
1 
 

Obsah 

1 Úvod.............................................................................................................................. 4 

2 Teoretické východiská.................................................................................................... 6 

2.1 Zahájenie podnikateľskej činnosti............................................................................ 6 

2.1.1 Podnikanie v 21. storočí - Funky Business........................................................ 6 

2.1.2 Princípy úspešnej firmy 21. storočia. ................................................................ 8 

2.2 Podnikateľský zámer ............................................................................................... 9 

2.2.1 Zásady tvorby úspešného podnikateľského zámeru........................................... 9 

2.2.2 Základné časti podnikateľského zámeru.......................................................... 10 

2.3 Základné postupy pre zaistenie finančných prostriedkov........................................ 11 

2.3.1 Samofinancovanie .......................................................................................... 11 

2.3.2 Úver ............................................................................................................... 12 

2.3.3 Leasing........................................................................................................... 12 

2.4.1 Analýza makroprostredia ................................................................................ 13 

2.4.2 Analýza mikroprostredia................................................................................. 14 

2.4.3 SWOT analýza ............................................................................................... 14 

2.5 Vymedzenie základných pojmov stratégie ............................................................. 16 

2.5.1 Definície stratégie........................................................................................... 16 

2.5.2 Vízia spoločnosti ............................................................................................ 17 

2.5.3 Misia, poslanie ............................................................................................... 17 

2.5.4 Model GOSPA ............................................................................................... 18 

2.6 Stratégia rastu spoločnosti ..................................................................................... 19 

2.6.1 Turbostratégia podľa Briana Tracyho.............................................................. 19 

2.7 Marketingová stratégia .......................................................................................... 21 

2.7.1 Inovácia produktu v danom trhu i mimo daný trh............................................ 22 

2.7.2 Inovatívny marketing na úrovni produktu ....................................................... 23 

2.7.3 Marketingový mix .......................................................................................... 23 

2.7.4 Marketing fitnescentier ................................................................................... 25 

2.8 Povinnosti zamestnávateľa..................................................................................... 26 

3 Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným ............................................................. 30 

3.1 Vybrané právne normy podnikania – živnosť, s. r. o. ............................................. 30 

3.1.1 Živnosť........................................................................................................... 30 



2 
 

3.1.2 Spoločnosť s ručením obmedzeným................................................................ 31 

3.2 Postup pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným ........................................ 32 

3.2.1 Výber názvu ................................................................................................... 32 

3.2.2 Výber predmetov činnosti............................................................................... 33 

3.2.3 Určenie sídla spoločnosti ................................................................................ 34 

3.2.4 Spísanie spoločenskej zmluvy......................................................................... 35 

3.2.5 Overenie notárom ........................................................................................... 35 

3.2.6 Registrácia na živnostenskom úrade................................................................ 35 

3.2.7 Podanie návrhu na zápis do obchodného registra ............................................ 36 

4 Podnikateľský zámer.................................................................................................... 37 

4.1 Úvod a charakteristika spoločnosti......................................................................... 37 

4.2 Predstavenie spoločnosti........................................................................................ 38 

4.3 Organizačná štruktúra............................................................................................ 39 

4.4 Vlastníci podniku................................................................................................... 39 

4.5 Strategická analýza ................................................................................................ 40 

4.5.1 Analýza makroprostredia ................................................................................ 40 

4.5.2 Analýza mikroprostredia (externá analýza) ..................................................... 42 

4.5.3 Analýza mikroprostredia (interná analýza)...................................................... 43 

4.6 Stratégia spoločnosti.............................................................................................. 44 

4.6.1 Vízia spoločnosti ............................................................................................ 45 

4.6.2 Misia, poslanie ............................................................................................... 45 

4.6.3 Ciele spoločnosti (Model GOSPA) ................................................................. 46 

4.7 Marketingová stratégia .......................................................................................... 49 

4.7.1 Inovácie v poskytovaní služieb fitnescentra na danom trhu ............................. 49 

4.7.2 Marketingový mix .......................................................................................... 50 

4.8 Predpokladaný rozpis cvičení................................................................................. 53 

4.9 Zamestnanci podniku, ich pracovná náplň a odmeňovanie ..................................... 53 

4.10 Majetková štruktúra ........................................................................................... 54 

4.11 Ponúkané služby, ich ceny a odhad tržieb........................................................... 56 

4.11.1 Ceny ponúkaných služieb ...............................................................................56 

4.11.2 Ceny ponúkaného doplnkového tovaru ........................................................... 57 

4.11.3 Odhad tržieb ................................................................................................... 58 

4.12 Finančný plán spoločnosti .................................................................................. 60 

4.12.1 Odpisy dlhodobého hmotného majetku ........................................................... 61 



3 
 

4.12.2 Počiatočné výdavky a spôsob ich financovania ............................................... 61 

4.12.3 Výpočet splátok úveru, úroku. ........................................................................ 62 

4.12.4 Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2011................................................................. 64 

4.12.5 Výkaz ziskov a strát pre nasledujúce roky....................................................... 64 

5 Záver ........................................................................................................................... 66 

Zoznam použitej literatúry ................................................................................................... 67 

Zoznam použitých skratiek .................................................................................................. 70 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce.................................................................... 71 

Zoznam príloh ..................................................................................................................... 72 

Prílohy  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

1 Úvod 

 
V súčasnej dobe je veľmi zložité založiť novú spoločnosť, ktorá by na trhu obstála. Dnes, vo 

vysoko konkurenčnom boji, mnohí začínajúci podnikatelia nevydržia. Neúspech novo 

vzniknutých spoločností je ale vo veľkej miere neúspechom samých podnikateľov. 

Mnohokrát sa všetko začne už myšlienkou samotného podnikania. Podnikateľ si zle zvolí 

oblasť, v ktorej chce podnikať. Nemá žiadne skúsenosti s daným oborom podnikania. Práca, 

ktorú následne vykonáva ho nebaví a sám ju ani nevie kvalitne odviesť. Ak si niekoho 

zamestná, kto riadi za neho spoločnosť, nemôže ho nijakým spôsobom skontrolovať. Ďalším 

problémom je nekvalitný podnikateľský zámer. Informácie, ktoré sú v ňom uvedené, nie sú 

ničím podložené a realita je úplne iná. Taktiež si v ňom spoločnosti neurčia merateľné ciele, 

nedefinujú víziu, stratégiu a poslanie. To zanedbávajú hlavne malé a stredné podniky. Potom 

len bezcieľne blúdia, kráčajú do neznáma.  

 

Podnikatelia často zabúdajú na hlavný zmysel podnikania. Zmyslom nie je dosahovanie zisku, 

rozširovanie tržného podielu. Samozrejme sú to ciele, ktoré sú dôležité. Nie sú však zmyslom. 

Zmysel podnikania je priniesť na trh hodnotu. Predovšetkým nové hodnoty, nové výrobky a 

služby. Otvoriť nové priestory trhu a priniesť pre druhých niečo nové a lepšie. Mojou veľkou 

inšpiráciou sa stal úspešný podnikateľ Tomáš Baťa. Tomáš Baťa je typický podnikateľ, ktorý 

na trhu tvorí, otvára nové priestory, prináša nové hodnoty. Pri tom všetkom nezabúda, akí sú 

dôležití jeho zamestnanci, aké sú dôležité vzťahy so záujmovými stranami. Taktiež ako jeden 

z prvých si uvedomuje dôležitosť marketingu a inovácií. Určite by si jeho myšlienky, 

postrehy, zákony mal prečítať každý začínajúci podnikateľ. Myslím, že by potom tých 

neúspešných bolo menej.  

 

Za cieľ diplomovej práce si v prvom rade ukladám vytvoriť hodnotu - službu, ktorá 

bude druhým prinášať pozitívne účinky a zlepšovať ich životy. Nájsť voľný priestor na 

trhu, kde svoje nápady a myšlienky môžem realizovať. V oblasti, ktorá je mi blízka, 

ktorá ma baví, a v ktorej v súčasnosti pracujem.  Ďalej fiktívne založenie spoločnosti s 

ručením obmedzeným. Ako po formálnej stránke (všetky potrebné postupy, 

dokumenty), tak po neformálnej stránke. Zámerne som spojila založenie spoločnosti a 

stratégiu rozvoja. Stratégiu rozvoja potrebuje každá začínajúca spoločnosť. 

Samozrejmosťou je vytvorenie podnikateľského zámeru, ktorý bude podložený na 

kvalitných informáciách. Doplnený o víziu, poslanie, merateľné ciele a stratégiu.  
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V prvej časti práce sa nachádzajú teoretické východiská. V krátkosti som charakterizovala 

podnikanie v súčasnej dobe a princípy úspešných spoločností 21. storočia. Ďalej nasleduje 

teória podnikateľského zámeru. Keďže som sa rozhodovala o spôsobe financovania 

počiatočných investícií podniku, porovnávala som výhody a nevýhody rôznych druhov 

financovania (leasing, úver, samofinancovanie). Teoretická časť pokračuje strategickou 

analýzou a definíciami stratégie, vízie, cieľov a modelu GOSPA. Špecifickú časť tvorí 

definovanie stratégie rastu a turbostratégie podľa Briana Tracyho, marketingovej stratégie a 

marketingu fitnescentier. Taktiež je podčiarknutá dôležitosť marketingu a inovácií. Posledná 

časť je venovaná povinnostiam zamestnávateľa. 

 

V druhej časti opisujem presný postup založenia spoločnosti s ručením obmedzeným. V 

mojom prípade som sa rozhodovala medzi založením spoločnosti s ručením obmedzeným a 

podnikaním na základe živnostenského oprávnenia. Táto časť preto začína zhrnutím výhod a 

nevýhod spomenutých právnych foriem podnikania. Ďalej sú spomenuté presné kroky, 

ktorými každá novovznikajúca spoločnosť musí prejsť.  Začínajúc od výberu vhodného mena 

spoločnosti a končiac pri podaní návrhu o zapísanie spoločnosti do obchodného registra. 

Všetky potrebné dokumenty slúžiace k založeniu spoločnosti sú v prílohe diplomovej práce.  

 

Posledná časť diplomovej práce je venovaná podnikateľskému zámeru. V ňom je 

charakterizovaná spoločnosť Fit&Fun s. r. o. - predstavenie spoločnosti, sídlo spoločnosti, 

vlastníci - konatelia,  zamestnanci a organizačná štruktúra, základné imanie spoločnosti. Na 

základe strategickej analýzy makro a mikro prostredia je navrhnutá presná vízia a poslanie 

spoločnosti. Pomocou modelu GOSPA sú definované ciele a postupné kroky ich dosahovania.  

Taktiež je stanovená marketingová stratégia a sú určené konkrétne inovácie ponúkaných 

služieb. Podnikateľský zámer je podložený finančným plánom - predpokladanými tržbami, 

nákladmi a výsledkom hospodárenia. Na konci je vytvorený výkaz ziskov a strát na dobu 6 

rok, pokiaľ bude spoločnosť splácať úver.  
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2 Teoretické východiská  

 

2.1 Zahájenie podnikate ľskej činnosti 

Každá spoločnosť, či už malá alebo veľká potrebuje špecifický, odborný prístup. Preto 

uvádzam i časť o podnikaní v 21. storočí, a niektoré zásady s ním spojené. Nechcem podceniť 

fakt, že sa jedná o malú spoločnosť, ktorá nepotrebuje špeciálne riadenie. I takáto spoločnosť 

potrebuje stratégiu, víziu, či poslanie, ktoré sú priamo „ušité“ na daný trhy.  

 

Dovolím si zacitovať úspešného a múdreho podnikateľa Tomáša Baťu. „Nejhlavnější smysl 

podnikání a práce: všechno, co podporuje, rozmnožuje a zlepšuje život, tvoří nové hodnoty, 

a tudíž se také nakonec samo zaplatí.“ Preto i anglické slovo entrepreneur, ktoré prekladáme 

ako podnikateľ, môžeme preložiť aj ako: ten, kto prináša na trh nové hodnoty, výrobky, nové 

služby. Podnikateľ by mal teda otvárať nové priestory trhu. Živnostník sa živí, ale podnikateľ 

podniká, tvorí pre druhých niečo nové, lepšie. Dá sa povedať, že v súčasnosti by sme u nás 

našli viac živnostníkov, ako skutočných podnikateľov v pravom slova zmysle. Tých je u nás 

málo. [3] 

2.1.1 Podnikanie v 21. storo čí - Funky Business 

V súčasnosti domáce i svetové trhy zaplavuje ponuka rôznych spoločností. Tisícky firiem 

bojuje o sekundovú pozornosť potenciálneho zákazníka. Cesty a mestá sú zaplavené 

billoardami, televízia reklamnými šotmi, noviny a časopisy sú plné či už menších, alebo 

väčších reklamných plagátov, z internetových stránok na nás blikajú reklamné banery. 

Dnešnú spoločnosť by sme mohli nazvať „Spoločnosťou nadbytku“ , „Spoločnosťou 

založenou na myslení“, „Globálne prepojenou spoločnosťou“ .  

 

Prečo „Spoločnosťou nadbytku“ ? Žijeme v dobe, kde ľudia chcú stále viac. Majú väčší 

výber, viac možností, viac súťaživosti. Automaticky zvyšujú spotrebu. Samozrejme hovorím 

o trhoch rozvinutých spoločností. Spoločnosť Sony uvedie ročne na trh okolo 5 000 nových 

produktov. Walt Disney vytvorí každých päť minút nový produkt – film, knihu, CD alebo 

čokoľvek iného. Nadbytok je v móde a cesta k nemu vedie cez televíziu, ktorou je vybavená 

takmer každá domácnosť. Ku príkladu štatistika, ktorá hovorí, že na konci každého dňa bol 

priemerný Američan vystavený 247 reklám. V dobe, keď dosiahne 18 rokov videl približne 

350 000 reklám. Deregulácia a liberalizácia obchodu zaistili trh v podstate pre každú oblasť 



7 
 

ľudskej činnosti. Na prelome 19. a 20. storočia žilo v trhovom systéme 10-15 percent 

obyvateľstva sveta. Dnes sa hovorí o 90 percentách. Preto smerujeme ku stále dokonalejším 

trhom a totálnej súťaživosti. Zákazník je pánom, ktorého spoločnosť musí počúvať na slovo 

inak skrachuje. [2] 

 

Prečo „Spoločnosťou založenou na myslení“? Walter Wriston, bývalý predseda Citibank 

:“Informácie o peniazoch sú dnes cennejšie, ako samotné peniaze.“ Rovnako by sme to mohli 

tvrdiť aj o produktoch a službách, kde informácie o nich sú cennejšie ako ich ponuka. 

Dôležité nie je však len množstvo informácií, ale aj ich kvalita a včasnosť. Súčasnosť by sme 

mohli nazvať taktiež ako informačný vek. Spoločnosti prestávajú najímať prácu rúk 

a prechádzajú k najímaniu práce mozgov. Táto práca je pre spoločnosti dôležitejšia. Je 

potrebné prichádzať stále s niečím novým. Je potrebné vytvárať hodnotu, ktorá nie je 

hmatateľná. Hodnotu v podobe značky. Veľké a svetoznáme značky (Coca Cola, McDonalds, 

Intel, Gillette) niekedy neponúkajú viac, ako ostatné spoločnosti, je však nad nimi hodnota 

značky, ktorá predáva produkt alebo službu.  Inteligencia a nehmatateľné hodnoty patria 

k sebe. Veľké značky je potrebné vytvoriť, čo nejakú dobu trvá. Často náklady, ktoré sú 

vynaložené na prilákanie stále náročnejších zákazníkov sú vyššie ako skutočné výrobné 

náklady. [2] 

 

Prečo „Globálne prepojenou spoločnosťou“? Žijeme vo svete bez hraníc. Produkty a služby 

ponúkané na domácom trhu, vo veľkej miere nie sú na tomto trhu vyrábané. Otvorenie hraníc 

štátov pre trhy znova zvyšuje ponuku, kvalitu, súťaživosť, konkurenciu. Na čom skutočne 

záleží, je kto vyrobil – nie kde bolo vyrobené. Je to teda made by, nie made in. Zvyšovaniu 

globalizácie pomáhajú medzinárodné inštitúcie ako je napríklad Európska únia, ktorá vytvára 

z globálneho trhu trh lokálny. Odstraňuje zo svojho trhu neefektívnu výrobu. Spája jednotlivé 

štáty, aby využil každý potenciál, ktorý má na maximu. Taktiež svetoznáme značky, ktoré 

operujú globálne a z právneho hľadiska sú lokálne. Otvoreniu hraníc v značnej miere pomáha 

i internet, ktorý je maximálne bezhraničný. Pomocou internetu sa obrovskou rýchlosťou šíria 

informácie, ponuka spoločností. Veľkým trendom sa stávajú internetové obchody, kde 

spoločnosti nemajú veľké náklady na prevádzku a môžu operovať či už na domácom, alebo 

zahraničnom trhu. [2] 

 

Našu spoločnosť toto všetko mení. Menia ju predovšetkým ľudia, ktorí v nej žijú a vytvárajú 

hodnoty. Mení sa v súčasnosti veľmi rýchlo. To čo platilo včera, nemusí platiť dnes. Preto 
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v tomto zmätenom svete sú potrební ľudia, ktorí majú talent, vedia čo chcú, idú kam chcú, 

robia čo chcú a stanú sa tými, ktorými chceli byť. Spoločnosti musia preto presne poznať 

svoju víziu, ciele, stratégiu, aby mohli byť v súčasnom vysoko konkurenčnom trhovom 

prostredí úspešné. [2] 

2.1.2 Princípy úspešnej firmy 21. storo čia.  

Z vyššie uvedeného vykreslenia súčasnosti možno odvodiť princípy, na ktorých by mala byť 

založená úspešná firma 21. storočia. Sú to: 

• Absolútna orientácia na zákazníka. 

• Silný top manažment. 

• Riadenie firmy ako celku. 

• Aktívne vytváranie dopytu a hľadanie nových trhov. 

• Špecifické prednosti a vnímané hodnoty 

• Orientácia na špičkové výsledky. 

• Vysoká výkonnosť. 

• Správne produkty a ich značka. 

• Znalosti základom úspechu.  

• Efektívne portfólio a core business. 

• Rýchlosť a pružnosť. 

• Výkonnostný motivačný systém. 

• Centralizácia. 

• Procesné riadenie. 

• Inovatívnosť. 

• Vytváranie síl podniku prostredníctvom fúzií, akvizícií, aliancií, sieťami, formovanie 

virtuálnych podnikov.  

• Používanie najmodernejších metód manažmentu.  

• Ucelený systém riadenia a plánovania. 

• Využívanie moderných informačných technológií 

• Rešpektovanie zásad Corporate Governance, princípov etiky, spoločenskej 

zodpovednosti a ekologickosti. 

• Kvalifikované strategické riadenie.  

[9] 
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2.2 Podnikate ľský zámer 
 

Podnikateľský plán alebo podnikateľský zámer je základná koncepcia podniku v písomnej 

podobe. Tvorí sa pri zakladaní novej spoločnosti. Je základným rámcom pre budúce 

podnikanie spoločnosti. Slúži ako podnikateľovi, tak aj budúcim veriteľom spoločnosti. 

Podnikateľ na základe podnikateľského zámeru vie, kam má jeho podnikanie smerovať, 

a taktiež si v ňom vypočíta, či bude ziskové. Banky alebo budúci veritelia spoločnosti vedia 

ohodnotiť, či je tento zámer realizovateľný, či podnikateľ môže byť úspešný v budúcnosti. Na 

základe toho sa potom rozhodnú, či mu požičajú finančné prostriedky na začiatok podnikania. 

Taktiež je podnikateľský plán dôležitou súčasťou pri žiadosti o získanie podporných 

prostriedkov z rôznych štátnych fondov, alebo z fondov Európskej únie. [13] 

 

Popis podnikateľského zámeru 

Podnikateľský plán by mal obsahovať: 

• ciele a stratégiu podniku 

• podnikateľský zámer a jeho prednosti 

• vymedzenie trhu, cieľových skupín a konkurentov 

• ďalšie kroky budovania podniku 

• plánovanie obratu, hospodárskeho výsledku a financovania 

 

Ťažiskom podnikateľského plánu sú kvalitatívne vyjadrenia k perspektíve podniku a k jeho 

rozvojovým možnostiam, ale taktiež k očakávaným rizikám.  

[ 13] 

2.2.1 Zásady tvorby úspešného podnikate ľského zámeru 

Pri spracovaní svojho podnikateľského zámeru nevystačí podnikateľ len zo znalosťami 

z branže, v ktorej chce podnikať, alebo už podniká. Musí byť dobre oboznámený 

s ekonomickou politikou štátu, vládnou stratégiou, aktivitami nezávislých organizácií, lebo 

všetky uvedené faktory vo veľkej miere ovplyvňujú podnikateľské prostredie. [14] 

 

 K tomu, aby podnikateľ a jeho podnikanie boli úspešné je nutné pri tvorbe podnikateľského 

zámeru dodržiavať tieto zásady: 
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1. Orientácia plánu na trh  

Je potrebné venovať pozornosť definovaniu trhu, a síce ako a komu sa budú výrobky, alebo 

služby predávať. Preto musíme mať predstavu, aký je trh veľký, ako funguje a akí sú alebo 

budú hlavní zákazníci. Úlohu tu zohráva nie len cena, kvalita produktu, ale aj povesť 

výrobku, či služby a podnikateľa.  

2. Preukázanie predajnosti výrobku 

Realisticky zvážiť prednosti produktu, ktoré zvýšia šancu jeho predajnosti. Zdôrazniť prvky, 

ktoré môžu byť zdrojom konkurenčnej výhody. Odhadnúť prekážky, ktoré musí konkurent 

prekonať, aby mal rovnaké alebo lepšie parametre v hraniciach rentability.  

3. Vierohodnosť, preukázateľnosť a reálnosť zámeru 

Všetky uvedené predpoklady a ciele musia byť reálne a realizovateľné. Informácie, na 

základe ktorých sú tieto predpoklady a ciele definované, musia byť vierohodné a spoľahlivé. 

Dáta musia byť podložené objektívnymi údajmi, lebo sa z nich bude vychádzať pri 

zostavovaní podnikateľského plánu. Musíme si uvedomiť, že je to materiál, ktorý sa 

predkladá množstvu inštitúcií, úradom a bankám, kde si nemôžeme dovoliť uvádzať chybné 

alebo nepresné informácie.  

4. Práca s rizikom  

Keďže plán spracovávame do budúcnosti, budúca realita, ktorú predpokladáme sa môže 

zmeniť vplyvom mnoho faktorov. Je preto potrebné s týmto rizikom počítať a snažiť sa ho 

eliminovať už pri zostavovaní zámeru, pred začiatkom podnikania. To sa nám môže podariť 

na základe rozpracovania rôznych variant budúcnosti – pesimistickej, optimistickej, 

optimálnej – reálnej.  Jedná sa o určitú podobu SWOT analýzy, pričom ak ju podnikateľ 

pozná, je vo výhode, preto je jej aplikácia odporúčaná. [14] 

2.2.2 Základné časti podnikate ľského zámeru 

Podnikateľský zámer môžeme rozčleniť do troch základných častí:  

• Titulná strana 

V nej uvádzame základné informácie o spoločnosti. A síce: názov a sídlo spoločnosti, dátum 

založenia, meno podnikateľa, kontaktná adresa, adresa sídla spoločnosti, číslo telefónu, faxu, 

e-mailová adresa, predmet  podnikania, práva forma, vlastnícke vzťahy. [13] 

• Stručný súhrn 

Táto časť by mala byť krátkou, ale vyčerpávajúcou výpoveďou o firme a mala by upútať 

svojou „stavbou“. Začína spravidla stručným popisom podnikateľskej stratégie, cez 

hodnotenie súčasnej situácie, vrátane odhadu a hodnotenia rizík. Môžeme zaradiť 
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pesimistické, optimistické a reálne hodnotenie skutočnosti. Ďalej by mala obsahovať popis 

výrobku, či služby, kam chceme predmet činnosti umiestniť, kategóriu zákazníkov, pre 

ktorých je produkt určený, jeho prípadnú výnimočnosť či zvláštnosť. Mala by krátko 

a výstižne opísať trh a konkurenčné prostredie. Identifikovať kto sú naši konkurenti, ich 

prednosti a nedostatky.  Taktiež pre lepšiu predstavu fungovania budúceho podniku uvádzame 

organizačnú štruktúru a zamestnancov, pôsobisko firmy. Dôležitou súčasťou sú i marketing 

a predaj. Nemal by chýbať voľba a opis zvolenej marketingovej stratégie. [14] 

• Ekonomické prepočty  

Táto časť by mala podporiť predchádzajúci popis podrobnými kalkuláciami a číselnými 

údajmi. Je dôležité, aby číselné údaje vychádzali z dokumentovaných prameňov a boli 

aktuálne k dátumu predkladania zámeru. Môžeme teda hovoriť o finančnom plánovaní 

budúcnosti. Kde zaradzujeme plánovanie investícií, nákladov, obratu a výsledku 

hospodárenia. Zostavujeme teda plán predpokladaných príjmov a výdajov – cash-flow, ktorý 

by mal byť zostavený aspoň na predchádzajúce obdobie piatich rokov. [13] 

2.3 Základné postupy pre zaistenie finan čných prostriedkov 
 

Na otázku koľko peňazí budeme potrebovať k financovaniu nového podniku nám odpovie 

podnikateľský zámer. Tieto prostriedky sú nutné na založenie a rozbehnutie nového podniku. 

Taktiež vytvorenie rezervy k pokrytiu prípadnej strany na začiatku podnikania. Toto 

počiatočné financovanie na začiatku podnikania môžeme hradiť tromi spôsobmi. Buď sa 

jedná o samofinancovanie z vlastných prostriedkov, alebo o leasing, či úver z cudzích 

prostriedkov. Taktiež špecifický spôsob financovania je prostredníctvom euro fondov alebo 

rôznych štátnych dotácií.  

2.3.1 Samofinancovanie 

Samofinancovanie znamená, že si majetok kupujem v hotovosti zo svojich vlastných zdrojov. 

I napriek tomu, že máme k dispozícií voľné finančné prostriedky, je treba brať do úvahy 

náklady obetovaných príležitostí. Náklady obetovaných príležitostí v tomto prípade 

znamenajú prospech, o ktorý je dotyčný subjekt pripravený tým, že sa rozhodne pre inú 

alternatívu. Hlavnou nevýhodou tohto obstarania je nutnosť vysokého jednorazového 

vynaloženia hotovosti, čo sa negatívne premieta v cash-flow. Taktiež si nemôžeme tento 

výdaj na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku zahrnúť do daňovo 

uznateľných nákladov. Daňovo uznateľným nákladom sa stávajú až odpisy DHM a DNM, čo 
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nie je vzhľadom k jednorazovému vynaloženiu finančných prostriedkov z ekonomického 

hľadiska efektívne.  [5] 

Samozrejme má kúpa z vlastných finančných prostriedkov radu výhod. Podnik sa nezadlžuje, 

stáva sa okamžitým vlastníkom majetku, nie je teda obmedzovaný v možnostiach nakladania 

s týmto majetkom. Peňažné toky v ďalšom období nie sú zaťažené úverovými, či 

leasingovými splátkami a nákladmi spojenými s touto formou financovania. (Napr. poplatky 

za správu a uzavretie úverových a leasingových zmlúv, za vedenie úverových účtov, ...) [5] 

2.3.2 Úver  

Pri kúpe majetku na úver podnik nepotrebuje väčšie množstvo finančných prostriedkov 

z vlastných zdrojov. Tie si zaobstará prostredníctvom banky alebo úverovej inštitúcie. 

Majetok je obstaraný z cudzích finančných prostriedkov, ale okamžikom kúpy je podnik jeho 

vlastníkom. Ďalšou veľkou výhodou je, že úroky z úveru sú daňovo uznateľným nákladom.  

Nevýhodou kúpi majetku na úver je nutnosť vynaložiť ďalšie náklady, ktoré sú s tým spojené 

– platenie úrokov z úveru, poplatky spojené s vedením úverových účtov, poplatky za 

vyriadenie žiadosti o úver, ... Prijatím úveru sa stávame dlžníkmi, čo sa prejaví i v súvahe 

spoločnosti, kde dochádza o zvýšenie cudzích zdrojov krytia. To môže zhoršiť pozíciu 

podniku v prípade hodnotenia rizikovosti investormi a obchodnými partnermi. Ďalšou 

nevýhodou úveru je administratívna náročnosť vybavenia úveru. Banky si svojho klienta 

preverujú, žiadajú ručiteľa, alebo majetok, na ktorý je možné uvaliť záložné právo. [5] 

2.3.3 Leasing 

Tretí spôsob nadobudnutia majetku je kúpa majetku na leasing. Táto forma má taktiež svoje 

výhody i nevýhody, ako v predchádzajúcich prípadoch. Medzi nevýhody obstarania majetku 

na leasing radíme fakt, že vlastnícke právo na majetok, ostáva po celú dobu leasingu 

prenajímateľovi. V prípade operatívneho leasingu nedôjde k prevodu majetku vôbec. 

