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TRH CVIČNÝCH FIRIEM V TUZEMSKU - SCHÉMA 
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CF v tuzemsku CF v tuzemsku 

Centrála CF v tuzemsku 

slov.centrum CF 
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TRH CF – OBOZNÁMENIE A ZÍSKANIE 

INFORMÁCIÍ 

 pred samotným procesom zakladania CF na 

škole je potrebné a vhodné sa oboznámiť s 

trhom CF a získať o ňom informácie 
 

 pomôcka pri skúmaní: webová stránka 

Slovenského centra CF – SCCF – 

www.siov.sk, kde je možné nájsť databázy 

všetkých CF v SR 
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PREDMET ČINNOSTI CF A PRÁVNA FORMA CF 

 rozhodovanie o predmete činnosti CF a jej 
právnej forme  východiskové činnosti 
 

 väčšina slovenských CF sa zameriava na 
obchod a služby 
 

 výhoda – ak si CF zvolí za predmet činnosti 
taký produkt alebo službu, s ktorým podniká 
reálna firma v jej okolí (regióne) – možnosť 
partnerstva v budúcnosti pomáhať CF ako 
sponzor, tútor, poradca 
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PRÁVNA FORMA CF 

 obchodný zákonník vymedzuje rôzne právne formy podnikania 
 

 určenie právnej formy podnikania je veľmi dôležitý krok pred 
založením CF 
 

 možnosť výberu právnej formy podnikania: 
 

a) právna forma podnikateľa – fyzickej osoby (SZČO) 

b) obchodné spoločnosti (právnické osoby): 
 

1) kapitálové (s.r.o., a.s.) 

2) osobné (k.s., v.o.s.) 

 

Poznámka: väčšina CF na Slovensku má právnu formu obchodnej  

spoločnosti – spoločnosti s ručením obmedzeným. V zvyšnej časti  

sú to akciové spoločnosti, ojedinele FO – podnikateľ (SZČO)  

 

 

 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje.“ 

www.esf.gov.sk          www.minedu.gov.s 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.gov.sk/


ŠPECIFIKUM PRI VZNIKU A ZALOŽENÍ CF NA 

ŠKOLE (STK V L. HRÁDKU) 

 právna forma podnikania CF – výber 

Fyzická osoba – podnikateľ (SZČO) 

 

 s ohľadom na podmienky na škole – počet študentov v 

triede, získané teoretické vedomosti – JÚ, a pod. 
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VÝBER OBCHODNÉHO MENA CVIČNEJ FIRMY 

 obchodné meno CF (názov) by malo vystihovať 

zvolený predmet podnikania 
 

 u právnej formy FO – podnikateľ (SZČO) obchodné 

meno môže byť meno a priezvisko fyzickej osoby (je 

to individuálne) 
 

 dôležité je, aby obchodné meno CF bolo dostatočne 

„čitateľné“ a zapamätateľné  
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PRÍKLADY OBCHODNÝCH MIEN  - FO PODNIKATEĽ 
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LOGO CF (VÝBER VHODNÉHO LOGA) 

 logo – grafické znázornenie obchodného mena CF 

 logo by malo byť jednoduché, nápadité a výstižné 

 môže obsahovať názov CF alebo môže mať len grafickú podobu 

bez písmen 
 

 Poznámka: do tvorby obchodného mena a loga je potrebné 

zapojiť všetkých študentov CF a vzniknuté návrhy vyhodnotiť 

formou súťaže (názorné príklady na webovej stránke www.siov.sk, 

rubrika „Prezentácie“ 
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PODNIKATEĽSKÝ PLÁN (BUSINESS PLAN) 

 konkretizuje podnikateľský zámer 
 

 stanovuje ciele podikateľského subjektu na určité 

časové obdobie 
 

 určuje postupy a metódy na dosiahnutie cieľov 
 

 slúži ako podklad pre banku pri žiadosti o úver 
 

 potrebný pri zakladaní CF a mal by obsahovať: 

 základné informácie o firme 

 určenie predmetu podnikania 

 lokalizáciu CF 

 stanovenie cieľov CF 
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TABUĽKOVÝ FORMÁT PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU 

CVIČNEJ FIRMY 
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Obchodné meno Názov cvičnej firmy 

Logo Grafická skratka názvu cvičnej firmy 

Sídlo Presná adresa sídla cvičnej firmy 

Vznik Dátum vzniku (dátum zápisu do obchodného registra) 

Predmet podnikania Popis predmetu podnikania v súlade so živnostenským 

oprávnením 

Cieľ podnikania 

 

 

Popis produktu 

 

 

Segmentácia trhu 

Popis základného a vedľajšieho cieľa podnikania (krátkodobé 

a dlhodobé ciele cvičnej firmy) 

 

Podrobný popis produktu, uvedenie silných a slabých stránok 

produktu 

 

Analýza spotrebiteľov podľa geografických, demografických, 

psychografických kritérií a podľa očakávaného správania na 

trhu 
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POSTUP PRI ZALOŽENÍ CF 

 pred začatím činnosti CF je potrebné organizačne zabezpečiť: 

 

 vnútorné záležitosti – vytvoriť oddelenia v súlade s organizačným 

poriadkom 

 vonkajšie záležitosti – ohlásenie CF na živnostenský úrad, žiadosť o 

otvorenie podnikateľského účtu, žiadosť o registráciu na finančnej správe, 

prihlásenie zamestnancov do sociálnej a zdravotnej poisťovne 

 

 cvičné firmy nie je možné registrovať v reálnych orgánoch 

štátnej správy a nemôžu byť klientmi reálnych bánk 

 

 vonkajšie prostredie CF simuluje SCCF 
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POSTUP PRI ZALOŽENÍ CF 

 Živnostenský úrad (odbor 

živnostenského podnikania) 

 

 Finančná správa 

 

 Centrobanka 

 

 Zdravotná poisťovňa 

 

 Sociálna poisťovňa 
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ALGORITMUS POSTUPU ZALOŽENIA CF 

 povinnosti voči živnostenskému úradu pri SCCF – ohlásenie 

živnosti 
 

 vznikajúca CF má povinnosť ohlásiť živnosť na Živnostenský 

úrad SCCF v súlade so zákonom 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní 
 

 k žiadosti o vydanie živnostenského oprávnenia potrebné: 

 ohlásenie živnosti (formulár pre FO) 

 dokumenty potvrdzujúce odbornú spôsobilosť (viazaná živnosť) 

 negatívny výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
 

 podmienky pre založenie živnosti (všeobecné): 

 bezúhonnosť (výpis z registra trestov) 

 vek nad 18 rokov 

 spôsobilosť na právne úkony 
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ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNENIE 

 vydáva sa na meno FO, obsahuje dátum začatia 

podnikateľskej činnosti 

 

 s vydaním živnostenského oprávnenia sú spojené správne 

poplatky (podľa zákona o správnych poplatkoch) 

 

 živnostenské oprávnenie sa vydáva v prípade, ak FO splní 

všetky stanovené podmienky 
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PRIESTOR PRE OTÁZKY A DISKUSIU 


