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Abstrakt 

Táto bakalárska práca sa zaoberá zmenou formy živnostenského podniku na spoločnosť 

s ručením obmedzeným. Informuje o výhodách a nevýhodách spoločnosti s ručením 

obmedzeným oproti živnosti a navrhuje postup pri založení spoločnosti. Cieľom 

bakalárskej práce je poskytnúť firme Mego pravdivé a aktuálne informácie o výhodách 

a nevýhodách transformácie živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným a navrhnúť 

postup pri zmene právnej formy, ako aj rozvoji spoločnosti. 

 

Abstract 

 This bachelor thesis deals with transformation of sole proprietorship to a limited 

liability company. The aim is to inform about the advantages and disadvantages of a 

Ltd. compared to sole proprietorship and provide a guideline for constituting a new 

company. The main purpose of this thesis is to provide the Mego Co. with honest and 

current information about the advantages and disadvantages resulting from the change 

of legal form and come up with the optimum procedure to transform and develop the 

company.  

 

 

 

 

 

Kľúčové slová  

Podnikanie, obchodná spoločnosť, zmena právnej formy, založenie spoločnosti, 

živnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, odbyt, fyzická osoba, právnická osoba. 
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ÚVOD 

V bakalárskej práci je spracovaná najviac zastúpená forma podnikania v malom 

a strednom podnikaní – spoločnosť s ručením obmedzeným a problematika 

transformácie živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným  spolu s návrhom rastu 

firmy pre firmu Mego.  

Vzhľadom na rozsiahlosť danej problematiky som obsah práce rozdelila  do 3 hlavných 

celkov, ktoré sa navzájom dopĺňajú  – teoretická časť, analytická časť a návrhová časť. 

Teoretická časť ponúka charakteristiku živnosti, nevýhody živnosti pri raste firmy, 

pojem a právnu povahu spoločnosti s ručením obmedzeným, spoločnosť s ručením 

obmedzeným ako právnická osoba a výhody a nevýhody spoločnosti s ručením 

obmedzeným oproti živnosti. V analytickej časti som sa venovala analýze vonkajšieho 

a vnútorného prostredia, čo uzatvára SWOT analýza. V návrhovej časti som podrobne 

rozpísala návrh transformácie živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným a návrh na 

rozvoj právnickej osoby. Prácu uzatvárajú prílohy, ktoré sú nevyhnutné pri realizácií 

založenia a vzniku spoločnosti s ručením obmedzeným. 

Spoločnosť s ručením obmedzeným je výhodná pre toho, kto chce obmedziť riziko 

podnikania a má potrebný počiatočný kapitál na založenie spoločnosti. Táto forma 

podnikania je obzvlášť vhodná pre malé a stredné podniky, nakoľko umožňuje 

zabezpečiť priehľadné kapitálové vzťahy medzi spoločníkmi, s možnosťou priameho 

ovplyvňovania obchodného vedenia spoločnosti.  

Výhodou tejto obchodnej spoločnosti je pomerne jednoduchá štruktúra, ktorá umožňuje 

účelné skĺbenie kapitálu a osobných schopností spoločníkov a vytvoriť tak predpoklady 

pre veľmi efektívne podnikanie. Ďalšou výhodou tejto obchodnej spoločnosti je, ako to 

aj vyplýva z názvu, obmedzené ručenie jej spoločníkov a ďalej pomerne nízka výška 

základného kapitálu, ktorá je potrebná na založenie. 

Spoločnosť s ručením obmedzeným vznikla v Nemecku a odtiaľ sa rozšírila aj do 

ostatných štátov. Právna úprava tejto spoločnosti existuje na Slovensku až od roku 1920, 

čo je v porovnaní s inými obchodnými spoločnosťami pomerne neskoro. Aj napriek 

tomuto hendikepu patrí spoločnosť s ručením obmedzeným medzi najrozšírenejšiu 
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právno – organizačnú formu v rámci predmetu spoločného podnikania nielen na 

Slovenku, ale aj v Európe. 

Pre živnostníkov môže byť táto práca určitou nápoveďou a zároveň i pomocným bodom 

pri transformácií na spoločnosť s ručením obmedzeným. 
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1 VYMEDZENIE PROBLÉMU, CIEĽ BAKALÁRSKEJ 

PRÁCE A POUŽITÁ METODOLÓGIA 

 

1.1 Vymedzenie problému 

Spoločnosť s ručením obmedzeným je aktuálnou témou tejto doby. Všade okolo nás 

vládne strach a neistota z aktuálnej hospodárskej a finančnej krízy. Preto sa všetci 

snažíme minimalizovať riziká a zvyšovať prosperitu. A inak na tom nie sú ani 

živnostníci, ktorí by po transformácií na spoločnosť s ručením obmedzeným ručili 

obmedzene – len do výšky nesplatených vkladov a zmena právnej formy by im pomohla 

aj pri budúcom rozvoji firmy.  Problémom je, že pre väčšinu živnostníkov je téma 

prevodu právnej formy a rozvoja firmy nezrozumiteľná a ťažko sa orientujú v krokoch 

transformácie a rozvoja firmy. Preto je hlavným problémom tejto práce návrh postupu 

transformácie a rozvoj firmy Mego.  

 

1.2 Cieľ bakalárskej práce 

Cieľom tejto práce je poskytnúť firme presný, pravdivý a aktuálny prehľad o tom, akú 

možnosť transformácie právnej formy má pri prevode živnosti na spoločnosť s ručením 

obmedzeným a aké kroky by mala firma vykonať, aby zvýšila objem predaja. Možnosti 

transformácie je dôležité zvážiť a zhodnotiť všetky výhody a nevýhody podnikania 

spoločnosti s ručením obmedzeným oproti živnosti.  

Firma Mego, v ktorej bude prevedená transformácia z fyzickej osoby na právnickú, 

pôsobí vo výrobnom odvetví – predmetom činnosti je výroba a montáž drevených okien 

a dverí.  

Cieľovým stavom, ktorý by sa mal prácou dosiahnuť, je rozvoj podniku pomocou 

marketingu, zvýšenie predaja a orientáciou na zákazníka a prevod právnej formy 

podnikania na spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je oproti živnostenskému 

podnikaniu výhodnejšia pri raste podniku. 
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1.3 Použitá metodológia 

Vo svojej práci som aplikovala primárny a sekundárny výskum. Pri aplikácií primárneho 

výskumu som využila dopytovanie a pozorovanie a tieto informácie som zužitkovala pri 

sekundárnom výskume, kedy som tieto informácie zozbierala, spracovala, zanalyzovala 

a vyhodnotila. V rámci sekundárneho výskumu som využívala interné aj externé zdroje 

údajov. 

V bakalárskej práci som vychádzala hlavne z Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

zákonov, zo Živnostenského zákona č. 455/1991 Zb. zákonov, z Občianskeho zákonníka 

č. 40/1964 a odborných kníh venovaných tematike živnosti, spoločnosti s ručením 

obmedzeným a rastu podniku.   
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

V teoretických východiskách práce som popísala charakteristiku živnosti, výhody 

podnikania v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným a postup zmeny formy 

podnikania zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným. 

2.1 Charakteristika živnosti 

Živnostenské podnikanie upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. 

„Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na 

vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto 

zákonom.“
1
 

„Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba (živnostník) alebo právnická osoba, ak splní 

podmienky ustanovené týmto zákonom; povolenie na prevádzkovanie živnosti  

(„koncesia“) sa vyžaduje len v prípadoch vymedzených týmto zákonom.“
2
 

„Všeobecnými podmienkami prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú: 

a) dosiahnutie veku 18 rokov, 

b) spôsobilosť na právne úkony, 

c) bezúhonnosť, ak tento zákon neustanovuje inak.“
3
 

 

„Živnosti sú: 

a) ohlasovacie, ktoré pri splnení určených podmienok sa smú prevádzkovať na základe 

ohlásenia, 

b) koncesované, ktoré sa smú prevádzkovať na základe koncesie.“
4
 

                                                 
1
 § 2 Živnostenského zákona 

2
 § 5 ods. 1 Živnostenského zákona 

3
 § 6 ods. 1 Živnostenského zákona 

4
 § 9 Živnostenského zákona 
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„Preukazom živnostenského oprávnenia je: 

a) živnostenský list osvedčujúci splnenie podmienok ustanovených týmto zákonom 

na prevádzkovanie ohlasovacích živností, do vydania živnostenského listu 

rovnopis ohlásenia s preukázaným doručením, 

b) koncesná listina, ktorou bola udelená koncesia, 

c) výpis zo živnostenského registra.“
5
 

 

2.2 Nevýhody živnosti pri  budúcom rozvoji spoločnosti 

Medzi nevýhody živnosti pri budúcom rozvoji spoločnosti patria: 

 fyzická osoba – živnostník je podľa prieskumov menej dôveryhodným partnerom 

ako obchodné spoločnosti, 

 živnostník ručí za všetky svoje dlhy z podnikania celým svojím majetkom – teda 

aj majetkom, ktorí patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 
 

 aj keď živnostník nič nezarobí, platí mesačné odvody až 161,71 €, ročne až 

1940,52 €,
6
 

 živnostník plne zodpovedá za svoje prešľapy, 

 reklamácie padajú na hlavu živnostníka, 

 živnostník nie je chránený Zákonníkom práce,
7
 

 živnostníci zvyčajne dostávajú menšie nemocenské dávky , dôchodky a dávky 

v nezamestnanosti.
8
 

 

2.3 Pojem a právna povaha spoločnosti s ručením obmedzeným 

Postavenie spoločnosti s ručením obmedzeným upravujú § 105 – 153 Obchodného 

zákonníka. „Spoločnosťou s ručením obmedzeným je spoločnosť, ktorej základné imanie 

                                                 
5
 § 10 ods. 2 Živnostenského zákona 

6
 http://www.zivnost.sk/.html. [online] [2011 – 11 - 14]. 

7
 http://www.praca-ako.sk/zivnost/zivnost-vyhody-a-nevyhody-1/.html. [online] [2011 – 11 - 14]. 

8
 http://www.praca-ako.sk/zivnost/zivnost-vyhody-a-nevyhody-2/.html. [online] [2011 – 11 - 14]. 

http://www.zivnost.sk/.html
http://www.praca-ako.sk/zivnost/zivnost-vyhody-a-nevyhody-1/.html
http://www.praca-ako.sk/zivnost/zivnost-vyhody-a-nevyhody-2/.html
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tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky 

svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.“
9
 Spoločnosť s ručením 

obmedzeným je kapitálová spoločnosť a môže ju založiť 1 – 50 zakladateľov. 

Spoločnosť ručí za záväzky celým svojím majetkom, spoločníci do výšky nesplatených 

vkladov. Minimálny vklad 1 spoločníka je aspoň 750 €, základné imanie spoločnosti je 

aspoň 5 000 €.  