Nájomca si teda nemôže uplatňovať odpisy dlhodobého majetku. Na nájomcu prechádza iba 

právo tento majetok používať, za čo sa zmluve zaväzuje platiť leasingové splátky. Hoci nie je 

vlastníkom majetku, prenáša prenajímateľ na nájomcu riziká spojené s vlastníctvom majetku. 

Nájomca je povinný platiť poistenie majetku, a náklady spojené s opravami prenajatého 

majetku. Hoci je riziko vo veľkej časti na nájomcovi, jeho práva voľne disponovať 
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s majetkom sú dosť obmedzené. K nevýhodám leasingu je taktiež radená ťažko 

vypovedateľná leasingová zmluva zo strany nájomcu. [9] 

Výhody tejto formy financovania sú podobné ako pri úvery- podnik nepotrebuje k dátumu 

kúpy majetku veľký objem finančných prostriedkov, nájomné je daňovo uznateľný náklad. 

Veľkou výhodou oproti obstaraniu majetku na úver je fakt, že leasing nepredstavuje účtovnú 

zadlženosť, teda sa nám nezobrazí v cudzích zdrojoch v súvahe podniku. O záväzkoch 

z leasingu sa účtuje len v podsúvahovej evidencií. Ďalšou výhodou leasingu oproti úveru je 

jeho malá administratívna náročnosť vybavovania. K spísaniu leasingovej zmluvy obvykle 

stačí potvrdenie o výške príjmov fyzickej osoby, u právnických osôb účtovná závierka za 

minulé obdobia. Leasingové spoločnosti poskytujú doplnkové služby za výhodnejších 

podmienok ako je na trhu bežné. Jedná sa hlavne o poistenie prenajímaného majetku. [9] 

2.4 Strategická analýza 
 

Úspešnosť firmy je závislá na celej rade faktorov. Jednak od faktorov, ktoré je firma schopná 

bezprostredne ovplyvňovať pomocou zvolenej stratégie a jednak od faktorov, ktoré 

ovplyvňujú firmu. Z toho pohľadu je potrebné odlišovať:  

• Analýzu makroprostredia 

• Analýzu mikroprostredia 

2.4.1 Analýza makroprostredia 

Oblasť makroprostredia tvorí mnoho významných faktorov, ktoré firma nemôže takmer vôbec 

ovplyvňovať. Jedná sa hlavne o momentálne spoločensko-politicko-ekonomické vzťahy, ktoré 

určujú pravidlá chovania a prístupy jednotlivých tržných subjektov voči sebe navzájom i voči 

štátu, a ktoré predstavujú určité danosti, pokiaľ ide o úroveň ekonomiky, infraštruktúry, atď. 

Do týchto faktorov radíme: 

• Ekonomické podmienky – a to hlavne reálne a nominálne mzdy, infláciu a menové 

kurzy. 

• Politicko-právné podmienky – zákony a predpisy, smernice, medzinárodné vzťahy. 

• Prírodné podmienky – klimatické podmienky, vodné hospodárstvo, topografia.  

• Ekologické podmienky – obmedzenia prírodných zdrojov, nové technológie 

a materiály 

• Sociálne kultúrne podmienky – zvyky a tradície, filozofia, náboženstvo, životný štýl 
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• Demografické podmienky – veková štruktúra obyvateľstva, vývoj pôrodnosti, počet 

obyvateľov danej oblasti. [15] 

2.4.2 Analýza mikroprostredia 

Mikroprostredia predstavuje jednotlivé trhové subjekty, ktoré obklopujú firmu. Spoločnosť 

ich môže viac alebo menej ovplyvňovať pri realizácií svojej marketingovej činnosti. Analýzu 

mikroprostredia môžeme rozčleniť na dve oblasti: 

A. Externá analýza, kde radíme: 

• Analýzu trhu – objem, štruktúra a vývoj trhu 

• Analýzu zákazníka – charakter zákazníkov bude hrať úlohu pri analýze istoty, 

rozsahu, predvídateľnosti dopytu. Členíme ich na : konečných zákazníkov, 

priemyselné podniky, obchodné podniky, verejné inštitúcie.  

• Analýzu konkurencie – spoločnosť ovplyvňuje konkurencia vnútri odvetvia, 

hrozba nových konkurentov, hrozba substitučných výrobkov, vyjednávacia sila 

kupujúceho a dodávateľov  – v prípade monopolu, oligopolu, polypolu.  

• Analýzu distribúcie – cieľom je identifikovať silné a slabé stránky 

distribučných kanálov, pomocou ktorých sa dostáva produkt ku konečnému 

spotrebiteľovi. Môžu to byť : individuálne podnik. zariadenia, mimo 

podnikové tržné subjekty, samostatné nákupné a odbytové organizácie.  

• Analýzu makroprostredia – širšieho okolia ( verejnosť a záujmové skupiny – 

filozofia, etika a morálka, veda a výchova, technika a technológia, ...) 

B. Internú analýzu, kde radíme :  

• Analýzu interných podmienok spoločnosti - vo všetkých činnostiach hodnotového 

reťazca spoločnosti, vrátane úrovne vlastného manažmentu. Úlohou je nájsť ako 

prednosti, tak nedostatky a to hlavne v : top-managemente firmy, vývoji 

a výskume, výrobe, odbyte, nákupe, financovaní, personalistike, marketingu 

a v neposlednom rade i v analýze obratu a podiely na trhu. [15] 

2.4.3 SWOT analýza 

Je veľmi užitočným nástrojom pre internú analýzu spoločnosti. Pomáha nám pochopiť 

jednotlivé procesy v podniku a činiť dôležité rozhodnutia. SWOT analýza poskytuje rámec 

pre zhodnotenie stratégie, poslania, cieľov spoločnosti. Pomáha určiť spoločnosti smer, a je 

inšpiráciou pre nové nápady rozvoja. Celkovo sa SWOT analýza využíva pri obchodnom 
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plánovaní, strategickom plánovaní, hodnotení konkurencie, vývoji nových produktov, pre 

účely marketingu a často i pri brainstormingu. [16]  

 

V prípade začínajúcej spoločnosti (akou je Fit&Fun, s. r. o.) je SWOT analýza nástrojom 

zhodnotenia situácie a učinenia rozhodnutia, či podnikateľský subjekt má začať s podnikaním 

v danom obore.  

Obrázok č. 2.3. : SWOT analýza [19]  

 

Silné stránky - schopnosti, znalosti, kvalifikácia, konkurenčné výhody, majetok, návratnosť 

investícií, marketing, inovácie, komunikácia, kultúrne aspekty (postoje, správanie 

zákazníkov),... 

Slabé stránky - povesť, peňažné toky, spoľahlivosť dát, informácií, nedostatok skúsenosti, 

odhodlania, chyby vo vedení, ... 

Príležitosti -  rozvoj trhu, zmena životného štýlu, trendov, vývoj, inovácie, nové partnerstvá, 

globálne vplyvy, módne vplyvy, .. 

Hrozby - legislatívne dopady, strata kľúčových zamestnancov, ekonomická kríza, zmena 

dopytu na trhu, neschopnosť splácania úveru, ... [16] 
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2.5 Vymedzenie základných pojmov stratégie 
 

Medzi základné pojmy, ktoré sú spojené so stratégiou patrí vízia, misia a poslanie spoločnosti. 

V nasledujúcej časti si tieto pojmy ozrejmíme. Je dôležité ich správne pochopiť, aby sme ich 

vo svojom podniku mohli správne definovať.  

2.5.1 Definície stratégie  

Stratégiu definovalo mnoho odborníkov. Dovolím si spomenúť práve dvoch, ktorých definície 

stratégie sú pre mňa najviac výstižné. A. Chandler chápe stratégiu ako súbor cieľov, 

prostriedkov a zdrojov: "ur čenie základných dlhodobých cieľov podniku, spôsoby ich 

dosiahnutia a alokácia zdrojov nevyhnutných na uskutočnenie týchto cieľov ." 

 

H. Mintzberg má netradičný prístup k definovaniu stratégie. Definoval ju pomocou "5P". 

Stratégiu môžeme teda chápať ako: 

• Plan (plán) – Cieľavedomé usmerňované konanie. Je návodom na správanie sa 

v určitej situácií. Konkrétne situácie sú riešené na základe vopred zostavených plánov.  

• Ploy (manéver, činnosť) – Je súčasťou plánu a je stratégiou v zmysle úskoku alebo 

lstí, prostredníctvom ktorého chce podnik zmiasť svojich súperov bez toho, aby im 

odhalil svoje skutočné zámery.  

• Pattern (šablónu, vzor) – Je určitá pravidelnosť v správaní, konaní, je to určitá logika 

strategického myslenia, ktorú možno pozorovať v zamýšľaných i neplánovaných 

aktivitách podniku (náhodne vznikajúca stratégia). Mintzberg definoval stratégiu nie 

len ako plán (ktorý sa v skutočnosti ani nemusí uskutočniť) alebo manéver, ale taktiež 

ako vzor správania. Určité modelové situácie.  

• Position (postavenie) – Znamená umiestnenie podniku v prostredí. Bližšie sa dá 

vyjadriť ako výrobková a trhová pozícia na vybranom trhu. Vnútorná a vonkajšia 

previazanosť spoločnosti. 

• Perspective (pohľad) – Podnik má vedenie so spoločnou perspektívou. Organizácia sa 

skladá z individuálnych jedincov, ktorí majú odlišné pohľady na situácie. Úlohou je 

vypracovanie vízie, a stratégie, ktoré budú zdieľané každým článkom spoločnosti. [17] 

 

Keby sme zhrnuli rôzne dostupné definície mohli by sme urobiť záver. A síce, že stratégiu 

potrebujeme k tomu, aby sme mohli dlhodobo naplánovať očakávania záujmových strán. 

Tieto očakávania sa snažíme naplánovať v určitom prostredí, kultúre a v konkrétnej 
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organizačnej štruktúre. Stratégiu tvoria ľudia. Aby bola naša stratégie účinná je potrebné, aby 

sa s ňou všetci stotožnili. Toto dosiahneme tak, že sa na procese stratégie budú všetci 

podieľať. Po stanovený vízie, misie, cieľov spoločnosti si stanovujeme stratégiu. Mal by to 

byť náš návod na to, ako stanovené ciele dosiahneme za podmienok na trhu, ako budeme 

plniť určené poslanie a držať sa vytýčenej vízie. [6] 

2.5.2 Vízia spolo čnosti 

Vízia spoločnosti podobne ako poslanie odpovedá na smer rozvoja spoločnosti ale na dobu 10 

až 20 rokov. Je menej konkrétna ako poslanie. Vízia znamená „vytváranie budúcnosti“. 

Odpovedáme si na otázku, ako by sme chceli svoju firmu vidieť v budúcnosti. Dôležité je si 

uvedomiť, čo popisujeme, o čom hovoríme, a vedieť to reálne použiť vo firme. Na základe 

vízie potom môžeme stanoviť poslanie. [7] 

2.5.3 Misia, poslanie 

Misia a poslanie tieto dve slová môžeme považovať za synonymá. Poslanie alebo misia 

vyjadrujú, prečo daný podnik na trhu funguje. Podnik musí byť založený za určitým účelom. 

Musí druhým prinášať hodnoty a otvárať nové priestory trhu.  

 

Poslanie, ktoré si každá spoločnosť vytýči, by malo motivovať ľudí vo vnútri spoločnosti 

a ukazovať svojim zákazníkom, čo pre nich spoločnosť pripravuje do budúcnosti. Misia musí 

byť presne definovaná, aby ľudia chápali, prečo podnik existuje a kam smeruje. Poslanie by 

malo vychádzať zo stanovených hodnôt a víze spoločnosti. Slúži ako meradlo pre zaistenie, či 

sa firma neodchyľuje od určeného smeru. Z poslania spoločnosti by sme mali byť schopný 

rozpracovať konkrétne ciele a tieto dlhodobé ciele neskôr aj plniť. Dobré poslanie by sa malo 

vyznačovať tromi charakteristikami: 

• sústredenie na obmedzený počet cieľov 

• zdôrazňovať politiku a hodnoty, ktoré firma ctí 

• vymedzovať pole pôsobnosti 

 

Poslanie by malo vymedzovať aspoň čiastočné meradlá: 

• prečo je firma na trhu 

• ako sa chce vymedzovať voči zamestnancom 

• čo chce urobiť pre vlastníkov 

• ako sa vymedzuje k vonkajšiemu prostrediu [7]  
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2.5.4 Model GOSPA 

Tento model sa využíva pri strategickom plánovaní. Oslovil ma svojou konkrétnosťou. 

Spoločnosť si vytvára nie len ciele, ale aj spôsoby postupného dosahovania týchto cieľov. 

Zhrňuje skratku piatich slov, ktorými si vytvoríte základ pre úspešné podnikanie: 

• Goals– ciele  

Základnou charakteristikou cieľov je, že sú vždy merateľné. Ide o najlepšie výsledky, ktoré 

chceme dosiahnuť. Tieto najlepšie výsledky si určujeme v oblastiach: obratu, zisku, 

ukazovateľov rastu, podielu na trhu, percentuálnej návratnosti imania, hodnoty majetku, 

investícií alebo tržieb.   

• Objectivies – úlohy  

Môžem o nich hovoriť ako o schodíkoch, ktoré musíme zdolať, aby sme dosiahli stanovené 

ciele. Medzi dočasné úlohy môžu patriť: konkrétna miera návratnosti propagácie, úroveň 

predaja určitých výrobkov alebo služieb, nižšia miera poruchovosti, alebo vyšší predaj.  

• Strategy – stratégia  

Definujeme ju ako rozdielne postupy, podľa ktorých môžeme splniť svoje úlohy a dosiahnuť 

svojich cieľov. Je mnoho ciest, ktorými sa dá postupovať pri plnení stanovených cieľov, je na 

spoločnosti, ktorú si vyberie. Práve tá vybratá cesta sa potom pre ňu stane stratégiou a môže 

znamenať úspech alebo neúspech pri plnení cieľov. Napríklad, dosiahnutie určitej úrovne 

ziskovosti bude vyžadovať produkciu a predaj určitého množstva výrobkov alebo služieb na 

určitom trhu, určitým spôsobom.  

• Plans – plány  

Môžeme inými slovami nazvať aj detailnými projektmi, ako dosiahnuť cieľov spoločnosti. Sú 

zložené z postupných, čo najpresnejšie vypracovaných zoznamov, ktoré nás deň po dni 

dovedú z pozície na ktorej sa nachádzame, do pozície kam sa chceme dostať. Plány sú 

rozčlenené podľa poradia a priorít, tak sa nám podarí ich uskutočniť v kratšom čase a 

efektívnejšie. V podnikateľskom živote idú jeden za druhým projekty, ktoré môžeme 

definovať ako paralelné činnosti – práca tvorená rôznymi malými úlohami. Aby sme 

dokončili väčšiu úlohu, musíme každú z menších urobiť správne. Preto schopnosť plánovať, 

organizovať a dokončovať stále väčšie a komplikovanejšie paralelné činnosti je 

najdôležitejším prvkom úspechu v akejkoľvek oblasti. 

• Actions – činy 

Tým najspodnejším článkom v procese GOSPA sú činy. Sú to určité úlohy, ktoré musíme 

splniť, aby sme uskutočnili plány, realizovali stratégiu, splnili úlohy potrebné k dosiahnutiu 
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cieľov. Každá dôležitá úloha musí byť jasná, merateľná a časovo ohraničená. Jej vykonaním 

musí byť poverená osoba, ktorá je spôsobilá vykonať úlohu správne, včas a v rámci rozpočtu. 

[1] 

2.6 Stratégia rastu spolo čnosti 
 
Túto stratégiu som zvolila preto, lebo zakladám novú spoločnosť na trhu, ktorá sa musí 

presadiť a rásť. Začína dá sa povedať od nuly. Táto stratégia obvykle predpokladá vyššie 

investície, samozrejme s vyššou rizikovosťou ich financovania, pričom môže viesť 

krátkodobo i k nižšej efektivite.  

 

Dobre známy postup, ako rozhodovať o stratégií rastu je Ansoffova matica. Do tohto postupu 

spadá: 

• Penetrácia trhu – hľadá spôsob, ako zvýšiť predaj existujúceho výrobku, alebo 

služby. Jedná sa o expanziu na rovnakom trhu s rovnakým produktom pre rovnakých 

zákazníkov.  

• Rozvoj trhu – tento spôsob stratégie je trochu rizikový. Snaží sa zaviesť existujúci 

produkt na nové trhy.  

• Rozvoj produktu alebo služby – taktiež sa jedná o rizikovú stratégiu. Výdaje 

vstupov sú často dosť vysoké. Pod touto stratégiou rozumieme zavedenie nového 

výrobku alebo služby na súčasné trhy, aby nahradil súčasné produkty. Je to 

ambiciózna stratégia, ktorá vyžaduje udržateľné výhody voči konkurentom. Tieto 

výhody zabezpečujú, aby bol produkt v očiach zákazníkov odlišný a inovatívny.  

• Stratégia diverzifikácie – jedná sa o dodávanie úplne nových produktov na úplne 

nové trhy. Pre firmu to znamená vstup do celkom ťažkej strategickej oblasti. Táto 

stratégia je riziková z hľadiska výdajov a možnosti neúspechu nového výrobku. Volia 

ju skutoční inovátori, ktorí sú motivovaný očakávanou vysokou návratnosťou 

vložených prostriedkov. [10] 

2.6.1 Turbostratégia pod ľa Briana Tracyho 

V tejto kapitole by som uviedla zhrňujúce pravidlá a techniky, na základe ktorých budem 

vytvárať stratégiu novovzniknutej spoločnosti. Mojou veľkou inšpiráciou bola kniha Briana 

Tracyho – „Jak úspěšně řídit firmu“. Dá sa povedať, že nasledujúcimi pravidlami som sa 

riadila i pri písaní praktickej časti - podnikateľského zámeru. Vybrala som z nej pravidlá, 
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ktoré by mohli pomôcť pri založení novej spoločnosti, a ktoré by pomohli spoločnosti v jej 

počiatkoch pri raste. Je to nasledujúcich 12 pravidiel:  

1. Začnite tam, kde ste – Vyberte si to, v čom ste dobrý. Zamerajte sa na oblasť, 

v ktorej máte špeciálne nadanie, schopnosti, znalosti, skúsenosti. Obklopte sa ľuďmi, 

ktorí taktiež môžu ponúknuť skúsenosti, profesionalitu v obore, v ktorom začínate 

podnikať.  

2. Vypracujte základnú obchodnú analýzu – Presné popísanie cieľov v podnikaní, 

popis ideálneho zákazníka, charakteristika špeciálnych predností, výhod oproti 

konkurencií - konkurenčné výhody. 

3. Rozhodnite sa, čo presne chcete – využitie modelu GOSPA (viď vyššie).  

4. Navrhnite svoju ideálnu budúcnosť- Vytvorte si 5 ročnú ideálnu predstavu 

o budúcnosti spoločnosti. Túto predstavu popíšte, vyjadrite, zdieľajte a inšpirujte ňou 

ostatných – vytvorte víziu spoločnosti. „Najlepší spôsob ako predpovedať budúcnosť 

je vytvoriť ju“ Peter Drucker 

5. Vytvorte prehlásenie o poslaní vašej spoločnosti – Stanovenie osobných dôvodov 

preto, čo robíme – ciel, zmysel. Vyjasniť si tri kľúčové hodnoty spoločnosti, pre ktoré 

bola založená. Na základe stanovených hodnôt a vízie napísať prehlásenie o jej poslaní 

– ideálny popis toho, čo chcete v budúcnosti pre svojich zákazníkov dosiahnuť, kam 

smeruje.  

6. Vyberte si správnych ľudí – Vytvorte tým vysoko motivovaných, schopných 

a pozitívne zmýšľajúcich zamestnancov. Starostlivo vyberajte zamestnancov. 

Prijímajte sympatických a optimistických ľudí. Skontroluje referencie. S vybranými 

kandidátmi opakovane hovorte. Nikdy nerozhodujte o prijatí, resp. neprijatí 

zamestnanca sami. Priebežne zdôrazňujte, aké výsledky od každého človeka 

očakávate.  

7. Obchodujte efektívnejšie – Dajte na prvé miesto marketing a inovácie, ktoré 

prinášajú výsledky. Zamerajte sa na: špecializáciu, diferenciáciu, segmentáciu 

a koncentráciu.  

8. Poznajte svoju konkurenciu – Kto z konkurencie obchoduje presne s tými 

zákazníkmi, ktorých chceme nalákať. Prečo naši zákazníci chodia nakupovať ku 

konkurencií? Aké výhody u nej nachádzajú?  Analýza prvkov, v ktorých sme lepší ako 

naša konkurencia. V čom je naša konkurencia zraniteľná? Ako to môžeme využiť vo 

svoj prospech?  
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9. Vybudujte svojej spoločnosti takú pozíciu, aby mala úspech – U zákazníkov je 

potrebné vytvoriť pozitívnu predstavu o spoločnosti. Naši zákazníci sa na základe tejto 

predstavy musia k nám opätovne vracať a v dobrom sa medzi sebou o nás rozprávať. 

Profesor Leon Festinger z Harvardu prišiel na to, že ľudia majú jednotlivé výrobky, 

alebo služby spojené s určitou frázou, alebo dokonca jediným slovom. Preto musíme 

svojím výrobkom a službám budovať povesť založenú na nejakej fráze, alebo slove. 

Napr. spoľahlivý, zábavný... Taktiež nesmieme zabúdať na budovanie obchodnej 

značky. Čo je proces dlhodobý, ktorý je často veľmi ťažký. Dôležité je mať na pamäti 

podstatu dobrej obchodnej značky : „Váš výrobok/služba sa chová tak, ako ste 

povedali, že sa bude chovať, keď si ho zákazník kúpi a chová sa tak trvale." „Philip 

Crosby. Musíme myslieť na to, že všetko čo urobíme behom kontaktu so zákazníkom 

sa počíta a môže ako pomôcť, tak ublížiť. Preto je potrebné si už od začiatku 

budovania obchodnej značky tieto veci uvedomovať.  

10. Odstráňte prekážky – Odhaľte faktory, ktoré vás nejakým spôsobom obmedzujú – 

„limitujúce faktory“, ktoré by mohli brániť dosahovaniu cieľov. Snažte sa tieto faktory 

odstrániť.  

11. Napumpujte svoje zisky – Je potrebné vytvoriť pre každý výrobok a službu, ktorú 

ponúkame analýzu predpokladaných ziskov. Zoraďte ich od najlepšieho po najhorší. 

Ku každému produktu alebo službe prirátajte celkové percento všetkých všeobecných 

a administratívnych nákladov. Po tejto analýze niekedy zistíte, že produkt, či služba sú 

nakoniec stratové.  

12. Zameranie sa na výsledky – Jediné, čo zákazník od nás chce, sú výsledky. Nemá 

pochopenie pre naše problémy s personálom, systémom ... Je preto dôležité za 

každých okolností, plniť sľuby, ktoré sme dali. Svoje povinnosti voči zákazníkom, 

preto musíme vykonávať dôsledne a svedomito. Tým si vytvárame svoju obchodnú 

značku, meno a povesť. [1] 

2.7 Marketingová stratégia  
 
„Pretože jej cieľom je stvoriť zákazníka, má obchodná spoločnosť dve – a to iba tieto dve – 

základné funkcie: marketing a inovácie. Marketing a inovácie prinášajú výsledky, všetko 

ostatné sú náklady.“ 

Peter Drucker  
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Ďalšiu podkapitolu venujem práve marketingovej stratégií. Táto marketingová stratégia bude 

zameraná na inovácie. Taktiež je súčasťou stratégie rastu, a teda celkovej stratégie novo 

vzniknutej spoločnosti.  

 
Marketingová stratégie v zásade rieši 3 okruhy problémov. Podnikateľ musí uskutočniť tri 

typy rozhodnutí: 

• Výber cieľového trhu: „ Na koho sa chcem zamerať?“   

• Určenie tržnej pozície produktu, značky: „Akú pozíciu chcem dosiahnuť 

v podvedomí zákazníka v porovnaní s konkurenciou?“  

• Rozhodnutie o marketingovom mixe: „Ako dosiahnem zvolenú pozíciu na cieľovom 

trhu?“  [10] 

 

Keďže v súčasnej dobe, ako už bolo spomenuté, je veľmi ťažké osloviť zákazníkov, preto 

spoločnosti musia byť inovatívne i v tomto smere. Ako uvádza Peter Drucker, marketing 

a inovácia sú najdôležitejšími prvkami úspešného podniku. Preto som sa rozhodla pre  

riešenie marketingovej stratégie od Philipa Kotlera, ktorá je charakterizovaná ako inovatívny 

marketing, a veľmi pomôže pri zavádzaní novej značky na trh a pri jej raste.  

2.7.1 Inovácia produktu v danom trhu i mimo daný tr h 

Mnoho svetoznámych značiek si zaslúžilo svoje čestné miesto na globálnom trhu hlavne kvôli 

svojmu inovatívnemu prístupu. Nesnažili sa hľadať miesto na už existujúcom trhu, ale otvorili 

trh úplne nový. Pôvodný produkt bol do takej miery pozmenený, že uspokojoval úplne iné 

potreby nových zákazníkov v úplne iných nových situáciách, o nich sa spočiatku vôbec 

neuvažovalo. Ako príklad môžeme uviesť čokoládové vajíčko Kinder Surprise, Actimel od 

firmy Danone, internetové kaviarne, plienkové nohavičky Huggies pre deti staršie ako 3 

roky....Každá nová výrobková kategória prestavuje nový nápad. [11] 

 

Inovácia spočíva i v obmeňovaní. Mení nejakú typickú vlastnosť výrobku alebo služby 

zvýšením alebo znížením hmotnosti, významu alebo stupňa tejto vlastnosti. Inovácia tohto 

druhu spočíva v modifikácií výrobku či služby, avšak nemení jeho podstatu. Vznikajú 

v rovnakej kategórií výrobkov, služieb, v ktorej pôsobí aj konkurencia. Pri inováciách je 

dôležité kreatívne myslenie. Inovácia v podstate spočíva v spojení dvoch myšlienok, ktoré 

spolu zjavne alebo bezprostredne nesúvisia. Medzi týmito myšlienkami vznikne medzera, 

ktorá umožní priestor nášmu kreatívnemu mysleniu. [11] 
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Taktiež pri poskytovaní služieb je inovácia nesmierne dôležitá. Fitnescentrá musia nie len 

držať krok so súčasnými trendmi, ale sami tieto trendy tvoriť a vymýšľať nové štýly výučby 

(ak hovoríme o aerobiku – je nesmierne veľa štýlov aeróbnych hodín, a taktiež je dovolené 

vymýšľať nové názvy, nové formy. Príkladom súčasnej doby je obľúbená ZUMBA – spojenie 

latinsko-amerických tancov s hip hopom a rôznymi tanečnými štýlmi, PORT DE BRAS – 

spojenie jazzu a baletu). Za inováciu v poskytovaných službách fitnescentra môžeme 

považovať i prevedenie tejto služby iným spôsobom ako konkurencia. Stačí, že máme iných 

inštruktorov, pretože každý inštruktor vedie svoju hodinu inak. Pracujeme inak s osvetlením, 

s hudbou, máme iný prístup k zákazníkom atď. [11] 

2.7.2 Inovatívny marketing na úrovni produktu  

Ako hovorí história, veľké množstvo nových produktov bolo vymyslené náhodným 

spôsobom. Na základe určitej situácie napadlo človeka niečo geniálne a nové (suchý zips, 

telegraf, guma – pneumatiky, ...) Na inováciách sa dá však aj logicky a postupne pracovať. 

Philip Kotler popisuje mnoho variant, ako sa dá pracovať na zmene produktu, alebo služby. 

