
PODNIKANIE

Terézia Bašová, 9.A



Názov podnikania

◦ Chcela by som si založiť živnosť 

◦ Názov mojej živnosti by bol „DARČEK PRE TeBa“

◦ V mojej živnosti by som sa zameriavala na: enkaustiku,

háčkovanie,

plienkové a uterákové torty

◦ Urobila by som si vlastný e-shop, 

aby som nemusela platiť nájom 



Cieľ projektu

◦ Vedieť podnikať a hospodáriť

◦ Investovať svoje peniaze a čas do vytvorenia výrobkov, ktoré budú slúžiť ako praktické 

darčeky alebo dekorácie na slávnostné príležitosti

◦ Aj keď podnikanie nie je ľahké, takáto práca by ma bavila, priniesla by zisk a zároveň 

potešila druhých ľudí

◦ Dosiahnem to, že sa budú ľudia obdarovávať praktickými darmi



Typ živnosti

◦ remeselná a voľná živnosť

◦ REMESELNÁ ŽIVNOSŤ-enkaustika-vyžaduje mať osvedčenie, že som spôsobilá vykonávať 

danú činnosť. Prihlásim sa do kurzu enkaustiky, absolvujem kurz a získam osvedčenie od 

lektora kurzu.

◦ VOĽNÁ ŽIVNOSŤ-háčkovanie a

robenie tort-stačí prax(v rokoch) 

vo vykonávaní činnosti



Ako si založím živnosť?

1.Získam osvedčenie o ukončení enakustického kurzu

2.Nasporím si peniaze- kapitál na výrobu darčekov na začiatku

3.Vymyslím si podnikateľský plán

4.Podám si žiadosť na živnostenský úrad

5.Získam živnostenský list(vydané Okresným úradom Púchov, zapísaný na živnostenskom 

oddelení, od daného dátumu)

6.Podám si žiadosť o pridelení IČO (na živnostenský úrad)a DIČ(na daňový úrad) 

7.V banke si založím bežný účet a zaobstarám si registračnú pokladňu pre priamu platbu 

pri kúpe výrobkov



Ako si založím živnosť?

8.Nájdem si účtovníčku, ktorá bude za mňa vybavovať účtovné doklady, daňové 

priznania, povinnosti voči štátu...

9.Zistím si konkurenciu vo svojom okolí 

10.Stanovím  si ceny výrobkov

11.Zoženiem si dodávateľa základných materiálov

12.Na ukážku vyrobím a odfotím produkty

13.Urobím si reklamu

14.Keďže budem mať sídlo SZČO doma, tak si vyčlením miesto výroby a prezentovania

15.Vytvorím si stránku na internete

16.Budem sa snažiť, aby ma živnosť uživila a bavila



Konkurenčné prostredie

◦ Enkaustika-v Púchove a blízkom okolí som nenašla podobné predajné miesta, takže 

predpokladám, že budem mať dopyt po výrobkoch

◦ Plienkové torty-predajňa EVINO na Moravskej ulici

◦ Uterákové torty-v Púchove a blízkom okolí som nenašla podobné predajné miesta, 

takže predpokladám, že budem mať dopyt po výrobkoch



Finančné zabezpečenie

◦ Predtým než si založím svoju živnosť si našetrím nejaké peniaze.

◦ V prípade nedostatku peňazí využijem prisľúbenú pomoc od blízkych osôb a zaznačím 

ako osobný vklad do živnosti.

◦ Po rozbehnutí živnosti a zvýšení príjmu od zákazníkov osobný vklad vyberiem z bežného 

účtu.



Priestory 

◦ Sídlo SZČO na začiatku budem využívať doma, takže nebudem musieť platiť vysoký 

nájom niekde v meste.

◦ Ak sa mi bude dariť, môžem si hľadať priestory na prenájom (poloha, dostupnosť, 

frekventovanosť ľudí, cena nájmu...)



Zamestnanci 

◦ Na začiatku činnosti neuvažujem o zamestnancoch(plat zamestnanca, odvody za 

zamestnanca predstavujú mesačné výdavky pre mňa ako živnostníka a 

predpokladám, že nebudú pokryté predajom)

◦ Podľa toho, ako  sa mi bude dariť a bude potrebné zvýšiť počet výrobkov, budem 

uvažovať o možnosti ponúknuť  prácu u mňa (dohodou o vykonaní práce alebo 

trvalým zamestnancom)



Ako spropagujem živnosť?

◦ Urobím si reklamu na sociálnych sieťach, aby som sa dostala do povedomia ľudí

◦ Vytvorím si stránku na internete, aby si ľudia mohli objednávať výrobky cez e-shop

◦ Dám im možnosť výberu produktov podľa toho, na čo to potrebujú. Napr. farba(ružová, 

modrá),typ, udalosť, meno...

◦ Podľa dopytu budem meniť množstvo a typ výrobkov

◦ V prípade záujmu umožním zákazníkovi osobné stretnutie s možnosťou 

odkomunikovania výroby produktu 



ENKAUSTIKA



TORTY DEKY



Čo som sa naučila?

◦ Naučila som sa, že založenie živnosti je namáhavý proces, ktorý vyžaduje získanie 

veľkého množstva potrebných informácií. Rovnako udržanie živnosti a primeraný zisk je 

veľmi zodpovedná a namáhavá práca.

◦ Ak po mojich štúdiách a ukončení prípravy na zamestnanie nebude v ponuke práce 

možnosť získať primerané zamestnanie pre mňa, budem nútená uvažovať o založení 

živnosti a využijem informácie z tejto prezentácie.



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

DARČEK PRE TeBa