 

2.4 Spoločnosť s ručením obmedzeným ako právnická osoba 

„Spoločnosť s ručením obmedzeným ako obchodná spoločnosť je v prvom rade 

právnickou osobou.“
10

 Všeobecná úprava právnických osôb je len v Občianskom 

zákonníku v ustanoveniach § 18 až 20j. Táto úprava sa vzťahuje aj na obchodné 

spoločnosti. 

Občiansky zákonník rozoznáva štyri kategórie právnických osôb. Pojmovo patrí 

spoločnosť s ručením obmedzením  medzi združenia fyzických a právnických osôb (§18 

ods. 2 písm. a) Občianskeho zákonníka). 

„Medzi pojmové znaky spoločnosti s ručením obmedzeným ako právnickej osoby patrí: 

a) môže vzniknúť, existovať a zaniknúť na základe zákona a v súlade s ním, 

b) má právnu subjektivitu (ide o samostatný subjekt práva a jej právna subjektivita 

je oddelená od subjektivity jej spoločníkov), 

c) má spôsobilosť na právne úkony (práve úkony za ňu konajú konatelia, resp. 

zástupcovia, t.j. osoby splnomocnené konateľmi), 

d) je spôsobilým subjektom zodpovednosti za škodu (spoločnosť priamo znáša 

právne následky za protiprávne konanie osôb, ktoré vystupujú v jej mene 

navonok), 

e) má vlastnú majetkovú samostatnosť (spoločnosť má samostatný majetok oddelený 

od majetku jej spoločníkov), 

                                                 
9
 §105 Obchodného zákonníka 

10
 §56 ods. 1 Obchodného zákonníka 
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f) má svoju vlastnú organizačnú štruktúru zakotvenú v spoločenskej zmluve alebo 

v stanovách, 

g) má svoje identifikačné znaky, a to vlastný názov (obchodné meno), sídlo 

a predmet činnosti, ktoré sú uvedené v spoločenskej zmluve a sú zapísané 

v obchodnom registri, 

h) má svoju vlastnú národnosť (nacionalitu), 

i) je daňovým subjektom a samostatnou účtovnou jednotkou.“
11

 

 

2.5 Výhody a nevýhody spoločnosti s ručením obmedzeným 

„Vzájomný vzťah právneho režimu Obchodného zákonníka a živnostenského zákona 

možno vyjadriť tak, že každá živnosť je podnikaním, ale nie každé podnikanie je 

živnosťou,“
12

 

 

2.5.1 Výhody spoločnosti s ručením obmedzeným oproti živnosti 

Medzi výhody spoločnosti s ručením obmedzeným oproti živnosti patria: 

 ručenie  len do určitej sumy uvedenej v zakladacej zmluve – obmedzené ručenie 

do výšky vkladu, 

 minimalizácia rizík z prípadného neúspechu, 

 v  mene spoločnosti môže jednať viac osôb, 

 dostupnosť dotácií z fondov EU, 

 možnosť zmeny spoločníkov, ich vkladov a ich pomer, 

 vystupovanie dojmom  dôveryhodnosti a stabilnosti,  

                                                 
11

 FEKETE, I., Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným; komplexná príručka, 2004, s. 20. 
12

 KUBÍČEK, P., Mamojka, M., Patakyová, M., Obchodné právo, 2008, s. 48. 
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 pri prípadnom predaji sú nižšie dane – po 5 rokoch existencie s.r.o. nie je výnos 

z predaja spoločnosti zaťažený daňou z príjmu, 

 dá sa kúpiť už založená s.r.o., alebo sa objednajú služby u špeciálnej firmy, ktorá 

ju dokáže založiť „na kľúč“, 

 konateľ spoločnosti si sám určuje a podľa potrieb reguluje plat a odmeny tak, aby 

nezaplatil zbytočne veľké odvody do fondov sociálnej a zdravotnej poisťovne, 

 možnosť špekulácie pri splatení základného imania – obchodný register zatiaľ 

nepochopiteľne neskúma naozajstné splatenie, stačí mu čestné prehlásenie, 

 ľahké nástupníctvo pri dedení, 

 spoločníkom alebo konateľom môže byť aj cudzinec, pričom nemusí mať 

v krajine trvalý pomer, 

 ak podáme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra elektronicky 

s využitím zaručeného elektronického podpisu, znížime súdny poplatok na 

polovicu, nevyžadujú sa úradne overené fotokópie listín, ktoré by bolo treba 

doložiť pri štandardnom listinnom podaní
13

, 

 nízke počiatočné náklady (malý obsah potrebného kapitálu na založenie), 

 riadenie spoločnosti nemôže prebrať tretia osoba. 

 

2.5.2 Nevýhody společnosti s ručením obmedzeným oproti živnosti 

Medzi nevýhody spoločnosti s ručením obmedzeným oproti živnosti patria: 

 výdavky na správne poplatky za overenie podpisov na zakladateľskej listine 

(spoločenskej zmluve) a poplatky za overenie pravosti listín, 

 spoločnosť s jediným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo 

jediným spoločníkom inej spoločnosti, 

                                                 
13

 http://www.sroservis.sk/elektronicke-podavanie-navrhov-do-registra.html. [online] [2011-11-8]. 

http://www.sroservis.sk/elektronicke-podavanie-navrhov-do-registra.html
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 ak na spoločnosť, ktorá má jedného spoločníka, bol vyhlásený konkurz, môže 

táto osoba založiť ďalšiu spoločnosť najskôr po uplynutí jedného roku od 

vysporiadania záväzkov, ktoré sa viažu na majetok podliehajúci konkurzu podľa 

právoplatného rozvrhového uznesenia súdu, 

 povinnosť vedenia podvojného účtovníctva, každoročne schvaľovanie účtovnej 

závierky a jej následné vkladanie  do obchodného registra, 

 znížená úverová schopnosť. 

 

2.6 Návrh založenia spoločnosti s ručením obmedzeným 

Postup založenia spoločnosti s ručením obmedzeným som prevzala z knihy Založení 

a řízení společnosti od Vojtěcha Korába a Mareka Mihaliska, strana 82 – 119. Návrh 

postupu: 

1. spísanie zakladateľskej listiny, 

2. prehlásenie správcu vkladu, splatenie základného kapitálu, 

3. získanie živnostenských oprávnení, 

4. podanie návrhu na zápis do obchodného registra, 

5. daňové registrácie právnickej osoby. 

 

2.6.1 Zakladateľská listina 

Pre založenie jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným od 1. februára 2004 

(zákon č. 530/2003 Z. z.) platí, že zakladateľská listina nemusí mať formu notárskej 

zápisnice o právnom úkone. Naďalej však musí mať právne náležitosti spoločenskej 

zmluvy.
14

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným je založená v okamžiku, kedy je uzavretá 

zakladateľská listina. Uzatvára sa vždy v písomnej podobe. Pravosť podpisu na 

zakladateľskej listine musí byť úradne overený – za právnickú osobu podpisuje 

zakladateľskú listinu jej štatutárny orgán (konateľ spoločnosti – Jaroslav Mego). 

                                                 
14

 § 57 ods. 3 a §110 ods. 1 Obchodného zákonníka 
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Zakladateľská listina musí podľa § 110 ods. 1 Obchodného zákonníka obsahovať: 

 obchodné meno a sídlo spoločnosti, 

 určenie spoločníka uvedením názvu a sídla právnickej osoby, 

 predmet podnikania, 

 výšku základného imania, výšku splateného vkladu pri zakladaní spoločnosti 

vrátane spôsobu a lehoty splácania vkladov, 

 meno, bydlisko a rodné číslo konateľa a spôsob, akým konajú v mene 

spoločnosti, 

 určenie správcu vkladu,
15

 

 výšku rezervného fondu, ak ho spoločnosť pri svojom vzniku vytvára a výšku, do 

ktorej je spoločnosť povinná  rezervný fond dopĺňať a spôsob dopĺňania, 

 predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom 

spoločnosti.
16

 

 

2.6.2 Prehlásenie správcu vkladu, splatenie základného kapitálu 

Informácie o splatení vkladu som čerpala z knihy I. Feketeho – Obchodná spoločnosť 

s ručením obmedzeným: komplexná príručka, s. 123 – 130. 

Splácanie vkladu upravuje § 60 Obchodného zákonníka. Osobitná úprava pre s.r.o. je 

obsiahnutá v § 111 až 113 Obchodného zákonníka. Zakladateľ je povinný zložiť vklad, 

alebo jeho časť ešte pred zápisom spoločnosti do obchodného registra. Pred zápisom 

však spoločnosť nemá právnu subjektivitu, spoločenská zmluva preto musí obsahovať  

dohodu o určení správcu vkladu.  

Konanie správcu vkladu spočíva v prevzatí vkladu od zakladateľa a jej správe – otvorí 

bežný účet v banke a tam vloží vklad. Správcom vkladu môže byť aj banka, to však musí 

byť uvedené v zakladateľskej listine. Z vkladu sa uhrádzajú zriaďovacie výdavky na 

založenie spoločnosti.
17

 

 

                                                 
15

 § 60 ods. 1 Obchodného zákonníka 
16

 FEKETE, I., Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným; komplexná príručka, 2004, s. 83 – 111.  
17

 FEKETE, I., Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným; komplexná príručka, 2004, s. 123 – 130. 
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2.6.3 Získanie živnostenských oprávnení 

„Na každé podnikanie sa vyžaduje živnostenské oprávnenie, ktoré udeľuje živnostenský 

úrad podľa miesta bydliska podnikateľa (respektíve sídla právnickej osoby) na základe 

predloženia vyplneného formulára na ohlásenie živnosti – dá sa vyplniť priamo na 

živnostenskom úrade alebo sa dá získať na internete: www.civil.gov.sk/p09/p09-02-

02.shtm.“
18

 

K žiadosti o vydanie živnostenského oprávnenia pre s.r.o. musí Jaroslav Mego predložiť: 

 vyplnený formulár na ohlásenie živnosti, 

 formulár pre právnickú osobu dostupný na www.civil.gov.sk/p09/p09-02-

02.shtm, 

 ďalšie formuláre súvisiace s podnikaním dostupné na: 

www.civil.gov.sk/p09/p09-02-03.shtm, 

 kópiu zakladateľskej listiny, ktorú na živnostenskom úrade porovnajú 

s originálom, 

 doklad o sídle spoločnosti.
19

 

 

2.6.4 Podanie návrhu na zápis do Obchodného registra 

Ak už vo firme spol. s r.o. Jaroslav Mego bolo splatené základné imanie, spoločnosť 

môže pristúpiť k samotnému zápisu do Obchodného registra. K tomu treba vyplniť 

formulár návrhu na zápis, doložiť navrhované prílohy a návrh podať na okresný súd 

v Trenčíne, alebo na Živnostenskom úrade v Trenčíne -  tam, kde Jaroslav Mego 

vybavoval živnostenské oprávnenie. „K návrhu  na zápis spoločnosti s ručením 

obmedzeným je potrebné predložiť: 

 formulár návrhu s notárskym osvedčením podpisu konateľa, 

 zakladateľskú listinu v dvoch vyhotoveniach s notársky overenými podpismi 

všetkých spoločníkov, 

 dve kópie živnostenského oprávnenia, 

                                                 
18

 JAZUDEKOVÁ, A. Podnikateľské minimum, 2009, s. 8. 
19

  JAZUDEKOVÁ, A. Podnikateľské minimum, 2009, s. 11 - 12. 