Vybrala som tie, ktoré sa dajú použiť na mnou vybraný druh služby. [11] 

 

V prvom rade by sme mali analyzovať poskytovanej služby do jednotlivých častí. Niektorú 

časť či fázu musíme vylúčiť alebo pozmeniť. Nemôžeme však meniť časť, ktorá určuje 

základné charakteristiky služby. Služba by tak neplnila svoj účel, alebo by sa jednalo o úplne 

iný druh služby. Čo je taktiež forma inovácie. Ďalšou možnosťou, ako ju zmeniť je k nej 

niečo pridať. Niekedy stačí veľmi málo, aby sa ľudia cítili úplne inak pri cvičení. Iná hudba, 

osvetlenie, mikrofón cvičiteľa a iné. Metóda prevrátenia je snaha nájsť úplne opačný typ 

služby, akú poskytujeme doteraz. (Napríklad pizza, ktorá bola práve pripravená sa mení na 

pizzu, ktorá bola pripravená už dávnejšie. Takým spôsobom vznikla mrazené pizza.) Metóda 

preháňania spočíva procese, v ktorom preženieme v rôznom smere určité vlastnosti služby. 

Týmto spôsobom možno docieliť celkom dokonalého produktu. (bicykel pre viacero osôb, 

automobil čo najmenších rozmerov, ...) [11] 

2.7.3 Marketingový mix 

Rozhodnutie o marketingovom mixe závisí od produktu a vybraného segmentu, s ohľadom na 

zvolenú tržnú pozíciu. Marketingový mix tvoria nástroje, ktoré sa navzájom kombinujú, 

koordinujú a nasadzujú. Tieto nástroje sú štyri, tzv. 4P: 
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• Produkt (product) 

• Cena (price) 

• Distribúcia (place) 

• Komunikácia (promotion) 

[ 10] 

Produkt -  ktorý chceme zaviesť na trh je charakterizovaný ako služba. Je to produkt 

nehmotnej povahy, je výsledkom duševnej, resp. tvorivej činnosti. Vo fázy životného cyklu 

produktu sa budeme nachádzať v prvej fáze, a síce fáze zavedenia produktu na trh. Táto fáza 

je charakterizovaná pomalým rastom objemu predaja v porovnaní s vynaloženými nákladmi 

na uvedený produkt. Jedná sa o prirodzený vývoj, keďže na produkt zatiaľ reagujú len prví 

jedinci. Je potrebné preto budovať distribučné cesty, zvyšovať mieru informovanosti 

cieľového trhu – reklama a silná podpora predaja, prípadne „dolaďovať produkt“. Čo sa týka 

inovatívneho marketingu, inovácie produktu sú uvedené vyššie. [10] 

 

Cena - súčasnosti radíme cenu a cenovú politiku k dôležitým prvkom obchodnej politiky 

a konkurenčnej stratégie firmy, a to najmä v dôsledku celosvetového inflačného procesu 

a výraznej orientácie zákazníkov na zlepšovanie pomeru kvalita/cena. V najvšeobecnejšom 

zmysle slova môžeme cenu charakterizovať ako peňažné vyjadrenie hodnoty produktu. Pri 

tvorbe cien, je nutné : 

• Zvoliť cenovú politiku, definovať jej ciele, ktoré úzko súvisia s cieľmi podniku. 

• Určiť spodnú hranicu ceny – minimálne pokrytie nákladov.  

• Určiť hornú hranicu ceny. 

• Poznať ceny konkurencie. 

• Zvoliť konkrétnu metódu stanovenia cien a rozhodnúť o výške ceny, s ktorou bude 

produkt uvedený na trh. [10] 

 

Tvorbu a výšku ceny ovplyvňuje množstvo faktorov. Základné faktory, ktoré ovplyvňujú cenu 

sú: 

• Firemné ciele a ciele cenovej politiky. 

• Náklady. 

• Dopyt. 

• Konkurencia. 

• Ostatné premenné marketingového mixu. 
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• Fáza životného cyklu produktu. 

• Právne a regulačné opatrenia. [ 10] 

 

Ak hovoríme o inováciách v cenovej politike spoločnosti, môžeme spomenúť: bezhotovostné 

platby klientov prostredníctvom bankovej karty, alebo prostredníctvom e-banking, bodový 

systém – prideľovanie bodov závisí na objeme nákupu, vernostné zľavy, a iné..... [11] 

 

Distribúcia - v našom prípade sa bude jednať o priamy predaj, bez vstupu článku 

sprostredkovateľa. Služby fitnescentra sa budú vykonávať v prenajatých priestoroch, priamo 

u poskytovateľa služieb. [10] 

 

Marketingová komunikácia - medzi kľúčové ciele marketingovej stratégie, bude patriť, 

zavedenie novej značky na trh a získanie čo najväčšieho podielu na trhu. V neposlednom rade 

je taktiež potrebné budovať špecifický image spoločnosti. Tento krok zaistí čo najväčší počet 

zákazníkov, ktorí si danú značku prvý krát kúpia alebo ju vyskúšajú. Ešte ťažšie však bude 

udržať si týchto zákazníkov. Preto je nutná aktívna komunikácia so zákazníkmi. Reklamné 

pôsobenie na zákazníkov bude tým efektívnejšie, čím presnejšie osloví optimálne zvolený 

segment. [12] 

 

Medzi formy marketingovej komunikácie radíme reklamu. V súčasnosti poznáme 

a využívame mnoho druhov reklám: 

• Tlačovú reklamu – články, inzercia, kupóny v odborných, záujmových časopisoch; 

katalógy, letáky, vizitky,  

• Outdoor advertising – maloplošne, strednoplošne, veľkoplošné plagáty, billboardy  

• Indoor advertising – plagáty v prostredí hromadnej dopravy, obchodoch, ... 

• Rozhlasové reklamy 

• Televízne a kino reklamy 

• On-line reklama – banery, internetová stránky, sociálne siete [12] 

2.7.4 Marketing fitnescentier 

V posledných rokoch sa v Českej i Slovenskej republike začína presadzovať trend, ktorý je vo 

vyspelých západných ekonomických štátoch už bežnou realitou. Fitnes bolo založené zhruba 

pred 70 rokmi v USA, ako hnutie za účelom zapojiť čo najväčší počet ľudí do športových 

aktivít, na podporu zdravia a rozvoja fyzickej zdatnosti. Do slovíčka fitnes môžeme zaradiť 
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posilňovňu, rôzne formy aerobiku, spinning, in-line korčuľovanie. V súčasnosti môžem 

považovať za segment zákazníkov fitnes pohľadných , mlado vyzerajúcich ľudí, ktorí tvrdo 

pracujú na svojej vizáži a dokonalosti. Ďalej sem patria ľudia, ktorí si zájdu do fitnescentra 

rekreačne, jeden, dvakrát až trikrát do týždňa. [18] 

 

Pri marketingovej komunikácií vo fitnescentrách víťazí komunikácia priamo s klientom. 

Reklamou dostaneme do fitnescentra nových ľudí, ale je ich ťažké udržať. Hlavným 

impulzom chodiť cvičiť je túžba vyzerať dobre, mať reprezentatívne telo. Presne vyzerať tak, 

ako to deklarujú „vystajlované“ fotografie v časopisoch a na plagátoch. Telo je v tomto 

prípade teda najefektívnejšia reklama. Nie sú to však len telá z plagátov a časopisov, ale aj 

telá ctižiadostivých, dobre vyzerajúcich klientov, ktorí dávajú referencie svojím známym. 

Taktiež sú to telá a osobnosti inštruktorov, ktorý v danom fitnescentre cvičia. Často sa stáva, 

že klienti sa naviažu na inštruktora, ktorého si obľúbia a chodia cvičiť iba na jeho hodiny. 

[18] 

 

Fitnes nie je však iba o cvičení. Stáva sa životným štýlom ľudí. Výrazne sa to prejavuje aj 

v oblasti výživy. Ak chceme vyzerať dobre, nestačí len cvičenie, musíme dbať aj na vyváženú 

stravu. Veľkým hitom sa stávajú cereálne tyčinky, zdravé koláčiky, jontové sirupy, L-

carnitínové nápoje a iné. Tieto doplnky zdravej výživy si môžeme v niektorých fitnescentrách 

i zakúpiť. Spojenie cvičenia a zdravej výživy, preto vytvorí z fitnescentra komplex, ktorý 

ponúka zákazníkom oboje. Ak sa teda zameriavame na tento segment ľudí, určite by v našom 

fitnescentre nemala chýbať zdravá výživa. [18] 

2.8 Povinnosti zamestnávate ľa  
 
Keďže sa založením spoločnosti staneme i zamestnávateľmi v tejto podkapitole v krátkosti 

uvediem povinnosti, ktoré nám z tohto vzťahu vzniknú. Všetky práva a povinnosti 

zamestnávateľa a zamestnanca sú podložené Zákonníkom práce. Zamestnávatelia i 

zamestnanci sú povinný riadiť sa týmto zákonom.  

 

Pracovno-právny vzťah vzniká až po uzatvorení zmluvy. Pracovný pomer vzniká odo dňa, 

ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve, ako deň nástupu do práce. Pracovná zmluva musí 

obsahovať: 

a) druh práce, na ktorú sa zamestnanec prijíma, a jej stručná charakteristika,  
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b) miesto výkonu práce (obec a organizačná časť alebo inak určené miesto) 

c) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.[42] 

 

Po založení spoločnosti najskôr zaevidujeme firmu ako zamestnávateľa do sociálnej 

poisťovne (ďalej SP) a zdravotnej poisťovne (ďalej ZP). Do SP zamestnanca prihlasujeme 

minimálne 1. deň pred nástupom do práce. Taktiež je potrebné ho prihlásiť do ZP do 8 dní po 

uzatvorení pracovného pomeru. Následne je potrebné každý mesiac podávať do SP a ZP 

mesačné výkazy. Na daňovom úrade sa prihlasujeme za platiteľa dane zo závislej činnosti. 

Formuláre, ktoré sú potrebné:  

SP – Registračný list zamestnávateľa 

SP – Registračný list FO – pre zamestnancov 

ZP – Prihláška organizácie 

ZP – Hromadné hlásenie zmien – pre zamestnancov, podľa ZP, v ktorej budú nahlásení.  

DU- Prihlásenie platiteľa dane zo ZČ [18] 

 

Odvody do ZP a SP pre podnikateľa - FO 

V spoločnosti s ručením obmedzeným sú konatelia zamestnancami. Preto za nich odvádzame 

mesačné odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Podnikateľ - živnostník, odvádza 

odvody do poisťovne percentom z vymeriavacieho základu. Pre porovnanie uvádzam 

percentuálne odvody za podnikateľa - fyzickú osobu a percentuálne odvody zo mzdy za 

zamestnancov.  

 

Tabuľka 2.1: Odvody do zdravotnej poisťovne za podnikateľa [21] 

  Sadzba 

Min. 
vymeriavací 

základ 

Max. 
vymeriavací 

základ 
Min. suma 
poistného  

Max. suma 
poistného  

Zdravotné poistenie 14% 319,57 EUR 2169,09 EUR 44,73 EUR 303,67 EUR 

Zdravotné poistenie 
(zdrav. postihnutý) 7% 319,57 EUR 2169,09 EUR 22,36 EUR 151,83 EUR 
Spolu 21%     67,09 EUR  455,5 EUR 
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Tabuľka č. 2.2.:Odvody do sociálnej poisťovne za  podnikateľa [21] 

  Sadzba 

Min. 
vymeriavací 

základ 

Max. 
vymeriavací 

základ 
Min. suma 
poistného  

Max. suma 
poistného  

Nemocenské 
poistenie 4,40% 319,58 EUR 1 084,55 EUR 14 EUR 47,70 EUR 
Starobné poistenie 18% 319,58 EUR 2 892,12 EUR 57,50 EUR 520,50 EUR 
Invalidné poistenie 6% 319,58 EUR 2 892,12 EUR 19,10 EUR 173,50 EUR 
Úrazové poistenie neplatí         

Poistenie v 
nezamestnanosti 

2 % 
dobrovoľn

é 319,58 EUR 2 892,12 EUR 6,30 EUR 57,80 EUR 
Garančné 
poistenie neplatí         
RFS 2% 319,58 EUR 2 892,12 EUR 6,30 EUR 57,80 EUR 
Spolu  32,40%     103,20 EUR 857,30 EUR 
 

Od 1. 1. 2010 platí novela zákona, kde sa výška poistného pre podnikateľov vypočíta zo 44,2 

násobku priemernej mzdy za rok 2008, čo predstavuje 319,58 EUR, pre zdravotné poistenie je 

potrebné použiť 319,57 EUR. Hodnotu minimálneho vymeriavacieho základu vypočítame 

nasledovne (723,03 EUR * 44,2% = 319.58 EUR). [21] 

 

Výška odvodov do ZP a SP pre zamestnávateľa za zamestnanca:  

Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne musí zamestnávateľ odvádzať za svojich 

zamestnancov mesačne. Vypočítavajú sa percentuálne z ich mzdy. Minimálne odvody do 

zdravotnej a sociálnej poisťovne sa počítajú zo zákonom stanovenej minimálnej mzdy. 

Aktuálna výška minimálnej mzdy v SR je 307,70 EUR. Zamestnávateľ má teda povinnosti 

voči zdravotnej a sociálnej poisťovni nie len za seba, ale aj za svojich zamestnancov. Taktiež 

do hrubej mzdy zamestnanca počítame aj percentuálne odvody, ktoré si zamestnanec odvádza 

do SP a ZP sám. Zamestnávateľ odvádza za svojich zamestnancov odvody vo výške: 

 

Zdravotná poisťovňa (percentuálne odvody zo mzdy): 

• 10% zo mzdy [22] 

 

Sociálna poisťovňa (percentuálne odvody zo mzdy): 

• Starobné poistenie 14%  
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• Invalidné 3 %  

• Rezervný fond solidarity 4,75 %  

• Nemocenské 1,4 %  

• Poistenie v nezamestnanosti 1%  

• Úrazové poistenie 0,80 %  

• Garančné poistenie 0,25 %  

• Odvody do SP spolu = 25,2 %  

Zamestnávateľ odvádza za svojich zamestnancov do SP a ZP spolu 35, 2 % z ich mzdy, 

pričom minimálny vymeriavací základ je vo výške minimálnej mzdy 307,70 EUR. [23] 

 

Výška odvodov zamestnanca do ZP a SP z hrubej mzdy  

Zdravotná poisťovňa (percentuálne odvody z hrubej mzdy): 

• 4% zo mzdy [22] 

 
 

Sociálna poisťovňa (percentuálne odvody z hrubej mzdy): 

• Starobné poistenie 4%. 

• Invalidné 3 % 

• Nemocenské 1,4 % 

• Poistenie v nezamestnanosti 1 % 

• Odvody do SP spolu = 9,4 % 

Zamestnancovi sa z jeho hrubej mzdy odráta na odvodoch do SP a ZP spolu 13,4 %. [23] 
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3 Založenie spolo čnosti s ru čením obmedzeným 

 

3.1 Vybrané právne normy podnikania – živnos ť, s. r. o.  
 
Medzi prvé kroky, ktoré je potrebné vykonať, je rozhodnutie o právnej forme podniku. 

Základnou normou upravujúcou podnikanie je obchodný zákonník a živnostenský zákon. 

V Českej a Slovenskej republike môžeme podnikať ako fyzická osoba, alebo ako člen 

obchodnej spoločnosti – právnická osoba. Voľba právnej formy podnikania sa prejaví v rade 

vecí. Napr. aký typ účtovníctva budeme viesť, aké dane budeme platiť, ako budeme ručiť za 

svoje záväzky, ako budeme platiť poistné na sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie. [4] 

 

Malé a stredné podniky volia väčšinou podnikanie fyzických osôb – živnosť, alebo 

právnických osôb – spoločnosť s ručením obmedzeným. Uvádzam porovnanie týchto dvoch 

právnych noriem. Na základe tohto porovnania si vyberiem vhodnú právnu formu pre 

fitnescentrum.  

3.1.1  Živnos ť  

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

zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským 

zákonom. 

 

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú: 

• dosiahnutie veku 18 rokov 

• spôsobilosť na právne úkony 

• bezúhonnosť  

 

Živnosti rozdeľujeme na:  

a) ohlasovacie - pri splnení určených podmienok sa prevádzkujú na základe ohlásenia 

b) koncesované - ktoré sa prevádzkujú na základe koncesie. [43] 

  

Hlavné výhody prevádzkovania živnosti: 

• minimum formálne-právnych povinností 
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• nízke správne poplatky nutné pre založenie  

• po ohlásení živnosti je možné ihneď zahájiť podnikateľskú činnosť 

• rýchli priebeh prípadných zmien 

• nie je nutný počiatočný kapitál 

• samostatnosť a voľnosť pri rozhodovaní 

• jednoduché prerušenie alebo ukončenie činnosti 

• možnosť voľby jednoduchého alebo podvojného účtovníctva (ak podnikateľ nie je 

zapísaný v obchodom registri) 

• daňové zvýhodnenie (paušálna daň, uplatnenie nezdaniteľnej čiastky, iných 

odpočítateľných položiek) [8] 

 

Nevýhody prevádzkovania živnosti:  

• neobmedzené ručenie celým majetkom podnikateľa 

• vysoké požiadavky na odborné i ekonomické znalosti 

• obmedzený prístup k bankovým úverom (začínajúci podnikateľ ich veľmi ťažko získa) 

• pri obchodných kontraktoch pôsobí ako „malý alebo menejcenný partner“ 

• sadzba dane z príjmov je v najvyššom pásme vyššia ako u právnických osôb 

• sociálne a zdravotné poistenie sa platí zo zisku podnikateľa 

• nemusí byť zaručená kontinuita podnikania [8] 

3.1.2 Spolo čnos ť s ru čením obmedzeným 

Najrozšírenejšia forma podnikania právnických osôb. Spoločnosť môže založiť jedna osoba 

a môže mať najviac 50 spoločníkov. Základný kapitál spoločnosti tvoria vklady spoločníkov. 

Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti vo výške svojich nesplatených vkladov. Spoločnosť 

zodpovedá za porušenie záväzkov celým svojím majetkom. Výška základného kapitálu musí 

činiť minimálne 200 000 Kč v Českej republike, v Slovenskej republike je to aspoň 5 000 eur. 

Minimálna výška vkladu spoločníka je 20 000 Kč a v SR aspoň 750 eur. Základným 

dokumentom spoločnosti je spoločenská zmluva. Najvyšším orgánom spoločnosti je valná 

hromada. [31] 

 

Výhody založenia s. r. o. : 

• obmedzené ručenie spoločníkov 

• zákaz konkurencie pre jednateľov 



32 
 

• pre prijatie veľkej časti rozhodnutí nie je nutný súhlas všetkých spoločníkov 

• do spoločnosti možno vložiť i nepeňažný vklad 

• vklad je možné splatiť v lehote piatich rokov 

• možné ustanoviť kontrolný orgán – dozorná rada 

• vyplácané podiely na zisku fyzickým osobám – spoločníkom nepodliehajú sociálnemu 

poisteniu 

• polovicu dane zrazenej z vyplateného podielu na zisku možno uplatniť ako zľavu na 

dani spoločnosti [8] 

•  

Nevýhody založenia s. r. o. : 

• nutný počiatočný kapitál 

• administratívne náročnejšie úkony pri založení spoločnosti a pri celkovom chode 

spoločnosti 

• v očiach obchodných partnerov menej dôveryhodná, keďže má obmedzené ručenie 

• zisk je zdanení dva krát, prvý krát daň z prímov právnických osôb, druhý krát 

zrážkovou daňou pri vyplatení podielu na zisku spoločníkom [8] 

3.2 Postup pri založení spolo čnosti s ru čením obmedzeným 
 
Zvážením výhod a nevýhod týchto dvoch právnych foriem podnikania som sa rozhodla práve 

pre s. r. o. Moje rozhodnutie ovplyvnilo najmä to, že spoločnosť bude mať dvoch 

spoločníkov, ktorí ju budú zakladať spoločne. Spoločníci nebudú ručiť svojím majetkom, iba 

majetkom spoločnosti a výškou svojich nesplatených vkladov. Tento bod je dôležitý najmä 

kvôli úveru, ktorý si spoločnosť plánuje vziať na pokrytie investičných výdavkov. V 

nasledujúce podkapitole sa budem preto venovať procesu založenia spoločnosti s ručením 

obmedzeným. Je to proces, pri ktorom musia byť dodržané presne stanovené kroky, inak 

spoločnosť nebude možné založiť. V prílohe diplomovej práce uvádzam všetky dokumenty 

potrebné k založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným. 

3.2.1 Výber názvu 

Názov si každá spoločnosť môže zvoliť taký, aký chce. Podmienkou však je, že tento 

obchodný názov nemôže používať iná spoločnosť na území daného štátu. V našom prípade na 

území Slovenskej republiky. Na konci názvu sa pridáva čiarka a za ňou slová spoločnosť 

s ručením obmedzeným, alebo len skratka s. r. o. , spol. s. r. o. Názov by nemal byť zložitý, 
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aby bol ľahko zapamätateľný. Mal by dať potenciálnym zákazníkom predstavu o charaktere 

podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dá sa povedať, že väčšina dobrých a známych svetových 

značiek hovorí svojmu spotrebiteľovi niečo o produktoch a službách, ale taktiež niečo o nich 

samotných. [24] 

 

Pre fitnescentrum som vymyslela názov Fit&Fun, s. r.o.. Tento názov charakterizuje 

spoločnosť a jej politiku. Kto chce byť fit a zabaviť sa pritom, nech si príde k nám zacvičiť. 

Taktiež chcem, aby si ľudia spájali našu spoločnosť so slovíčkom fun (zábava).  

3.2.2  Výber predmetov činnosti  

Je potrebné si ujasniť, čím sa firma bude zaoberať. Najvhodnejšie je spísať všetky činnosti, 

o ktorých si myslíme, že ich spoločnosť bude vykonávať, ale aj tie, ktoré plánujeme 

vykonávať v budúcnosti. So zoznamom činností pôjdeme na živnostenský úrad. Tam ho 

prekonzultujeme, či je možné požiadať o zápis všetkých predmetov činnosti, či nie je 

potrebné preformulovať názvy predmetov, alebo niektoré vyškrtnúť, ak nespadajú pod voľné 

živnosti, alebo ak nespĺňame podmienky na ich vykonávanie. Následne po konzultácií 

podáme žiadosť o živnostenský list.  [24] 

 

Podobne som postupovala aj ja. Pri osobnej návšteve živnostenského úradu som uviedla 

všetky činnosti, ktorými sa spoločnosť bude zaoberať. Pracovníčka živnostenského úradu mi 

následne vypísala všetky typy živností, ktoré budem pre svoju činnosť potrebovať.  

 

Keďže vo fitnescentre budem zároveň zodpovedným zástupcom, musím získať viazanú 

živnosť, konkrétne živnosť na: Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry. 

Táto živnosť mi bude udelená na základe získanej licencie inštruktora aerobiku (viď príloha), 

garantovanej ministerstvom školstva Českej republiky. Túto licenciu si pred tým musím 

nechať schváliť na ministerstve školstva Slovenskej republiky.  

 

Ďalšie typy živnosti budú živnosti voľné. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na 

regeneráciu a rekondíciu, bude živnosť ktorú budeme potrebovať na prevádzkovanie celého 

zariadenia.  

 

Predmetom podnikania spoločnosti bude aj Organizovanie kurzov, školení a seminárov. Na 

túto činnosť budeme potrebovať ďalší druh živnosti, ktorá je taktiež voľná. 
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Poslednou činnosťou, ktorej sa budeme v rámci ponúkaných služieb venovať bude Kúpa 

tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľov (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). Konkrétne v našom prípade sa bude jednať 

o kúpu a následný predaj produktov vo fitnescentre. Konkrétne musli tyčinky, zdravé 

koláčiky, rôzne druhy nealkoholických nápojov a doplnkov zdravej výživy.  

3.2.3 Určenie sídla spolo čnosti 

Pri podávaní žiadosti o živnostenský list a pri podávaní návrhu na zápis do obchodného 

registra je potrebné predložiť nájomnú zmluvu alebo dokument, ktorý dokazuje právo na 

užívanie priestorov. Sídlom spoločnosti môže byť aj bydlisko. Ak máme budovu v prenájme 

je potrebné na živnostenský úrad doložiť doklad o tom, že vlastník prenajímaných priestorov 

súhlasí so zriadením spoločnosti. Sídlo spoločnosti je pre fitnescentrum veľmi dôležité. Musí 

byť pre ľudí ľahko dostupné z ich domovou. Je ho potrebné určiť na základe prieskumu trhu, 

spotrebiteľských preferencií, analýzou konkurencie, dostupnosti pre potenciálnych 

zákazníkov. [24] 

 

Keďže pre fitnescentrum je dôležité umiestnenie a dostupnosť pre čo najviac ľudí, rozhodli 

sme sa situovať našu spoločnosť na sídlisko. Konkrétne na sídlisko Vlčince, ktoré sa 

nachádza v meste Žilina. S počtom obyvateľov 20 077 sa radí na najväčšie sídlisko tohto 

mesta. I v súčasnosti sa sídlisko rozrastá o nové bytové výstavby. Od roku 2005 sa stavia 

veľký bytový komplex rezidencia Lesopark, ktorý zabezpečí prírastok ďalších obyvateľov. 

V súčasnosti sú už byty dokončené a pripravené pre nových obyvateľov sídliska. Od roku 

2007 prebieha na Obchodnej ulici výstavba 22-podlažného polyfunkčného komplexu 

Europalace. V blízkosti tohto komplexu vyrastá od februára 2008 nová 12-poschodáv budova 

The Cube. Všetko teda nasvedčuje tomu, že sídlisko sa rozrastá a v budúcnosti sa bude 

zvyšovať počet jeho obyvateľov. Sídlisko je prepojené trolejbusovou dopravou s centrom 

mesta a ďalšími tromi sídliskami Žiliny – Hliny, Solinky, Hájik.  

 

Pre svoje podnikanie sme si zvolili práve polyfunkčný komplex Europalace. Nachádza sa na 

okraji sídliska Vlčince, blízko obchodných domov a vysokoškolských internátov, ale taktiež  

v blízkosti bytov. Navyše Europalace je taktiež i bytový komplex. Priestory fitnescentra 

chceme vziať do prenájmu. Preto pri zakladaní spoločnosti bude potrebné predložiť súhlas 
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prenajímateľa. Priestory v prenájme budú mať rozlohu 320 m2. Mesačný nájom bez energií 

bude 2 000 EUR.  

3.2.4 Spísanie spolo čenskej zmluvy  

Najdôležitejším krokom pri zakladaní s. r. o. je spísanie spoločenskej zmluvy. Tá sa spisuje 

a odsúhlasuje na prvej valnej hromade. Obsahuje podpisové vzory konateľov, ktoré musia byť 

notársky overené, taktiež obsahuje vyhlásenie správcu vkladu. Správca vkladu ma za úlohu 

prevziať od spoločníkov ich vklady do spoločnosti, ktoré musia byť minimálne v zákonnom 

stanovenej výške. Neskôr musí napísať prehlásenie v akej výške prevzal od jednotlivých 

spoločníkov ich vklady. Na prvej valnej hromade si spoločnosť určí základné právne 

fungovanie. Ustanoví konateľov spoločnosti, zodpovedného zástupcu, správcu vkladu. 

Priebeh valenej hromady je zapísaný a overený notárom. V prípade, že s. r. o. zakladá jediný 

spoločník, namiesto spoločenskej zmluvy spíše iba zakladateľskú listinu. Je taktiež potrebné 

jeho vyhlásenie, že nie je jediným spoločníkom v inej spoločnosti.[24] 

 

Spoločnosť Fit&Fun, s. r.o. budú zakladať dvaja spoločníci. Preto spíšu spoločenskú zmluvu. 

Všetky ostatné zakladateľské dokumenty sú uvedené v prílohe.  

3.2.5 Overenie notárom 

Po ustanovujúcej valnej hromade je potrebné vyhotoviť kópie spoločenskej zmluvy pre 

každého spoločníka, jednu kópiu na založenie do archívu spoločnosti, jednu kópiu pre 

živnostenský úrad a dve kópie pre obchodný súd. Notár overí všetky kópie spoločenskej 

zmluvy, podpisový vzor konateľov a  vyhlásenie správcu vkladu. [24] 

3.2.6 Registrácia na živnostenskom úrade  

Následne požiadame živnostenský úrad o vydanie živnostenského listu. Doložíme vyplnené 

tlačivo, spoločenskú zmluvu, doklad o práve používať priestory ako sídlo spoločnosti (list 

vlastníctva, nájomná zmluva, súhlas prenajímateľa), kolky pre každú činnosť. Ak 

živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má predpísané náležitosti a podnikateľ spĺňa podmienky 

ustanovené zákonom, vydá živnostenský list najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, 

keď mu ohlásenie živnosti a výpis z registra trestov boli doručené. Pri koncesnej listine ŽÚ 

rozhodne o žiadosti do 30 dní odo dňa podania žiadosti. Spoločnosť bude mať 3 voľné 

živnosti a jednu viazanú. Za každú voľnú živnosť zaplatí 3 eurá a za jednu viazanú 16,5 eur. 

