasti enviromentálneho 

manažérstva a auditu; kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia 

a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie alebo 

hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia; oprávnené overovanie správ o emisiách 

skleníkových plynov a prevádzky; havarijný technik alebo špecialista na prevenciu závažných 

priemyselných havárií; vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie 

bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených 

oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií; podnikanie v oblasti 

nakladania s nebezpečným odpadom; posudzovanie vplyvov na životné prostredie; kontrola 

kotlov a vykurovacích sústav, kontrola klimatizačných systémov; prevádzkovanie pohrebiska 

alebo prevádzkovanie pohrebnej služby alebo prevádzkovanie krematóriá; prevádzkovanie 

balzamovania a konzervácie; zmenárne; zasielateľstvo; prevádzkovanie závodného hasičského 

útvaru; organizovanie dobrovoľných dražieb.  
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• voľná živnosť - je živnosť, ktorá nie je uvedená v prílohách č. 1 a 2, jej označenie 

nezodpovedá obsahu živností uvedených v týchto prílohách. 

Koncesovaná živnosť, ktorá sa smie prevádzkovať na základe koncesie. (V júni 2010 boli na 

Slovensku koncesované živnosti zrušené).  

2. delenie: 

• obchodná živnosť 

• výrobná živnosť 

• živnosť poskytujúca služby 

 

Pozastavenie živnostenského oprávenia - môže byť max. na  3 roky. 

Upozorňuje na to Ministerstvo vnútra SR s tým, že v opačnom prípade 

podnikateľom uplynutím tejto doby pozastavené živnostenské oprávnenie 

zanikne. Živnostníci si preto musia dať pozor na tento termín. Pozastavenie 

živnosti nemôže podľa v súčasnosti platnej legislatívy trvať kratšie ako šesť 

mesiacov a dlhšie ako tri roky.  

 

 

8 VYBAVENIE ŽIVNOSTI 

 

 

     Osobné vybavenie žiadosti – vyplní sa formulár určený pre fyzickú osobu, uvedú sa základné 

údaje o podnikateľovi (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, 

adresu miesta podnikania) a uvedie sa typ voľnej živnosti podľa zoznamu.  

      Ďalej je potrebné uviesť údaje potrebné pre vyžiadanie si výpisu z registra trestov (toto vykoná 

živnostenský úrad). Okrem už uvedených údajov sem patria aj mená a priezviská rodičov 

podnikateľa v prípade matky aj meno za slobodna. Podnikateľ môže v ohlásení živnosti uviesť aj 

svoju zdravotnú poisťovňu, ktorej živnostenský úrad nahlási začatie vykonávania živnosti, t. j. 

skutočnosť, že podnikateľovi vzniká aj povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne. Zároveň 

môže ohlasovateľ vo formulári uviesť, že žiada, aby živnostenský úrad registroval, resp. ohlásil 

začatie vykonávania podnikateľskej činnosti aj príslušnému správcovi dane. 

 

    Ak je adresa trvalého pobytu žiadateľa o vydanie živnosti iná ako má 

byť adresa jeho miesta podnikania, je potrebné, aby žiadateľ predložil aj 

písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti s tým, že majiteľ nehnuteľnosti ho 

oprávňuje mať na adrese určitej nehnuteľnosti miesto podnikania. So 

súhlasom vlastníka sa prikladá aj list vlastníctva – postačí stiahnutý z 

internetového portálu www.katasterportal.sk.  

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Viazan%C3%A1_%C5%BEivnos%C5%A5&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Koncesovan%C3%A1_%C5%BEivnos%C5%A5&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Obchodn%C3%A1_%C5%BEivnos%C5%A5&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%BDrobn%C3%A1_%C5%BEivnos%C5%A5&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDivnos%C5%A5_poskytuj%C3%BAca_slu%C5%BEby&action=edit&redlink=1
http://www.podnikajte.sk/Data/881/UserFiles/prilohy-v-clankoch/2014-02-24-ohlasenie-zivnosti-FO.docx
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     Formulár je potrebné podpísať pred úradníkom živnostenského úradu. Osvedčený podpis sa 

nevyžaduje. 