http://www.civil.gov.sk/p09/p09-02-02.shtm
http://www.civil.gov.sk/p09/p09-02-02.shtm
http://www.civil.gov.sk/p09/p09-02-02.shtm
http://www.civil.gov.sk/p09/p09-02-02.shtm
http://www.civil.gov.sk/p09/p09-02-03.shtm
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 prehlásenie správcu vkladu o rozsahu splatenia vkladu spoločníka v dvoch 

vyhotoveniach, 

 podpisový vzor konateľa, 

 vyhlásenie, že podnikateľ nie je jediným spoločníkom vo viac ako troch s.r.o. 

 osvedčenie o sídle spoločnosti, 

 kolky v hodnote 165,75 € - pri elektronickej forme, je však potrebný zaručený 

elektronický podpis.“
20

 

Novú s.r.o. treba zaregistrovať na daňovom úrade, a to osobitne na každý druh dane, 

ktorá sa jej bude týkať podľa druhu a rozsahu činnosti – daň z príjmov právnickej osoby, 

daň z pridanej hodnoty, daň zo závislej činnosti, daň z motorového vozidla, daň z príjmu 

fyzických osôb zo závislej činnosti a daň z nehnuteľností. Jaroslav Mego s.r.o. bude 

zamestnávať zamestnancov, preto sa musí zaregistrovať aj v Sociálnej poisťovni 

a v zdravotných poisťovniach a odvádzať odvody.  

 

2.6.5 Povinnosti voči sociálne poisťovni 

Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v § 231 až     

§ 234 ustanovuje oznamovacie a predkladacie povinnosti zamestnávateľa. 

Zamestnávateľ – Jaroslav Mego je povinný v pobočke sociálnej poisťovne v Trenčíne: 

 prihlásiť sa  odovzdaním tlačiva Registračný list zamestnávateľa s kópiou 

živnostenského listu, respektíve výpisu z obchodného registra do 8 dní od prijatia 

prvého zamestnanca do pracovného pomeru -  či už na pracovnú zmluvu alebo 

dohodu. Sociálna poisťovňa Jaroslavovi Megovi pridelí identifikačné číslo 

zamestnávateľa (IČZ), ktoré zamestnávateľ uvádza ako variabilný symbol pri 

úhradách poistného a akejkoľvek komunikácií so sociálnou poisťovňou, 

 prihlásiť každého zamestnanca s pracovnou zmluvou aj „dohodára“ (toho len na 

účely úrazového a garančného poistenia) ešte pred vznikom pracovno-právneho 

vzťahu zaslaním tlačiva Registračný list FO, 

                                                 
20

 http://www.podnikajte.sk/start-podnikania/category/sro/article/zalozenie-a-vznik-sro-2011.xhtml. 

[online] [2011 - 11 - 19]. 

http://www.podnikajte.sk/start-podnikania/category/sro/article/zalozenie-a-vznik-sro-2011.xhtml
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 do 8 dní oznámiť prerušenie nemocenského a dôchodkového poistenia, poistenia 

v nezamestnanosti zamestnancov, 

 do 3 dní, odkedy sa to zamestnávateľ dozvedel, oznámiť pracovný úraz, ktorý si 

vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, 

 poskytnúť tlačivo, na ktorom sa preukazuje dočasná PN zamestnanca, ak trvá 

dlhšie ako 10 dní, a to do 3 dní po 10. dni trvania PN
21

 

 

2.6.6 Povinnosti voči zdravotnej poisťovni 

V zmysle § 24 zákona čl. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších 

predpisov je zamestnávateľ, Jaroslav Mego, povinný: 

 odovzdať Registračný list platiteľa poistného, respektíve Prihlášku 

zamestnávateľa s kópiou živnostenského listu, respektíve výpisu z obchodného 

registra do 8 dní od prijatia prvého zamestnanca do pracovného pomeru (nie 

„dohodára“) do príslušnej zdravotnej poisťovne podľa toho, kde je prijatý 

zamestnanec prihlásený, 

 odovzdať Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa 

poistného na verejné zdravotné poistenie, a to do 8 dní  od prijatia zamestnanca 

do pracovného pomeru, 

 vypočítať poistné, riadne a včas platiť a odvádzať preddavky na poistné (do 

každej ZP osobitne) najneskôr v deň určený na výplatu, 

 predkladať výkaz poistného a príspevkov + prílohu  za príslušný kalendárny 

mesiac v lehote splatnosti poistného, najneskôr  v deň určený na výplatu, 

 plniť povinnosti v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovania preddavkov na 

ZP podľa § 19 zákona o ZP, 

 viesť a uchovávať po dobu 10 rokov účtovné doklady o správnom určení 

vymeriavacieho základu, sadzby poistného a výšky poistného a evidenciu o 

zamestnancoch
22

 

                                                 
21

 JAZUDEKOVÁ, A. Podnikateľské minimum, 2009, s. 11 - 12. 
22

 JAZUDEKOVÁ, A. Podnikateľské minimum, 2009, s. 64 - 70. 
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2.7 Oblasti rozvoja podniku 

Firma Mego bola založená fyzickou osobou a nejakú dobu prežívala. Aj rast podniku bol  

jedným z dôvodov transformácie na právnickú osobu. V čase rastu podniku musia byť 

všetky peniaze späť vkladané do podniku, aby mohli byť použité na pokrytie 

narastajúcich požiadaviek na pracovný kapitál. 
23

 

 

2.7.1 Stratégia a rozvoj v oblasti marketingu, financií a ľudí 

Do stratégie a rozvoja zahrňujem zvýšenie predaja, marketing, orientáciu na zákazníka 

a zhrnutie, čo by mal vedúci pracovník robiť najčastejšie a čomu by sa mal vyhýbať. 

 

2.7.1.1 Zvýšenie predaja 

Podľa Thompsona a Tracyho ide v podstate o tri spôsoby, ako zvýšiť predaj: 

 zvýšenie počtu transakcií – objem predaja zvyšuje marketing a reklama, použitím 

špeciálnej podpory predaja, zliav a širokej palety iných spôsobov, ako presvedčiť 

zákazníkov, aby u vás nakúpili, 

 zmena veľkosti/ objemu každej transakcie – ak už pritiahneme zákazníka, 

musíme sa mu snažiť predať výrobok aj s doplnkami, 

 zvýšenie frekvencie odporúčania – ak sa o zákazníka dobre postaráme, bude nás 

odporúčať ďalej. Firma nemôže uspieť v dlhodobom horizonte, pokiaľ sa 

o zákazníkov nebude starať tak dobre, aby pritiahli aj svojich známych. Podarí sa 

to iba vtedy, ak firma dokáže vyvolať reakciu „Toto je skvelý produkt!“ 
24

 

 

2.7.1.2 Marketing 

Moderný marketing nie je iba záležitosťou marketingového oddelenia, ale realizuje ho 

celý podnik, preto treba s marketingovým plánom zoznámiť všetkých zamestnancov, 

dokonca ich zapojiť do prípravy plánu a získať tak spätnú väzbu. Pre malé podniky je 

                                                 
23

 KORÁB, V., MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti, 2005, s. 223. 
24

 THOMPSON, M., TRACY, B. Vybudujte skvelú firmu, 2011, s. 152. 
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veľmi dôležité vytvoriť jednoduchý a výstižný niekoľkostránkový marketingový plán, 

ktorý je ľahko pochopiteľný a je akceptovaný a podporovaný zamestnancami podniku.
25

 

Hlavnými dôvodmi úspechu v podnikaní a v živote sú sústredenie sa a koncentrácia. 

Hlavnými dôvodmi zlyhania sú chýbajúce smerovanie a rozptýlenie úsilia. Dnešná 

ekonomická situácia stavia mnohých podnikateľov do pozície prežívania, sústavného 

boja o dosiahnutie ziskovosti. V dnešnom neistom svete biznisu sa dá použiť sedem 

vojenských strategických princípov na vytvorenie firemnej stratégie: 

 princíp cieľa – musíme mať jasnú predstavu o tom, čo chceme dosiahnuť a prečo. 

Vodca nikdy nemôže opustiť svoj tím alebo zanedbať svoj primárny cieľ bez 

ohľadu na to, aké neočakávané alebo aké veľké problémy sa vyskytnú. Správanie 

vodcu v kľúčovom okamžiku má obrovský vplyv na tím a na šancu zvíťaziť, 

 princíp ofenzívy – ako povedal Napoleon, žiadne veľké bitky sa nevyhrávajú 

defenzívou. Schopnosť vytvoriť strategický plán a potom ho vrhnúť do srdca trhu 

ako oštep, umožňuje prevziať iniciatívu a kontrolovať svoj finančný osud,   

 princíp sústredenia – v podnikaní predstavuje kľúč k víťazstvu schopnosť 

sústrediť limitované zdroje na predaj najlepších produktov a služieb zákazníkom 

s najväčším potenciálom pre ne, 

 princíp ekonomickosti – hlavným cieľom je používať silu rozumu a kreativitu na 

dosiahnutie cieľov na trhu pri minimálnych možných finančných a časových 

nákladoch, 

 princíp flexibility – najlepšou vlastnosťou organizácie je flexibilita. V podnikaní 

si musíme pri turbulenciách, neistote a neustálych, nepredvídateľných 

a neočakávaných zmenách zachovať flexibilitu v množstve svojich produktov, 

ľuďoch a úlohách, trhoch a technikách predaja, produktoch a cenách a každom 

ďalšom faktore podnikania, aby ste dosiahli predaj a boli ziskoví, a to aj napriek 

odhodlanej konkurencii, 

                                                 
25

 KORÁB, V., MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti, 2005, s. 35. 
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 princíp prekvapenia – v podnikaní je dôležité byť pripravený vykonať nečakané, 

konkurovať svojim konkurentom rýchlymi zmenami v produktoch, cenách, 

metódach podpory predaja a miestach predaja. Vždy treba myslieť na to, ako 

uskutočniť niečo, čo vaša konkurencia neočakáva, 

 princíp momentu – ak podnik získa výhodu na trhu, musí „predať všetko, čo 

môže“. Musí sa chopiť príležitosti a agresívne pritlačiť, aby z predaja vyťažil 

maximum.
26

 

 

2.7.1.3 Orientácia na zákazníka 

Vedúci pracovníci nemôžu zvyčajne zistiť o zákazníkovi všetko, pokiaľ len sedia za 

svojím stolom, musia vyjsť von spolu so svojimi zákazníkmi.
18 

 

2.7.1.4 Čo by mal robiť vedúci pracovník častejšie? 

