
SAMOSTATNÁ ZÁROBKOVÁ ČINNOSŤ  

Živnostenské minimum  

 

Odborné vedomosti  

- Právne minimum  

Popis: Živnostenský zákon, Obchodný zákonník (zmluvné právo, ustanovenia o právnych úkonoch, 

o uzavieraní zmluvy, záväzky, vymáhanie pohľadávok, náhrada škody; Občiansky zákonník (zmluvné 

právo, základné právne inštitúty, vlastnícke práva, zodpovednosť za škodu, záväzkové právo), 

Nariadenie GDPR (General Data Protection) Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov; Zákon o ochrane 

osobných údajov (zásady spracúvania osobných údajov, povinnosti prevádzkovateľa, bezpečnosť 

osobných údajov), Zákonník práce (v prípade, že SZČO je zamestnávateľom) 

- Právne predpisy a základné pojmy v oblasti živnostenského podnikania 

Popis: napr. spracovanie podnikateľského plánu, druhy živností, postupy zakladania, ukončenia, 

pozastavenia živnosti, ohlasovacie povinnosti vo vzťahu k prevádzke živnosti 

- Právne predpisy a základné pojmy a povinnosti v oblasti odvodov na zdravotné a sociálne poistenie 

- Zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného 

prostredia  

Popis: pracovné prostredie a pracovné podmienky, osobné ochranné pracovné prostriedky (pracovný 

odev a iné pracovné pomôcky); požiarna ochrana a účinné prostriedky požiarnej ochrany; základné 

zásady ochrany životného prostredia  

- Účtovné minimum  

Popis: základné znalosti o: majetok – metódy a spôsoby inventarizácie, náležitosti účtovných dokladov 

súvisiacich so živnostenským podnikaním, elektronická registračná pokladnica, príjmový a výdavkový 

pokladničný doklad, postupy a princípy vedenia pokladničných denníkov a pokladničných kníh, zákon 

o účtovníctve 

- Spôsoby platieb v obchodnom styku 

- Postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov 

Popis:  zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku 

- Základné ekonomické pojmy a ukazovatele 

Popis: napr. hrubý domáci produkt (HDP), bankové operácie, úrokové sadzby, tvorba cien, princípy 

hospodárenia podnikateľského subjektu, náklad, výnos, tržba, výdavok, záväzky, pohľadávky a iné 

- Daňové minimum 

Popis: princípy daňovej sústavy, druhy daní, spracovanie daňových priznaní súvisiacich s podnikaním, 

daňový paušál (paušálne výdavky) 

- Postupy a spôsoby prieskumu trhu 



- Marketing, postupy marketingového plánovania, marketingová komunikácia a reklama 

- Spôsoby a metódy komunikácie  

Popis: zásady komunikácie - osobnej, písomnej, online 

- Postupy prijímania zákaziek 

- Psychológia predaja 

 

Pri zamestnávaní zamestnancov (v prípade, že SZČO je zamestnávateľom) 

– znalosť Zákonníka práce, dodržiavanie právnych predpisov súvisiacich so zamestnávaním  

Popis: náležitosti pracovnej zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, 

vhodné pracovné podmienky, fond pracovného času a odpočinok po práci, odmeňovanie práce podľa 

predpisov, ochrana pred diskrimináciou, spôsoby skončenia pracovného pomeru, predchádzanie 

nelegálnej práci a nelegálnemu zamestnávaniu a iné. 

 

Odborné zručnosti  

- Dodržiavanie platných právnych predpisov súvisiacich so živnostenským podnikaním  

Popis: uplatňovanie ustanovení živnostenského zákona, občianskeho a obchodného zákona v praxi 

podnikania, Zákonníka práce (ak je SZČO zamestnávateľom) 

- Založenie, pozastavenie (prerušenie), skončenie (zrušenie) živnosti  

Popis: napr. ohlasovacia povinnosť, komunikácia s úradmi  

- Dodržiavanie zásad a predpisov BOZP a PO súvisiacich so živnostenským podnikaním, vedenie 

dokumentácie protipožiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného 

prostredia  

Popis: orientácia v predpisoch a technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci 

a protipožiarnej ochrany a ich uplatňovanie v podnikateľskej praxi.  

- Dodržiavanie bezpečnosti a zdravotnej nezávadnosti poskytovaných služieb a produktov  

- Spracovanie, kontrola správnosti a úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a 

pod.  