     Elektronické vybavenie žiadosti - podáva sa cez ústredný portál verejných služieb ľuďom 

(www.slovensko.sk). Postup pri vypĺňaní formulára je obdobný ako v prípade podávania živnosti 

osobne na jednotnom kontaktnom mieste. Je potrebné mať aspoň priemerné schopnosti práce s 

počítačom, funkčnú čítačku, nainštalovanú aplikáciu D.Signer a príslušné podpisové politiky. 

     V prípade, že budete nahlasovať miesto podnikania odlišné ako je adresa Vášho trvalého pobytu, 

a teda musíte preukázať písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo nájomnú zmluvu, môžete 

naraziť na problém. Takýto dokument totiž musí byť nacsanovaný a podpísaný zaručeným 

elektronickým podpisom a na podpis dokumentu je potrebné vlastniť softvér, cez ktorý podpísanie 

dokumentu prebehne. Softvér stojí v priemere 60,- Eur na dobu jedného roka. 

     Využitie služby externého poradcu – založenie živnosti napr. cez portál podnikajte.sk (bez 

nutnosti vlastnenia elektronického podpisu samotným žiadateľom) 

     Pri využití služieb externých poradcov sa o celý proces postará poradca, v niektorých prípadoch 

dokonca ušetríte a máte to bez starostí. 

 

 

 

 

Kedy môžem začať podnikať: 

• deň ohlásenia je dňom, kedy môže podnikateľ začať vykonávať svoju podnikateľskú 

činnosť. V tomto prípade nie je rozhodujúce, kedy živnostenský úrad vydá osvedčenie o 

živnostenskom oprávnení. 

Povinnosti po získaní živnostenského oprávnenia: 

• živnostenský úrad pridelí podnikateľovi identifikačné číslo (IČO), následne mu daňový úrad 

doručí kartičku s prideleným daňovým identifikačným číslom (DIČ), ak podnikateľ pri 

ohlásení požiadal živnostenský úrad o registráciu na daňovom úrade. Ak o to podnikateľ 

živnostenský úrad nepožiadal, je povinný registrovať sa ako daňovník na miestne 

príslušnom daňovom úrade podľa zvoleného miesta podnikania. 
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9   VÝHODY A NEVÝHODY ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA 

Výhody:  

 pracovná voľnosť,  

 svoje služby môžete poskytovať viacerým obchodným partnerom, 

 výdaje súvisiace s prevádzkovaním živnosti si môžete odpočítať zo základu dane, čím si ho 

môžete znížiť, 

 ušetríte na odvodoch – v prvý rok podnikania neplatíte odvody do Sociálnej poisťovne a 

odvody do zdravotnej poisťovne vám budú vypočítané z minimálnej mzdy a nie 

z aktuálneho zárobku. 

Nevýhody:  

 nízke odvody sa odzrkadlia v nižšom dôchodku, 

 nižšia nemocenská v prípade choroby, 

 za všetky záväzky ručíte celým svojím majetkom, 

 nie ste chráneným výpovednou lehotou, nemáte zamestnanecké výhody, 

 administratíva = vedenie účtovníctva, podanie daňového priznania alebo ročného zúčtovania 

zdravotného poistenia.  