Analyzovať správanie a aktivity, ktoré zákazníci najviac oceňujú a za ktoré dostáva 

najviac pochvál. Vedúci pracovník by mal stavať na svojich úspechoch. Vždy treba 

analyzovať pozitívnu spätnú reakciu.
18 

 

2.7.1.5 Čomu by sa mal vedúci pracovník vyhýbať? 

Mal by zredukovať, obmedziť alebo úplne odstrániť aktivity, ktoré sa zákazníkom 

nepáčia alebo ich nechcú. Je zarážajúce, koľko spoločností ponúka zákazníkom služby, 

na ktorých im vôbec nezáleží. Potom týmto spoločnostiam chýbajú zdroje na tie služby, 

ktoré zákazníci naozaj chcú.
27

 

                                                 
26

 THOMPSON, M., TRACY, B. Vybudujte skvelú firmu, 2011, s. 37 – 40. 
27

 THOMPSON, M., TRACY, B. Vybudujte skvelú firmu, 2011, s. 188 - 190. 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SÚČASTNEJ SITUÁCIE 

V tejto časti sa budem venovať analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia firmy 

Mego.  

 

3.1 Analýza vonkajšieho prostredia 

Do analýzy vonkajšieho prostredia som zaradila PEST analýzu, najväčších konkurentov 

a trhový podiel. 

 

3.1.1 PEST analýza 

Pomocou analýzy PEST budem definovať oblasti, v ktorých zmena by mohla mať dopad 

na podnik a budem sa snažiť odhadnúť, k akým zmenám v týchto kľúčových oblastiach 

môže prísť. 

Teoretické poznatky k PEST analýze som čerpala od autorky H. Sedláčkovej uvedené 

v knihe Strategická analýza.  

 

3.1.1.1 Politické faktory a legislatívne faktory  

Do politických a legislatívnych faktorov patrí daňová politika a politická stabilita. 

 Daňová politika - táto oblasť má veľký dopad na firmu. Pocítili sme to na 

začiatku roku 2011, kedy došlo k zmene sadzby DPH z 19 % na 20 %. Tým 

došlo k zvýšeniu všetkých tovarov a služieb. Firma Mego nie je natoľko finančne 

zabezpečená, ako veľké firmy, preto musela na túto zmenu reagovať zvýšením 

ceny, čo na jednej strane viedlo k zvýšeniu príjmu, na druhej k strate zákazníkov, 

ktorí si radšej okná a dvere kúpia u veľkých firiem, kde majú ceny lacnejšie, 

alebo zvolili lacnejšie plastové okná. 

 Politická stabilita – na Slovensku momentálne panuje nestabilné politické 

prostredie majúce negatívny vplyv na platobnú schopnosť v krajine. Nielenže sa 

za to podpísala ekonomická a hospodárska kríza, ale aj rozpad vlády Slovenskej 
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republiky. Od 11.10.2011 vládne dočasná vláda, ktorú nahradí nová zvolená 

v predčasných voľbách 10.3.2012.
28

 

 

3.1.1.2 Ekonomické faktory 

Do ekonomických faktorov patrí nezamestnanosť a inflácia. 

 Nezamestnanosť - má veľký vplyv na firmu. Ak ľudia nebudú zamestnaní 

a nebudú dostávať plat, budú závislí len na podpore, ktorá je pre dnešnú dobu 

žalostne nízka. (Výška podpory v nezamestnanosti predstavuje v prvých dvoch 

mesiacoch 65 %  z vymeriavacieho základu, ďalšie dva len 45 % a posledné dva 

35 %)
29

. To bude viesť k tomu, že zákazníci budú šetriť  peniaze, budú 

nakupovať len nevyhnutné veci pre prežitie. Pre firmu by to znamenalo nižšie 

tržby a tým pádom aj nižší zisk. V septembri 2011 bola miera nezamestnanosti 

v Trenčianskom kraji 9,68 %
30

. 

 Inflácia – má  tiež vplyv na podnik. Inflácia znamená všeobecný rast cenovej 

hladiny v čase. To znamená, že zákazník  si kúpi napríklad za 100 € menej než 

predtým.
31

  

 

3.1.1.3 Sociálne a demografické faktory 

Do sociálnych a demografických faktorov patrí vzdelanosť zamestnancov a životný štýl 

a životné vzdelanie obyvateľov.  

 Vzdelanosť zamestnancov – ich odbornosť, jednanie s ľuďmi a ochota môže 

viesť k uspokojeniu zákazníkov a ich opätovný nákup. Tým sa zvýši odbyt a pre 

firmu to bude znamenať vyšší zisk. 

 Životný štýl a životné vzdelanie obyvateľov – ten pôsobí na výber firmy, 

v ktorej nakúpia. Stále viac zákazníkov preferuje nákup v centre mesta. Kam 

vyrazia aj na nákup iných vecí, ale aj za zábavou.
32
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32
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3.1.1.4 Technologické faktory 

Do technických faktorov som zahrnula modernú vybavenosť firmy. 

 Moderná vybavenosť firmy – frézy, brúsky, olepovačky, obrábacie centrá, 

aplikátor povrchovej úpravy. To všetko môže viesť k zrýchleniu výroby a tým aj 

k vyššej spokojnosti zákazníkov, čo znamená, že firmu odporučia svojim 

známym.
 33

 

 

3.1.2 Konkurencia 

Medzi najväčších konkurentov firmy Mego v Trenčíne a okolí patria Ivako Trenčín 

s.r.o., Drevokomplet – stavivo s.r.o., WESER – okná – dvere s.r.o. a MIRADOR. Tieto 

firmy ponúkajú rovnaký, alebo veľmi podobný sortiment. Veľkú konkurenčnú hrozbu 

predstavujú firmy vyrábajúce plastové okná a dvere pre ich nižšie ceny. 

 

3.1.3 Trhový podiel 

Firma Mego pôsobí na národnom trhu výrobkov a služieb. Okrem Trenčína a okolia, 

kam sústreďuje 84 % svojej celkovej produkcie, si firma vybudovala silnú odbytovú  

pozíciu v Piešťanoch a okolí (6%), v Žiline a okolí (4%) a v Trnave a okolí (3%). 

Menšiu, ale aj tak pomerne dobrú pozíciu má aj v Prievidzi a okolí (1 %), v Košiciach 

a okolí (1%) a v Nitre a okolí (1%). Do budúcnosti sa predpokladá zvýšený odbyt mimo 

Trenčína, nakoľko na týchto trhoch odbyt každým rokom narastá.  

 

                                                 
33
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Graf 1: Trhový podiel firmy Mego 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

3.2 Analýza vnútorného prostredia 

Do analýzy vnútorného prostredia som zaradila charakteristiku firmy Mego, organizačnú 

štruktúru, konkurenčné výhody, obchodnú situáciu firmy a SWOT analýzu. 

 

3.2.1 Charakteristika firmy Mego 

Firma, ktorú som si vybrala pre spracovanie bakalárskej práce je reálna a všetky 

informácie sú skutočné. Informácie o firme som čerpala z internetových stránok firmy 

Mego, ako aj z osobných rozhovorov s Jaroslavom Megom. 

Firma Mego bola založená v roku 1994. Hlavným zameraním firmy je výroba, dovoz 

a montáž drevených okien a dverí v prevedení EURO 68. Tieto produkty sú zhotovované 

z vysokokvalitných materiálov a pri ich výrobe sú dodržiavané prísne technologické 

postupy. Na výrobkoch sú vykonané skúšky a je k ním pridelené vyhlásenie výrobcu 

o preukázaní zhody v zmysle § 6 odsek 1 písmeno C.  

Firma taktiež vykonáva demontáž starých okien a dverí, murárske práce, pozáručný 

servis a poradenstvo. 
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Za 17 rokov svojho fungovania si firma vybudovala stabilnú pozíciu nielen na 

miestnom, ale aj národnom trhu a nikdy nedosiahla stratu. Najväčší príliv tržieb plynie 

za výkony. Ďalším zdrojom príjmu je nájomné za budovy v okolí sídla firmy, ktoré 

využívajú okolití podnikatelia. S výnimkou roku 2003 sa finančná situácia firmy stále 

zväčšovala, no hospodárenie zásadným spôsobom ovplyvnila svetová hospodárska 

a finančná kríza a v roku 2009 začali zákazky značne upadať. Celosvetová kríza 

znamenala pre podnikateľské subjekty obrovské straty v zákazkách, čo značne 

ovplyvnilo výsledok hospodárenia. 

Medzi konkurenčné výhody patrí know – how a skúsenosti, referencie, vzťahy so 

zákazníkmi, komplexnosť služieb (poradenstvo, zameranie, zákazková výroba, dovoz, 

montáž, servis), dostupnosť, efektivita a spoľahlivosť, šestnásťročná história, vyhlásenie 

výrobcu o preukázaní zhody. 

Najčastejším problémom, s ktorým sa firma stretáva, je závislosť na počasí a 

nedodržanie dodacích lehôt od dodávateľov, dôsledkom čoho sa montáž oneskorí 

a platba príde neskôr ako bolo naplánované. Pre snahu udržať si zákazníka firma 

pristupuje na nárazovú výrobu a to má za následok nadčasy a prácu cez víkend.   

Firma sa zaraďuje medzi malé firmy výrobného charakteru a má 11 zamestnancov.
34

 

 

3.2.2 Organizačná štruktúra 

Firma Mego sa zaraďuje k malým firmám výrobného charakteru. Preto využíva líniovú 

organizačnú štruktúru.  

Najkompetentnejším človekom vo firme je Jaroslav Mego – riaditeľ. V mene firmy 

jedná samostatne vo všetkých záležitostiach, deleguje právomoci na zamestnancov, 

rozdeľuje im prácu. Prijíma a prepúšťa zamestnancov firmy. Rozhoduje vo všetkých 

základných oblastiach činnosti firmy a to o: 

 spracovaní stratégie a koncepcie činnosti firmy, 

 organizačnej štruktúre firmy, 

 právomociach a zodpovednosti všetkých zamestnancov, 

 pracovných náplniach zamestnancov, 

                                                 
34
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 podpisových oprávneniach zamestnancov, 

 uzatváraní pracovno-právnych vzťahov so zamestnancami firmy, 

 vnútorných vzťahoch firmy, 

 systéme odmeňovania zamestnancov firmy, 

 schválení návrhu finančného plánu, rozpočtu a hospodárenia, 

 organizuje a zodpovedá za plnenie úloh v oblasti bezpečnosti, požiarnej ochrany 

a ekológie, 

 vyjadruje sa k zodpovednosti a miere zavinenia pracovných úrazov, 

 zodpovedá za spracovanie návrhu plánu oprav údržby a rekonštrukcie 

nehnuteľného majetku a plánu investícií do hmotného majetku, 

 zodpovedá za činnosť technických zariadení, pre ktoré platia predpisy revízií 

a skúšok, 

 zodpovedá za riadenie celej firmy, 

 metodicky riadi a usmerňuje výkon odborných činností. 