Spolu teda na poplatkoch za kolky zaplatí 25,5 EUR. [26] 
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Od 1. Októbra 2007 ŽÚ poskytujú rozšírené služby jednotných kontaktných miest na celom 

Slovensku. Funkciou JKM je vybavenie výpisu z registra trestov, podávanie prihlášky na 

registráciu daňovníka (platí pre dane z príjmov) a prihlášky na zdravotné poistenie. V prípade 

platby iných daní – daň z pridanej hodnoty, spotrebná daň a iné je treba podať žiadosť priamo 

na miestne príslušnom daňovom úrade. Stačí teda vyplniť formulár, ktorý sa skladá zo štyroch 

častí a živnostenský úrad za vás všetko vybaví. V prílohe diplomovej práce uvádzam 

vyplnený formulár pre právnickú osobu pri ohlásení živnosti. [25] 

3.2.7 Podanie návrhu na zápis do obchodného registr a  

Na podanie návrhu na zápis do obchodného registra je potrebné tlačivo, ktoré musia podpísať 

všetci konatelia a notár musí ich podpisy overiť. Ďalej je potrebné: kolok v hodnote 331 €,  2x 

spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina, 2x kópia živnostenského listu (alebo výpis zo 

živnostenského registra , 2x vyhlásenie správcu vkladu, 2x listina preukazujúca užívacie 

právo k nehnuteľnosti, v ktorej je sídlo spoločnosti, 2x podpisový vzor konateľov, ak je jediný 

spoločník - 2x vyhlásenie, že nie je jediný spoločník v inej spoločnosti. Toto všetko sa 

odovzdáva v podateľni obchodného registra na obchodnom súde, kde nám vydajú potvrdenie 

o prijatí návrhu na zápis spoločnosti. Obchodný súd rozhodne o zapísaní spoločnosti do 

obchodného registra v zákonnej lehote 5 pracovných dní. Po zapísaní spoločnosti bude 

vydaný výpis z obchodného registra každému spoločníkovi. [24] 

 Od 1. Augusta 2007 je možné podávať návrhy na zápis do obchodného registra 

elektronickými prostriedkami. Tento návrh však musí spĺňať všetky zákonom stanovené 

podmienky, obsahovať všetky listiny v elektronickej podobe a musí byť podpísaný zaručeným 

elektronickým podpisom navrhovateľa, inak registrový súd naň neprihliada. Navyše, ak sa 

spoločnosť rozhodne podať návrh elektronicky ušetrí 50 % poplatku z kolkov. (Namiesto 331 

EUR zaplatí 165,5 EUR).Pri použití zaručeného elektronického podpisu, spoločnosť taktiež 

nemusí overovať fotokópie živnostenského listu. To je veľmi praktické, ak má spoločnosť 

viacero predmetov činností. Vďaka zaručenému elektronickému podpisu sa minimalizuje 

súčinnosť notára a celkové náklady potrebné pri založení spoločnosti. [27] 
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4 Podnikate ľský zámer 

 

4.1 Úvod a charakteristika spolo čnosti 
 
Spoločnosť Fit&Fun, s. r. o. bude založená za účelom poskytovania služieb v oblasti aerobiku 

a fitnes. V súčasnosti sa stáva čoraz väčším hitom zdravé stravovanie, ku ktorému patria 

i pohybové aktivity minimálne dva krát za týždeň. Jednotný názov tohto trendu možno nazvať 

i zdravý životný štýl. V dnešnej hektickej dobe si ľudia sami začali uvedomovať, že majú 

nedostatok pohybu. Nedostatok času a niekedy i priestoru obmedzuje ich pohybové aktivity. 

Čoraz viac ľudí má „sedavé“ zamestnania, kde len ťažko využijú prijatú energiu. Vhodným 

riešením pre nich sa preto stáva cvičenie vo fitnescentrách. Fitnescentrá situované v blízkosti 

ich domov sa stávajú miestom, kde fyzicky zapracujú na svojom tele a psychicky si oddýchnu 

od starostí bežného života. Niekedy stačí, aby cvičeniu venovali hodinu z celého dňa a cítia sa 

lepšie.  

 

Ženy si veľmi obľúbili aeróbne cvičenie s hudbou. Do tejto kategórie môžeme zaradiť, 

klasický aerobik (bodywork, step aerobik, interval aerobik, dance aerobik, bodybalance  

a iné), spinning (cvičenie na špeciálnych stacionárnych bicykloch), v neposlednom rade hit 

súčasnej sezóny zumba (kombinácia rôznych tanečných štýlov v jednej hodine) a úplnú 

novinku vo svete fitnes H. E. A. T. program. Muži inklinujú k spinningu a H. E. A. T 

programu, o iné aeróbne hodiny nejavia veľký záujem.  

  

Trh fitnescentier sa v Slovenskej republike ešte len začína rozvíjať. Tento trend k nám dorazil 

totiž len prednedávnom. Spoločnosť Fit&Fun, s. r. o. chce využiť tento novo vzniknutý 

priestor. Chce priniesť ľuďom služby, ktoré im skvalitnia a zlepšia ich životy. Myslím, že 

tento druh služby, ak je vykonávaný správe to naozaj aj dokáže. Chceme ponúkať služby, 

ktoré budú prospievať nie len telu ale aj duchu. Pohyb, ktorý bude pre ľudí zábavou a zároveň 

spríjemnení dňa. Preto tomu chceme prispôsobiť i prostredie fitnescentra. Vo fitnescentre 

bude časť, kde si ľudia po cvičení môžu sadnúť, dať si kávu, prípade iný nealkoholický nápoj 

zdravý koláč, porozprávať sa a oddýchnuť si po cvičení. 

 

Keďže bude pre nás dôležité, aby sa naším zákazníkom dostávalo kvalitných služieb, rozhodli 

sme sa, že budeme sami organizovať rôzne druhy školení, kurzov. Budeme vychovávať 
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nových inštruktorov aerobiku a zlepšovať kvalifikáciu tým súčasným. Všetko samozrejme za 

odborného dozoru ľudí, ktorí na to majú príslušnú kvalifikáciu. Takto uspokojíme i segment 

zákazníkov, ktorý sa chcú tejto oblasti profesionálne venovať. Školenia a kurzy budú 

prebiehať v do obedných hodinách prevažne cez víkend, čo nenaruší prevádzku fitnescentra.  

4.2 Predstavenie spolo čnosti 
 
Názov spoločnosti :  Fit&Fun, s. r.o. 

 

Sídlo spoločnosti:   Europalace 

    Za plavárňou 4 

    010 08  Žilina - Vlčince  

 

Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 

 

Zápis v OR:    Okresný súd Žilina 

 

Predmet podnikania: Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry 

    Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 

    Organizovanie kurzov, školení a seminárov 

    Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

 

Základný kapitál :   39 122 EUR 

 

Telefónne číslo:  0918 585 585 

 

Bankové spojenie:    Tatra banka, a. s.  

 

Číslo účtu:    198 855 035/1100 

 

Spoločníci:    Ing. Katarína Knapcová 

    Rosina 288 

    013 22  Rosina 
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    Ing. Peter Weis 

    Hlinská 987/3 

    010 01  Žilina 

4.3 Organiza čná štruktúra  
 
Spoločnosť Fit&Fun, s. r.o. môžeme zaradiť do malých a stredných firiem. Na začiatku 

podnikania budú obaja spoločníci zároveň konatelia aj prevádzkoví manažéri. Ak by sa 

postupom času zistilo, že je potrebná ešte iná osoba na zabezpečenie prevádzky fitnescentra, 

bola by následne prijatá do pracovného pomeru. Zamestnancami budú inštruktori aerobiku, 

spinningu a H. E. A. T. programu, pracovníci na recepcii a upratovačka. Všetci budú pracovať 

buď na dohodu o vykonaní práce alebo na skrátený úväzok, vzhľadom k charakteru 

ponúkanej služby. Nižšie uvádzam organizačnú štruktúru.  

 

Obrázok č. 4.3: Organizačná štruktúra  

 
 

 

4.4 Vlastníci podniku 
 
Ing. Peter Weis, 

konateľ spoločnosti, prevádzkový manažér 

Narodený 31. 07. 1985 v Žiline. Vyštudoval Vysokú školu báňskou v Ostrave – obor 

marketing a obchod. Po škole pracoval pre spoločnosť Jewelz, s. r. o., ktorá je výhradným 

predajcom Nike dresov pre futbalové a basketbalové kluby a zaoberá sa športovým 

marketingom. V tejto spoločnosti pracoval po dobu troch rokov. Taktiež vo svojom voľnom 

čase je dva roky inštruktorom spinningu. 

Spoločníci, konatelia, 
prevádzkoví manažéri 

Inštruktori aerobiku, 
spinningu, H. E. A. T. 

programu  

 Pracovníci recepcie  Upratovačka 
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Ing. Katarína Knapcová 

konateľka spoločnosti, prevádzková manažérka 

Narodená 30. 06. 1986 v Žiline. Vyštudovala Vysokú školu báňskou v Ostrave – obor 

manažment. Už štyri roky pracuje ako inštruktorka aerobiku a zumby. Dva roky pracovala 

ako prevádzkarka fitnescentra v Bratislave.   

4.5 Strategická analýza 
 
Pomocou strategickej analýzy mikro a makro prostredia, spoločnosť zvolí vhodnú stratégiu. 

Stratégia bude "ušitá" priamo na cieľový trh. Strategická analýza je preto podstatnou súčasťou 

tvorby stratégie. 

4.5.1 Analýza makroprostredia 

Faktory makroprostredia ovplyvňujú podnikanie, ale spoločnosť ich nemôže takmer vôbec 

ovplyvňovať. Preto je potrebné tieto faktory dobre zmapovať, akceptovať a prispôsobiť sa im. 

Do týchto faktorov radíme: 

 

• Ekonomické podmienky - Slovenská republika je členom EÚ a taktiež členom 

Eurozóny. Menová politika SR je teda v rukách Európskej únie. EURO je pomerne 

stála mena, ktorú používa 16 štátov Európskej únie. V súčasnosti sa ekonomické 

ukazovatele zlepšujú a ekonomika sa začína "prebúdzať" po globálnej ekonomickej 

kríze. Za rok 2010 ekonomika Slovenskej republiky očakáva najväčší hospodársky 

rast zo všetkých krajín Európskej únie. Rast bude takmer 5 %. Inflácia za rok 2009 

činila 1,6 %. Priemerná nominálna mzda za rok 2009 bola 744,50 EUR.  

 

V Žilinskom kraji má sídlo automobilka Kia. Závod pomáha mestu Žilina v rozvoji. 

Pribudol mu a stále pribúda počet obyvateľov. Konkrétne na sídlisku Vlčince, kde 

bude fitnescentrum Fit&Fun situované, sa od roku 2005 stavia bytový komplex 

rezidencia Lesopark, ktorý zabezpečí prírastok ďalších obyvateľov. V súčasnosti sú už 

byty dokončené a pripravené pre nových obyvateľov sídliska. Od roku 2007 prebieha 

na Obchodnej ulici (Vlčince) výstavba 22-podlažného polyfunkčného komplexu 

Europalace (kde bude fitnescentrum umiestnené). V blízkosti vyrastá od februára 2008 

nová 12-poschodová budova The Cube. Všetko teda nasvedčuje tomu, že sídlisko sa 

rozrastá.  
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• Politicko-právne podmienky - právna forma spoločnosti bude spoločnosť s ručením 

obmedzeným. Spoločnosť bude ručiť za záväzky celým svojím majetkom a spoločníci 

do výšky svojich nesplatených vkladov. Spoločnosť pre zvolený predmet podnikania 

bude potrebovať štyri druhy živností ( jednu viazanú a tri voľné). Spoločnosť má 

povinnosť viesť podvojné účtovníctvo, ako všetky právnické osoby. Daňové priznanie 

musia účtovné jednotky podať v nasledujúcom roku do konca marca. Daň z prímov 

právnických osôb je 19%.  

• Prírodné a ekologické podmienky - spoločnosť svojím fungovaním nebude nijakým 

spôsobom znečisťovať životné prostredie, ohrozovať okolie, obmedzovať prírodné 

zdroje.  

• Sociálno-kultúrne podmienky - približne 70 % obyvateľstva Žilinského kraja tvoria  

obyvatelia vyznávajúci kresťansko-katolícke náboženstvo. Niektoré kresťanské 

sviatky sú preto uznané ako sviatky pracovného pokoja. Zamestnanci by mali mať 

nárok na voľno v nedeľu a v čase štátom uznávaných sviatkov. Ak voľno nemajú, 

zamestnávateľ im musí k ich mzde zaplatiť príplatok. Nárok zamestnanca na neplatené 

voľno je 25 dní za jeden kalendárny rok.  

 

Životný štýl obyvateľstva je rôznorodý. Mnoho ľudí si však začína uvedomovať 

dôležitosť fyzickej aktivity. Je to spôsobené i trendom sedavého zamestnania. Ľudia 

svoj osem hodinový pracovný čas mnohokrát presedia za počítačom, preto sa im po 

návrate z práce žiada fyzická aktivita. Aerobné cvičenia sa dostávajú do širšieho 

povedomia ľudí. Je to skvelý spôsob, ako ľudia zapracujú na svojom tele a psychicky 

si oddýchnu. V Žiline je v súčasnosti najväčší boom aeróbneho cvičenia Zumba. 

Niektoré hodiny navštevuje až 50 žien. Ďalším obľúbeným cvičením je spinning, 

ktorý navštevujú radi i muži. Fitnescentrá sú navštevované menej v letnom období, 

kde mnoho ľudí uprednostní športovanie vonku.  

• Demografické podmienky - Žilinský kraj je štvrtým najväčším krajom SR s počtom 

obyvateľov 695 571. Podieľa sa na celkovom počte obyvateľov 12,9 percentami. 

Žilinský kraj tvoria tri okresy. Okres Žilina, Bytča a Kysucké Nové Mesto. V okres 

Žilina je 52 obcí. Vo vidieckych sídlach žije 39 % obyvateľov a zvyšných 61 % žije v 

troch spomenutých mestách. Sídlisko Vlčince, kde bude spoločnosť umiestnená, je 

sídliskom nachádzajúcim sa v meste Žilina. S počtom obyvateľov 20 077 sa radí na 
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najväčšie sídlisko tohto mesta. I v súčasnosti sa sídlisko rozrastá o vyššie spomenuté 

bytové výstavby.  

4.5.2 Analýza mikroprostredia (externá analýza) 

Analýzou mikroprostredia zistím potrebné informácie o trhu, na ktorom bude spoločnosť 

umiestnená. Taktiež dôležité informácie o momentálnej konkurencií a o zákazníkoch. Túto 

analýzu členíme na externú analýzu, kde radíme:  

 

• Analýzu trhu - Keďže spoločnosť bude prvou na trhu, ktorá bude ponúkať 

služby v takej kvalite a takom rozmedzí, ťažko určíme počet ľudí, ktorých 

ponuka osloví. Navyše po použití vhodných marketingových nástrojov a s 

profesionálnymi inštruktormi bude mať spoločnosť na trhu veľkú konkurenčnú 

východu. Keďže toto odvetvie je pomerne mladé a v Slovenskej republike ešte 

nerozvinuté, v budúcnosti očakávame pozitívny vývoj trhu. Navyše mestu 

Žilina mnohí predpovedajú rozvoj a nárast obyvateľstva. Nasvedčujú tomu 

investori, ktorí vystavali už niekoľko vyššie spomenutých bytových 

komplexov.  

• Analýza zákazníka - svojich potenciálnych zákazníkov by sme mohli rozdeliť 

na 4 skupiny : na zákazníkov spinningu, zákazníkov H. E. A. T. programu, 

zákazníkov aerobných cvičení (bodywork, step aerobik, jumping, ...) a 

zákazníkov pomalých foriem aerobiku (pilates, joga, ...). Každá skupina 

bude špecifická. Hoci sú to všetko aerobné športy odlišujú sa prevedením a 

náročnosťou. Dá sa povedať, že spoločnosť bude oslovovať spolu 5 skupín 

ľudí. Piata skupina budú zákazníci, ktorým spoločnosť sprostredkuje školenia a 

semináre. Všetci naši zákazníci budú koneční spotrebitelia. Zákazníkov, 

ktorých naša ponuka osloví, by som charakterizovala následne: Mladí ľudia, 

nie len telom, ale aj duchom. Ľudia, ktorým záleží na zdravom životnom štýle. 

Športovci, ktorí chcú získať potrebnú kondíciu. Ľudia, ktorí chcú schudnúť. 

Ľudia, ktorí sa chcú zabaviť, zatancovať si, odreagovať sa.  

• Analýzu konkurencie - oficiálne zaregistrovaných fitnescentier v celom 

Žilinskom kraji je 14. Do tejto kategórie sa počítajú aj posilňovne, kde aerobné 

športy nie sú vedené. Čo sa týka mesta Žilina, do celej kategórie môžeme 

zaradiť spolu 5 fitnescentier. Konkrétne na sídlisku Vlčince je prevádzkované 

jedno fitnescentrum. Spoločnosť nebude mať teda veľkú konkurenciu. Navyše, 



43 
 

len dve z piatich fitnescentier v meste Žilina má funkčnú internetovú stránku. 

Veľký nedostatok našich konkurentov vidím v tom, že veľmi málo alebo 

takmer vôbec nevyužívajú marketing.  

 

Služby fitnescentier sa často zužujú len na okruh posilňovní. Po vlastnom 

vyskúšaní ponúkaných služieb v aerobných športoch môžem usúdiť, že za 

cenu, ktorú zaplatíte, nedostanete požadovanú kvalitu. Hodiny nie sú vedené 

profesionálne, a preto ich navštevuje málo klientov.  

 

Konkurencia, s ktorou sa dá aspoň trochu porovnať plánovaná ponuka služieb 

spoločnosti, je fitnescentrum K-profit na sídlisku Solinky. Konkrétne v tomto 

fitnescentre vediem hodiny Zumby, takže môžem posúdiť zvnútra ponúkanú 

kvalitu a záujem klientov. K- profit má vo svojom portfóliu ponúkaných 

služieb spinning, zumbu a rôzne aerobné hodiny (bodywork, step aerobik, ...). 

Veľkým nedostatkom tohto fitnescentra je chýbajúca internetová stránka. 

Taktiež za nedostatok považujem malý priestor na cvičenie. V priestoroch 

nemôžu naraz prebiehať hodiny aerobiku a spinningu. Časť s bicyklami a 

aeróbna sála nie sú oddelené. Kapacita aeróbnej sály je maximálne 20 ľudí, čo 

je veľmi málo. Rozpis cvičenia sa často mení v mesačnej intenzite, čo je pre 

klientov veľmi negatívny faktor. Navyše pri nefungujúcej internetovej stránke, 

sa zmeny v rozpise dozvedia až pri návšteve zvolenej hodiny, ktorá je 

nahradená inou. Chaotická organizácia vnútri spoločnosti sa mnoho krát 

prejaví i navonok. Tieto negatívne faktory preto odradili mnohých klientov. 

Súčasný hit v tomto fitnescentre je taktiež Zumba. Vďaka skvelým 

inštruktorkám, ktoré má fitnescentrum tri ju navštevuje veľa ľudí, i napriek 

podmienkam, ktoré fitnescentrum má.  

4.5.3 Analýza mikroprostredia (interná analýza) 

Do tejto kategórie radíme analýzu interných podmienok spoločnosti. Pre danú analýzu som si 

zvolila SWOT analýzu. V nižšie uvedenej tabuľke zhodnotím všetky silné a slabé stránky, 

príležitosti a ohrozenie novo vznikajúcej spoločnosti. Analýza taktiež potvrdí, alebo vyvráti 

šance spoločnosti na úspech.  
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Tabuľka č. 4.1: SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

• profesionálni inštruktori  

• inovatívny prístup 

• fungujúca internetová stránka a 

marketing 

• vhodne situovaná spoločnosť 

• skúsenosti konateľov 

• veľké a pekne upravené priestory 

fitnescentra 

• prijateľné ceny za ponúkané služby 

• školenia inštruktorov aerobiku a 

spinningu 

• rozširujúci sa trend zdravého 

životného štýlu 

• neznáma, novo vznikajúca spoločnosť 

• nový personál 

• priestory v prenájme 

• zadlženosť úverom 

 

Príležitosti Ohrozenia 

• spolupráca so športovými oddielmi 

• spolupráca so vzdelávacími 

agentúrami 

• organizovanie zájazdov, dovoleniek  s 

aerobikom a zumbou 

• rozširovanie služieb o novinky na 

trhu fitnes 

• zariadenie vlastných priestorov 

• novo vznikajúca konkurencia 

• malá ponuka profesionálne 

vyškolených inštruktorov 

• nepresadenie noviniek 

• strata kľúčových zamestnancov 

 

4.6 Stratégia spolo čnosti 
 
Fit&Fun, s. r. o. zvolila stratégiu rozvoja. Keďže bude novou spoločnosťou na trhu, bude 

začínať prakticky od nuly. Takýto začiatok má svoje výhody aj nevýhody. Výhodou je, že 

môže začať presne tak, ako chce s čistým štítom. Naopak veľkou nevýhodou je, že ju na trhu 

nebude nikto poznať. Bude musieť vynaložiť veľa finančných prostriedkov, aby sa dostala do 
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povedomia potenciálnych zákazníkov. Finančné prostriedky budú smerovať hlavne do 

marketingu. Konkrétna marketingová stratégia je uvedená v kapitole 4.7.  

4.6.1 Vízia spolo čnosti 

Budúcnosť spoločnosti Fit&Fun, s. r. o. v dlhodobom horizonte na dobu 10 až 20 rokov vidím 

veľmi pozitívne. V tomto období už bude na trhu spoločnosť, ktorú bude poznať takmer celé 

mesto Žilina. Určite neunikne pozornosti všetkým priaznivcom fitnes životného štýlu aj mimo 

mesta Žilina. Bude na trhu výnimočná hlavne kvalitou ponúkaných služieb a diferenciáciou 

služieb. Sídlo spoločnosti už nebude v prenajatých priestoroch ale vo vlastných. Spoločnosť 

bude veľkou motiváciou pre ľudí, ktorí chcú začať s cvičením. Pre svojich verných 

zákazníkov bude neustálou inšpiráciou. 

4.6.2 Misia, poslanie 

Názov spoločnosti Fit&Fun nie je len názvom, ale aj skutočnou politikou spoločnosti. 

Chceme pomôcť svojím klientom, aby sa cítili fit a to všetko s pomocou fun (zábavy). Hodina 

strávená vo fitnescentre pre nich bude hodinou plnou zábavy, ktorá prinesie ich telám 

očakávané výsledky. Zákazníci sa budú vracať s radosťou a odchádzať s dobrým pocitom. 

Svojím klientom chceme pomôcť nie len fyzicky na sebe pracovať, ale taktiež pri tejto práci 

zabudnúť na problémy a starosti bežného života. Zákazníkom chceme ponúknuť nielen 

cvičenie, ale fitnes životný štýl ako celok. Preto v našom fitnescentre nájdu i doplnky zdravej 

výživy.  

 
Do svojho portfólia klientov chceme zahrnúť i mladých športovcov. Šport je pre mladých ľudí 

dôležitou súčasťou života. Niektorým dá i celý zmysel ich života. Chceme byť pre nich 

motiváciou pri ich rozhodnutiach v tejto oblasti, taktiež im pomôcť a vyjsť v ústrety pri 

zameraní sa na fitnes. Budeme školiť inštruktorov aerobiku na vysokej úrovni, ktorý dokážu 

samostatne bez strachu a svojím vlastným štýlom viesť hodiny aerobiku. Taktiež inštruktorom 

aerobiku ponúkneme zvyšovanie ich kvalifikácie so zameraním sa na určitý druh aeróbnych 

hodín.  

 

Naši zamestnanci budú kvalifikovaný personál, ktorý bude súčasťou politiky spoločnosti. 

Bude s ňou nie len stotožnený, ale sám ju bude pre svojich klientov tvoriť. Každý bude 

spravodlivo odmenený za vykonanú prácu. Odmena sa bude stupňovať s množstvom ľudí 
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ktorých dokáže inštruktor zaujať. Svojich zamestnancov chceme inšpirovať k lepším 

výkonom a pomáhať im pri zlepšovaní ich kvalifikácie.  

4.6.3 Ciele spolo čnosti (Model GOSPA) 

Ciele spoločnosti si vytýčime na základe modelu GOSPA. Táto skratka, je zoznam piatich 

slov, ktoré sú potrebné pre strategické plánovanie. Ak si objasníme ich význam a úlohu v 

našej spoločnosti, vytvoríme tak základ pre úspešné podnikanie.  

 

Goals– ciele  

Ciele spoločnosti sú krátkodobé - v horizonte do jedného roka a dlhodobé, kde sa pozeráme 

do budúcnosti, ktorá je v rozmedzí od jedného roka ďalej. Medzi krátkodobé ciele spoločnosti 

môžeme zaradiť:  

1. Dostať sa do podvedomia klientov a v prvom roku získať 35 percentný podiel na 

stanovenom trhu. 

2. Vytvorenie profesionálneho kolektívu cvičiteľov, motivovaných dobrým riadením 

a silnou podnikovou kultúrou.  

3. Vybudovanie osobitého postavenie služby vo vnímaní zákazníkov na základe 

kvality, kreativity, odlišnosti, spoľahlivosti.  

4. Externá spolupráca so vzdelávacími agentúrami. (semináre, školenia) 

5. Spolupráca so žilinskými športovými klubmi. 

6. Rozšírenie predajného sortimentu na recepcií. 

 

Medzi dlhodobé ciele radíme:  

1. Návratnosť nákladov a dosahovanie ročného zisku 20 000 EUR.   

2. V dlhodobom horizonte 100 percentná návratnosť imania a investícií. 

3. Dlhodobý stabilný medziročný rast.  

4. Vybudovanie dobrého mena spoločnosti. 

5. Zakúpenie vlastných priestorov pre sídlo fitnescentra.  

6. Vybudovanie rekreačného zariadenia v rámci fitnescentra (sauna, masáže, ...) 

 

Objectivies – úlohy:  

Úlohy, ktoré sú potrebné pre splnenie stanovených cieľov (krátkodobé ciele): 

1. Vhodne zvolená marketingová stratégia, schopnosť udržať si klientov.  
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2. Správny výber cvičiteľov (výber profesionálov), neustála motivácia, zdieľanie vízie, 

poslania, cieľov.  

3. Priniesť na trh nové druhy služby, neustála inovácia služieb, sledovanie nových 

svetových trendov, odlíšenie sa od konkurencie, kvalitne a odborne vedené hodiny. 

4. Správny výber profesionálnych agentúr pre spoluprácu, snaha o dlhodobé a dobré 

vzťahy.  

5. Oslovenie športových klubov, vytvorenie obojstranne výhodných podmienok pre 

spoluprácu. 

6. Sledovanie tržieb, predajnosti jednotlivých produktov. Neúspešné nahradiť novými.  

 

Úlohy, ktoré musíme splniť pre dosiahnutie dlhodobých cieľov: 

1. Správne hospodárenie s finančnými prostriedkami spoločnosti. Hľadanie ciest, ako 

znižovať náklady, nie však na úkor kvality.  

2. Pokryť všetky náklady spoločnosti vrátane odpisov majetku.  

3. Dobré meno spoločnosti, premyslené hospodárenie s finančnými prostriedkami, 

osobité postavenie služby vo vnímaní zákazníkov.  

4. Kvalitne a profesionálne prevedenie služby, vhodne zvolená politika a kultúra 

spoločnosti, verní klienti, neustále inovácie. 

5. Úspešné spravovanie spoločnosti, vytvorené dobré meno spoločnosti, finančná 

stabilita, istota pozitívneho budúceho vývoja. 

