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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Členovia klubu sa zamerali na tému “Druhy podnikov”, kde diskutovali o základných formach 

podnikania na Slovensku a o tom, ako sa podniky členia. Zároveň sa debata viedla aj okolo obchodného 

zákonníka a živnostenského zákona.  

 

Kľúčové slová: podnik, druhy podnikov, fyzická osoba, právnická osoba, obchodný register, obchodný 

zákonník, živnostenský zákon 

 

Krátka anotácia: Téma klubu zamerala diskusiu na otázku podnikov a podnikania na Slovensku. 

 Členovia klubu FG si na začiatku diskusie najprv zadefinovali pojmy ako sú podnik, fyzická osoba, 

právnická osoba a obchodný register a po ozrejmení týchto termínov sa ďalej venovali tomu, ako sa 

podniky členia, aké sú výhody a nevýhody jednotlivých typov podnikov, aké sú rizika v danom type 

podnikania. Členovia klubu zároveň analyzovali možnosti pre podnikateľov na Slovensku, do akej mieri 

je štát nápomocný a ako veľmi vie spoločnostiam a živnostníkom strpčovať život.  

Záver diskusie bol zameraný na legislatívne úkony spojené so založením podnikania, či živnosti na 

Slovensku, ako aj s daňovými odvodmi, peniazmi, ktoré tvoria príjem štátu. 

 

 



 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Podnik a druhy podnikov 

2. Obchodný zákonník a živnostenský zákon 

 

Na stretnutí klubu FG sa členovia oboznámili s témou podnikov a podnikania na Slovensku a s 

legislatívnymi povinnosťami spojenými s daňovými náležitosťami.  

Úvod stretnutia bol zameraný na definíciu pojmov podniku a podnikania. Po rozdelení jednotlivých 

typov podnikov, členovia klubu porovnávali tieto spoločnosti  a konštatovali rôzne výhody a nevýhody 

pri každom type podniku. 

Členovia klubu sa jednohlasne zhodli v tom, že na založenie vlastného podnikania je najdôležitejší 

kapitál a vymedzenie si oblasti, v ktorej chcú podnikať, aby sa firma mohla stať úspešnou. Členovia 

klubu rovnako zastávajú názor, že neoddeliteľnou súčasťou každého podnikania sú aj podnikateľské 

úvery, kde na seba podnikateľ berie aj riziko možného krachu, insolventnosti, čo sa priamo dotkne aj 

rodín podnikateľov. 

Z legislatívneho pohľadu sa debata orientovala na definíciu pojmu v rámci obchodného zákonníka 

a živnostenského zákona. Počas diskusie sa členovia klubu dostali až k daňovým zákonom, ako aj 

k tomu, že tie najväčšie firmy sa všemožne snažia vyhnúť plateniu daní a hľadajú rôzne kľučky ako 

zákon obísť. 

Členovia klubu taktiež poukazovali na prehnanú, častokrát až zaťažujúcu byrokraciu, ktorá mnohých, 

najmä drobných živnostníkov, odrádza od podnikania na Slovensku. 

Členovia klubu FG navrhli možnosť aplikovania tejto témy na hodinách OBN, keďže žiaci radi vidia 

samých seba ako úspešných biznismenov, no nemajú poňatia, čo všetko to obnáša.   

 

 

1. Závery a odporúčania: 

Členovia klubu FG dospeli k nasledujúcim záverom – každý druh podniku má svoje pozitíva, rovnako 

ako aj negatíva. Byť podnikateľom je síce krásna predstava, v prípade, že firma je úspešná, no zároveň 

to so sebou nesie aj vysokú mieru rizikovosti a byrokracie. 

Členovia klubu sa zhodli, že táto téma má veľmi dobré využitie na  hodinách OBN. 
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