 

Zamestnanci sú priamo podriadení riaditeľovi. Ich najdôležitejšie zodpovednosti 

a právomoci sú: 

 podieľajú sa na spracovaní a realizácií stratégie firmy v oblasti výroby, 

 dohliadajú na kvalitu vyrábaných produktov, 

 koordinujú zavádzanie nových výrobných postupov do praxe, 

 zodpovedajú za úroveň a úplnosť výroby. 

 

Najdôležitejšie zodpovednosti a právomoci ekonómky: 

 zodpovedá za riadenie firmy v ekonomickej oblasti, 

 zodpovedá za spracovanie a kontrolu finančného plánu, plánu objemu výroby, 

 zodpovedá za spracovanie ekonomických kalkulácií, rozborov a analýz, 

 zodpovedá za dodržiavanie stanovených zásad hospodárnosti a zásad finančnej 

politiky firmy, 

 zodpovedá za vedenie účtovníctva vo firme, 

 zodpovedá za zmluvy, za platby faktúr, odvod daní. 
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3.2.3 Konkurenčné výhody 

Medzi hlavné konkurenčné výhody firmy Mego patria hlavne: 

 know – how a skúsenosti, 

 referencie, 

 vzťahy so zákazníkmi, 

 komplexnosť služieb (poradenstvo, zameranie, zákazková výroba, dovoz, 

montáž, servis), 

 dostupnosť, 

 efektivita a spoľahlivosť, 

 šestnásťročná história, 

 vyhlásenie výrobcu o preukázaní zhody. 

 

3.2.4 Obchodná situácia firmy 

V obchodnej situácii firmy je vývoj tržieb, vývoj zákaziek a financovanie spoločnosti. 

 

3.2.4.1 Vývoj tržieb 

Vývoj tržieb za poskytované služby závisí od výstavby stavieb, počtu rekonštrukcií 

stavieb a získaného počtu zákaziek. Tržby sa za posledných päť rokov pohybovali medzi  

132 776 až 348 536 €, pričom v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy bol najslabším 

rokom rok 2010, naopak najlepším rok 2008. V roku 2011 je očakávaný mierny nárast 

tržieb oproti roku 2010, čo by malo predstavovať 170 000 €.  

Obrázok 1: Schéma organizačnej štruktúry vo firme Mego   

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Graf 2: Vývoj tržieb firmy Mego 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

3.2.4.2 Vývoj zákaziek 

Najvyšší počet zákaziek firma Mego realizovala v rokoch 2004 až 2008. Po tomto roku 

došlo k prudkému poklesu, pozícia na trhu však oslabená nie je. Tieto údaje majú čisto 

informatívny charakter, objem tržieb je pre firmu rozhodujúci. 

 

 

 

Graf 3: Vývoj zákaziek v jednotlivých rokoch firmy Mego   

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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3.2.4.3 Financovanie spoločnosti 

Vďaka svojmu dlhodobému ziskovému a stabilnému charakteru si firma Mego zaisťuje 

finančné prostriedky hlavne zo zisku a z obchodnej činnosti. Ďalšími zdrojmi sú príjmy 

z prenájmu priľahlých nehnuteľností v areáli sídla firmy, ktoré využívajú okolití 

podnikatelia. 

 

 

Graf 4: Podiel financovania firmy Mego   

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

3.3 SWOT analýza firmy Mego 

„Zostavovanie diagramu SWOT analýzy uľahčuje porovnanie vonkajších rizík 

a príležitostí s vnútornými silnými a slabými stránkami podniku a umožňuje 

systematickosť strategickej voľby. Vzhľadom k prehľadnosti  a systematickosti môžeme 

SWOT analýzu použiť k voľbe určitej stratégie.“
35

 

 

3.3.1 Silné stránky firmy Mego 

Medzi silné stránky firmy Mego patria hlavne: 

 kvalitne vybavená stolárska dielňa, 

 komplexnosť služieb (poradenstvo, zameranie, zákazková výroby, dovoz, 

montáž, servis), 
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 kvalita služieb, 

 know-how a skúsenosti, 

 referencie, 

 dostupnosť, 

 životnosť produktov, 

 dokonalý vzhľad, 

 efektivita a spoľahlivosť, 

 poradenstvo, dostupné informácie, 

 flexibilita – vysoká spokojnosť zákazníkov s pružnosťou reagovať na zmeny vo 

výrobe. 

 

3.3.2 Slabé stránky firmy Mego 

Medzi slabé stránky firmy Mego patria hlavne: 

 nedostatky v tímovej práci, 

 odchod kvalifikovaných pracovných síl do väčších konkurenčných firiem, 

 vyššia cena v porovnaní s rozšírenými plastovými oknami, 

 nízka mienka o značke, 

 veľká konkurencia produktov, ktoré dosahujú rovnakú kvalitu za porovnateľnú 

cenu, 

 predpokladané vyššie náklady na reklamnú kampaň, 

 silná konkurencia na trhu, 

 vysoké vstupné náklady, 

 málo distribútorov, 

 drahé komponenty, 

 obmedzený sortiment. 

 

3.3.3 Príležitosti firmy Mego 

Medzi príležitosti firmy Mego patria hlavne: 

 nové (moderné) technologické postupy, 



37 

 

 spolupráca firmy Mego s inými obchodnými partnermi, 

 rozvoj a využitie nových trhov (internet), 

 nové medzinárodné obchody, 

 vyrovnané postavenie konkurencie na trhu, 

 možnosť preniknúť do iných regiónov a tým zvýšiť odbyt, 

 nové spotrebiteľské skupiny, 

 rast dopytu po novinkách. 

 

3.3.4 Hrozby firmy Mego 

Hlavnými hrozbami firmy Mego sú: 

 nedostatok finančných prostriedkov na neustálu modernizáciu, 

 finančná kríza, 

 rast konkurenčných firiem, 

 nižšie ceny konkurencie, 

 zlá informovanosť zákazníkov. 

 

Z uvedenej analýzy som vytvorila tabuľku, v ktorej je uvedených prvých päť bodov 

z každej oblasti. 
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MY SAMI NAŠE OKOLIE 

 
P

O
ZI

TÍ
V

A
 

    
S1   kvalita služieb O1   rozvoj a využitie nových trhov (internet) 

S2   komplexnosť služieb (poradenstvo,  O2   nové (moderné) technologické postupy 

        zameranie, výroba, dovoz, montáž, servis) O3   rast dopytu po novinkách 

S3   efektivita a spoľahlivosť O4   nové spotrebiteľské skupiny 

S4   kvalitne vybavená stolárska dielňa O5   spolupráca firmy Mego s inými obchodnými  

S5   životnosť produktov         partnermi 

    

N
EG

A
TÍ

V
A

 

    

W1   vyššia cena v porovnaní s rozšírenými  T1   finančná kríza 

         plastovými oknami T2   nedostatok finančných prostriedkov na  

W2   obmedzený sortiment        neustálu modernizáciu 

W3   odchod kvalifikovaných pracovných síl do  T3   nižšie ceny konkurencie 

         väčších konkurenčných firiem T4   zlá informovanosť zákazníkov 

W4   silná konkurencia na trhu T5   rast konkurenčných firiem 

W5   vysoké vstupné náklady   

    

Tabuľka 1: SWOT analýza firmy Mego   

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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4 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA 

Vo vlastných návrhoch som uviedla návrh na založenie spoločnosti s ručením 

obmedzeným a návrh rozvoja firmy Jaroslav Mego s.r.o.. 

 

4.1 Návrh založenia spoločnosti s ručením obmedzeným 

Postup založenia spoločnosti s ručením obmedzeným som prevzala z knihy Založení 

a řízení společnosti od Vojtěcha Korába a Mareka Mihaliska, strana 82 – 119. Návrh 

postupu: 

1. spísanie zakladateľskej listiny, 

2. prehlásenie správcu vkladu, splatenie základného kapitálu, 

3. získanie živnostenských oprávnení, 

4. podanie návrhu na zápis do obchodného registra, 

5. daňové registrácie právnickej osoby. 

 

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o citlivé informácie, mená, dátumy narodenia a 

 rodné čísla som v dokumentoch utajila.  

 

4.1.1 Spísanie zakladateľskej listiny 

Podľa uvedených zásad v teoretickej časti som spracovala Zakladateľskú listinu firmy 

Mego, dostupná z: 

http://www.spolocenskazmluva.sk/?page=zakladatelska_listina_sro.html. [online] [2011-

11-20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spolocenskazmluva.sk/?page=zakladatelska_listina_sro.html
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Zakladateľská listina o založení spoločnosti 

Jaroslav Mego s.r.o.  

so sídlom Drietoma 758, 913 03  Drietoma 

(ďalej len „Spoločnosť“) 

 

 

čl. 1 

Obchodné meno a sídlo Spoločnosti 

 

1. Obchodné meno Spoločnosti je Jaroslav Mego s.r.o.. 

2. Sídlom Spoločnosti je Drietoma 758, 913 03 Drietoma. 

 

čl. 2 

Spoločníci 

 

1. Jediným spoločníkom Spoločnosti je: 

  

 X X X, r. č.: . . .  , trvale bytom Drietoma 324, 913 03 Drietoma. 

 

čl. 3 

Predmet podnikania 

 

1. Predmetom podnikania Spoločnosti sú: 

 

výroba, montáž a dovoz drevených okien a dverí. 

čl. 4 

Základné imanie, vklady spoločníkov, správca vkladu a obchodný podiel 

 

1. Základné imanie Spoločnosti je 5000,- EUR (slovom päťtisíc eur) a pozostáva 

z peňažného vkladu zakladateľa, ktorý je povinný splatiť celý vklad pred 

zápisom Spoločnosti do obchodného registra. 

2. Základné imanie Spoločnosti je tvorené peňažným vkladom spoločníka do 

základného imania Spoločnosti, pričom výška vkladu jediného spoločníka 

a rozsah jeho splatenia je nasledovný: 

 

X X X - peňažný vklad vo výške 5000,- EUR je splatený v plnej výške. 
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3. Správou vkladu spoločníka do základného imania Spoločnosti do vzniku 

Spoločnosti, t.j. do dňa zápisu Spoločnosti do obchodného registra, bude 

poverený spoločník X X X, r. č.: . . . , trvale bytom Drietoma 324, 913 03  

Drietoma. 

4. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu 

účasť na Spoločnosti. 

5. Spoločník môže na základe písomnej zmluvy previesť celý obchodný podiel, 

alebo jeho časť, na inú fyzickú alebo právnickú osobu. 

6. Rozdeliť obchodný podiel je možné len pri jeho prevode alebo prechode na 

dediča alebo právneho nástupcu spoločníka. 

čl. 5 

Práva a povinnosti spoločníka 

 

1. Spoločník je povinný splatiť vklad v plnom rozsahu pred zápisom Spoločnosti do 

obchodného registra. 

