
“ 

Odpoveď si môžeš dať sám,
keď sa zamyslíš nad tým,
čo ťa k otázke priviedlo.





     Nestačí si iba povedať:    

           „Bavilo by ma to.“

V podnikaní realizuješ 
vlastné myšlienky. 

 V zamestnaní 
     realizuješ myšlienky 
           niekoho iného.

Musíš zvážiť aj finančné možnosti, riziko 
neúspechu, dopyt po tovare či službe 

v regióne, ale aj v širšom okolí, konkurenciu, daňové
a odvodové zaťaženie, spojenie súkromného

a pracovného života, atď.





Nakresli si na papier dva stĺpce. 
Do každého stĺpca vpíš 10 výhod 

a nevýhod, ktoré z tvojho pohľadu podnikanie 
či zamestnanie prináša (tab. viď zadná strana).

Pokiaľ nevyplnís všetkých 10 položiek,
označ si ich len poradovým číslom. 

Údaje, ktoré ťa napadli ako prvé, 
považuješ za najväčšie výhody, resp. 

nevýhody zamestnania
a podnikania. Pokiaľ si v stĺpci 

Podnikateľ vyplnil viac výhod ako 
nevýhod, mal by si si to určite 

vyskúšať. Ak si v stĺpci Zamestnanec 
uviedol na predné miesta istotu 

zamestnania alebo istotu príjmov, je 
vysoko pravdepodobné, že bude 

lepšie, ak sa zamestnáš. 

vs

AK SI SA ROZHODOL PRE 
PODNIKANIE, SPRAV S NAMI 

ĎAĽŠÍ KROK.

PODNIKANIE

ZAMEStNANIE
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Tabuľka môže vyzerať aj takto:

Výhody

Výhody

• istý príjem    • nízky príjem
  • nižšia zodpovednosť     • vedenie šéfom     
     • odvody               • nízka miera sebarealizácie
       • dovolenka           • stereotypnosť práce
          • istota                          • nízky kariérny rast
             • sociálne výhody              • ...
               • ...        

 • sám sebe pánom    • viac 
             • flexibilita      zodpovednosti
    časová aj pracovná  • stres
           • vyšší príjem     • byrokracia
          • výzva robiť to,     • finančné
            čo ma baví       problémy
         • ...        • vysoké
                                        vstupné
                                                          náklady      
                       • ...

Nevýhody

Nevýhody

Zamestnanec

Podnikateľ



?

AKýcH PODNIKAtEĽOV
VO SVOjOM OKOLÍ poznáte?

    Ľudia si myslia, že podnikateľ je niekto veľmi bohatý
  a úspešný. Málokto však vidí za jeho úspechom množstvo 
vykonanej práce a času, ktorý musel obetovať pre naplnenie
svojho sna. Nie nadarmo sa podnikateľ cudzím slovom volá 
“entrepreneur”, čo po francúzsky znamená „ten, kto sa usiluje.“

  Základná definícia podnikania na Slovensku je:
    “Sústavná činnosť uskutočňovaná samostatne   
       podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú  
         zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.”

  Zamysli sa nad tým, koľko podnikateľov
    vo svojom okolí poznáš a napíš si na papier,
      čomu sa venujú a aj ich mená. Takmer
        určite bude tvoj zoznam obsahovať
          remeselníkov (murár, maliar, opravár 
            elektroniky, ...), obchodníkov (noviny, 
             obľúbené potraviny, mäsiar, ...) a budú
             tam aj poskytovatelia služieb (kaderníctvo, 
 taxikár, masér, či majiteľ pohostinstva).

              Všetci títo ľudia, ktorí sú na tvojom papieri,   
               uprednostnili riziko a výzvu podnikania
   pred komfortom tradičného zamestnania. 

čO jE tO 
podnikanie?1

2
3 4 5



výhody PODNIKANIA

Hlavnou výhodou je časová  flexibilita, finančná nezávislosť, 
voľnosť v napĺňaní vlastných myšlienok, kreatívna voľnosť.