6. Vlastné priestory pre fitnescentrum, záujem súčasných klientov o relaxačné služby.  

 

Strategy – stratégia  

Podľa Ansoffovej matice pre stratégiu rozvoja, sa bude jednať v našom prípade o penetráciu 

trhu a rozvoj produktu a služby. V prvom rade budeme hľadať spôsob, ako zvýšiť predaj 

existujúcej služby. Konkrétne teda, ako sa budeme líšiť od existujúcej konkurencie, aby si 

zákazníci vybrali práve nás. Keďže po analýze trhu vidíme u konkurencie veľké nedostatky, 

budeme sa snažiť týmto nedostatkom vyvarovať. Dá sa hovoriť hlavne o nízkej kvalite 

ponúkaných služieb fitnescentier (nedostatočne kvalifikovaný inštruktori, nedostatočné 

poskytovanie informácií zákazníkom, nevyhovujúce priestory, zlá a chaotická organizácia vo 

vnútri spoločnosti, neschopnosť udržania verných zákazníkov, ...) Okrem vystríhaniu sa 

nedostatkov sa chce spoločnosť presadiť na trhu tým, že klientom prinesie niekoľko noviniek 

v oblasti fitnes, ktoré v Žilinskom kraji zatiaľ nikde ide nenájdu. Tento krok by sa dal 
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charakterizovať ako boom v oblasti fitnes. Vytvorí komplex aerobných cvičení na jednom 

mieste, kde si každý nájde svoje. 

 

V krátkodobých plánoch spoločnosti môžeme vidieť i spoluprácu so žilinskými športovými 

klubmi. Jednalo by sa predovšetkým o spoluprácu pri tréningoch. Športovci by mohli mať v 

rámci kondičných tréningov práve hodiny spinningu, H. E. A. T. program. Taktiež v rámci 

doplnenia športovej prípravy - cvičenia na bosu, a rôzne iné balančné cvičenia.  

 

Budeme neustále pracovať na rozvoji ponúkaných služieb. Spoločnosť sa chce i do 

budúcnosti zamerať na prinášanie noviniek v oblasti fitnes na trh. Plánujeme spoluprácu 

s českými inštruktormi aerobiku, ktorí majú oprávnenie školiť nových inštruktorov. Rozhodli 

sme sa pre českých inštruktorov hlavne preto, že v Českej republike je aerobik na vyššej 

úrovni. Chceme taktiež zvýšiť úroveň aerobiku čo sa týka Žiliny a celého Slovenska. V Žiline 

budeme jediným subjektom, ktorý bude školiť nových inštruktorov.  

 

Stratégia spoločnosti by sa dala opísať ako inovačná a kreatívna. To potvrdzujú vyššie 

spomenuté novinky na trhu, podčiarkuje to poňatie názvu spoločnosti, a v neposlednej rade k 

tomu pridáva recepcia so zdravými dobrotami. Fit&Fun, s. r. o. chce práve touto cestou 

realizovať svoju stratégiu rozvoja. Založí ju hlavne na marketingu a inováciách. Na začiatku 

sme zvolili rôznorodý program, v rozličných časových intervaloch. Neskôr budeme tento 

program upravovať podľa atraktivity a návštevnosti jednotlivých hodín. 

 

Plans – plány  

Plány budú využívať každý deň prevádzkari zariadenia. Zostavia si ako dlhodobé, tak i 

krátkodobé plány. Dokonca budú vytvárať i denné plány, ktoré ich postupnými krokmi 

privedú k splnenie krátkodobých a neskôr i dlhodobých cieľov spoločnosti. Tie musia mať 

neustále na pamäti, aby dokázali spoločnosť viesť k dosiahnutiu stanovených cieľov. Na 

základe denných plánov budú organizovať a koordinovať činnosti fitnescentra.  

Actions – činy 

Tento najspodnejší článok v celom modely hovorí o každodennej činnosti. O konkrétnych 

úlohách a činoch. Tie budú vychádzať zo stanovených plánov prevádzkovateľov. Budú sa 

týkať nie len ich, ale aj zamestnancov spoločnosti. Aby sa činy zamestnancov zhodovali s 

plánmi, cieľmi, stratégiou, poslaním a víziou spoločnosti, musia byť s týmto všetkým 

zamestnanci oboznámení a stotožnení. To všetko záleží od prevádzkovateľov fitnescentra. 
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Plánujeme mesačné schôdzky zamestnancov, kde budeme počúvať ich návrhy na zlepšovanie, 

nie len fitnescentra ale aj ich osobného rozvoja.  

4.7  Marketingová stratégia 
 
V dnešnej dobe, ako už bolo opísané v teoretickej časti práce, sú pre novo vzniknutú 

spoločnosť, ale aj pre všetky ostatné spoločnosti, podstatné a dôležité marketing a inovácie. 

Marketing a inovácie prinášajú výsledky. Našu marketingovú stratégiu chceme postaviť na 

inováciách. Na základe zvolenej stratégie rozvoja, podnikneme všetky vyššie spomenuté 

kroky k dosiahnutiu cieľov.  

 

Odpoviem si na tri základné otázky, ktoré rieši marketingová stratégia:  

• „ Na koho sa chcem zamerať?“ - naším cieľovým trhom sú ľudia, ktorí uznávajú 

zdravý životný štýl a snažia sa podľa neho žiť, chodia pravidelne cvičiť, majú radi 

pohyb. Ľudia, ktorí sa chodia do fitnescentra odreagovať. Mládež, ktorá sa chce 

zamerať na fitnes ako na šport. V neposlednom rade i športovci, ktorí majú fitnes ako 

doplnenie svojich pohybových aktivít. (viď analýza zákazníkov) 

• „Akú pozíciu chcem dosiahnuť v podvedomí zákazníka v porovnaní s 

konkurenciou?“ - v podvedomí našich zákazníkov chceme vytvoriť predstavu o 

spoločnosti, ktorá je inovatívna, kreatívna, ponúka kvalitné služby za adekvátnu cenu, 

profesionálna, zodpovedná a vierohodná.  

• „Ako dosiahnem zvolenú pozíciu na cieľovom trhu?“ - prostredníctvom 

inovatívneho marketingu, ktorý bude opísaný nižšie a prostredníctvom ponuky 

kvalitných služieb.  

4.7.1 Inovácie v poskytovaní služieb fitnescentra n a danom trhu 

Na trhu fitnescentier v rámci Žilinského kraja je veľa ciest, akými sa dá túto službu inovovať. 

Na základe prieskumu tohto trhu bolo zistené, že niektoré fitnescentrá sú zastarané, 

neposkytujú služby na profesionálnej úrovni, majú nedostatočnú ponuku služieb, chaotické 

organizačné schopnosti, nepoužívajú takmer žiadny marketing. Navyše inštruktori veľakrát 

nie sú profesionálmi, cvičí sa v nevhodných a malých priestoroch. Bolo zistených veľa 

nedostatkov, ktorým sa chcem samozrejme vyvarovať. 

 

Fitnescentrum pri vstupe na trh bude jediným a prvým fitnescentrom na strednom Slovensku, 

ktoré ponúkne svojím klientom H. E. A. T. program. Bude to miesto, kde sa budú integrovať 
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aerobné športy. Novinkou na stredoslovenskom trhu bude taktiež aerobné cvičenie jumping 

(cvičenie na trampolínach). Ďalšou novinkou, ktorú mesto Žilina ešte nepozná bude cvičenie 

na bosu. Taktiež v žilinských fitnescentrách nie sú zvykom doobedné cvičenia a detský 

aerobik.  Do týchto cvičení chceme zapojiť ako budúce mamičky, tak i súčasné mamičky s 

deťmi. Deti budú pri určených hodinách cvičiť so svojimi mamičkami, a inokedy si od nich 

mamičky oddýchnu, keď ich počas cvičenia budú strážiť zamestnanci fitnescentra. Naopak pri 

detskom aerobiku sa budú špeciálne vyškolení inštruktori venovať iba deťom.  Fit&Fun bude 

aerobikové štúdio, kde si vyberie každý klient. Široká ponuka služieb bude v rámci žilinského 

kraja jedinečná.  

 

Myslím si, že tento trh má veľký a nerozvinutý potenciál. Dá sa povedať, že také služby, ktoré 

chce ponúkať spoločnosť Fit&Fun, s. r. o. na tomto trhu neponúka nikto iný. Koncepcia 

ponúkaných služieb je jedinečná. Spoločnosť bude prvá v rámci Žilinského kraja, ktorá bude 

sprostredkovávať školenia nových inštruktorov aerobiku, semináre, kurzy. Bude jediná, v 

ktorej budú súčasne prebiehať hodiny spinningu, aerobiku a vyššie spomenutý H. E. A. T. 

program. Bude jediná, ktorá sa bude venovať mládeži v tomto smere. Chce vytvoriť komplex, 

kde sa ľudia budú cítiť príjemne a zároveň spravia niečo pre svoje telo. Preto plánuje na 

recepcii predaj zdravých koláčikov, kávy, čaju (v ponuke budú rôzne bylinkové čaje), müsli 

tyčiniek a doplnkov zdravej výživy. Do budúcnosti plánujeme i spoluprácu s masérmi a 

vybudovanie vlastnej sauny.  

 

Našu silnú konkurenčnú východu chcem postaviť na vyškolených a skúsených inštruktoroch - 

kvalitne a profesionálne prevádzaných služieb, ďalej na plne funkčných internetových 

stránkach s týždennými aktualizáciami, kde budú uverejňované zmeny v programe cvičení. 

Silnou stránkou bude aj moderné a príjemné prostredie, jedinečný image. Chceme držať krok 

so svetovými trendmi, sledovať ich a ponúkať ľuďom. V rámci inovácií služieb, sa bude 

spinning cvičiť v tmavej miestnosti s neónovými svetlami, kde sa bude dať pracovať so 

svetlom, ktoré pri tomto cvičení veľmi vplýva na psychiku. Každý inštruktor bude používať 

mikrofón, čo zlepší komunikáciu s klientmi. Vytvoríme opäť jedinečné prevedenie tejto 

služby v rámci Žilinského kraja.  

4.7.2 Marketingový mix 

Marketingový mix tvoria nástroje, ktoré sa navzájom kombinujú a koordinujú. Tieto nástroje, 

ktoré sú charakterizované v teoretickej časti práce nazývame inak aj tzv. 4P. Vzhľadom k 
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tomu, že tieto nástroje sú opísané i v iných kapitolách, ich charakteristiku uvádzam len v 

krátkosti. Bližšie sa vyjadrím len k marketingovej komunikácií a cenovej politike.  

 

Produkt - v našom prípade sa jedná o službu. Všetky charakteristické znaky tejto služby sú 

opísané vyššie.  

 

Cena - a cenová politika je jeden z najdôležitejších prvkov obchodnej politiky a konkurenčnej 

stratégie. Cieľom cenovej politiky na začiatku podnikania bude pokrytie nákladov a len 

minimálny zisk, ak nie nulový. Aby sme prilákali klientov na začiatku bude cena mierne 

nižšia. V prvom roku bude hlavné, aby sa spoločnosť nedostala do straty. Neskôr bude 

spoločnosť cenu mierne zvyšovať. Samozrejme cena bude odrážať i kvalitu. V súčasnej dobe 

sú ľudia ochotní platiť predovšetkým za kvalitu produktu. Preto je dôležité udržiavať kvalitu 

na požadovanej úrovni. 

 

V rámci inovácie cenovej politiky bude možné vo fitnescentre platiť kartou. Taktiež 

zákazníkom budeme poskytovať vernostné a študentské zľavy. Pri zakúpení permanentky, 

ktorá bude obsahovať 20 vstupov dostane zákazník 20 percentnú zľavu na jeden vstup. Pri 

permanentke na 10 vstupov bude zľava 10 percent. Študenti budú mať automaticky 20 

percentnú zľavu i na jeden vstup a pri zakúpení permanentky automaticky 25 percentnú 

zľavu.  Taktiež budeme predávať i darčekové poukážky v rôznych cenových rozmedziach 

podľa priania klientov. 

 

Distribúcia - v našom prípade sa bude jednať o priamy predaj, bez vstupu článku 

sprostredkovateľa. Služby fitnescentra sa budú vykonávať v prenajatých priestoroch, priamo 

u poskytovateľa služieb.  

 

Marketingová komunikácia  - radíme ju ku kľúčovým prvkom marketingovej stratégie. V 

tomto prípade sa bude jednať o zavedenie novej značky na trh a o snahu získania čo 

najväčšieho podielu na trhu. Formu marketingovej komunikácie, ktorú by som pre toto novo 

vznikajúce fitnescentrum navrhla je predovšetkým vhodne zvolená reklama. V prvom rade je 

vhodné situovať reklamu s krátkym článkom do miestnych novín, konkrétne Žilinský 

večerník. V rámci mesta Žilina by som umiestnila minimálne dva billboardy, ktoré budú 

mesiac vopred upozorňovať na otvorenie nového fitnescentra. Taktiež umiestnenie 

reklamných banerov na oficiálnych stránkach Žiliny.  Keďže sa jedná o službu, je dobré, ak 
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by si ju mohli zákazníci vyskúšať, preto by prvý týždeň po slávnostnom otvorení bol vstup do 

fitnescentra na všetky hodiny zadarmo. Týchto hodín sa však prednostne budú môcť zúčastniť 

len vopred zaregistrovaný klienti. Tým sa predíde chaosu, a preplneným cvičeniam.   

 

Taktiež by som zvolila rozhovor v miestnom rádiu s krátkymi reklamnými spotmi. 

Spoločnosť by mala využiť aj indoor advertising v rámci hromadnej dopravy. Internetové 

stránky spoločnosti aj s podrobným rozpisom cvičení, kde budú jednotlivé cvičenia i 

vysvetlené, budú spustené 40 dní pred otvorením, aby počas priebehu najväčšej reklamnej 

kampane už fungovali a mohli sa všade uvádzať. V rámci marketingovej komunikácie bude 

spoločnosť riadne označená zvonku ceduľou, ktorú si každý všimne už z diaľky. Vonku 

nebude chýbať taktiež rozpis cvičení a nástenka s plánovanými akciami.  Pri prvotnej 

komunikácií s potenciálnymi klientmi budeme upozorňovať hlavne na novinky, jedinečnosť 

ponúkaných služieb, image priestorov fitnescentra a na zvolenú politiku Fit and Fun. 

 

Samozrejme nebudeme zanedbávať komunikáciu priamo s klientom, ktorá je vo 

fitnescentrách veľmi dôležitá. Ak už klientov v rámci prvého týždňa cvičenia zdarma alebo 

vhodne zvolenej reklamy získame, musíme sa snažiť ich udržať. Preto je dôležitá priama 

komunikácia s nimi. Bude dôležité počúvať ich názory a snažiť sa im vyhovieť. Preto bude 

zriadená i anonymná škatuľa, kde budú môcť klienti písať svoje postrehy, sťažnosti, 

pripomienky, ktoré si vždy prevádzkari fitnescentra riadne prečítajú a následne prímu 

opatrenia. Prevádzkari budú samozrejme k dispozícií klientom na telefónnych číslach, ale aj 

osobne vo fitnescentre. Takže priama komunikácia s klientmi nebude určite chýbať. Všetko  

bude smerované k tomu, aby bolo čo najviac klientom vyhovené. Ak budú ľudia spokojní, 

budú o fitnescentre hovoriť svojím známym. A to je ďalší a veľmi účinný druh komunikácie.  

 

Počiatočné náklady na marketingovú komunikáciu  - konateľ a zamestnanec spoločnosti, 

ktorý je zodpovedný za marketing spoločnosti, vytvorí internetovú stránku spoločnosti. 

Taktiež ju bude pravidelne aktualizovať. Zabezpečí celú reklamnú kampaň (billboardy, 

banery, reklamné plagáty v miestnych novinách, rozhovor v miestnom rádiu a miestnej 

televízií). Predpokladané náklady na celú kampaň sú 1 500 EUR, ak nepočítam plat konateľa 

spoločnosti.  
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4.8 Predpokladaný rozpis cvi čení  
 
Na základe predpokladaného rozpisu cvičení bude spoločnosť najímať potrebné množstvo 

inštruktorov. Predpokladaný rozpis cvičení bol určený na základe kapacít jednotlivých hodín 

a na základe predpokladaného dopytu po daných službách. Predpokladaný rozpis cvičení viď 

príloha č. 1.  

4.9 Zamestnanci podniku, ich pracovná nápl ň a odme ňovanie 

 
Zamestnanci na stály pracovný pomer budú dvaja. Jedná sa o dvoch vyššie spomenutých 

prevádzkarov a konateľov. Ich pracovnou náplňou bude zabezpečenie plynulého chodu 

fitnescentra, odborný dozor a taktiež vedenie niektorých hodín. Budú odmeňovaní stálou 

hrubou mzdou 1 000 EUR. Po uplynutí 3 mesačnej skúšobnej lehoty sa ich hrubá mzda zvýši 

na 1 200 EUR. Každoročne bude zohľadňovaná i inflácia. 

 

Katarína Knapcová bude viesť:  hodiny Zumby ( 2 krát za týždeň), od pondelka do štvrtku 

detský aerobik, detský aerobikový klub A, dance jogu a bosu spin (2 krát za týždeň). Taktiež 

bude viesť doobedné cvičenie - Aeromix a Bodywork.  Bude mať na starosti všetkých 

zamestnancov, koordináciu hodín vo fitnescentre, školenia, kurzy, semináre.  

 

Peter Weis bude viesť hodiny power a cardio spinningu (2 krát za týždeň), 4 krát za týždeň 

bude viesť hodiny H. E. A. T. programu. Bude sa starať o celý marketing fitnescentra 

(internetovú stránku, inzerciu, reklamné plagáty, ...).  

 

Ostatní inštruktori  aerobiku, spinningu a H. E. A. T. programu budú pracovať na dohodu 

(Dohodu o pracovnej činnosti, Dohodu o brigádnickej práci študentov alebo Dohodu o 

vykonaní práce), keďže všetci naši zamestnanci budú mať buď ďalší príjem, alebo budú z 

radov študentov. Všetkým bude spoločnosť zrážať zo mzdy 19 % daň. Študenti alebo 

zamestnanci, ktorí majú nárok na vrátenie dane zo mzdy, si tento nárok uplatnia pri podaní 

daňového priznania. Najímaní inštruktori budú musieť mať odbornú kvalifikáciu potrebnú 

k vedeniu ich hodiny. Zamestnanci budú dostávať i motivačné odmeny. Tieto odmeny 

dostanú hlavne inštruktori, ktorí majú základnú hodinovú mzdu 5 EUR. Ak na ich hodine 

bude viac ako 10 ľudí inštruktori majú automaticky nárok na odmenu. Ich odmena sa bude 

stupňovať s množstvom ľudí, ktorí navštívia ich hodiny. Inštruktori spinningu budú 

odmeňovaní hodinovou mzdou 7 EUR za hodinu. Keďže kapacita hodiny je obmedzená na 15 
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klientov, motivačný systém hodnotenia nebude až v takom rozsahu ako pri inštruktoroch 

aerobiku. Ich základná hodinová mzda bude preto vyššia.  To isté platí i o inštruktoroch H. E. 

A. T. programu, ktorých hodinová mzda je 8 EUR.  

 

Ďalší zamestnanci potrebný pre chod fitnescentra budú zamestnanci na recepcií a 

upratovačka. Zamestnanci na recepcii budú brigádnici z radov študentov alebo inštruktorov, 

ktorí budú mať o túto prácu záujem. Upratovačka bude jedna. Jej pracovný čas bude v čase od 

12:00 do 15:00, keď sa vo fitnescentre nebude cvičiť. Pracovať bude v pracovných dňoch 2 

hodiny denne.  

Tabuľka číslo 4.2: Zamestnanci a ich odmeňovanie 

  
Počet 
zam-ov  

Odpr. 
hodiny/me
siac 

Hodinová 
mzda  

Mesačná 
mzda 
spolu 

Daň 19 
% 

Inštruktori           
H.E.A.T. programu 6 104 8,00 € 832 € 158 € 
Spinningu 4 72 7,00 € 504 € 96 € 
Detský aerob. klub A., B.   1 16 5,00 € 80 € 15 € 
Zumba, Jumping 1 16 5,00 € 80 € 15 € 
Bosu, Step aerobik 1 16 5,00 € 80 € 15 € 
Pilates 1 8 5,00 € 40 € 8 € 
Cvičenie mamičiek s deťmi 1 8 6,00 € 48 € 9 € 
Cvičenie pre budúce 
mamičky  1 8 6,00 € 48 € 9 € 
Ostatní           
Upratovačka 1 40 4,00 € 160 € 30 € 
Recepčné 3 100 3,00 € 300 € 57 € 
Spolu 20 388   2 172 € 412 € 
 

V vyššie uvedenej tabuľke môžeme vidieť, koľko zamestnancov budeme potrebovať na 

jednotlivé hodiny. Koľko hodín jednotlivých cvičení bude vo fitnescentre prebiehať za 

mesiac. Taktiež si v tabuľke môžeme všimnúť, ako sa hodinová mzda inštruktorov líši v 

závislosti od cvičenia. Konečné číslo, ktoré nám vyjde hovorí o mesačnej mzde spolu za 

všetkých zamestnancov, ktorý pracujú na dohodu. 

4.10  Majetková štruktúra 
 
Základné imanie spoločnosti je 39 122 EUR. Spoločníci základné imanie plánujú použiť na 

zariadenie fitnescentra. V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené základné cvičebné pomôcky, 

potrebné pri jednotlivých hodinách. Jedná sa o jednorazovú investíciu. 
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Tabuľka č. 4.3: Investície do cvičebných pomôcok  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keďže priestory pre fitnescentrum budú v prenájme, prenajímateľ zabezpečí vymaľovanie 

priestorov, vybudovanie sociálnych zariadení ( WC, sprchy) a šatní. Prenajímateľ taktiež 

zabezpečí vybavenie recepcie nábytkom. Spoločnosť si zabezpečí zakúpenie a položenie 

špeciálnej podlahy do veľkej miestnosti na cvičenie aerobiku v rozlohe 60 m
2, zakúpenie 

kobercov do miestnosti určenej na spinning 30 m
2, a do miestnosti určenej na H. E. A. T. 

program 28 m2).     

 

 

 

Druh investície Cena za kus 
Počet 
kusov Suma spolu 

MAXERRUNNER 
(bežiaci pás na H. E. A. 
T. program) 1 905,00 € 11 20 955,00 € 

KETTLER SPEED PRO 
(spinningové bicykle) 700,00 € 15 10 500,00 € 
BOSU BALANCED 
TRAINER 
PROFESIONAL 165,50 € 20 3 310,00 € 
SKIPPY 122 cm 
(trampolína) 45,60 € 15 684,00 € 
STEP UP  (fitnes schod) 30,40 € 20 608,00 € 
Činka šesťhranná 2*7 kg  27,30 € 5 136,50 € 
Činky 2*3 kg  18,40 € 10 184,00 € 
Fit  lopta priemer 75 cm 11,00 € 5 55,00 € 
Aerobik tyče FLEX BAR 10,30 € 20 206,00 € 
Fit lopta priemer 65 cm 9,00 € 8 72,00 € 
Činky 2*2 kg 8,60 € 10 86,00 € 
Fit lopta priemer 55 cm 8,00 € 7 56,00 € 
Karimatka 12 mm 7,00 € 30 210,00 € 
Aerobik činky 2*1 kg  4,40 € 20 88,00 € 
Aerobik ball in 
SPORTline  3,60 € 20 72,00 € 
Švihadlo s počítadlom  3,60 € 20 72,00 € 

Latex aerobik band 
(posilovacia guma) 3,20 € 20 64,00 € 
Aerobik činky 2*0,5 kg  2,40 € 20 48,00 € 

Suma spolu     37 406,50 € 
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Tabuľka č. 4.4: Investície do vybavenia fitnescentra  

Druh investície  
Predbežná suma 
investície 

Vybavenie kútika 
pre deti  200 € 

S-01 Fitnes 
podlaha stone  
(60 m2) 1 035 € 

Koberce (28 m2, 
30 m2 175 € 
Ostatné výdavky 500 € 
Suma spolu 1 910 € 

 

Jednotlivé ceny investícií uvedené v tabuľkách, sú podložené na prieskume trhu 

prostredníctvom internetových zdrojov a osobných kontaktov. Internetové zdroje sú uvedené 

v použitej literatúre. Jedná sa o internetové zdroje od č. 28 až po 33. S niektorými 

potenciálnymi dodávateľmi som bola aj v kontakte. Hlavne pri H. E. A. T. program je cena 

prístroja Maxerrunner určená dohodu.  

4.11  Ponúkané služby, ich ceny a odhad tržieb. 
 
Základné rozčlenenie ponúkaných služieb bude na: 

• Spinning 

• H. E. A. T. program 

• Pomalé formy aerobiku - pilates, balančné cvičenia, bosu, dance joga 

• Klasické aerobné cvičenia- body work, step aerobik, jumping 

• Tanečné formy - Zumba 

• Doobedné aerobné cvičenia - cvičenia mamičiek s deťmi, cvičenie pre budúce 

mamičky, cvičenia so strážením detí. 

4.11.1 Ceny ponúkaných služieb 

Ceny ponúkaných služieb sa budú mierne líšiť. Dôvodom bude hlavne špecifickosť každej 

služby. Na každé prevedenie služby spoločnosť vynaloží iné náklady. To sa samozrejme 

odzrkadlí aj v cene. Taktiež záleží na atraktivite jednotlivých cvičení. Ceny služieb bude 

spoločnosť neskôr pravdepodobne mierne zvyšovať. Zvýhodnení budú klienti, ktorí si na 

vybraté cvičenie zakúpia permanentku. Pri permanentke na 20 hodín klient ušetrí na každej 

hodine 20 % z ceny, pri 10 hodinách to bude 10 % z ceny každej hodiny. Do nekomerčnej 
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kategórie budeme radiť cvičenie s deťmi a detský aerobikový klub. Deti si budú platiť 

polročné permanentky. Cena za jednu hodinu bude 1, 50 EUR.  

 

Tabuľka č. 4. 5: Ceny ponúkaných služieb  

Názov služby 
Cena za 1 

hodinu 
Permanentka 

(20 hodín) 
Permanentka 

(10 hodín) 
Spinning 2,50 € 40,00 € 22,50 € 
H. E. A. T. program 4,00 € 64,00 € 36,00 € 
Pomalé aerobné 
cvičenia 1,75 € 28,00 € 15,75 € 
Klasické aerobné 
cvičenia 2,00 € 32,00 € 18,00 € 
Doobedné cvičenia 1,75 € 28,00 € 15,75 € 
Zumba 2,20 € 35,00 € 19,80 € 

 

4.11.2 Ceny ponúkaného doplnkového tovaru 

Tabuľka č. 4. 6: Ceny ponúkaného doplnkového tovaru 

Názov tovaru 
Nákupná 

cena  
Predajná 

jednotka /ml  
Pred. cena 
/jednotku 

Pred. cena 
celkom 

Iontový nápoj 1 000 ml 15,00 € 5 0,15 € 30,00 € 

L - Carnitin 1000 ml (akcia)  8,90 € 7,5 0,14 € 17,80 € 

L - Carnitin drink 0,90 € 500 1,8 € 1,8 € 
Minerálka, neochutená 0,7 
l 0,30 € 700 0,60 € 0,60 € 
Minerálka  neochutená 1,5 
l 0,40 € 1 000 0,80 € 0,80 € 

Minerálka ochutená 0,7 l 0,40 € 700 0,80 € 0,80 € 

Minerálka ochutená 1,5 l 0,50 € 1000 1,00 € 1,00 € 

Presso káva 0,30 € 150 0,60 € 0,60 € 

Latté, capucino 0,40 € 200 0,80 € 0,80 € 

Čaj 0,30 € 250 0,60 € 0,60 € 

Zdravé koláčiky 0,20 €   0,40 € 0,40 € 

Proteínové tyčinky 0,75 €   1,50 € 1,50 € 

Energické tyčinky 0,75 €   1,50 € 1,50 € 

Müsli tyčinky 0,20 €   0,40 € 0,40 € 

 

Spoločnosť bude na recepcií predávať produkty uvedené v tabuľke vyššie. V prípade záujmu 

klientov, bude neskôr rozširovať sortiment ponúkaných výrobkov. Obchodná marža bude 100 

percent. 
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4.11.3 Odhad tržieb 

Pri odhade tržieb musíme brať v úvahu, že ľudia počas letného obdobia navštevujú 

fitnescentrum menej ako v iných obdobiach. Dôvodom sú dovolenky a preferencia 

outdoorových športov. Vo fitnescentre sa samozrejme podľa toho prispôsobí i plán cvičenia. 

Konkrétny návrh bude závisieť od skutočného dopytu. Pri odhade tržieb preto budeme 

rozlišovať bežné obdobie a letné obdobie. Letné obdobie sa bude začínať na konci júna a 

končiť bude na začiatku septembra. Bude sa jednať o dvojmesačné obdobie.  