2. Spoločník môže previesť svoj vklad na inú fyzickú alebo právnickú osobu. 

3. Smrťou spoločníka Spoločnosť nezaniká. 

4. Obchodný podiel sa dedí. 

 

čl. 6 

Konatelia Spoločnosti 

 

1. Štatutárnym orgánom Spoločnosti je jeden alebo viac konateľov. 

2. Prvým konateľom Spoločnosti je: 

 

X X X, trvale bytom Drietoma 324, 913 03  Drietoma. 

 

3. V mene Spoločnosti koná konateľ samostatne. 

 

 

 

čl. 7 

Valné zhromaždenie 

 

1. Najvyšším orgánom Spoločnosti je Valné zhromaždenie. 

2. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva ako jediný spoločník zakladateľ 

spoločnosti. 

3. Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok. 

4. Rozhodnutia jediného spoločníka vo veciach pôsobnosti valného zhromaždenia 

musia mať písomnú formu. 
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čl. 8 

Rezervný fond 

 

1. Spoločnosť je povinná vytvoriť rezervný fond z čistého zisku vykázaného v 

riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo 

výške najmenej 5% z čistého zisku, najviac vo výške 10% základného imania. 

Rezervný fond sa ročne dopĺňa o 5% z čistého zisku spoločnosti vyčísleného v 

ročnej účtovnej závierke, a to až kým nedosiahne výšku 10% základného imania. 

2. O použití rezervného fondu rozhoduje konateľ spoločnosti, pričom ho možno 

použiť v rozsahu, v ktorom sa vytvára povinne, len na krytie strát spoločnosti. 

 

čl. 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú. 

2. Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti a na prípadných činnostiach 

smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť neboli poskytnuté žiadne 

výhody. 

3. Táto zakladateľská listina je vyhotovená v 3 rovnopisoch. 

4. Na akúkoľvek zmenu tejto zakladateľskej listiny je potrebné písomné 

rozhodnutie jediného spoločníka Spoločnosti; zmena sa vykoná písomnými 

dodatkami k tejto zmluve. 

5. Neplatnosť jednotlivých ustanovení tejto listiny nemá vplyv na platnosť 

ostatných jej ustanovení. 

6. Vzťahy neupravené v tejto zakladateľskej listine sa budú spravovať príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

 

 

V ............................ dňa ........................... 

 

 

 

      X  X  X   

         jediný spoločník 
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4.1.2 Prehlásenie správcu vkladu, splatenie základného kapitálu 

 

Podľa uvedených poznatkov v teoretickej časti som spracovala Prehlásenie správcu 

vkladu, dostupné z: 

http://www.podnikajte.sk/Data/881/UserFiles/vzovore%20zmluvy/prehlasenie-spravcu-

vkladu.pdf. [online] [2012-03-07]. 

 

 

 

 

PREHLÁSENIE 

 SPRÁVCU VKLADU 

Podľa § 60 ods. 4 a § 111 Obchodného zákonníka 

 

X X  X, Drietoma 758, 913 03 Trenčín, r.č. . . . , nar. . . .  

 

ako správca vkladu 

p r e h l a s u j e m, 

 

že zakladateľ spoločnosti Mego, s.r.o., Drietoma 758,  913 03  Drietoma, založenej 

Zakladateľskou listinou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa   

_________   a to 

 

X X X, Drietoma 758, 913 03 Trenčín, r.č. . . . , nar. . . .  

 

splatil, ako jediný zakladateľ spoločnosti Mego, s.r.o., Drietoma 758, 913 03  

Drietoma pri založení spoločnosti dňa  ___________, pred zápisom do Obchodného 

registra svoj vklad v celej výške základného imania a to vo výške 5 000,- EUR /peňažný 

vklad/. 

 

http://www.podnikajte.sk/Data/881/UserFiles/vzovore%20zmluvy/prehlasenie-spravcu-vkladu.pdf
http://www.podnikajte.sk/Data/881/UserFiles/vzovore%20zmluvy/prehlasenie-spravcu-vkladu.pdf
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 Ako správca vkladu vyhlasujem, že zakladateľ splnil povinnosť uloženú mu 

podľa ustanovení Zakladateľskej listiny zo dňa  __________ a § 111 Obchodného 

zákonníka a to, že zakladateľ spoločnosti splatil v plnej výške jej základné imanie. 

 Takto splatené základné imanie spoločnosti je uložené v pokladni spoločnosti 

v sume peňažného vkladu vo výške 5 000,- EUR. 

 

V Drietome dňa _____________ 

 

       ............................................... 

                                                                     X X X 

 

 

4.1.3 Získanie živnostenských oprávnení 

K získaniu živnostenského oprávnenia musí na základe teoretických poznatkov 

uvedených v teoretickej časti Jaroslav Mego predložiť formulár pre právnickú osobu na 

ohlásenie živnosti a súvisiace formuláre. Návrhy formulárov som čerpala z internetovej 

stránky http://www.podnikam.webnoviny.sk/tlaciva-na-stiahnutie/tlaciva-na-ohlasenie-

zivnosti-koncesie/1034. [online] [2012-03-07]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.podnikam.webnoviny.sk/tlaciva-na-stiahnutie/tlaciva-na-ohlasenie-zivnosti-koncesie/1034
http://www.podnikam.webnoviny.sk/tlaciva-na-stiahnutie/tlaciva-na-ohlasenie-zivnosti-koncesie/1034
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Vyplní úrad  

 

_______________________________________________ 

 OBVODNÝ ÚRAD  

........................................ 

odbor živnostenského podnikania 

FORMULÁR pre právnickú osobu  

ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti, podľa § 45, § 45a) a § 46 zákona 

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov 

 

ČASŤ A.1 Podnikateľský subjekt 

obchodné meno: Jaroslav Mego 

právna forma: s.r.o. 

identifikačné číslo (IČO, ak bolo pridelené): 

Sídlo právnickej osoby   

ulica: Drietoma číslo: 324 okres: Trenčín 

obec: Drietoma PSČ: 913 03 štát: Slovenská republika 

telefón: . . .  fax: . . .  e-mail: x x x 

OZNAČENIE podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku 

zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky  

 podnik zahraničnej osoby -  

 organizačná zložka podniku zahraničnej osoby -  

Adresa miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti 

organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky 

(uvedie zahraničná právnická osoba, v štruktúre: ulica, číslo, PSČ, obec)  

 

Údaje o vedúcom podniku zahraničnej osoby/vedúcom organizačnej zložky 

podniku zahraničnej osoby v Slovenskej republike (údaje označené
 *

 uvedie osoba so 

štátnou príslušnosťou niektorého zo štátov EÚ)
 

titul: priezvisko: meno: titul: 

rodné číslo:
* 

pohlavie:
* 

rodné priezvisko:
* 

miesto narodenia:
* 

dátum narodenia: 
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štátna príslušnosť:  

Bydlisko vedúceho podniku zahraničnej osoby/organizačnej zložky podniku 

zahraničnej osoby 

ulica: číslo: okres: 

obec: PSČ: štát: 

Splnomocnenec v tuzemsku na doručovanie (povinné pre právnickú osobu so 

sídlom v zahraničí) 

titul: priezvisko: meno: titul: 

 rodné číslo: 

obchodné meno: IČO: 

Adresa splnomocnenca na doručovanie (bydliska fyzickej osoby/adresa sídla 

právnickej osoby) 

ulica: číslo: okres: 

obec: PSČ: 

ČASŤ A.2  Údaje o štatutárnom orgáne  

(údaje označené
*
 uvedie fyzická osoba so štátnou príslušnosťou niektorého zo štátov 

EÚ) 

titul: priezvisko: X X X meno: X X X titul: 

rodné číslo:
* 
. . .  pohlavie:

*
Muž rodné priezvisko:

*
 

miesto narodenia:
*
Trenčín dátum narodenia: . . .  

štátna príslušnosť: Slovenská pobyt na území SR do: 

spôsob konania: 

 

Adresa bydliska  

ulica: Drietoma  číslo:  324 okres: Trenčín 

obec: Trenčín PSČ: 913 03 štát: Slovensko 

 

Adresa pobytu na území Slovenskej republiky (uvedie iba zahraničná osoba 

s bydliskom mimo územia SR) 

ulica: číslo: okres: 

obec: PSČ: štát: 
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Údaje o štatutárnom orgáne  

(údaje označené
*
 uvedie fyzická osoba so štátnou príslušnosťou niektorého zo štátov 

EÚ) 

titul: priezvisko: meno: titul: 

rodné číslo:
* 
 pohlavie:

*
 rodné priezvisko:

*
 

miesto narodenia:
*
 dátum narodenia:  

štátna príslušnosť: pobyt na území SR do: 

spôsob konania: 

 

Adresa bydliska  

ulica: číslo: okres: 

obec: PSČ: štát: 

 

Adresa pobytu na území Slovenskej republiky (uvedie iba zahraničná osoba 

s bydliskom mimo územia SR) 

ulica: číslo: okres: 

obec: PSČ: štát: 

 

Ak je štatutárnym orgánom právnická osoba, uvedie: IČO: 

obchodné meno, právna forma:  
 

Adresa sídla právnickej osoby štatutárneho orgánu 

ulica: číslo: okres: 

obec: PSČ: štát: 

 

T MV SR 2007/61-2 

ČASŤ A.3  Ostatné údaje 

 

Odbornú spôsobilosť preukazujeme nasledovnými dokladmi: 

Výučný list 
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Oprávnenie užívať nehnuteľnosť (sídla právnickej osoby nezapisovanej do 

obchodného registra, miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti 

organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby) preukazujeme: 

 

Listom vlastníctva 

 

Spoločne s ohlásením živnosti: 

□ uvádzame údaje pre splnenie daňovej registrácie k dani z príjmov a oznamovacej      

povinnosti 

□ predkladáme návrh na prvý zápis do obchodného registra 

 

Vyhlasujeme, že uvedené údaje sú pravdivé, že žiadny osobitný zákon nám 

neobmedzuje alebo nevylučuje prevádzkovať živnosť a že na náš majetok nebol 

ukončený konkurz a ani nebol návrh na konkurz zamietnutý pre nedostatok 

majetku, že nám súdom ani správnym orgánom nebol uložený zákaz činnosti 

týkajúci sa vykonávania živnosti. 

 

 

 

 

 

V ...........................  , dňa: .................................. 

 

 

_______________________________ 

podpis oprávnenej osoby 

(oprávnených osôb) 

 

T MV SR 2007/61-3 
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ČASŤ B.  Predmety podnikania 

 

Predmet podnikania: (ako prvý predmet uveďte činnosť, ktorú považujete za 

hlavnú) 

Výroba, dovoz a montáž drevených okien a dverí 

deň začatia živnosti: ........................... deň ukončenia podnikania: 

Ustanovený zodpovedný zástupca:  áno – nie 

Prevádzkarne zapíšte v tvare (adresa – ulica, číslo, PSČ, obec, typ prevádzkarne
*
)  

* typ: prevádzkareň, združená prevádzkareň, súvisiaci priestor 

Drietoma 758, 913 03  Drietoma, prevádzkareň 

 

Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť.  