- Kontrola stavu pokladničnej hotovosti vo vzťahu k údajom účtovnej evidencie a stanoveným 

pokladničným limitom  

- Príprava, spracovanie, evidencia a kontrola účtovných dokladov vrátane ich archivácie  

Popis: napr. faktúry, mzdy, pokladničné doklady, operatívna evidencia o pohybe majetku, zásob, 

finančných prostriedkov, zabezpečenie účtovnej bezpečnosti, pravidelné zálohovanie údajov, zákonná 

archivácia  

- Príprava podkladov a spracovanie daňových priznaní a vedenie nariadených evidencií  



Popis: spracovanie daňových priznaní súvisiacich s podnikaním, spracovanie evidencií vyplývajúcich z 

príslušných predpisov a nariadení  

- Spolupráca s úradmi a inštitúciami pri realizácia účtovných, daňových a iných kontrol a auditov Popis: 

napr. Sociálna poisťovňa, Finančná správa (daňový úrad), Inšpektorát práce, Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny, zdravotné poisťovne  

- Úhrada odvodov na zdravotné a sociálne poistenie  

Popis: spracovanie príslušných dokladov, dodržiavanie zákonných termínov, včasná úhrada odvodov 

na sociálne zabezpečenie 

- Plnenie povinností voči orgánom a inštitúciám štátnej správy, vyplňovanie formulárov, hlásení, 

spolupráca a komunikácia so štátnymi orgánmi v online prostredí  

Popis: spracovanie podkladov, formulárov, hlásení pre štátne inštitúcie a orgány napr. aj pri čerpaní 

štátnej pomoci, resp. pomoci z EÚ  

- Tvorba cien výrobkov a služieb, spracovanie cenových ponúk 

Popis: spracovanie kalkulačných podkladov, operatívne zmeny v kalkuláciách cien podľa vývoja 

nákladov, tvorba a aktualizácia cenníkov 

- Vedenie evidencie zákazníkov  

Popis: napr. spracovanie databázy dostupných kontaktov zákazníkov, resp. potencionálnych 

zákazníkov na zabezpečovanie reklamy, propagácie poskytovaných služieb a tovarov, informovanie 

zákazníkov o novinkách a pod. pri dodržiavaní GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, a využívaní 

online priestoru. 

- Príprava zmluvných podmienok a zmlúv pre zákazníkov  

- Plnenie dohodnutých zmluvných podmienok  

Popis: napr. termíny, kvalita, množstvo, penále, splatnosť, splácanie záväzkov v dohodnutých 

termínoch a celkovo dodržiavanie dohodnutých podmienok zmlúv.  

- Korektná komunikácia so zákazníkom, dojednávanie obchodných podmienok 

Popis: napr. poskytovanie objektívnych informácií o výrobku, službách, garancia ich kvality a zdravotnej 

nezávadnosti, bezpečnosti pri používaní výrobku, poskytovanie dôveryhodných garancií, garancia 

servisu a pod.  

- Reklama, propagácia poskytovaných služieb a tovarov, marketingové aktivity  

Popis: napr. rozposielanie propagačných e-mailov, spracovanie nápisov, letákov, transparentov, 

vývesiek, plagátov, pozvánok, inzerátov, etikiet, obalov, komunikácia so zákazníkom a propagácia on-

line  

- Posudzovanie reklamácií a sťažností  

- Vybavovanie oprávnených reklamácií, sťažností a ich evidencia  

Popis: rešpektovanie práv spotrebiteľov, dodržiavanie príslušných zákonov  

- Komunikácia a spolupráca s ďalšími podnikateľskými subjektmi, organizáciami, dodávateľmi, 

odberateľmi, zákazníkmi  



- Prieskum trhu na účely dosiahnutia konkurencieschopnosti 

Popis: napr. férové dodržiavanie konkurenčného boja, dodržiavanie legislatívy, regulujúcej 

konkurenčné vzťahy 

- Zabezpečovanie aktivít na ochranu, tvorbu a zlepšovanie životného prostredia  

 

Uplatňovanie práv zamestnancov (v prípade, že SZČO je zamestnávateľom) 

- Spracovanie pracovných zmlúv v súlade so Zákonníkom práce 

- Zabezpečovanie vhodných pracovných podmienok (BOZP, OOPP) 

- Spravodlivé odmeňovanie za vykonanú prácu 

 - Dodržiavanie základných ľudských práv na pracovisku  

- Ochrana pred diskrimináciou  

- Umožnenie odborného rastu zamestnancov  

 