 

Živnostník a zriadenie bankového účtu  

Žiadny zákon neukladá povinnosť pre živnostníkov zriadiť si účet v banke pre potreby podnikania, 

takže živnostníci môžu nakladať v podnikaní s hotovosťou. Tento spôsob však v dnešnej dobe 

ustupuje a začína sa využívať oveľa praktickejší a bezpečnejší spôsob, teda bezhotovostný platobný 

styk. Ak má živnostník súkromný účet, môže ho využívať aj na podnikateľské účely. Nie je to však 

najvýhodnejšie riešenie – neprehľadnosť súkromných a podnikateľských financií, vyššia cena za 

účtovníctvo, v príp. vedenia účtovníctva externou firmou, daňová kontrola získava prehľad 

o súkromných financiách.  
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ZÁVER 

 

     V tomto učebnom texte sme chceli poukázať na potrebnosť podnikateľov na Slovensku – či už 

sú to malí podnikatelia (živnostník, výrobca, obchodník) alebo veľkí podnikatelia (obchodné 

spoločnosti, veľké firmy, nadnárodné spoločnosti). Na jednej strane sú všetci dôležití pri tvorbe 

HDP štátu, a na strane druhej tieto spoločnosti zamestnávajú množstvo obyvateľstva. 

     V tejto príručke pre žiakov – budúcich podnikateľov, sme chceli vymedziť a zhrnúť výhody 

a nevýhody podnikania (živnosť verzus spoločnosť s ručením obmedzeným) z rôznych hľadísk.  

Cieľom bolo vytvoriť žiakom prehľad vo forme metodickej príručky, aby sa vedeli orientovať na 

trhu práce. 

     Hoci podnikanie skrýva aj mnohé riziká, ak máte dobrý nápad a ste cieľavedomý, úspech sa 

dostaví. Každý totiž rozbieha svoj vlastný „biznis“ preto, aby bol úspešný a zarobil. Dôležitá je 

vízia, v ktorú musí podnikateľ uveriť. Viera potom podnikateľa povedie a nedopustí, aby zo svojho 

snaženia upustil. 

     Často podnikateľom chýba vízia a biznis plán, objavuje sa vidina rýchleho úspechu, 

netrpezlivosť a priskorá rezignácia, stagnácia a uspokojenie sa s tzv. „malými snami“, ignorovanie 

kritiky zo strany trhu či investora. Tieto činitele často vedú k zániku samotného podnikania. 

Podnikatelia sú sklamaní, a často ako rýchlo firma vznikla, tak aj rýchlo zanikne.  
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ZOZNAM PRÍLOH A PRÍLOHY 

1. Výstupné testy Variant A a Variant B 

2. Výsledky testovania cieľovej skupiny žiakov v grafickom znázornení 

3. Obrazová príloha – prezentovanie projektu „Začínam podnikať“ žiakom 3.,  

4. a 5. ročníka 
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Príloha č.1 

 

Meno a priezvisko: ...................................                                   Dátum: ..................    Trieda: ............ 

 

 

Variant A 
(SPOLU počet bodov 26b) 

 
1. Podnikateľ je osoba:                                                                                               (1 úplná odpoveď/1b) 

a) zapísaná v obchodnom registri, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia 

b) zapísaná v živnostenskom registri, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia 

c) zapísaná v obchodnom registri, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia a iného než 

živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku 

výrobu - samostatne hospodáriaci roľník 

 
2. Obchodnými spoločnosťami sú:                                                                          (1 správna odpoveď/1b) 

a) verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a družstvo 

b) verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová 

spoločnosť 

c) verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a spoločnosť 

s ručením neobmedzeným 

 

3. Aké sú hlavné výhody s.r.o. oproti bežnej živnosti?                                           (2 správne odpovede/2b) 

a) ručenie len do výšky základného imania 

b) optimalizácia daňového a odvodového zaťaženia 

c) forma právnickej osoby nie je dôverihodnejším partnerom oproti živnosti 

   
4. Pri založení s.r.o. mojím prvým krokom bude:                                                    (1 správna odpoveď/1b) 

a)    vypracovanie zakladateľských dokumentov 

b)    získanie živnostenského oprávnenia 

c)    výber obchodného mena, sídla, predmetov podnikania 

 

5. Ak je viacero spoločníkov, tak výška vkladu jedného spoločníka, ktorá je splatená pri založení, musí byť 

minimálne 750 € a základné imanie spoločnosti (vklady všetkých spoločníkov spolu) musia byť minimálne 