   • Trpezlivosť
     • Sebavedomie
       •  Vedomosť o svojich silných a slabých 

stránkach
       • Viera v seba a svoje nápady
        •  Zmysel pre plánovanie a systematickú 

prácu
       • Vôľa neustále sa vzdelávať
      • Vôla napredovať
     • Vytrvalosť
    • Schopnosť komunikácie

PREDPOKLADy nádejného
   PODNIKAtEĽA



Živnosť zriaďujeme na živnostenskom úrade miestne
príslušnom podľa bydliska fyzickej osoby. Na každom
obvodnom živnostenskom úrade boli zriadené tzv. Jednotné
kontaktné miesta (JKM). Ich služby sú bezplatné. JKM 
 vybaví za podnikateľa aj prihlásenie do zdravotnej
   poisťovne a súčasne zaregistruje podnikateľa na účely
     dane z príjmov fyzickej osoby na daňovom úrade.

         Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba, ktorá: 
           • má vek 18 rokov,
              • je spôsobilá na právne úkony,
                • je bezúhonná.

         Podmienky živnosti upravuje zákon
           č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
                          podnikaní v znení neskorších predpisov. 

                             Živnosti delíme na remeselné (odborná
                   spôsobilosť sa preukazuje výučným listom
                    alebo iným dokladom o riadnom ukončení
     učebného odboru alebo príslušného
     študijného odboru), viazané (odborná     
      spôsobilosť je upravená osobitým
       predpisom uvedeným v prílohe č. 2 zákona)
       a voľné živnosti (na ich prevádzkovanie
        musia byť splnené všeobecné podmienk,.
        preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti
           sa nevyžaduje).

      

PoDNIKáM AKo fyzická osoba 

kRok 1 
získanie živnostenského oprávnenia, 

zakladateľský dokument1
2
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   Doklady potrebné pri ohlásení živnosti:
 • občiansky preukaz
• vyplnené tlačivo na ohlásenie živnosti
• kolky (aj hotovosť)  v hodnote 5 eur za každý
  predmet podnikania v prípade voľnej živnosti,          
   alebo 15 eur v prípade remeselnej, či viazanej živnosti
    • oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ak podnikateľ zriaďuje      
       prevádzkareň, alebo ak miesto podnikania je odlišné od miesta    
         bydliska
           • preukázanie odbornej spôsobilosti - v prípade remeselnej  
 alebo viazanej živnosti (príp. preukázanie odbornej                 
    spôsobilosti zodpovedného zástupcu)

        spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) – založiť    
           ju môže 1 až 50 spoločníkov (FO i PO), základné imanie   
              min. 5 000 eur, vklad jedného spoločníka je min. 750 eur
           akciová spoločnosť (a.s.) – založiť ju môžu
             min. 2 fyzické osoby alebo 1 právnická osoba, 
              základné imanie min. 25 000 eur
           Verejno obchodná spoločnosť – založiť ju
             môžu min. 2 spoločníci (FO i PO), spoločnosť 
               nemusí vytvárať základné imanie min. 25 000 eur
          komanditná spoločnosť (k.s.) – založiť ju
          môžu min. 2 spoločníci (FO i PO), pričom
        jeden ručí za záväzky spoločnosti
       neobmedzene - celým svojim majetkom 
     (komplementár) a jeden ručí za záväzky 
    spoločnosti len do výšky svojho nesplateného
   vkladu (komanditista).

 Spoločnosť s ručením obmedzeným
sa zakladá v prípade, že je majiteľom iba
jedna osoba zakladateľskou listinou
(v prípade, že je majiteľom iba jedna osoba
 netreba spisovať zakladateľskú listinu
    formou notárskej zápisnice), v prípade
       viacerých spoločníkov spoločenskou
             zmluvou.

PoDNIKáM AKo práVnická osoba 



Prihlásenie do systému zdravotného poistenia v súvislosti  
so začatím prevádzkovania živnosti vybaví za podnikateľa JKM.      