 

Samozrejme i tržby v bežnom období nebudú každý mesiac rovnaké. Jedná sa o akýsi 

predpokladaný priemer. Toto číslo môže byť v jednom mesiaci nižšie a v inom naopak vyššie. 

Za dva letné mesiace budeme počítať polovičnú tržbu, ako za bežné obdobie.  

 

Tabuľka č. 4. 7: Predpokladaný priemerný počet klientov 

Druh služby Po. Ut. Str. Štv. Pia. So. Ne. Spolu  

Spinning 40 30 30 40 20 0 20 180 

H. E. A. T. program 35 28 28 35 35 21 28 270 
Pomalé cvi čenia 0 29 0 12 17 0 17 75 

Klasické aerob. cvi čenia 22 12 22 24 0 0 0 80 

ZUMBA 25 0 25 0 25 0 25 100 

Doobedné aerob. cvi čenia 20 20 20 20 0 0 0 80 
Detský  aerobik 30 30 30 30 0 0 0 120 

Detský aerobikový klub 15 15 15 15 0 0 0 60 
 

Predpokladaný počet klientov som vypočítala tak, že som si podľa vybavenie fitnescentra a 

atraktivity cvičenia zvolila maximálny počet ľudí, ktorí môžu danú hodinu navštíviť a 

minimálny počet ľudí. Z týchto dvoch čísel som vpočítala priemerný počet návštevníkov, 

ktorí som následne vynásobila počtom hodín, ktoré v ten deň prebiehajú. Pri kategóriách, kde 

sa cvičenia líšia, bol pre každé cvičenia zvolené minimum a maximu zvlášť a následne boli 

sčítané do danej kategórie. Predpokladám, že niektoré hodiny budú navštevované viac, ako je 

uvedené v tabuľke, a niektoré naopak menej. Po zabehnutí fitnescentra sa spoločnosť bude 

snažiť maximálne vyhovieť klientom a hodiny, ktoré nebudú mať úspech nahradí inými.  
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Tabuľka č. 4. 8.: Predpokladané týždenné tržby z poskytovaných služieb 

Druh služby 

Odhadov
aný počet 
klientov 

Cena za 
jeden 
vstup 

Perm. 
20 
vstupo
v 

Perm. 
10 
vstupo
v 

Tžby za 
jednor. 
Vstupy 

Tržby za 
prem. 
Spolu 

Tržby 
spolu 

Spinning 180 2,50 € 80 20 200 € 205 € 405 € 

H. E. A. T. program  270 4,00 € 100 40 520€ 464 € 984 € 

Pomalé cvi čenia 75 1,75 € 20 10 79 € 44 € 123 € 
Klasické aerob. 
cvi čenia 80 2,00 € 30 10 100 € 64 € 164 € 

ZUMBA 100 2,20 € 40 10 110  € 90 € 200 € 
Doobedné aerob. 
cvi čenia 80 1,75 € 30 5 79  € 50 € 129 € 

Detský  aerobik 120 1,50 €     180 € 

Detský aerob.klub 60 1,50 €     90 € 

Spolu          1 082 € 917 € 2 274 € 
 

Vo vyššie uvedenej tabuľke môžeme vidieť odhadované týždenné tržby fitnescentra počas 

roku. Mimo letného obdobia. Tieto čísla sú určené odhadom, na základe vyššie uvedeného 

predpokladaného počtu klientov fitnescentra. Tržby sú rozdelené do troch častí. Tržby z 

permanentiek s 20 vstupmi, tržby z permanentiek s 10 vstupmi. Tržby s permanentiek sú 

rátané vždy za jeden použitý vstup. Samozrejme, reálne tržby fitnescentra sa budú odvíjať aj 

od množstva predaných permanentiek v určitom čase. Nás však budú zaujímať použité 

vstupy. Tie budeme považovať za tržbu v danom týždni. Predpokladaná týždenná tržba bude 

2 274 EUR. Mesačná tržba bude následne 2 274 EUR x 4 = 9 096 EUR 

 

Predpokladám, že počas letného obdobia týždenné tržby klesnú na polovicu, čiže 4 548 EUR. 

Ponuka cvičení bude taktiež menšia, ako počas školského roku. Skutočná ponuka služieb 

bude záležať od dopytu klientov. Pred letným obdobím spoločnosť plánuje urobiť prieskum, a 

na základe tohto prieskumu sa rozhodne, ktoré cvičenia ponechá, a ktoré počas letného 

obdobia zruší. Tento pokles dopytu chce spoločnosť riešiť oslovením športových klubov, 

ktoré by mohli využívať fitnescentrum pre svoju letnú prípravu. Tým si fitnescentrum pokryje 

náklady, ktoré z prevádzky plynú.  
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Tabuľka č. 4. 9: Predpokladané týždenné tržby z doplnkového predaja  

Názov výrobku 
Pred. cena 
za jednotku 

Počet pred. 
jednotiek  Tržby/týždeň 

Zisk 
spolu 

Iontový nápoj 1 000 ml 0,15 € 150 22,50 € 11,25 € 
L - Carnitin 1000 ml (akcia) 0,14 € 100 14,00 € 7,00 € 
L - Carnitin drink 1,80 € 15 27,00 € 13,50 € 
Minerálka, neochutená 0,7 l 0,60 € 50 30,00 € 15,00 € 
Minerálka  neochutená 1,5 l 0,80 € 45 36,00 € 18,00 € 

Minerálka ochutená 0,7 l 0,80 € 30 24,00 € 12,00 € 
Minerálka ochutená 1,5 l 1,00 € 25 25,00 € 12,50 € 
Presso káva 0,60 € 60 36,00 € 18,00 € 
Latté, capucino 0,80 € 20 16,00 € 8,00 € 
Čaj 0,60 € 20 12,00 € 6,00 € 
Zdravé koláčiky 0,40 € 90 36,00 € 18,00 € 
Proteínové tyčinky 1,50 € 25 37,50 € 18,75 € 
Energické tyčinky 1,50 € 25 37,50 € 18,75 € 

Müsli tyčinky 0,40 € 100 40,00 € 20,00 € 
Spolu     393,50 € 196,75 € 

 

Vyššie uvedená tabuľka vykazuje predpokladané tržby z doplnkového predaja na recepcií. Je 

to taktiež iba odhad na základe predpokladanej návštevnosti fitnescentra, atraktivity 

produktov, cien a zvyklostí klientov nakupovať vo fitnescentre. Skutočnosť sa však môže 

líšiť. Niektoré výrobky sa môžu predávať menej, niektoré naopak viac. Taktiež spoločnosť 

plánuje rozšíriť sortiment výrobkov, hlavne čo sa týka produktov na chudnutie ( L-

Carnitínové nápoje, ovocné a zeleninové šťavy, doplnky zdravej výživy). Všetko záleží od 

skutočného dopytu.  

 

Predpokladané týždenné tržby budú 393, 50 EUR. Mesačne to teda bude: 393,5 EUR * 4 = 

1574 EUR. Zisk vypočítame ľahko. Keďže obchodná marža je 100 percent, číslo vydelíme 

dvoma a vyjde nám mesačný zisk 787 EUR.  

4.12  Finan čný plán spolo čnosti 
 
V nasledujúcej podkapitole sa budem zaoberať finančným plánom spoločnosti. Odpismi 

dlhodobého majetku, splátkami úveru, zriaďovacími výdavkami, ich financovaním a 

odhadovanými finančnými výkazmi.  
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4.12.1 Odpisy dlhodobého hmotného majetku 

Do dlhodobého hmotného majetku, ktorý je možné odpisovať bude patriť 11 strojov 

MAXERRUNNER, ktoré budú používané na H. E. A. T. program. Obstarávacia cena jedného 

stroja bude 1 905 EUR. Tento dlhodobý majetok radíme do druhej odpisovej skupiny, budeme 

ho odpisovať po dobu 6 rokov. Spoločnosť sa rozhodla tento majetok odpisovať 

rovnomernými daňovými odpismi. To znamená, že každý rok odpíše 1/6 sumy stroja. Odpisy sa 

podľa zákona zaokrúhľujú na celé koruny na hor.  

 

Ročný odpis jedného stroja -  2 000 : 6 = 334 EUR. Ročné odpisy za všetky stroje - 334 x 11 =3 674 

EUR.  

4.12.2 Počiato čné výdavky a spôsob ich financovania 

Počiatočné výdavky vypočítame sčítaním zriaďovacích výdavkov pri založení spoločnosti 

(uvedené nižšie) a nákupom vybavenia, ďalej započítame prevádzkové náklady za prvé tri 

mesiace.  

Do zriaďovacích výdavkov zahrňujeme : 

- notárske poplatky      30 EUR 

- kolky(návrh na zápis do OR) 331 EUR 

- kolky (živnostenské opráv.)              26 EUR 

- poradenské služby   200 EUR 

- cestovné         20 EUR 

- kopírovacie služby       15 EUR 

SPOLU    622 EUR 

 

Do prevádzkových výdavkov na prvé 3 mesiace zahrňujeme: 

- Nájomné      6 000 EUR 

- Energie         900 EUR 

- Mzdy inštruktorov     6 516 EUR 

- Mzdy konateľov     6 000 EUR 

- Odvody do SP a ZP      2 112 EUR 

- Poistenie          300 EUR 

- Školenie H. E. A. T. programu       422 EUR 

- Marketing       1 500 EUR 

- Nákup tovaru      2 361 EUR 
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- Ostatné výdavky          472 EUR 

SPOLU     26 583 EUR 

 
Do investičných výdavkov zahrňujeme:  

Investície do cvičebných pomôcok  37 407 EUR 

Investície do zariadenia priestorov    1 910 EUR 

SPOLU    39 317 EUR 

 

Počiatočné výdavky spolu = 39 317 EUR +26 583EUR +622 EUR = 66 522 EUR 

 

Počiatočné výdavky bude spoločnosť financovať predovšetkým z vlastných finančných 

zdrojov (vložené základné imanie 39 122 EUR), pomocou jednorazovej štátnej dotácie pre 

začínajúcich podnikateľov v hodnote 2 400 EUR a prostredníctvom Úveru podnikanie 

mladých od Slovenskej záručnej a investičnej banky. Investičný úver na financovanie 

dlhodobého hmotného majetku bude vo výške 25 000 EUR. Podmienky pre získanie Úveru 

podnikanie mladých sú uvedené v prílohe.  

 

Spôsob ručenia spoločnosti za úver bude prostredníctvom blankozmenky. To znamená, že ak 

dlžník nebude úver splácať, banka predloží súdu túto zmenku, kde vpíše sumu, ktorú dlžník 

banke dlží. O vyplňovaciom práve zmenky bude vopred spísaná dohoda.  

4.12.3 Výpo čet splátok úveru, úroku. 

Spoločnosť si na dofinancovanie investičných výdavkov obstará úver v hodnote 25 000 EUR. 

Keďže spĺňa podmienky na získanie zvýhodneného úveru - Podnikanie mladých, spoločnosť 

využije tento výhodný úver. Po dohode s bankou bude úrok z úveru 8 % p. a. Spoločnosť sa 

rozhodla splácať úver v štvrťročných splátkach. Tento úver bude splácať po dobu piatich 

rokov. Splátka bude uskutočnená vždy na konci štvrťročného obdobia. Prvé obdobie, za ktoré 

bude zaplatená splátka bude od 1. 11 2011 do 31. 1. 2012. Štvrť ročné splátky budú vždy 1 

250 Úroky bude platiť mesačne. Pre uľahčenie sú úroky v tabuľke uvedené za  štvrťrok. Ako 

môžeme v tabuľke vidieť, spoločnosť zaplatí na úrokoch za 5 rokov 5 250 EUR. Za 

požičaných 25 000 EUR zaplatí teda v priebehu 5 rokoch 30 250 EU 
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Tabuľka č. 4. 10: Výpočet úrok z úveru a jednotlivé splátky  

  
Zostatková 

istina Úrok Splátka Spolu 
Počet 
dní 

1. splátka 25 000 € 504 € 1 250 € 1 754 € 92 

2. splátka 23 750 € 463 € 1 250 € 1 713 € 89 

3. splátka 22 500 € 454 € 1 250 € 1 704 € 92 

4. splátka 21 250 € 428 € 1 250 € 1 678 € 92 

5. splátka 20 000 € 403 € 1 250 € 1 653 € 92 

6. splátka 18 750 € 370 € 1 250 € 1 620 € 90 

7. splátka 17 500 € 353 € 1 250 € 1 603 € 92 

8. splátka 16 250 € 328 € 1 250 € 1 578 € 92 

9. splátka 15 000 € 302 € 1 250 € 1 552 € 92 

10. splátka 13 750 € 268 € 1 250 € 1 518 € 89 

11. splátka 12 500 € 252 € 1 250 € 1 502 € 92 

12. splátka 11 250 € 227 € 1 250 € 1 477 € 92 

13. splátka 10 000 € 202 € 1 250 € 1 452 € 92 

14. splátka 8 750 € 170 € 1 250 € 1 420 € 89 

15. splátka 7 500 € 151 € 1 250 € 1 401 € 92 

16. splátka 6 250 € 126 € 1 250 € 1 376 € 92 

17. splátka 5 000 € 101 € 1 250 € 1 351 € 92 

18. splátka 3 750 € 73 € 1 250 € 1 323 € 89 

19. splátka 2 500 € 50 € 1 250 € 1 300 € 92 

20. splátka 1 250 € 25 € 1 250 € 1 275 € 92 

Spolu   5 250 € 25 000 € 30 250 € 1826 
 

Spôsob výpočtu jednotlivých splátok úveru a výšky úroku: 

 

1. obdobie: ( 1. 11. 2011 - 31. 1. ) - toto obdobie má 92 dní. 

25 000 x 0,08/365 x 92 = 504 EUR   (úrok) 

1 250 EUR + 504 EUR = 1 713 EUR (splátka za  1.obdobie spolu) 

 

2. obdobie: (1. 2. 2012 - 30. 4. 2012) - obdobie má 89 dní 

(25 000 EUR - 1 250 EUR) x 0,08/365 x 89 = 463 EUR (úrok) 

1 250 EUR + 463 EUR = 1 713 EUR (splátka za 2. obdobie spolu) 
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4.12.4 Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2011 

Fit&Fun s. r. o. oficiálne otvorí pre svojich klientov k 1. 11. 2011. V koncoročnom výkaze 

ziskov a strát budú započítané len prvé dva mesiace podnikania. Vzhľadom k ročným 

odpisom dlhodobého hmotného majetku, zriaďovacím výdavkom, nákladom na zariadenie 

priestorov a nákladom na marketing bude spoločnosť v strate 3 146 EUR. Do ostatných 

nákladov budeme započítavať náklady na zakúpenie dezinfekčných prostriedkov, 

hygienických potrieb, náklady na telefón a internet.  

 

Tabuľka č. 4. 11: Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011 

Položka 
Čiastka v 

EUR 
Výnosy   
Tržby za služby 18 192 € 
Tržby za tovar  3 148 € 
Výnosy spolu 21 340 € 
Náklady   
Spotrebovaný tovar 1 574 € 
Zriaďovacie výdavky 622 € 
Náklady na zariadenie 
priestorov  1 910 € 
Marketing  1 500 € 
Odpisy 3 674 € 
Mzdy inštruktorov 4 344 € 
Mzdy konateľov 4 000 € 
Sociálne a zdrav. poistenie 1 408 € 
Nájomné 4 000 € 
Energie 600 € 
Poistenie 200 € 
Úroky z úveru 334 € 
Ostatné náklady 320 € 
Náklady spolu 24 486 € 
Základ dane -3 146 € 
Daň 19 % 0 € 
Hospodársky výsledok -3 146 € 
 

4.12.5 Výkaz ziskov a strát pre nasledujúce roky 

Pre nasledujúce roky som v tržbách aj v nákladoch zohľadnila ročnú infláciu 2,5 %. V 

nákladoch v roku 2012 sa prejaví rast miezd konateľov (z 1 000 EUR na 1 200 EUR) v 

mesiaci február. Taktiež bude zohľadnené letné obdobie, kde počítame s poklesom tržieb na 
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polovicu. Samozrejme neklesnú len tržby ale aj mzdy inštruktorov, keďže ich nebudeme 

toľko potrebovať. V roku 2013 očakávame výrazný nárast tržieb nie len o infláciu ale aj o 25 

%. Tento nárast spôsobia organizované školenia, semináre, dovolenky a relaxačné víkendy. 

Spoločnosť bude svojím klientom ponúkať už v roku 2012 semináre, dovolenky, a relaxačné 

víkendy, ale len experimentálne a za nižšie ceny. Je to hlavne preto, že v Žiline to zatiaľ nie je 

trendom. V roku 2013 spustí všetky tieto aktivity naplno, aj so školeniami inštruktorov 

aerobiku, spinningu a zumby.  V prvých rokoch podnikania sa spoločnosti budú znižovať 

zisky každoročne o 15 000 EUR. Túto sumu odvedie na splátkach úveru.   

 

Tabuľka č. 4. 12: Výkaz ziskov a strát pre nasledujúce roky podnikania  

Položka rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016  
Výnosy           
Tržby za služby 112 813 € 143 836 € 147 432 € 151 118 € 154 896 € 
Tržby za tovar  19 360 € 19 844 € 20 340 € 20 848 € 21 369 € 
Výnosy spolu 132 173 € 163 680 € 167 772 € 171 966 € 176 265 € 
Náklady           
Spotrebovaný tovar 9 680 € 9 922 € 10 170 € 10 424 € 10 685 € 
Zriaďovacie výdavky           
Zariadenie priestorov            
Marketing  1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 
Odpisy 3 674 € 3 674 € 3 674 € 3 674 € 3 674 € 
Mzdy inštruktorov 23 892 € 24 489 € 25 101 € 25 729 € 26 372 € 
Mzdy konateľov 29 110 € 29 520 € 30 258 € 31 014 € 31 789 € 
Sociálne a zdrav. 
poistenie 10 247 € 10 503 € 10 766 € 11 035 € 11 311 € 
Nájomné 24 600 € 25 215 € 25 845 € 26 491 € 27 153 € 
Energie 3 690 € 3 782 € 3 877 € 3 974 € 4 073 € 
Poistenie 1 230 € 1 261 € 1 293 € 1 325 € 1 358 € 
Úroky z úveru 1 783 € 1 387 € 982 € 582 € 182 € 
Ostatné náklady 986 € 1 011 € 1 036 € 1 062 € 1 089 € 
Náklady spolu 109 892 € 111 764 € 114 002 € 116 310 € 118 686 € 
Základ dane 22 281 € 51 916 € 53 770 € 55 656 € 57 579 € 
Daň 19 % 4 233 € 9 864 € 10 216 € 10 575 € 10 940 € 
Hospodársky výsledok 18 048 € 42 052 € 43 554 € 45 081 € 46 639 € 
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5 Záver 

 
Za prvotný cieľ svojej diplomovej práce som si zvolila vytvorenie novej, lepšej hodnoty - 

služby, ktorá ľuďom prinesie pozitívne účinky a otvorí nové priestory na trhu. Trh 

fitnescentier je pomerne novým trhom, ktorý má v našich končinách ešte veľa neprepádaných 

a neobjavených možností. Na základe prieskumu trhu, som zistila, že v meste Žilina je veľmi 

málo fitnescentier, ktoré by sa zoberali aeróbnymi športmi. Našla som len jedno 

fitnescentrum, ktorého ponuka by sa dala aspoň trochu porovnať s plánovanou ponukou 

fitnescentra Fit&Fun, s. r. o. Pomocou analýzy konkurencie som zistila veľké nedostatky, 

ktoré fitnescentrum má. Ponúkané služby sú sami o sebe dobré, spoločnosť ich však nedokáže 

efektívne predať a organizačne usporiadať. Svoj prvý cieľ som splnila navrhnutím zavedenia 

niekoľkých noviniek, ktoré mesto Žilina ešte nepozná. Novinky sa nedotknú len ponuky 

služieb. Bude to úplne iné prevedenie služby, iný prístup k zákazníkom a odlišný pohľad na 

marketing fitnescentra. Dôkazom je aj vhodne zvolený názov Fit&Fun, s. r. o., ktorý 

potenciálnym zákazníkom hovorí o úplne inom vnímaní služby.  

 

Ďalšie zvolené ciele diplomovej práce, som taktiež naplnila. Fiktívne založenie s. r. o. ako po 

formálnej, tak i po neformálnej stránke, podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, je 

obsiahnuté v práci. V poslednej časti je vypracovaný podnikateľský zámer, rozšírený o 

stratégiu rozvoja. Zvolená stratégia rozvoja spoločnosti je založená hlavne na marketingu a 

inováciách, ktoré sú na fitnes trhu veľmi dôležité. V tejto časti som využila najmä poznatky 

nadobudnuté päť ročným štúdiom oboru manažment. Dokázala som samostatne definovať 

víziu, poslanie, stratégiu, a ciele spoločnosti. Všetko som podložila podrobne vypracovaným 

finančným plánom.  

 

Spracovanie mnou zvolenej témy mi pomohlo, dozvedieť sa niečo viac o reálnom 

prevádzkovaní fitnescentra. V tejto oblasti pracujem dva roky, ako inštruktorka aerobiku a 

zumby. Pracovala som ako v Českej republike, tak i na Slovensku. Preto môžem porovnať 

prevedenie tejto služby. Slovenská republika je v tejto oblasti ešte pozadu. Niektoré moje 

návrhy sú inšpirované dobre fungujúcim systémom v českých fitnescentrách. Dovolím si 

tvrdiť, že mnou vypracovaný podnikateľský zámer, by bol na trhu fitnescentier v Žiline 

úspešný. K tomuto tvrdeniu ma oprávňuje moja vypracovaná diplomová práca, ktorá to v 

mnohých bodoch dokazuje.  
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s. r. o. - spoločnosť s ručením obmedzeným 

atď. - a tak ďalej 
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ŽÚ - živnostenský úrad 

SR - Slovenská republika 

DHM - dlhodobý hmotný majetok 
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p. a. - per anum (ročne) 

H. E. A. T. - high energy aerobic training 

SZRB - Slovenská záručná a rozvojová banka  
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Príloha č. 1: Rozpis všetkých cvičení vo fitnescentre  

Rozpis poobed ňajších cvi čení vo ve ľkej aerobnej sále  

  15.00 - 16.00 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 18.00 - 19.00 19.00 - 20.00 

Pondelok  

detský aerobik, 
pre deti od 6 
do 10 rokov 

B - detský 
aerobikový 

klub    Body work  Zumba Jumping 

Utorok 

detský aerobik, 
pre deti nad 10 

rokov 

A - detský 
aerobikvoý 

klub Bosu  Step aerobic Pilates 

Streda 

detský aerobik 
pre deti od 6 
do 10 rokov 

B - detský 
aerobikový 

klub    Body work Jumping Zumba 

Štvrtok 

detský aerobik, 
pre deti nad 10 

rokov 

A - detský 
aerobikvoý 

klub Step aerobic Body work Bosu 

Piatok      Zumba Pilates  

Sobota            

Nedeľa       Zumba Dance jóga  
 

 

Rozpis poobed ňajších cvi čení v spinningovej sále  

  16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 18.00 - 19.00 19.00 - 20.00 

PondelokPondelokPondelokPondelok    
Power 

spinning Bosu spin 
Power 

spinning 
Cardio 

spinning 

UtorokU torokU torokU torok      
Power 

spinning 
Cardio 

spinning Fat burner 

StredaStredaStredaStreda      Bosu spin Fat burner 
Cardio 

spinning 

ŠtvrtokŠtvrtokŠtvrtokŠtvrtok    
Power 

spinning 
Cardio 

spinning 
Power 

spinning Fat burner 

PiatokPiatokPiatokPiatok        
Power 

spinning Fat burner 

Sobota Sobota Sobota Sobota             

NedeN edeN edeN edeľľľľaaaa        
Power 

spinning 
Cardio 

spinning 
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Rozpis doobedného cvi čenia pre mami čky   

  09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00 

PondelokPondelokPondelokPondelok    

Aero mix          
(so strážením 

detí)  

Cvičenie pre 
budúce 

mamičky 

UtorokU torokU torokU torok     

Cvičenie 
mamičiek s 

deťmi  

Step aerobik          
(so strážením 

detí ) 

StredaStredaStredaStreda     

Body work      
 (so strážením 

detí ) 

Cvičenie 
mamičiek s 

deťmi  

ŠtvrtokŠtvrtokŠtvrtokŠtvrtok     

Cvičenie pre 
budúce 

mamičky 

Bosu  
(so strážením 

detí)  
 
 
 

Rozpis doobedného cvi čenia H. E. A. T. programu 
  6.00 - 7.00 7.00 - 8. 00 10.00 - 11.00 
Pondelok H.E.A.T     
Utorok   H.E.A.T   
Streda     H.E.A.T 
Štvrtok H.E.A.T     
Piatok   H.E.A.T H.E.A.T 
Sobota      H.E.A.T 
Nedeľa     H.E.A.T 
 
 
 
 

Rozpis doobedného cvi čenia H. E. A. T. programu 
  16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 19.00 - 20.00 20.00 - 21.00 
Pondelok H.E.A.T H.E.A.T. H.E.A.T. H.E.A.T 
Utorok   H.E.A.T. H.E.A.T. H.E.A.T 
Streda   H.E.A.T. H.E.A.T. H.E.A.T 
Štvrtok H.E.A.T H.E.A.T. H.E.A.T. H.E.A.T 
Piatok H.E.A.T H.E.A.T. H.E.A.T.   
Sobota  H.E.A.T H.E.A.T.     
Nedeľa H.E.A.T H.E.A.T. H.E.A.T.   
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Príloha č. 2: Vysvetlivky k jednotlivým cvičeniam  

Zumba - tanečná fitnes hodina plná energie. Spája latinsko-americké tance ( salsa, samba, 

merenque, calypso, belly dance, cha-cha...) s aeróbnymi pohybmi. Táto forma hodiny spája 

zábavu, jednoduchosť, efektivitu a originalitu. Je určená pre všetky vekové kategórie. Na 

hodine plnej zábavy, kde si ani neuvedomíte, že cvičíte, spálite od 500 do 1000 kcal.  Jej 

zakladateľom je Beto Perez. V súčasnosti sa cvičí v 75 krajinách, 5 miliónov ľudí navštevuje 

túto hodinu aspoň raz za týždeň. [34] 

Bodywork - je spojením aerobných pohybov s posilňovaním. Väčšinou je hodina delená na 

pol hodinu aeróbneho zahriatia a pol hodiny posilňovania. Na posilňovanie sa využívajú 

činky, fitnes tyče, často krát i pomôcka ako bosu, fit lopty (malé, veľké) a iné. Posilňovacie 

nástroje sa pre zvýšenie efektivity z hodiny na hodinu striedajú. Tento druh hodiny pomáha 

zlepšiť fyzickú kondíciu a formuje telo. Zbytočne nezaťažuje kĺby, preto je vhodný pre všetky 

vekové kategórie. [35] 

Jumping aerobik - novinka na trhu fitnes. V Žiline bude spoločnosť Fit&Fun jedinou, kde sa 

toto cvičenia praktizuje. Je to cvičenie na malých trampolinkách s priemerom asi 100 cm. 

Účinným a zábavným spôsobom si zlepšujete kondíciu, formujete postavu a celkovú stabilitu 

tela. Mäkký dopad šetrí kĺby a pôsobí ako balančná pomôcka. Taktiež sa zariadenie využíva 

aj na posilňovanie. [36] 

Step aerobik - predstavuje jednu z najnáročnejších a najúčinnejších foriem aerobiku. 

Ovplyvňuje všetky zložky kondičnej prípravy (sila, rýchlosť, vytrvalosť, ohybnosť, 

koordinácia). Pri cvičení spevňujete najmä dolné končatiny a oblasť v okolí panvy, ktorá je 

problémovou oblasťou väčšiny žien. Veľkou výhodou je, že jeho pôsobenie má podobné, ak 

nie rovnaké účinky ako beh. Rozdiel je v zaťažovaní oporného aparátu. [37] 

Bosu - bosu je skratka pre: " both side up = obe strany hore". Tento názov je odvodený z toho, 

že sa táto balančná pomôcka dá využívať z oboch strán. Bosu má pôvod v rehabilitácií. Je 

veľmi účinným pri posilňovaní vnútorného svalstva a celkového stabilizačného systému. Stal 

sa obľúbeným i u mužov a športovcov. Pri hodinách bosu nie sú žiadne náročné choreografie. 