5.000,- €.                                                                                                               (1 správna odpoveď/1b) 

                                                     SÚHLASÍM – NESÚHLASÍM         

 

6. K zakladateľským dokumentom pre s.r.o. nepatrí:                                              (1 správna odpoveď/1b) 

a)    zakladateľská listina 

b)    vyhlásenie jediného zakladateľa o tom, že nie je spoločníkom vo viac ako 2 s.r.o. 

c)    vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladov 

d)    výpis z osobitného účtu správcu vkladu, 

e)    kolky v hodnote 331,50 € 

f)    súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo nájomná zmluva 

g)    podpisový vzor konateľa (konateľov) 
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7. Doplňte do textu správne/vhodné výrazy, resp. slová:                                    (5 správnych odpovedí/5b) 

 

Odo dňa zapísania spoločnosti do obchodného ........ spoločnosť právne ....... . Podpísaním ............  ...... 

zakladateľmi, je spoločnosť s ručením obmedzeným ........ . 

 

8. Vlastnými slovami opíšte, čo podľa Vás znamená tzv. Ready-made s.r.o. ?  

                                                                                                                              (úplne správna odpoveď/3b) 

 

 

 

9. Súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri znamená, že:                 (1 správna odpoveď/1b) 

a) zakladatelia (spoločníci) v s.r.o. nesmú mať odvodové nedoplatky 

b) zakladatelia (spoločníci) v s.r.o. nesmú mať daňové nedoplatky 

c) zakladatelia (spoločníci) v s.r.o. nesmú mať nesplatené svoje záväzky voči zdravotnej poisťovni 

 

10. Správne priraďte pojmy pod tabuľkou k jednotlivým typom podnikania: 

                                                                                                                    (každé správne priradenie1b/10b) 

 

ŽIVNOSŤ SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM 

OBMEDZENÝM 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

 

1. Daňová licencia, 2. základné imanie, 3. výučný list, 4. pracovná voľnosť, 5. ready-made s.r.o.,  

6. paušálne výdavky, 7. obchodný register, 8. ručenie celým svojím majetkom, 9. sústavná činnosť 

prevádzkovaná samostatne, 10. spoločenská zmluva 

           

 

                            Hodnotenie 

 

26 b – 24 b 1 

23 b – 20 b  2 

19 b – 16 b 3 

15 b – 11 b 4 

  10 b – 0 b 5 
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Meno a priezvisko: ...................................                                   Dátum: ..................    Trieda: ............ 

 

 

Variant B 
(SPOLU počet bodov 26b) 

 
1. Vyber správne a úplné znenie definície živnosti z možností:                               (1 úplna odpoveď/1b) 

a) sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom 

dosiahnutia zisku 

b) obchodná činnosť prevádzkovaná so spoločníkmi, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom 

dosiahnutia zisku 

c) sústavná činnosť, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť 

 

2. Fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať živnosť, musí v zásade spĺňať tieto podmienky: 

                                                                                                                                   (1 správna odpoveď/1b) 

a) vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, odborná alebo iná spôsobilosť, ktorá sa musí 

splniť v prípade živnosti inej než voľnej  

b) vek 21 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, odborná alebo iná spôsobilosť 

c) vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, odborná alebo iná spôsobilosť 

 

3. Aké sú hlavné výhody bežnej živnosti?                                                             (2 správne odpovede/2b) 

a) pracovná voľnosť, svoje služby môžete poskytovať viacerým obchodným partnerom 

b) za všetky záväzky ručíte celým svojím majetkom 

c) výdaje súvisiace s prevádzkovaním živnosti si môžete odpočítať zo základu dane, čím si ho môžete znížiť, 

ušetríte na odvodoch – v prvý rok podnikania 

d) nízke odvody sa odzrkadlia v nižšom dôchodku 

 