Združenou prevádzkarňou sa rozumie trvalo zriadený priestor, v ktorom sa prevádzkuje 

výrobná živnosť na účel výroby  finálneho produktu v prípade,  ak pracovný, technický 

alebo technologický postup prác nadväzuje na seba alebo inak spolu súvisí. 

Za súvisiace priestory sa považujú: sklady, stanovištia a odstavné plochy pre motorové 

vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel, 

miesto podnikania, výstavné priestory a vzorkové predajne, priestory na prijímanie 

zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie, kancelárie a pod. 

T MV SR 2007/61-4 

ČASŤ B.1  Súhlas zodpovedného zástupcu 

 

Zodpovedný zástupca (údaje označené
 *

 uvedie osoba so štátnou príslušnosťou 

niektorého zo štátov EÚ) 

K predmetu podnikania: 

Výroba drevených okien a dverí 

 

 

 

titul: priezvisko: X X X meno: X X X titul: 

rodné číslo:
*
 . . .  pohlavie:

*
Muž rodné priezvisko:

* 
X  X  X 
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miesto narodenia:
*
Trenčín dátum narodenia: 

(ak nie je uvedené rodné číslo) 

štátna príslušnosť: 

slovenská 

Bydlisko zodpovedného zástupcu 

ulica: Drietoma číslo: 324 okres: Trenčín 

obec: Drietoma PSČ: 913 03 štát: Slovensko 

 

 

SÚHLASÍM 

s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu v zmysle § 11 zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov, u právnickej osoby uvedenej v časti A tohto formulára a 

VYHLASUJEM 

že uvedené údaje sú pravdivé a že 

 nebolo mi zrušené živnostenské oprávnenie za porušenie podmienok alebo 

povinností určených zákonom ako osobitne závažné, ani za porušenie 

podmienok ustanovených koncesnou listinou,  živnostenským zákonom alebo 

iným právnym predpisom 

 mi nebol súdom ani správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci sa 
vykonávania živnosti 

 

 

V   ....................................    , dňa: ........................ 

 

__________________________ 

podpis zodpovedného zástupcu 

 

 

T MV SR 2007/61-5
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ČASŤ C.  Údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov: 

 

Poznámka: Časť C formulára vyplnia osoby, na ktoré sa podľa zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vzťahuje podmienka 

bezúhonnosti (fyzické osoby so štátnou príslušnosti niektorého zo štátov EÚ 

v postavení podnikateľ, zodpovedný zástupca, vedúci podniku/organizačnej 

zložky podniku zahraničnej osoby a osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom 

právnickej osoby). Previazanosť medzi základnou časťou A formulára 

zabezpečujú položky priezvisko, meno, rodné číslo.  

 

priezvisko: X X X meno: X X X rodné číslo: . . .  

okres narodenia: Trenčín štát narodenia: Slovensko 

predchádzajúce meno: predchádzajúce priezvisko: 

meno otca:  X X X priezvisko otca: X X  X 

meno matky: X X  X 

 

priezvisko matky: X X  X rodné priezvisko matky: X X X 

 

T MV SR 2007/61-6 

 

ČASŤ D.  Prihláška k registrácii daňovníka k dani z príjmu právnickej osoby 

Právnická osoba 

obchodné meno: Mego, s.r.o. IČO:   ................ 

 

Čísla účtov 

a) tuzemské 

názov peňažného ústavu predčíslie-číslo účtu/kód peňažného ústavu 

...................................................... 
      ......      -          ...............    / 

 
                  -                             /       

b) v zahraničí 

číslo účtu v IBAN SWIFT kód banky 
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Osoby oprávnené konať v daňových veciach za právnickú osobu okrem 

štatutárneho orgánu (tieto údaje nebudú akceptované správcom dane 

bez splnenia podmienok uvedených v § 9  zákona č. 511/1992 Zb.) 

titul: priezvisko: X X X meno: X X X titul: 

 rodné číslo:  . . .  

obchodné meno: IČO: 

Adresa bydliska fyzickej osoby/adresa sídla právnickej osoby 

ulica: Drietoma  číslo: 324 okres: Trenčín 

obec: Drietoma PSČ: 913 03 štát: Slovensko 

 

 

Iné organizačné jednotky ako prevádzkarne (adresa, ulica, číslo, PSČ, obec, 

označenie
*
)
 

* označenie: O = odštepný závod, B = obchodné zastúpenie, K = kancelária 

 

 

 

 

V   ................................   , dňa: ............      ____________________________________ 

podpis oprávnenej osoby    

(oprávnených osôb) 

 

T MV SR 2007/61-7 
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4.1.4 Podanie návrhu na zápis do obchodného registra 

Na základe uvedených poznatkov v teoretickej časti som spracovala Návrh na zapísanie 

spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra, dostupný z: 

http://www.vzory-zmluv-zadarmo.sk/ostatne/ziadosti/navrh-na-zapis-do-obchodneho-

registra/Registrácie právnickej osoby. [online] [2012-03-08]. 

 

 

X X X , Drietoma 324, 913 03   Drietoma 

 

Okresný súd Trenčín  

Obchodný register 

Piaristická 27 

911 80  Trenčín 

 

 

VEC: Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným Mego  s. r. o. do 

obchodného registra. 

 

 

Zakladateľskou listinou spísanou a podpísanou dňa ______ som založil spoločnosť s 

ručením obmedzeným – Mego s. r. o. v súvislosti s čím navrhujeme vykonanie 

nasledujúceho zápisu do obchodného registra:   

 

 

Obchodné meno: Mego s. r.o.  

Sídlo:          Drietoma 758, 913 03  Drietoma 

 

 

Predmet podnikania: 

- výroba, dovoz a montáž drevených okien a dverí 

 

 

Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným  

 

Štatutárny orgán:  X X X, Drietoma . . . , 913 03  Drietoma 

 

Spoločníci:  X  X X , Drietoma . . . , 913 03  Drietoma 

 

Vklady spoločníka:  X  X X    5 000,- EUR 

                                  

Rodné číslo:   X X X  . . .  

http://www.vzory-zmluv-zadarmo.sk/ostatne/ziadosti/navrh-na-zapis-do-obchodneho-registra/
http://www.vzory-zmluv-zadarmo.sk/ostatne/ziadosti/navrh-na-zapis-do-obchodneho-registra/
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V Trenčíne, dňa _____________ 

                              

 

   ........................................... 

                                                X X X 

 

 

 

Prílohy: Zakladateľská listina z _____________ 

              Živnostenské oprávnenie 

 

 

4.1.4.1 Povinnosti voči daňovému úradu 

Jaroslav Mego musí prijatím prvého zamestnanca musí do 15. dní prihlásiť – 

zaregistrovať za platiteľa dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti na 

Daňovom úrade v Trenčíne.  

Jaroslav Mego, ako zamestnávateľ je povinný viesť a uchovávať: 

 mzdové listy (§ 39 ods. 4 zákona o dani z príjmov), 

 výplatné listiny vrátane rekapitulácie za každý kalendárny mesiac, ako aj za celé 

zdaňovacie obdobie. 

Zamestnávateľ – Jaroslav Mego je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal 

zdaniteľnú mzdu, vystaviť doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste 

a doručiť zamestnancovi najneskôr do termínov, ktoré určuje zákon o dani z príjmov.  

Jaroslav Mego je povinný predkladať Daňovému úradu v Trenčíne v lehote do konca 

marca po uplynutí zdaňovacieho obdobia Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne 

príjmov zo závislej činnosti za uplynulé zdaňovacie obdobie (§ 49 zákona o dani 

z príjmov). 
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4.1.4.2 Povinnosti voči sociálnej poisťovni 

Na základe informácií uvedených v teoretickej časti musí Jaroslav Mego prihlásiť sa 

Registračným listom zamestnávateľa, ktorý som čerpala z internetovej stránky  

http://www.formstudio.sk/formulare/pdf/ncsk_11RegListZam.pdf. [online] [2012-03-

08]. 

http://www.formstudio.sk/formulare/pdf/ncsk_11RegListZam.pdf
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4.1.4.3 Povinnosti v oblasti zdravotného poistenia  

Jaroslav Mego musí na základe teoretických poznatkov uvedených v teoretickej časti 

odovzdať Registračný list platiteľa. Formulár som čerpala z internetovej stránky 

http://www.dovera.sk/files/oznamenie_rlp_20110401_3.pdf. [online] [2012-03-08]. 

 

 

 

http://www.dovera.sk/files/oznamenie_rlp_20110401_3.pdf
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4.2 Návrh rozvoja v podniku Mego, s.r.o. 

Na základe záveru zo strategickej analýzy, ktorá je obsiahnutá v tabuľke SWOT 

navrhujem nasledujúcu stratégiu pre firmu Mego, s.r.o.: 

 

4.2.1 Oblasť marketingu 

Rozvoj v oblasti marketingu som rozdelila na finančne náročné a nenáročné zmeny 

spoločnosti Jaroslav Mego s.r.o.. 

 

4.2.1.1 Finančne nenáročné zmeny 

Pre úspešnú realizáciu marketingu musí Jaroslav Mego začleniť marketingové funkcie v 

rámci firemných činností. Je potrebné uvedomiť si, že na marketingu sa podieľajú všetci 

zamestnanci firmy. Pri návrhoch finančne nenáročných zmenách som čerpala inšpiráciu 

z knižky J. Srpnovej a V. Řehora – Základy podnikáni, strana 228 – 238. 

1. Pretože je osvedčená zásada, že výroba drevených okien a dverí sa začína práve 

u dodávateľov komponentov, mala by firma uskutočňovať veľmi úzku 

spoluprácu s dodávateľmi. Tá by mala prebiehať počas celého roka. Mali by sa 

pravidelne stretávať, mať dopredu stanovené pravidlá, dohodnuté podmienky 

a cenu.  

2. Jaroslav Mego, spol. s r.o. by sa mala spojiť s ostatnými konkurenčnými 

firmami vyrábajúcimi drevené okná a dvere a mali by si dať uskutočniť 

prieskum trhu Národnou agentúrou pre rozvoj malých a stredných podnikov 

alebo Zväzom podnikateľov.  

Prieskumom by mali zistiť nadefinovanie cieľovej skupiny, informácie o slabých 

a silných stránkach firmy a o tom, ako spoločnosť vníma cieľová skupina 

zákazníkov.  

Toto by malo firme pomôcť prijať skoré a prijateľné opatrenia, aby bola o krok 

vpred pred konkurenciou.  



59 

 

3. Bolo by vhodné, keby Jaroslav Mego začal využívať motivačné programy pre 

zákazníkov – napríklad využívanie primeraných prostriedkov pri podpore 

predaja, účasť na veľtrhoch a výstavách.  