Povinnosťou podnikateľa je do 8 dní od začatia podnikania    
 oznámiť svojej poisťovni výšku preddavkov, ktoré bude
  odvádzať, pretože poistné sa platí vo forme mesačných       
     preddavkov.

         Po získaní živnostenského listu je potrebné podať
            jeho kópiu príslušnej sociálnej poisťovni. Počas 
              prvého roka je začínajúci podnikateľ od platieb 
                 odvodov do sociálnej poisťovne oslobodený.

                     Zamestnávateľ má povinnosť prihlásiť do 
          Sociálnej poisťovne svojich zamestnancov. 
            Teda zamestnanec nemáte žiadne
                            administratívne povinnosti. 

kRok 2 
prihlásenie sa v zdravotnej

a sociálnej poisťovni1
2
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   Podnikanie je komplikovanejšia cesta
     k dosiahnutiu určitého cieľa, ale dáva Vám    
       možnosť flexibility, nezávislosti a sebarealizácie.

                  Dobrým zamestnancom dokáže byť   
               (takmer) každý pracujúci, ale dobrým   
          podnikateľom sa stanú len niektorí. 



kRok 3 
registrácia u správcu dane

Pri vybavovaní živnostenského oprávnenia JKM súčasne 
zaregistruje podnikateľa na účely dane z príjmov fyzickej osoby.
Na daňovom úrade je podnikateľ povinný registrovať:

•  daň z motorových vozidiel - ak bude pri podnikateľskej
   činnosti používať motorové vozidlo
   • registračnú pokladnicu - ak je predmetom činnosti
      podnikateľa predaj tovaru alebo poskytovanie služieb
       v hotovosti, elektronickými platobnými
          prostriedkami alebo poukážkou.

              podnikateľ je povinný platiť:
                • daň z príjmov:  fyzické osoby 19%,   
                        právnické osoby 23% 

              • daň z pridanej hodnoty 20%
               Registračnú povinnosť k dani z pridanej
                 hodnoty nemajú všetci podnikatelia. Iba 
     tí, ktorí dosiahli za 12 predchádzajúcich
     po sebe nasledujúcich kalendárnych
     mesiacov obrat  49 790 eur. 
              
      Zákon o dani z pridanej hodnoty umožňuje 
       podnikateľom tzv. „dobrovoľnú registráciu 
        pre daň z pridanej hodnoty”, v prípade, ak   
         nedosiahnu minimálny obrat stanovený 
          zákonom o dani z pridanej hodnoty.
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 • spotrebné dane

     Spotrebné dane sú uplatňované
   na predaj niektorých produktov
 (minerálnych olejov, alkoholických nápojov,
 tabakových výrobkov, elektriny, uhlia a zemného
 plynu). Tieto dane platí podnikateľ priamo v prípade,
  ak s danými tovarmi obchoduje, v ostatných prípadoch
   nepriamo pri nákupe uvedených vybraných druhov tovarov, 
     keďže spotrebná daň je zakalkulovaná v predajnej cene.

         • miestne dane

             Medzi miestne dane patrí daň z nehnuteľnosti, daň za psa, 
  daň za užívanie verejného priestranstva, daň za  
    ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné  
       hracie prístroje (prevádzka výherných hracích prístrojov 
         sa riadi osobitnými predpismi), daň za vjazd a zotrvanie 
          motorového vozidla v historickej časti mesta, daň za 
           jadrové zariadenie, miestny poplatok za komunálne 
            odpady a drobné stavebné odpady. Určovanie  
             sadzieb miestnych daní je v kompetencií obcí
             a miest.

             • daň z motorových vozidiel

           Daň z motorových vozidiel je jedinou
          miestnou daňou, ktorú ukladá vyšší
        územný celok. Daň sa vzťahuje na motorové   
       vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N
      a o, ktoré sa používa v Slovenskej republike
     na podnikanie.

národná agentúra pre rozvoj
malého a stredného podnikania

Miletičova 23
821 09 Bratislava 2

Slovenská republika
www.nadsme.sk

+421 2 502 44 500