4. Kedy môže podnikateľ začať vykonávať svoju podnikateľskú činnosť?          (1 správna odpoveď/1b) 

a)  dňom ohlásenia živnosti 

b)  získaním živnostenského oprávnenia 

c)  v deň, keď živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení 

 

5. Ak je viacero spoločníkov, tak výška vkladu jedného spoločníka, ktorá je splatená pri založení, musí byť 

minimálne 750 € a základné imanie spoločnosti (vklady všetkých spoločníkov spolu) musia byť minimálne 

5.000,- €.                                                                                                             (1 správna odpoveď/1b) 

                                                     SÚHLASÍM – NESÚHLASÍM         

 

6. K povinnostiam živnostníka po získaní živnostenského oprávnenia nepatrí:    (1 správna odpoveď/1b) 

 

a)   povinnosť zriadiť si účet v banke pre potreby podnikania 

b)   je povinný registrovať sa ako daňovník na miestne príslušnom daňovom úrade podľa zvoleného miesta 

podnikania, ak o to podnikateľ živnostenský úrad nepožiadal 

c)   vedenie účtovníctva, ak neuplatňuje paušálne výdavky, podávanie daňového priznania za kalendárne obdobie 

 

 

7. Doplňte do textu správne/vhodné výrazy/slová:                                            (5 správnych odpovedí/5b) 

 

Odo dňa zapísania spoločnosti do obchodného ........ spoločnosť právne ....... . Podpísaním ............  ...... 

zakladateľmi, je spoločnosť s ručením obmedzeným ........ . 



 

 

 

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU“ 

 

34 

 

8. Vlastnými slovami opíšte, čo podľa Vás znamená tzv. Ready-made s.r.o. ?  

                                                                                                                          (úplne správna odpoveď/3b) 

 

 

 

9. Súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri znamená, že:             (1 správna odpoveď/1b) 

a) zakladatelia (spoločníci) v s.r.o. nesmú mať odvodové nedoplatky 

b) zakladatelia (spoločníci) v s.r.o. nesmú mať daňové nedoplatky 

c) zakladatelia (spoločníci) v s.r.o. nesmú mať nesplatené svoje záväzky voči zdravotnej poisťovni 

 

10. Správne priraďte pojmy pod tabuľkou k jednotlivým typom podnikania: 

                                                                                                                (každé správne priradenie1b/10b) 

 

ŽIVNOSŤ SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM 

OBMEDZENÝM 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

 

1. Daňová licencia, 2. základné imanie, 3. výučný list, 4. pracovná voľnosť, 5. ready-made s.r.o.,  

6. paušálne výdavky, 7. obchodný register, 8. ručenie celým svojím majetkom, 9. sústavná činnosť 

prevádzkovaná samostatne, 10. spoločenská zmluva 

 

                         Hodnotenie 

 

26 b – 24 b 1 

23 b – 20 b  2 

19 b – 16 b 3 

15 b – 11 b 4 

  10 b – 0 b 5 
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Príloha č.2 

               

               Pozn.: Predpoklad rovnakej náročnosti oboch variantov výstupných testov. 
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Príloha č.3  

 

Obr. č. 1: Prezentácia „Začínam podnikať I.“, Hotelová akadémia v Sp. Novej Vsi (december 2014) 

 

 

Obr. č. 2: Prezentácia „Začínam podnikať I.“, Hotelová akadémia v Sp. Novej Vsi (december 2014) 
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          Obr. č. 3: Prezentácia novovytvoreného učebného textu „Začínam podnikať“ (február 2015) 

 

 

             Obr. č. 4: Prezentácia novovytvoreného učebného textu „Začínam podnikať“ (február 2015) 
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              Obr. č. 5: Testovanie žiakov cieľovej skupiny (február 2015) 

 

 

 

 
             

              Obr. č. 6: Testovanie žiakov cieľovej skupiny (február 2015) 

 

 

 