4. Firma by tiež nemala zanedbávať rôzne kultúrne, spoločenské a predajné akcie 

miestneho charakteru pri rôznych príležitostiach – môže sa tam zviditeľniť 

plagátmi a propagačnými plachtami vďaka sponzoringu. 
36

 

 

4.2.1.2 Finančne náročnejšie zmeny 

1.Reklama v miestnych novinách: 

1. Prvé Drietomské noviny 

2. Drietomské zvesti  

3. Trenčiansko – Dubnicko – Ilavsko 

Náklady na reklamu v 1 čísle v miestnych novinách - rozmer 72 x 66 mm: 

 

Prvé Drietomské noviny Zadarmo * 

Drietomské zvesti Zadarmo * 

Trenčiansko – Dubnicko – Ilavsko 66 € 
37

 

Náklady spolu 66 € 

Tabuľka 2: Náklady na reklamu spoločnosti Jaroslav Mego s.r.o.  v miestnych novinách   

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Vďaka kontaktom konateľa spoločnosti s r.o. Mego môže spoločnosť inzerovať za 

pomerne nízke náklady. Jeho reklamu si pozrie viac ako 100 000 domácností, ktoré by sa 

mali spoločnosti vrátiť vo forme zisku.  

Nakoľko je veľmi obtiažné odhadnúť počet domácností, ktorí si v spoločnosti Jaroslav 

Mego s.r.o. objednajú dvere či okná, oslovila som niekoľko podobne zameraných firiem, 

z tohto prieskumu vyplýva predpokladaná úspešnosť 5 – 10 domácností, toto číslo sa 

                                                 
36

 SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. Základy podnikání, 2010, s. 228 - 238. 

*  Jaroslav Mego má vybudovaný silný priateľský vzťah s vydavateľmi týchto novín, preto sú ochotní 

uverejniť reklamu zadarmo 
37

 http://kariera.zoznam.sk/dokumenty/Cenniky_regionPRESS_2010_01092010.pdf. [online] [2012 - 04 - 

01]. 

http://kariera.zoznam.sk/dokumenty/Cenniky_regionPRESS_2010_01092010.pdf
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však môže rapídne líšiť. Dôležité však je, že stačí jedna zákazka a náklady sa spoločnosti 

vrátia.  

Navrhujem dať v rámci inzercie zľavový kupón, aby spoločnosť mohla vyhodnotiť 

odozvu a prehodnotiť zmysluplnosť do budúcna.   

2.Potlač na aute: 

Navrhujem stredne náročný polep auta – nie úplný celopolep, ale od 6 do 10 m
2
 firmou 

Polepime.sk. Cena takéhoto polepu sa pohybuje na 500 €
38

.  

Na základe telefonátov s firmami, ktoré zaviedli potlače áut, predpokladám, že mesačne 

spoločnosť získa aspoň 2 klientov – za predpokladu, že bude toto auto plne využívané.  

Priemerný zisk z jednej zákazky sa pohybuje okolo 150 €. 

 

Náklady za polep auta 500 € 

Zisk za mesiac 300 € 

Tabuľka 3: Prehľad nákladov za polep auta a predpokladaného zisku za mesiac spoločnosti 

Jaroslav Mego s.r.o. 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Náklady za polep auta by sa mali za uvažovaných okolností vrátiť do dvoch mesiacov od 

polepu. Pre lepšie predstavenie prínosu polepu auta uvádzam predpokladaný  čistý zisk 

za rok.  

 

Čistý zisk za rok                                     (2 x 12 x 150) – 500 € = 3 100 € 

Tabuľka 4: Predpokladaný čistý zisk za rok z polepu auta spoločnosti Jaroslav Mego s.r.o. 

 Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Táto suma je však len predpokladaná, môže sa výrazne líšiť.  

 

4.2.2 Oblasť ľudí 

Zmeny v oblasti ľudí som rozdelila na finančne náročné a finančne menej náročné. 

                                                 
38

 http://www.polepime.sk/cennik/. [online] [2012 - 04 - 01]. 

http://www.polepime.sk/cennik/
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4.2.2.1 Finančne nenáročné zmeny 

1. Jaroslav Mego by mal začať praktizovať priebežné poskytovanie spätnej väzby 

svojím zamestnancom a to isté musí vyžadovať aj od nich. So svojimi 

zamestnancami musí riešiť všetky problémy, ktoré nastali, aj tie, ktoré hrozia. 

Mal by im viac ďakovať a chváliť ich za dobrú prácu.  

Svoje poznatky o zamestnancoch by si mal zapisovať a prípadné nedostatky by 

mal s jednotlivými zamestnancami riešiť dôkladným prediskutovaním a dohodou 

o náprave. Z takéhoto sedenia je potrebné robiť dokumentáciu, ktorá obsahuje 

formuláciu z oboch strán, vrátane podpisov. 

2. Pre posúdenie zamestnancov s nimi treba viesť aspoň raz za rok rozsiahlejší 

rozhovor, v ktorom treba zamestnancov pochváliť, aby sa o prípadných 

problémoch hovorilo v uvoľnenejšej atmosfére. Zamestnávateľ a zamestnanec by 

mali v tomto rozhovore smerovať k návrhom zlepšenia do budúcna 

zamestnanca – a to aj v prípade, že doterajší výkon zamestnanca bol vynikajúci. 

Dobrých zamestnancov treba za ich prácu odmeniť mimoriadnou odmenou.  

3. Vzdelanie a rozvoj pracovníkov by mal Jaroslav Mego riešiť školeniami – tieto 

školenia sú nevyhnutné na obsluhu nových strojov, prípadne nových 

technologickým postupov vo firme a mali by byť platené. Aspoň týždeň pred 

uskutočnením školenia by mali zamestnanci obdržať písomné podkladové 

materiály ku školeniu.
39

 

 

4.2.2.2 Finančne náročnejšie zmeny 

Navrhujem zamestnať obchodného zástupcu, ktorý bude oslovovať potenciálnych 

zákazníkov prostredníctvom telefonátov, mailov a osobných návštev novostavieb.  

Navrhovaná odmena je kombináciou fixného platu + odmien. Fixný plat bude vo výške 

minimálnej mzdy, t.j. 327,20 € a odmena vo výške 30 % zo zisku – výšku platu som 

určila  na základe uverejnených pracovných ponúk rovnakého charakteru na pracovnom 

portáli profesia.sk. Na základe prieskumu odhadujem, že za mesiac by obchodný 

zástupca mohol v priemere získať 10 zákaziek. Obchodný zástupca bude mať 

                                                 
39

 SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. Základy podnikání, 2010, s. 281 - 288. 
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k dispozícií mobilný telefón, mesačne bude spoločnosť stáť 35,99 €
40

 - za paušál Spolu 

XL vrátane telefónu Nokia C5 5 Mpix. Osobné návštevy novostavieb bude vykonávať na 

vlastnom automobile, spoločnosť mu bude preplácať 0,20 € za km (do úvahy som vzala 

cenu benzínu  a opotrebenie auta), pričom predpokladám, že mesačne najazdí okolo 500 

km.  

 

Náklady na mzdu 327,20 € + 30% z 150 € x 10 =   772,20 € 

Náklady na paušál                                                       35,99 € 

Náklady na benzín 0,20 x 500  =                               100,00 € 

Náklady spolu                                                     913,19 € 

Zisk 10 x 150 =                                1 500,00 € 

Čistý zisk spoločnosti 1 500 – 913,19 =                         586,81 € 

Tabuľka 5: Predpokladané náklady a zisk súvisiace so zamestnaním obchodného zástupcu 

spoločnosti Jaroslav Mego, s.r.o.    

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Zamestnaním obchodného zástupcu by firma získala po odpočítaní nákladov 586,81 €. 

Táto suma je však len orientačná, môže sa výrazne meniť. 

 

                                                 
40

 http://img.orange.sk/orange_sk/data/cennik/1-cennik_sluzieb.pdf. [online] [2012 - 04 - 01]. 

http://img.orange.sk/orange_sk/data/cennik/1-cennik_sluzieb.pdf
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ZÁVER 

 

Právna úprava spoločnosti s ručením obmedzeným je hlavne v Obchodnom a v 

Občianskom zákonníku, z ktorých som čerpala.  

Vo svojej bakalárskej práci poukazujem na náročnosť premeny právnej formy živnosť na 

spoločnosť s ručením obmedzeným a udávam kroky, ktoré sú pri transformácií a rozvoji 

spoločnosti nevyhnutné. 

Aby som splnila ciele, ktoré som si určila a na ktoré v práci poukazujem, musela som si 

najskôr zaistiť odbornú literatúru a zdroje týkajúce sa spoločnosti s ručením 

obmedzeným a rozvoja spoločnosti. Vo svojej bakalárskej práci som taktiež využila 

svoje poznámky z prednášok. Tiež som si naštudovala a spracovala teoretické 

východiská. 

V úvodnej kapitole som sa venovala teórii, kde som opísala základnú charakteristiku 

živnosti a spoločnosti s ručením obmedzený, výhody právnej formy spoločnosti 

s ručením obmedzeným oproti živnosti, popis krokov na založenie spoločnosti s ručením 

obmedzeným, ako aj teoretické poznatky rozvoja podniku, kde som sa venovala 

marketingu, ľuďom a financiám.  

V ďalšej kapitole som rozanalyzovala firmu, prostredie podnikania a na základe 

prevedenej analýzy som zostavila SWOT analýzu. 

V poslednej kapitole som sa venovala konkrétnemu návrhu krokov založenia spoločnosti 

s ručením obmedzeným a krokom rozvoja spoločnosti prostredníctvom marketingu, ľudí 

a financií.  

Práca obsahuje konkrétne vyplnené listiny potrebné pri založení spoločnosti s ručením 

obmedzeným – Zakladateľskú listinu, Prehlásenie správcu vkladu, Formulár pre 

právnickú osobu na ohlásenie živnosti a súvisiace formuláre, Návrh na zapísanie 

spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra, Registračný list 

zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne a Registračný list platiteľa  do Zdravotnej 

poisťovne.  

Situácia na trhu sa neustále vyvíja, môže sa výrazne zmeniť a tým ohroziť fungovanie 

a prosperitu firmy. Preto si myslím, že je viac ako vhodné, aby ručila len spoločnosť, 

a to celým svojim majetkom.  

Túto prácu venujem všetkým, ktorí sa chcú zorientovať pri novozaložení alebo 

transformácií na spoločnosť s ručením obmedzeným, všetkým tým, ktorí majú záujem 

dozvedieť sa čo najviac ako teoretických, tak aj praktických vecí o danej problematike.  
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Dnešní plne vyťažení ľudia namietajú, že nemajú čas čítať rozsiahle knihy. To čo 

potrebujú, je sada jednoduchých pomôcok, ktoré budú môcť ihneď využiť. Verím, že 

táto práca im ako pomôcka poslúži.  
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