Je účinný pri získavaní svalovej sily, vytrvalosti, stability a koordinácie. [38] 

Pilates - účinná, pomalá forma cvičenia, ktorá bola vyvinutá viac ako pred 100 rokmi. 

Cieľom je prepojenie tela a mysle. Cvičiaci rozvíjajú koordináciu, silu, dýchanie, rovnováhu a 

flexibilitu. Pri cvičení sa aktívne zapájajú chrbtové, brušné a sedacie svaly. Cvičenie 

nevyčerpáva, naopak dodáva novú energiu. Výsledkom sú štíhle a dlhé svaly. [39]  
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Dance joga - presná definícia tohto štýlu neexistuje. Dalo by sa však opísať ako spojenie 

power jogy, klasického baletu a moderných tanečných techník Marthy Graham. Samotné 

pozície nie sú statické, ako pri obyčajnej joge. Jednotlivé pozície sa prepájajú do ladného 

pohybu. Ide o nezvyčajné využitie energie, ktoré určite každému "dobije baterky". [40] 

Spinning - originálna a najpopulárnejšia cyklistická hodina. Pri cvičení sa využívajú 

špeciálne stacionárne bicykle. Pohyb nie je náročný. Inštruktor prostredníctvom vhodne 

zvolenej hudby, osvetlenia a metodiky spraví z hodiny strávenej na bicykli neopakovateľný 

zážitok. Vo fitnescentre Fit&Fun je táto hodina sprevádzaná svetelnými efektmi, ktoré 

pozitívne vplývajú na psychiku. Hodiny spinningu sme rozčlenili do štyroch druhov hodín, 

aby sme vyhoveli najväčšiemu počtu klientov: 

Power spinning - Prvá pol hodina je venovaná "jazde" na bicykli. Druhá pol hodina je naopak 

venovaná efektívnemu posilňovaniu celého tela s činkami, tyčami a vlastnou záťažou.  

Cardio spinning - táto hodina je venovaná hlavne "jazde" na bicykli. Pričom telo má stálu 

tepnovú frekvenciu. Pravidelnosťou a približne rovnakou záťažou nedochádza k striedaniu 

tepnovej frekvencií. Toto cvičenie je preto veľmi účinné a nezaťažuje srdce. Posledných 15 

minút cvičenia je venovaných posilňovaniu.  

Fat burner - inak povedané "spaľovač" tukov. Táto hodina je typická striedaním záťaže a 

rýchlosti. Pôsobí ako intervalový tréning. Posilňovanie sa prelína s aeróbnou záťažou. Veľká 

časť posilňovania je na bicykli. Jazda do kopca, posilňovanie rúk vlastnou záťažou.  

Bosu spin - Spája tréning na bicykli s posilňovaním na bosu. Vznikne efektívny druh cvičenia, 

kde zapracujete nie len na kondícií, sile, vytrvalosti, ale aj na získaní stability a koordinácie. 

Na bosu si okrem vonkajších svalových skupín precvičíte i tie najhlbšie položené svaly. [41] 

H. E. A. T. program - názov je skratkou štyroch slov "High Energy Aerobic Traininng." V  

preklade to znamená "Aeróbny tréning s vysokým energickým výdajom. ". Predstavuje 

cvičenie, ktoré vychádza z prirodzeného ľudského pohybu - chôdze. Ide o maximálne využitie 

sily a rýchlosti chôdze. Fitnescentrum Fit&Fun je jediným v Žilinskom kraji, kde si môžete 

prísť na tento program zacvičiť. Využíva špeciálne licencované prístroje Maxerunner, ktoré 

simulujú horské podmienky v prostredí fitnescentra. [33] 
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Príloha č. 3: Podpisové vzory jednateľov 

 

PODPISOVÝ VZOR  
 

konateľa spoločnosti Fit&Fun, s. r. o.   
so sídlom EUROPALACE, Za plavárňou 4, 010 08 Žilina, Slovenská republika 

založenej spoločenskou zmluvou dňa 01. 09. 2011 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podpis   : ................................................. 
 
titul, meno a priezvisko: Ing. Peter Weis 
 
bydlisko  : Hlinská 8, 010 01 Žilina 
 
dátum narodenia : 31. 07. 1985 
 
rodné číslo  : 850731/8724 
 
funkcia  : konateľ 
 
číslo OP  : SH747563 
 
štátne občianstvo : Slovenská republika  
 
 
 
V Žiline, 01.09.2011 
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  PODPISOVÝ VZOR 

 

konateľa spoločnosti Fit&Fun, s. r. o.   
so sídlom EUROPALACE, Za plavárňou 4, 010 08 Žilina, Slovenská republika 

založenej spoločenskou zmluvou dňa 01. 09. 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpis   : ................................................. 

 

titul, meno a priezvisko: Ing. Katarína Knapcová 

 

bydlisko  : Nanterská 6, 010 08 Žilina 

 

dátum narodenia : 30. 06. 1986 

 

rodné číslo  : 865630/8474 

 

funkcia   : konateľ  

 

číslo OP  : SH854596 

 

štátne občianstvo : Slovenská republika  

 

 

 

V Žiline, 01.09.2011 
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Príloha č. 4: Vyhlásenie správcu vkladu 

 
Vyhlásenie správcu vkladu 

 
Dolu podpísaný Ing. Peter Weis, bytom 010 01  Žilina, Hlinská 8, narodený  31. 7. 1985, ako 

správca vkladu podľa § 60 ods. 1 Obchodného zákonníka a článku 6 ods.5 Spoločenskej 

zmluvy o založení spoločnosti Fit&Fun, s.r.o. vyhlasujem, že zakladajúci spoločníci 

spoločnosti Fit&Fun, s.r.o. splatili pred zápisom do obchodného registra svoje peňažné vklady 

nasledovne: 

 

1. Peter Weis, bytom 010 01  Žilina, Hlinská 8 svoj peňažný vklad vo výške 12 000 EUR 

odovzdal správcovi vkladu v súlade s ustanoveniami spoločenskej zmluvy, t.j. ku dňu podania 

návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra splatil v plnej výške 12 000 EUR. ( 30. 9. 

2011) Tieto peniaze bezhotovostne poslal na účet spoločnosti. 

 

2. Katarína Knapcová, bytom 010 08  Žilina, Nanterská 6 svoj peňažný vklad vo výške 10 000 

EUR odovzdal správcovi vkladu v súlade s ustanoveniami spoločenskej zmluvy, t.j. ku dňu 

podania návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra splatil v plnej výške 10 000 

EUR. (30. 9. 2011) Tieto peniaze bezhotovostne poslala na účet spoločnosti.  

 

 

V Žiline dňa  ................................  

 

 

 

 

 

Ing. Peter Weis ................................ 
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Príloha č. 5: Súhlas s menovaním za konateľa   

 
Súhlas s menovaním za konateľa 

spoločnosti Fit&Fun, s. r. o.  
 
 
 

 
 

 

 

Dolupodpísaný:  

 
 

Ing. Peter Weis 
nar.: 31. 7. 1985  

rodné číslo: 850731/8724 
trvale bytom: Hlinská 8, 010 01 Žilina 

občan SR 
 
 
 
týmto výslovne vyjadrujem súhlas s mojim menovaním za konateľa spoločnosti Fit&Fun, 

s. r. o., a to ku dňu vzniku funkcie 01.09.2011.  

 

Spoločnosť Fit&Fun, s. r. o.,  so sídlom Za plavárňou 4, 010 08  Žilina, Slovenská republika, bola 

založená spoločenskou zmluvou dňa 01. 09. 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline, dňa 01.09.2011 

 

 

     ____________________________ 

     Ing. Peter Weis 
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Súhlas s menovaním za konateľa 

spoločnosti Fit&Fun, s. r. o.  
 
 
 

 
 

 

 

Dolupodpísaná:  

 
 

Ing. Katarína Knapcová 
nar.: 30. 6. 1986  

rodné číslo: 865630/8474 
trvale bytom: Nanterská 6, 010 08 Žilina 

občan SR 
 
 
 
týmto výslovne vyjadrujem súhlas s mojim menovaním za konateľa spoločnosti Fit&Fun, 

s. r. o., a to ku dňu vzniku funkcie 01.09.2011.  

 

Spoločnosť Fit&Fun, s. r. o.,  so sídlom Za plavárňou 4, 010 08  Žilina, Slovenská republika, bola 

založená spoločenskou zmluvou dňa 01. 09. 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline, dňa 01.09.2011 

 

 

     ____________________________ 

     Ing. Katarína Knapcová 
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Príloha č. 6: Spoločenská zmluva  
 

SPOLOČENSKÁ ZMLUVA  

o založení spoločnosti s ručením obmedzeným 
uzavretá podľa Obchodného zákonníka. 

I.ČASŤ 
Základné ustanovenia 

Článok 1 
Predmet zmluvy 
Nižšie uvedení spoločníci sa dohodli na spoločnom vykonávaní podnikateľskej činnosti a na 
tento účel zakladajú spoločnosť s ručením obmedzeným. 

Článok 2 
Zakladajúci spoločníci 
Zakladajúcimi spoločníkmi sú: 

P.č. Meno a priezvisko Bydlisko 

1. Ing. Peter Weis  010 01 Žilina, Hlinská 8 
2. Ing. Katarína Knapcová 010 08 Žilina, Nanterská 6 

 
Článok 3 

Obchodné meno spoločnosti 
 
Obchodné meno spoločnosti je: Fit&Fun, s. r. o. 

 
Článok 4 

Sídlo spoločnosti 
 
1. Sídlo spoločnosti je: 010 08  Žilina, Za plavárňou 3 
2. Spoločnosť môže vytvárať svoje pobočky v tuzemsku i v zahraničí. 

 
Článok 5 

Predmet činnosti 
 
- výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry 
- organizovanie kurzov, školení a seminárov 
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľov (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 
 

Článok 6 
Základné imanie a vklady spoločníkov 

 
1. Základné imanie spoločnosti predstavuje peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných vkladov 
všetkých spoločníkov do spoločnosti v hodnote 39 122 EUR(slovom 
tridsaťdeväťtisícstodvadsaťdva  eur).  
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2. Základné imanie spoločnosti pozostáva z týchto peňažných vkladov spoločníkov: 
Ing. Peter Weis    19 122 EUR 
Ing. Katrína Knapcová 20 000 EUR 

3. Peňažné vklady všetkých spoločníkov budú splatené pri založení spoločnosti pred jej 
zápisom do obchodného registra v celom rozsahu. Jednotliví spoločníci odovzdajú do rúk 
ustanoveného správcu vkladu najneskôr do 20 dní od podpísania tejto zmluvy peňažný vklad 
v takej výške, ako je uvedené v bode 2 tohto článku. 

4. Skutočnosť splatenia bude každému spoločníkovi potvrdená listinou o odovzdaní vkladov. 

5. Spoločníci-zakladatelia poverujú správou splatených vkladov pred vznikom spoločnosti v 
súlade s § 60 ObchZ jedného zo spoločníkov, a to Ing. Petra Weisa, rod. č: 850731/8724,  
bytom 010 01  Žilina, Hlinská 8.  

6. Po vzniku spoločnosti je poverený správca vkladu povinný odovzdať do 3 dní splatené 
vklady spoločnosti. 

7. Peňažné vklady jednotlivých spoločníkov pri zvyšovaní základného imania budú splatené 
pred dňom zápisu zmien do obchodného registra. 

 
Článok 7 

Doba, na ktorú sa zmluva uzatvára 
 
1. Táto spoločenská zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

2. Doba trvania spoločnosti sa delí na obchodné roky. Prvý obchodný rok začína dňom zápisu 
do obchodného registra, ktorý navrhujeme 1. 10. 2011, a končí 31.12.2011. Ďalšie obchodné 
roky sú totožné s kalendárnymi rokmi. 

 
II.ČASŤ 

Práva a povinnosti spoločníkov 

Článok 8 
Práva a povinnosti spoločníkov 
 
1. Každý zo spoločníkov má tieto práva: 
a) právo na podiel z tej časti zisku, ktorú určí valné zhromaždenie na rozdelenie medzi 
spoločníkov, 
b) právo byť riadne informovaný o činnosti spoločnosti, o účtovnej závierke, 
c) právo nahliadnuť do účtovných dokladov spoločnosti a zisťovať stav hospodárenia 
spoločnosti, 
d) právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení spoločnosti osobne alebo v zastúpení 
splnomocnencom, ktorým nesmie byť konateľ spoločnosti, na základe písomného 
splnomocnenia, 
e) právo predkladať návrhy na valnom zhromaždení, vyjadrovať sa k jednotlivým bodom 
programu a podieľať sa na rozhodovaní tohto orgánu; pri rozhodovaní a hlasovaní na valnom 
zhromaždení má každý spoločník jeden hlas, 
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f) právo žiadať potrebné vysvetlenia od konateľov spoločnosti 
g) právo na vysporiadací podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti pri zániku jeho účasti v 
spoločnosti počas trvania spoločnosti, 
h) právo na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti pri zániku spoločnosti bez právneho 
nástupcu. 

2. Spoločníci sú povinní hlavne: 
a) rešpektovať ustanovenia tejto spoločenskej zmluvy a plniť ňou uložené povinnosti, 
b) podieľať sa na prípadných stratách spoločnosti za podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, 
c) rešpektovať rozhodnutia valného zhromaždenia a plniť povinnosti uložené týmito 
rozhodnutiami. 
d) hájiť záujmy spoločnosti v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi, 
e) dodržiavať obchodné a hospodárske tajomstvo spoločnosti voči tretím osobám. 

3. Ostatné práva a povinnosti: 
a) ak dôjde k porušeniu povinností vyplývajúcich zo spoločenskej zmluvy alebo zo zákona, 
môže sa dotknutý spoločník prostredníctvom konateľov domáhať nápravy zvolaním valného 
zhromaždenia; ak by valné zhromaždenie takémuto odôvodnenému návrhu nevyhovelo, alebo 
ak by rozhodnutie prijaté valným zhromaždením nestačilo na vykonanie nápravy, sú 
oprávnení ako dotknutý spoločník, tak aj spoločnosť, domáhať sa ochrany za podmienok 
vyplývajúcich z tejto spoločenskej zmluvy žalobou na súde, 
b) ak spoločník úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti porušuje podstatnú povinnosť 
vyplývajúcu zo spoločenskej zmluvy, je valné zhromaždenie oprávnené sa uzniesť na podanie 
žaloby na vylúčenie spoločníka, 
c) obchodný podiel vylúčeného spoločníka prechádza na spoločnosť, ktorá ho môže previesť 
na iného spoločníka alebo na tretiu osobu; vylúčený spoločník má právo na vyrovnávací 
podiel, 
d) za prípadné škody vzniknuté v príčinnej súvislosti s porušením povinností vyplývajúcich z 
tejto spoločenskej zmluvy zodpovedá spoločník spoločnosti na základe príslušných 
ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, 
e) spoločníci vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti 
na valnom zhromaždení rozsahom a spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve, 
f) spoločníci majú právo na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným 
vkladom; na výplatu zisku nemožno použiť základné imanie a rezervný fond, 
g) po dobu trvania spoločnosti nemôžu spoločníci žiadať vrátenie vkladu; za vrátenie vkladu 
sa nepovažujú platby spoločníkom poskytnuté pri znížení základného imania, 
h) podiel na zisku vyplatený v rozpore s ustanoveniami spoločenskej zmluvy sú povinní 
spoločníci spoločnosti vrátiť; za toto vrátenie ručia spoločne a nerozdielne konatelia, ktorí 
vyslovili súhlas s jeho výplatou, 
i) spoločník nemôže vykonávať hlasovacie právo, ak valné zhromaždenie rozhoduje o jeho 
nepeňažnom vklade, o vylúčení alebo podaní návrhu na jeho vylúčenie zo spoločnosti, o 
právach a povinnostiach vo vzťahu k spoločnosti okrem rozhodovania o povinnosti prispieť 
na úhradu strát spoločnosti nad výšku vkladu spoločníkov, 
j) každý spoločník má právo v mene spoločnosti uplatniť nároky na náhradu škody alebo iné 
nároky, ktoré má spoločnosť voči konateľovi, alebo uplatniť nároky na splatenie vkladu proti 
spoločníkovi, ktorý je v omeškaní so splatením vkladu, príp. nároky na vrátenie plnenia 
vyplateného spoločníkovi v rozpore so zákonom; to neplatí, ak spoločnosť už tieto nároky 
uplatňuje; spoločník ktorý uplatní tieto nároky, znáša trovy súdneho konania; ak je 
spoločnosti priznaná náhrada trov konania, ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, je 
povinný ju uhradiť spoločníkovi, ktorý uplatňoval nároky za spoločnosť,  
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Článok 9 

Nakladanie s obchodným podielom 
 
1. Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. Ak sa spoločník zúčastňuje ďalším 
vkladom, zvyšuje sa jeho základný podiel v relatívnom pomere zodpovedajúcom výške 
ďalšieho vkladu.  

2. Jeden obchodný podiel môže patriť viacerým osobám. Svoje práva z tohto obchodného 
podielu môžu tieto osoby vykonávať len prostredníctvom spoločného zástupcu. Na splácanie 
vkladu sú zaviazaní spoločne a nerozdielne. 

3. So súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník zmluvou previesť svoj obchodný 
podiel na iného spoločníka. Rovnako so súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník 
zmluvou previesť svoj obchodný podiel na inú osobu; spoločník ručí za splácanie vkladu 
nadobúdateľom tohto podielu. Na prevod založeného obchodného podielu pri výkone 
záložného práva sa súhlas valného zhromaždenia nevyžaduje. 

4. Zmluva o prevode obchodného podielu musí mať písomnú formu a nadobúdateľ v nej musí 
vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve. Podpisy musia byť úradne overené. 

5. Účinky prevodu obchodného podielu nastávajú voči spoločnosti dňom doručenia zmluvy o 
prevode obchodného podielu spoločnosti, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví 
súhlas s prevodom obchodného podielu. 

6. Obchodný podiel sa dedí. Dedič sa môže domáhať zrušenia svojej účasti súdom, ak je 
spoločnosť nefunkčná alebo ak by bol zaviazaný k osobnému plneniu spoločnosti. Dedičovi, 
ktorého účasť v spoločnosti súd zrušil, vzniká právo na vyrovnávací podiel. Príslušný 
obchodný podiel prechádza na spoločnosť, ktorá ho môže previesť na iného spoločníka alebo 
tretiu osobu. O prevode rozhoduje valné zhromaždenie. Ak nedôjde k tomuto prevodu 
obchodného podielu, valné zhromaždenie do 6 mesiacov odo dňa, keď došlo k zrušeniu účasti 
spoločníka v spoločnosti, rozhodne o znížení základného imania o vklad tohto spoločníka. 

7. Rozdelenie obchodného podielu je možné len pri jeho prevode alebo prechode na dediča. 
Na rozdelenie obchodného podielu je potrebný súhlas valného zhromaždenia. 

8. Zmena osoby spoločníka sa zapisuje do zoznamu spoločníkov a do obchodného registra. 
Týmto zápisom do obchodného registra prechádza ručenie doterajšieho spoločníka za záväzky 
spoločnosti na nadobúdateľa obchodného podielu. 

9. Na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo. Záložné právo na obchodný podiel 
nemôže vzniknúť bez súhlasu valného zhromaždenia. Počas trvania záložného práva na 
obchodný podiel vykonáva práva spojené s účasťou v spoločnosti spoločník. 
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III. ČASŤ 

Orgány spoločnosti 

Článok 10 
Orgány spoločnosti 
 
1. Spoločnosť má orgány ustanovené touto zmluvou. 

2. Orgány spoločnosti sú: 
- valné zhromaždenie 
- konatelia spoločnosti 

3. Právomoci, povinnosti a spôsob, akým orgány konajú v mene spoločnosti sú uvedené v 
ustanoveniach tejto spoločenskej zmluvy. 

 
Článok 11 

Valné zhromaždenie 
 
1. Valné zhromaždenie spoločnosti je najvyšším orgánom spoločnosti a je zložené zo 
spoločníkov uvedených v článku 2 tejto zmluvy pri založení spoločnosti, resp. neskôr zo 
spoločníkov uvedených v zozname spoločníkov v prílohe k tejto spoločenskej zmluve. Valné 
zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti a jej 
činnosti.  

2. Valné zhromaždenie rozhoduje najmä o 
a) schválení konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom, 
b) strategických zámeroch a podnikateľskom pláne rozvoja spoločnosti a jeho zmenách, 
c) výške podnikateľských odmien spoločníkov a konateľov, ktorí sa osobne podieľajú na 
podnikaní spoločnosti 
d) schválení riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, príp. konsolidovanej 
účtovnej závierky, 
e) rozdelení zisku alebo úhrade strát spoločnosti, 
f) zvýšení alebo znížení základného imania, o schválení nepeňažného vkladu a výške 
peňažnej sumy, v akej sa tento nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, 
g) udelení súhlasu na prevod a rozdelenie obchodného podielu, o zriadení záložného práva na 
obchodný podiel, 
h) prijímaní nových spoločníkov, 
i) menovaní a odvolaní konateľov spoločnosti, 
j) vylúčení spoločníka pri omeškaní so splácaním peňažného vkladu a s uhradením príspevku 
na úhradu strát spoločnosti a o podaní žaloby na vylúčenie spoločníka, 
k) zrušení spoločnosti s likvidáciou, 
l) osobe likvidátora a jeho odmene, 
m) postihu konateľa v prípade, že svojím konaním alebo nečinnosťou spôsobí spoločnosti 
škodu, 
n) splynutí, zlúčení, rozdelení, rozšírení spoločnosti, o zmene právnej formy spoločnosti a 
iných organizačných zmenách, 
o) zmenách a prepracovaní spoločenskej zmluvy, 
p) kontrole všetkých dokladov a písomností spoločnosti na základe požiadavky 
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ktoréhokoľvek spoločníka, 
q) určení rozsahu právomoci v oblasti účtovných a finančných operácií, 
r) spôsobe krytia strát spoločnosti, 
s) spôsobe nakladania s voľným obchodným podielom, 
t) schvaľovaní právomocí konateľov, 
u) zmluve o výkone funkcie medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti, 
v) návrhoch predložených likvidátorom, 
w) schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku, 

3. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť na rozhodovanie aj otázky, ktoré by inak prislúchali 
na rozhodovanie konateľom. 

4. Na právoplatnosť rozhodnutia valného zhromaždenia podľa čl. 11 bod 2 písm. g), h), i), k), 
n), o), s), u), v), w) je potrebný súhlas všetkých spoločníkov. 

 
Článok 12 

Zvolávanie valného zhromaždenia 
 
1. Valné zhromaždenie zvolávajú konatelia spoločnosti najmenej 1x ročne, pričom valné 
zhromaždenie v novom účtovnom období musí byť zvolávané vždy najneskôr do 30. marca 
každého roka.  

2. Určení konatelia sú povinní zvolať valné zhromaždenie vždy, keď strata dosiahne ¼ 
základného imania spoločnosti. 

3. Požiadať o zvolanie valného zhromaždenia môže každý spoločník, ktorého vklad dosahuje 
10% základného imania. Ak konatelia nezvolajú valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do 1 
mesiaca od doručenia žiadosti, sú spoločníci oprávnení ho zvolať sami. 

4. Termín a program valného zhromaždenia treba oznámiť spoločníkom písomne minimálne 5 
dní pred jeho konaním. 

 
Článok 13 

Konanie valného zhromaždenia 
 
1. Valnému zhromaždeniu predsedá jeden zo spoločníkov.  

2. Povinnosťou predsedajúceho je zabezpečiť obstaranie riadneho zápisu z konania, ktorý 
musí obsahovať všetky prijaté rozhodnutia a odlišné názory spoločníkov. K zápisu musí byť 
priložená prezenčná listina prítomných účastníkov valného zhromaždenia. 

 
Článok 14 

Rozhodovanie valného zhromaždenia 
 
1. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú spolu 
aspoň 2/3 všetkých hlasov.  
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2. Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia, ak táto spoločenská zmluva alebo zákon 
neustanovia inak, 3/4 väčšinou hlasov všetkých spoločníkov. 

3. Pri posudzovaní spôsobilosti valného zhromaždenia uznášať sa a pri hlasovaní na valnom 
zhromaždení sa neprihliada na hlasy, ktoré spoločník nemôže vykonávať. To platí primerane 
aj na prijímanie rozhodnutí spoločníkov mimo valného zhromaždenia. 

 
Článok 15 

Rozhodovanie spoločníkov mimo valného zhromaždenia 
 
1. Ak s tým spoločníci súhlasia, môže byť rozhodnutie o zásadnej alebo inej otázke, ktoré by 
inak malo byť urobené na valnom zhromaždení, prijaté aj mimo valného zhromaždenia. V 
takomto prípade je rozhodnutie spoločníkov prijímané na základe ich prejavov urobených 
listom, faxom alebo elektronickou poštou.  

2. Rozhodnutie, urobené mimo valného zhromaždenia musí byť uvedené v zápise z 
najbližšieho valného zhromaždenia. 

3. Všetku organizačnú činnosť spojenú s rozhodovaním mimo valného zhromaždenia 
zabezpečujú konatelia. 

4. Návrh uznesenia predkladá spoločníkom na vyjadrenie sa konateľ alebo spoločník, ktorého 
vklad dosahuje 10% základného imania. Súčasťou návrhu musí byť oznámenie o lehote na 
písomné vyjadrenie sa k návrhu uznesenia. 

 
Článok 16 

Konatelia spoločnosti 
 
1. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia, ktorí sú oprávnení konať v mene 
spoločnosti a za ňu podpisovať samostatne.  

2. Konateľov vymenúva valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných fyzických 
osôb. 

3. Konatelia sú povinní zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, viesť 
zoznam spoločníkov a informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti. 

4. ak zo spoločenskej zmluvy nevyplýva niečo iné, konatelia nesmú: 
a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou 
činnosťou spoločnosti, 
b) sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti, 
c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločníci s neobmedzeným ručením, 
d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu 
inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania. Toto neplatí, ak ide o právnickú 
osobu, na podnikaní ktorej sa zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľa. 

5. Pri založení spoločnosti ustanovili spoločníci týchto konateľov: 
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Ing. Peter Weis, rod.č.: 850731/8724 
bytom: 010 01  Žilina, Hlinská 8 

Ing. Katarína Knapcová, rod.č.: 865630/8474          
bytom : 010 08  Žilina, Nanterská 6 

6. V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v 
písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis. 

7. Konatelia sú povinní predkladať spoločníkom polročne prehľad o hospodárení a majetku 
spoločnosti vždy do 30. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení príslušného polroka. 

8. Predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia je nutný k týmto úkonom konateľa: 
a) zriaďovanie a vedenie pobočiek spoločnosti, 
b) získavanie účasti na iných spoločnostiach, 
c) uzatváranie zmlúv o prenájme alebo leasingu na dobu dlhšiu ako 1 rok alebo v hodnote 
vyššej ako 10 000 EUR, 
d) prevzatie vlastných záväzkov v akejkoľvek forme, 
e) prevzatie ručiteľských záväzkov, poskytnutie pôžičiek a úverov. 

9. Konatelia sú povinní konať vo všetkých záležitostiach so starostlivosťou riadnych 
obchodníkov. Sú povinní postupovať v súlade so spoločenskou zmluvou a rozhodnutiami 
valného zhromaždenia. Inak sa vzťah medzi konateľmi spoločnosti a spoločnosťou riadi 
primerane ustanoveniami Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve. 

 
Článok 17 

Riešenie sporov o kompetenciu 
 
Riešenie prípadných sporov o kompetenciu medzi konateľmi a valným zhromaždením 
prislúcha valnému zhromaždeniu, pričom je rozhodujúce stanovisko valného zhromaždenia. 

 
Článok 18 

Odmena konateľov 
 
Výšku odmeny konateľom stanoví valné zhromaždenie svojím rozhodnutím. 

 
IV.ČASŤ 

Hospodárenie spoločnosti 

Článok 19 
Účtovné obdobie 
 
Prvé účtovné obdobie spoločnosti začína jej zapísaním do obchodného registra a končí dňom 
31.12.2011. Každé ďalšie účtovné obdobie je zhodné s kalendárnym rokom. 
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Článok 20 

Účtovníctvo spoločnosti 
 
Spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva spôsobom zodpovedajúcim príslušným 
záväzným právnym predpisom. 

