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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia:  
Členovia klubu FG na siedmom stretnutí diskutovali o tom, ako vhodne spracovať/vyselektovať  pre 

žiakov informácie o právnych formách podnikania, vzniku a založení podniku, spoločností. Tiež riešili 

spôsob prezentácie živností... 

Následne klub FG  poukázal na  nové formy podnikania na Slovensku. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 
Hlavné body: 

             1. Podnikanie na Slovensku – právne normy a formy podnikania 

             2. Obchodný register 

             3. Podnik, spoločnosti – vznik, založenie 
4. Živnosti 

 

Téma stretnutia: Podnik/spoločnosť – jeho založenie, vznik a živnosti 
 

                      . 

1.  

Členovia klubu, všetko učitelia ekonomických predmetov, sa zhodli na tom,  že ako  prvé pre žiakov je 
potrebné  položiť otázku:  „Prostredníctvom akej právnej formy chcete podnikať a v akom predmete 

podnikania“? Možností je veľa, ale sú medzi nimi rozdiely, ktoré upravuje  Obchodný zákonník.  Je to 

rozhodnutie, ktorému treba venovať aj náležitú pozornosť. Podnik si môže založiť fyzická osoba alebo 

právnická osoba. Takmer na každé podnikanie sa vyžaduje získanie určitého povolenia alebo 

splnenie určitých podmienok. Záleží to práve od predmetu podnikania. Na Slovensku  právne formy 

podnikania sú  pri podnikaní fyzická osoba -  živnostník a právnická osoba – osobné obchodné 

spoločnosti – komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť a kapitálové obchodné 

spoločnosti - spoločnosť s ručením obmedzeným,  jednoduchá spoločnosť na akcie, akciová 

spoločnosť, družstvá a štátne podniky.. 

2.  

V druhom bode členovia riešili pojem „Obchodný register“ ako verejný zoznam, do ktorého sa 

zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb. Obchodný register 

vedie okresný súd v sídle krajského súdu, a to pre právnické osoby, ktoré majú svoje sídlo v obvode 
tohoto krajského súdu. Pre fyzické osoby je príslušný súd podľa miesta podnikania. Pre lepšiu 

orientáciu žiakov sa vyučujúci POE, EKO a PRN rozhodli zorganizovať exkurziu do Obchodného 

registra v Žiline. Zatiaľ sa používa len online prezentácia. 

 

3.  

Začiatok podnikateľskej činnosti má dve fázy (žiak musí rozlíšiť tieto dva pojmy): 

    a)  Založenie podniku/spoločnosti – ide tu o vypracovanie podnikateľského projektu, 
        a podpísanie  zakladateľskej/spoločenskej zmluvy. 

     b) Vznik podniku – je dňom, ku ktorému bola spoločnosť zapísaná do obchodného registra  

         (platí pri právnickej osobe) alebo dňom ohlásenia živnosti (pri fyzickej osobe). 

 
        Proces založenia a vzniku podniku je náročný a vyžaduje dôkladné vypracovanie podnika-    

        teľského projektu, ktorý má  tri zložky: Podnikateľský zámer, Podnikateľský 

        rozpočet, Predpísanú právnu úpravu podnikania. 
 

Žiaci  pod vedením učiteľov  na hodinách POE, EKO, PRN, ÚCT, HOK, CCF vyhotovujú projekty, 

zmluvy a podnikateľský rozpočet. 
 

4.  

Živnostenské podnikanie alebo živnosť je na Slovensku druh podnikania. Upravuje ho    

predovšetkým zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon). 

Z hľadiska podmienok, ktoré treba splniť na prevádzkovanie živnosti, sa rozlišuje: [7]: 

- remeselná živnosť (ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná 

vyučením v odbore) 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Podnikanie
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDivnostensk%C3%BD_z%C3%A1kon&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivnostensk%C3%A9_podnikanie#cite_note-7
https://sk.wikipedia.org/wiki/Remeseln%C3%A1_%C5%BEivnos%C5%A5


- viazaná živnosť (ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak) 

- voľná živnosť (ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť ustanovená) 

 

 
 

Učitelia ekonomických predmetov riešia uvedenú problematiku  prostredníctvom rôznych názorných 

ukážok, prezentácií, webinárov  (podnikatelia a firmy z Liptova),  odborných workshopov, 

exkurziami.   
 

Všetci členovia KFG chcú, aby sa žiaci naučili riešiť praktické úlohy zo života (zatiaľ len online) 

a využili ich aspoň zatiaľ pri podnikaní vo fiktívnych cvičných firmách. 

13. Závery a odporúčania: 
 

Klub FG sa rozhodol, že v rámci rozvoja finančnej gramotnosti bude od žiakov očakávať: 

- schopnosť orientovať sa  v odborných textoch (zákony, zákonníky, zmluvy,...); 
- v predložených textoch, úlohách, zadaniach, registroch vyhľadať informácie potrebné ku  

   každodennému životu , fiktívnemu podnikaniu  a následne ich neskôr aplikovať v praxi; 

- zrealizovať besedy, workshopy orientované na problematiku podnikania, živností,...  (po skončení  

  epidémie). 
 

 

Hlavným odporúčaním členov klubu je premyslieť si aplikáciu podnikania v jednotlivých odborných 
predmetoch  (EKO, EPQ, CCF, ÚCT, PRN) a tiež aplikovať príklady na rodinu, domácnosť, firmy (v 

ktorých vykonávajú žiaci odbornú prax), ako aj v ich fiktívnych cvičných firmách. 
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