 
Článok 21 

Účtovná závierka 
 
1. Konatelia sú povinní zabezpečiť zostavenie riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky v 
lehote vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Zostavenú riadnu závierku 
spolu s návrhom na rozdelenie zisku spoločnosti dosiahnutého v uplynulom účtovnom období 
predložia konatelia na posúdenie a rozhodnutie najbližšiemu valnému zhromaždeniu 
spoločníkov, ktoré musí byť zvolané najneskôr do 30. marca príslušného roka.  

2. Účtovná závierka musí byť zostavená spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným 
právnym predpisom a zásadám riadneho vedenia účtovníctva tak, aby poskytovala úplné 
informácie o majetkovej a finančnej situácii, v ktorej sa spoločnosť nachádza a o výške 
dosiahnutého zisku alebo prípadnej strate. 

3. V prípadoch, keď to určuje osobitný zákon, zabezpečujú konatelia overenie účtovnej 
závierky audítorom. 

 
Článok 22 

Rozdelenie zisku spoločnosti 
 
1. O spôsobe rozdeľovania zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.  

2. Zisk spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období sa po odpočítaní čiastok pripadajúcich na 
dane a po doplnení rezervného fondu delí na tieto časti : 
a) časť, ktorá bude pridelená do iných fondov ak sú zriadené, 
b) časť, ktorá zostane na ďalší rozvoj spoločnosti, 
c) časť, ktorá sa delí medzi spoločníkov. 

3. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že sa celý čistý zisk po doplnení rezervného fondu 
ponechá spoločnosti, alebo sa celý vyplatí spoločníkom. 

4. Zisk, o ktorom valné zhromaždenie rozhodne, že bude vyplatený spoločníkom, sa rozdelí 
tak, že každému spoločníkovi bude vyplatený podiel zo zisku určeného na rozdelenie 
spoločníkom v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom. 

5. Podiel na zisku môže byť vyplatený spoločníkom iba vtedy, ak čisté obchodné imanie 
spoločnosti presahuje základné imanie. Za túto skutočnosť zodpovedajú konatelia. 
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Článok 23 

Krytie strát spoločnosti 
 
1. O spôsobe krytia strát spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh konateľov. 
Stratu spoločnosti možno kryť z prostriedkov rezervného fondu, z iného majetku spoločnosti 
prevyšujúceho základné imanie spoločnosti, znížením základného imania alebo príplatkovou 
povinnosťou spoločníkov, prípadne kombináciou týchto spôsobov.  

2. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že spoločníci sú povinní prispieť na úhradu strát 
spoločnosti príplatkom nad výšku svojich vkladov až do výšky polovice základného imania 
spoločnosti. Príplatok sa poskytuje v peniazoch s tým, že výška a lehota splatnosti sa riadi 
rozhodnutím valného zhromaždenia. 

 
Článok 24 

Rezervný fond 
 
1. Spoločnosť vytvára rezervný fond z čistého zisku vyčísleného v účtovnej závierke 
spoločnosti za rok, v ktorom sa po prvý raz zisk vytvorí, a to vo výške najmenej 5% z čistého 
zisku, nie však viac ako 10% základného imania.  

2. Rezervný fond bude spoločnosť každoročne dopĺňať o sumu rovnajúcu sa 5% z čistého 
zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke spoločnosti až do dosiahnutia výšky 10% 
základného imania. 

 
Článok 25 

Zvýšenie ( zníženie ) základného imania 
 
1. Zvýšenie základného imania možno zabezpečiť ďalšími vkladmi spoločníkov, použitím 
nerozdeleného zisku alebo prostriedkov vytvorených fondov spoločnosti. Zvýšenie je 
povolené až po splatení základného imania spoločnosti stanoveného touto zmluvou.  

2. K zníženiu základného imania môže dôjsť len výnimočne v dôsledku vylúčenia spoločníka 
(ov), resp. zániku účasti spoločníka v spoločnosti, a aj to len za predpokladu, že základné 
imanie spoločnosti neklesne pod minimálnu úroveň stanovenú Obchodným zákonníkom. 

3. Konatelia sú povinní zverejniť zníženie základného imania a jeho výšku do 15 dní po 
rozhodnutí valného zhromaždenia dvakrát po sebe s časovým odstupom 30 dní. V oznámení 
sa vyzvú veritelia spoločnosti, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote do 90 dní po 
poslednom oznámení. Spoločnosť je povinná veriteľom, ktorí včas prihlásia svoje 
pohľadávky, uspokojiť tieto pohľadávky. 
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V. ČASŤ 

Zánik účasti v spoločnosti 

Článok 26 
Spôsob zániku účasti v spoločnosti 

1. Účasť spoločníka v spoločnosti počas trvania spoločnosti zaniká: 
a) prevodom obchodného podielu 
b) vylúčením spoločníka 
c) zrušením spoločníka súdom 
d) úmrtím spoločníka 

2. Spoločník nemôže jednostranne zo spoločnosti vystúpiť, môže však navrhnúť, aby súd 
zrušil jeho účasť v spoločnosti, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby v 
spoločnosti zostal. 

3. Spoločnosť môže požiadať súd o vylúčenie spoločníka, ktorý závažným spôsobom porušil 
svoje povinnosti, hoci k ich plneniu bol vyzvaný a na možnosť vylúčenia bol písomne 
upozornený. 

4. Spoločníkovi, ktorého účasť v spoločnosti zrušil súd, alebo ktorý bol vylúčený, vzniká 
právo na vyplatenie podielu. Rovnaké právo má dedič alebo právny nástupca spoločníka, ak 
valné zhromaždenie nevyslovilo súhlas s prevodom obchodného podielu na dediča alebo ak sa 
dedič neprihlási o svoju účasť v spoločnosti. 

5. Vyrovnávací podiel sa vypočíta pomerom splateného vkladu spoločníka, ktorého účasť v 
spoločnosti zanikla, ku splateným vkladom všetkých spoločníkov. 

6. Výplatu vyrovnávacieho podielu v peniazoch zabezpečujú konatelia spoločnosti na základe 
výsledkov riadnej účtovnej závierky za rok, v ktorom účasť spoločníka zaniká, týmto 
spôsobom: 
a) 30 % do troch mesiacov od jej schválenia, 
b) zostatok do jedného roka od jej schválenia, ak sa s oprávnenou osobou nedohodlo inak. 

 
VI. ČASŤ 

Zánik a zrušenie spoločnosti 

Článok 27 
Spôsoby zrušenia spoločnosti 
 
1. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. 

2. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie 
prechádza na právneho nástupcu. O zrušení spoločnosti zlúčením, splynutím alebo rozdelením 
rozhoduje valné zhromaždenie. 

3. Spoločnosť sa ruší bez právneho nástupcu na základe: 
a) rozhodnutia valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti, a to dňom prijatia rozhodnutia, 
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b) rozhodnutia súdu o zrušení spoločnosti z dôvodov uvedených v zákone, a to dňom 
uvedeným v rozhodnutí, inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, 
c) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, 
že majetok nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo 
zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku spoločnosti, 
d) iného dôvodu ustanoveného osobitnými právnymi predpismi 

4. Návrh na zápis zrušenej spoločnosti a právny dôvod jej zrušenia do obchodného registra 
podávajú konatelia do 15 dní od prijatia rozhodnutia o zrušení spoločnosti. 

 
Článok 28 

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie 
 
1. Pri dobrovoľnom zrušení spoločnosti môže sa zároveň rozhodnúť, že sa zlúči alebo splynie 
s inou spoločnosťou, príp. sa rozdelí.  

2. Na splynutie spoločnosti alebo zlúčenie spoločností sa vyžaduje schválenie zmluvy o 
splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností. Na schválenie sa vyžaduje súhlas všetkých 
spoločníkov zanikajúcich spoločností, v prípade zlúčenia aj spoločníkov nástupníckej 
spoločnosti. V zmluve o splynutí alebo v zmluve o zlúčení spoločností možno so súhlasom 
všetkých dotknutých spoločníkov dohodnúť, že niektorí spoločníci zanikajúcich spoločností 
sa nestanú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti a že nástupnícka spoločnosť im vyplatí 
vyrovnávací podiel. 

3. Na rozdelenie spoločnosti sa vyžaduje schválenie projektu rozdelenia spoločnosti, pričom 
je potrebný súhlas všetkých spoločníkov zanikajúcej spoločnosti. So súhlasom všetkých 
dotknutých spoločníkov možno dohodnúť, že niektorí spoločníci zanikajúcej spoločnosti sa 
nestanú spoločníkmi nástupníckych spoločností, ktoré im vyplatia vyrovnávací podiel. 

4. Návrh na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra 
podávajú všetky zanikajúce a nástupnícke spoločnosti. Účinky splynutia, zlúčenia alebo 
rozdelenia spoločnosti nastávajú jeho zápisom do obchodného registra. 

 
Článok 29 

Zmena právnej formy spoločnosti 
 
1. Spoločnosť môže zmeniť svoju právnu formu na inú právnu formu spoločnosti alebo 
družstvo, ak zákon neustanovuje inak, a to rozhodnutím o zmene právnej formy spoločnosti.  

2. Konatelia sú povinní vypracovať písomnú správu, v ktorej z právneho a ekonomického 
hľadiska vysvetlia a odôvodnia zmenu právnej formy. Správa musí byť poskytnutá 
spoločníkom na nahliadnutie v sídle spoločnosti najmenej v lehote na zaslanie pozvánky o 
konaní valného zhromaždenia, t.j. najneskôr 5 dní pred jeho konaním. 

3. Na základe dohody spoločníkov môže niektorým spoločníkom zaniknúť účasť v 
spoločnosti ku dňu účinnosti zmeny právnej formy a spoločnosť im vyplatí vyrovnávací 
podiel. 
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4. Účinky zmeny právnej formy spoločnosti nastávajú zápisom zmeny právnej formy do 
obchodného registra. Týmto zápisom jestvuje spoločnosť v právnej forme, na akú bola 
zmenená. 

5. Ak sa po zmene právnej formy nevytvára základné imanie alebo sa vytvára nižšie základné 
imanie ako pred zmenou právnej formy, sú konatelia povinní oznámiť do 30 dní od účinnosti 
zmeny právnej formy túto zmenu známym veriteľom spoločnosti, ktorým vznikli pohľadávky 
voči spoločnosti pred dňom zverejnenia oznámenia o zápise zmeny právnej formy, a zverejniť 
ju dvakrát za sebou najmenej s 30 dňovým odstupom spolu s výzvou, aby veritelia prihlásili 
svoje pohľadávky, ktoré majú voči spoločnosti a ktoré neboli ku dňu nadobudnutia účinnosti 
zmeny právnej formy voči tretím osobám splatné. 

 
Článok 30 

Likvidácia spoločnosti 
 
1. Likvidáciu obchodného imania spoločnosti pri jej zrušení rozhodnutím valného 
zhromaždenia vykoná jeden z konateľov ako likvidátor, ktorého vymenuje valné 
zhromaždenie pri rozhodnutí o zrušení spoločnosti. Valné zhromaždenie určuje tiež výšku 
odmeny likvidátora.  

2. Návrh na zápis vstupu spoločnosti do likvidácie a meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej 
osoby – likvidátora s uvedením spôsobu konania v mene spoločnosti do obchodného registra 
podávajú konatelia spoločnosti do 15 dní od prijatia rozhodnutia o zrušení spoločnosti s 
likvidáciou. 

3. Počas likvidácie používa spoločnosť svoje obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“. 
Dňom, ku ktorému bol likvidátor zapísaný do obchodného registra, prechádza právo konať v 
mene spoločnosti na likvidátora. Likvidátor je oprávnený konať v mene spoločnosti len vo 
veciach spojených s likvidáciou. 

4. Ku dňu začatia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú závierku a predloží ju valnému 
zhromaždeniu na schválenie. Do 30 dní od svojho zápisu do obchodného registra zostaví 
likvidátor otváraciu rozvahu ku dňu začatia likvidácie a odovzdá ju všetkým spoločníkom 
spolu s likvidačným plánom a s inventarizačným zápisom o mimoriadnej inventarizácii 
hospodárskych prostriedkov vykonanej ku dňu začatia likvidácie. 

5. Likvidátor je v priebehu likvidácie povinný najmä: 
a) sústrediť všetky peňažné prostriedky v jednom peňažnom ústave, 
b) dokončiť bežné záležitosti, 
c) vysporiadať dane, odvody a poplatky, 
d) speňažiť majetok spoločnosti najhospodárnejším a najrýchlejším spôsobom, 
e) podávať spoločníkom mesačné a záverečné hlásenie o priebehu likvidácie doložené 
účtovnou závierkou. 

6. Likvidátor zostaví účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie a predloží ju spoločníkom 
na schválenie spolu so záverečnou správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie 
likvidačného zostatku. Na tento účel zvolá valné zhromaždenie, najneskôr do 15 dní odo dňa 
skončenia likvidácie. 
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7. Ak valné zhromaždenie k návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a ku konečnej správe 
neprijme rozhodnutie, považuje sa účtovná závierka, konečná správa a návrh na rozdelenie 
likvidačného zostatku za schválené uplynutím 1 mesiaca odo dňa zasadnutia valného 
zhromaždenia, ktoré malo o návrhoch likvidátora rozhodnúť. 

8. Likvidátor uloží likvidačný zostatok do úschovy podľa osobitného zákona. Uložením sa 
považuje likvidácia za skončenú. 

9. Do 90 dní po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu 
na rozdelenie likvidačného zostatku podá likvidátor registrovému súdu návrh na výmaz 
spoločnosti z obchodného registra. Účtovnú závierku a konečnú správu spolu s návrhom na 
rozdelenie likvidačného zostatku priloží likvidátor k návrhu na výmaz a uložia sa do zbierky 
listín. 

10. Spoločníkom nemožno poskytnúť plnenie z titulu nároku na podiel na likvidačnom 
zostatku skôr, než sú uspokojené nároky všetkých známych veriteľov spoločnosti. 

 
VII. ČASŤ 

Záverečné ustanovenia 

Článok 31 
Právne vzťahy a riešenie sporov 
 
1. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto spoločenskej zmluvy, vzájomné vzťahy medzi 
spoločníkmi a ostatné právne vzťahy vo vnútri spoločnosti sa riadia vo veciach, ktoré 
neupravuje táto zmluva, všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré platia na území 
Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

2. Prípadné rozpory medzi spoločníkmi a spory týkajúce sa konateľov, ktorí nie sú 
spoločníkmi, budú riešené cestou zmieru. 

3. Ak sa nepodarí vyriešiť takýto spor cestou zmieru, je ktorákoľvek zo strán sporu oprávnená 
predložiť ho na riešenie zvolenému rozhodcovi a v prípade nevyriešeného sporu rozhodcom 
podať žalobu na prejednanie príslušnému súdu v Slovenskej republike. 

 
Článok 32 

Vyhotovenie spoločenskej zmluvy 
 
Táto spoločenská zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých po jednom obdržia 
spoločníci spoločnosti a ďalšie rovnopisy budú použité nasledovne: 
- 1 rovnopis k ohláseniu na Živnostenský úrad v Žilina, 
- 2 rovnopisy k Návrhu na zápis do obchodného registra, 
- 1 rovnopis na založenie k dokumentácii spoločnosti. 
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Článok 33 

Zmeny a doplnky spoločenskej zmluvy 
 
1. O zmenách a doplnkoch spoločenskej zmluvy rozhoduje valné zhromaždenie.  

2. Ak navrhovaná zmena alebo doplnok spoločenskej zmluvy predstavuje sprísnenie 
doterajších alebo vznik nových povinností spoločníkov, prípadne obmedzenie ich práv, je 
potrebný k rozhodnutiu valného zhromaždenia o prijatí tejto zmeny alebo doplnku súhlas 
všetkých spoločníkov. 

 
Článok 34 

 
Výdavky spojené so založením a zmenami v spoločnosti, so získaním živnostenského 
oprávnenia, s jej zápisom do obchodného registra a so získaním príslušných povolení 
potrebných na jej podnikanie znáša spoločnosť. Predpokladané náklady súvisiace so 
založením a vznikom spoločnosti sú nasledovné: 
- notárske poplatky      30 EUR 
- kolky(návrh na zápis do OR) 331 EUR 
- kolky (živnostenské opráv.)              26 EUR 
- poradenské služby pri spracovaní spoločenskej zmluvy a ostatných náležitostí potrebných 
pre vznik spoločnosti    200 EUR 
- cestovné         20 EUR 
- kopírovacie služby       15 EUR 
SPOLU    622 EUR. 

 
 

Článok 35 
Výhody poskytnuté zakladateľom spoločnosti 

 
Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti a na činnostiach smerujúcich k 
nadobudnutiu oprávnenia na činnosť spoločnosti nebudú poskytnuté žiadne výhody. 

 
Článok 36 

Podpisové vzory 
 
1. Spoločníci svojimi podpismi potvrdzujú svoj súhlas so znením a s obsahom tejto 
spoločenskej zmluvy.  

2. Podpisy spoločníkov ktorí sú súčasne konateľmi, budú slúžiť ako ich podpisové vzory. 

3. Spoločníci prehlasujú, že táto spoločenská zmluva je spísaná podľa ich skutočnej vôle, 
ktorú prejavili slobodne a vážne. 
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Článok 37 

Záverečné ustanovenie 
 
Táto spoločenská zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými spoločníkmi.  
 
 
 
 
 

V Žiline dňa   ............................................ 

 

 

 

Podpisy spoločníkov: 

Ing. Peter Weis  .............................................. 

 
Ing. Katarína Knapcová .............................................. 
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Príloha č. 7: Nájomná zmluva  
 
 
 

Zmluva o nájme nebytových priestorov 
 

o nájme nebytového priestoru, uzatvorená podľa príslušných ustanovení zákona č.116/1990 
Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 

 
 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
1. Prenajímateľ:   BYTY - SLOVAKIA, s.r.o 
    sídlo:         Mariánske námestie 193/12, 010 01  Žilina 
    zastúpený:         Ing. Pavol Kučera  
    bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.  
    číslo účtu:    165 733 124/0900 
    IČO:   36426482 
 
 
2. Nájomca:  Fit&Fun, s. r. o.  
    sídlo:  Europalace, Za plavárňou 4, 010 08  Žilina 
    zastúpený:  Ing. Peter Weis 
    bankové spojenie: Tatra banka, a s.  
    číslo účtu:   198 855 035/1100 
    IČO:  52535184 
 
 
3. Nájom je viazaný len na zmluvné strany a je neprenosný na iné právnické alebo 

fyzické  osoby.  
 
 Nájomca si prenajíma predmet zmluvy za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti. K 
zmluve prikladá doklad o tom, že je oprávnený vykonávať podnikateľskú činnosť. (aktuálny 
výpis z Obchodného registra, živnostenský list)  
 

Čl. II 
Predmet nájmu 

 
1.Vlastníkom nehnuteľnosti – ( budova, na ulici Za plavárňou 4, v Žiline evidovanej na 

Správe katastra v Žiline, katastrálne územie Žilina, list vlastníctva č. 3181 na parcele č. 63) 
je Žilinský samosprávny kraj so sídlom Hollého 7, P.O. Box B-91, 011 81, Žilina. 
Prenajímateľ má predmetnú nehnuteľnosť  

  ( zverenú do správy alebo v užívaní ) a je oprávnený predmet nájmu prenajať nájomcovi. 
 
2.Predmet nájmu – (nebytový priestor, miestnosť č. 345 na 3 poschodí, 320 m² prenajatej 

plochy. ) 
 
3. Nájomca má právo užívať miestnosti sociálneho zariadenia. 
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Čl. III 
Účel nájmu 

 
 

1. Prenajatý nebytový priestor sa bude využívať ako fitenscentrum . 
 
2. Súhlas obce v zmysle ustanovení § 3 ods.2 zákona č. 116/1990 Zb. bol vydaný 1. 9. 2011 

(primátorom mesta Žilina) pod č. 253/85 dňa 17. 08. 2011. 
 

Čl. IV 
Nájomné a služby 

 
 
1. Nájom sa uskutočňuje za úhradu vo výške podľa nasledovného výpočtu: 
 
    prenajatá plocha     320 m² 
    cena                          75 EUR / m² / ročne 
 
    320m²  x ( krát ) 75 EUR / ročne =  24 000 EUR/ročne.  
 
2. Prenajímateľ si vyhradzuje právo prehodnotiť v 6- mesačných lehotách, od účinnosti 

zmluvy, výšku nájomného v pomere k rastu inflácie a zvýšiť cenu nájomného podľa 
oficiálnych údajov o inflácii publikovaných Národnou bankou Slovenska. Nájomca sa 
zaväzuje pristúpiť k uzavretiu dodatku zmluvy z uvedeného dôvodu najneskôr v lehote 15 
dní od predloženia dodatku prenajímateľom. 

 
3. Služby         
     
     a) Nižšie uvedené výšky záloh na dodávku služieb prenajímateľ primerane zvýši  
         alebo zníži, pokiaľ  vyúčtovanie vykáže nedoplatok alebo preplatok presahujúci  
          sumu  10 % z dojednanej  zálohy. 
            
    - záloha na teplo, teplú vodu 100 EUR 
    - záloha na studenú vodu a stočné 50 EUR 
    - záloha na elektrickú energiu 130 EUR 
    - záloha na odvoz odpadu 20 EUR 
    
 
4. Úhrady nájomného /nebytových priestorov a hnuteľných vecí/, záloha na ÚK, TV, STV, 

stočné, odber elektrickej energie, odvoz odpadu, telefón, bude nájomca uhrádzať na účet 
prenajímateľa /napríklad/ za každý kalendárny mesiac k poslednému dňu mesiaca, kedy je 
úhrada splatná, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho mesiaca. 

 
 
5. V prípade, že nájomca neuhradí úhradu v dohodnutej lehote, zaplatí prenajímateľovi od 

prvého dňa  omeškania úrok z omeškania v zmysle ustanovenia § 3 Nariadenia vlády SR 
č. 87/1995 Z. z., ktorý je vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby určenej Národnou 
bankou Slovenska, platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. 
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6. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať úhrady podľa tejto zmluvy až do doby riadneho vrátenia 
prenajatého priestoru a hnuteľných vecí prenajímateľovi, a to podľa spísaného 
technického záznamu. 

 
 

Čl. V 
Doba nájmu 

 
 

1.Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú  a to od 1. 11. 2011 do 1. 11. 2017 
 
2. Nájom zaniká uplynutím doby nájmu, výpoveďou alebo obojstrannou dohodou . 
    
3. Prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu, ak : 
    a) nájomca užíva prenajatý priestor v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, resp. 

nedodržuje ustanovenia tejto zmluvy, 
    b) nájomca  viac ako 1 mesiac mešká s platením úhrad podľa čl. IV tejto zmluvy, 
    c) nájomca neposkytuje prenajímateľovi služby,  na poskytovanie ktorých sa zaviazal ( 

napr. ak sa dohodlo, že časť nájomca bude upratovať zvyšné priestory v budove ) 
    d) nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú prenajatý priestor napriek písomnému 

upozorneniu hrubo porušujú dobré mravy v prenajatom priestore, 
    e) bolo rozhodnuté o odstránení stavby alebo o zmene stavby, ktorá bráni užívať prenajatý 

priestor, 
    f) ak nájomca  prenechá prenajatý priestor alebo jeho časť do podnájmu inému, bez súhlasu  

prenajímateľa. 
 
4. Nájomca môže písomne vypovedať zmluvu, ak : 
    a) stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si nebytový priestor prenajal, 
    b) nebytový priestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohodnuté užívanie, 
 
    c) prenajímateľ odovzdal nájomcovi nebytový priestor v stave nespôsobilom pre dohodnuté 

užívanie a nebolo dohodnuté inak. ( napr. zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že 
nespôsobilý nebytový priestor si nájomca upraví a dá do spôsobilého stavu na vlastné 
náklady ) 

 
5.  Výpovedná lehota je obojstranne pri bode 3 a 4 jeden mesiac. Lehota sa počíta od prvého 

dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 
   

Čl. VI 
Ďalšie ustanovenia 

 
 
1. Nájomca zodpovedá za dodržiavanie požiarnej ochrany v prenajatom priestore (prenajatých 

priestoroch), za jeho (ich) vybavenie požiarnou technikou, za stav požiarnej prevencie, za 
spracovanie predpísanej požiarnej dokumentácie podľa Vyhlášky MV č. 121/2002 Z. z. 
a za vykonávanie preventívnych požiarnych prehliadok. 

 
2. Nájomca zodpovedá za bezpečný výkon práce v prenajatom priestore a za bezpečné 

pracovné prostredie. 
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3. Nájomca je povinný sprístupniť pracovníkom prenajímateľa prenajatý priestor za účelom 
preverenia spôsobu užívania priestorov alebo za účelom vykonania potrebných opráv. 

 
4. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potrebu 

nevyhnutných opráv. 
 
5. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bezodkladne každé ohrozenie, poškodenie, 

zničenie predmetu nájmu alebo jeho  odcudzenie.   
 
6.  Nájomca je povinný sprístupniť predmet nájmu v nevyhnutnom rozsahu za účelom 

uskutočnenia odborných prác potrebných na ochranu nebytového priestoru 
nachádzajúceho sa (v pamiatkovej rezervácii, pamiatkovej zóne alebo v ochrannom 
pásme) v zmysle ustanovenia § 28 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. 

 
     Toto ustanovenie sa uvedie v zmluve, len keď predmet nájmu je kultúrnou pamiatkou. 
 
7. Nájomca je povinný zabezpečiť na svoje náklady opravy súvisiace s užívaním prenajatého 

priestoru a bežnú údržbu teda zabezpečiť úkony spojené s obvyklým udržiavaním 
prenajatého priestoru ako je napr. upratovanie, maľovanie a pod . 

 
      Nariadenie vlády SR č.87/1995 Z. z. – k § 687 ods.2 OZ. 
 
8. Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy ani iné podstatné zmeny v prenajatom   

priestore bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Ukončenie stavebných 
úprav, ktoré nájomca vykoná s povolením prenajímateľa, je povinný písomne oznámiť 
prenajímateľovi. 

 
9. Nájomca zodpovedá za škody, ktoré vzniknú prenajímateľovi vinou nájomcu alebo osôb, 

ktoré nebytový priestor užívajú spolu s nájomcom. Nájomca je povinný odstrániť na svoje 
náklady škody, ktoré spôsobil sám alebo tí, ktorí s ním prenajatý priestor užívajú. Ak sa 
tak nestane, má prenajímateľ právo po predchádzajúcom upozornení nájomcu škody 
odstrániť a požadovať od nájomcu náhradu nákladov. 

 
10. Nájomca je oprávnený dať vec do podnájmu inej osobe, len po predchádzajúcom súhlase 

prenajímateľa. 
 
      Podľa § 6 zákona č. 116/1990 Zb. podnájom je možné uzavrieť len na dobu určitú.  
Pred uplynutím doby podnájmu, podnájom zaniká vždy vtedy, ak dôjde k zániku nájomného  
vzťahu, od ktorého je odvodený. 
 
11.Pri skončení nájmu, je nájomca povinný vrátiť prenajatý priestor v stave            v akom ho 

prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a úpravy vykonané so súhlasom 
prenajímateľa. 

 
Je vhodné, aby sa v zmluve dohodlo akým spôsobom bude nebytový priestor poistený, 

tzn. kto ho dá poistiť, na náklady koho, proti čomu ,atď. 
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Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ výslovne neuvádzajú v tejto zmluve inak, budú sa na 
ňu vzťahovať príslušné ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 
a ustanovenia Občianskeho zákonníka. 

 
2. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, jeden je určený pre prenajímateľa, jeden pre 

nájomcu a dva pre Žilinský samosprávny kraj.  
 
3. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú : 
     a) Súhlas Žilinského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením §9 Zásad hospodárenia 

s majetkom Žilinského samosprávneho kraj - ktorý bol daný uznesením číslo 253/85 zo 
dňa 1. 9. 2011( keď schvaľuje zastupiteľstvo ) 

 
     b -nákres umiestnenia prenajímaných priestorov, 
 
     d-( doklad o nájomcovi ako právnickej osobe, potvrdzujúci oprávnenie na výkon 

podnikateľskej činnosti, výpis  z Obchodného registra, živnostenský list) 
      
4. Zmeny alebo dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu, musia byť očíslované, ale 

účinné budú len po predchádzajúcom súhlase  Žilinského samosprávneho kraja. 
 
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju 

vlastnoručne podpísali. 
 
 
 
 
V ................. dňa ................ 
 
 
 
prenajímateľ:      nájomca: 
 
 
 
.........................                                                           ................................ 
Ing. Pavol Kučera                                                                  Ing. Peter Weis  
(konateľ spoločnosti)      (konateľ spoločnosti) 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 


