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I. 

Spoločníci, obchodné meno a sídlo spoločnosti 

 

 

1. Jediným spoločníkom spoločnosti je:  

 

meno a priezvisko:  Jozef Krajčovič 

r. č.:    x  

dátum narodenia:    x 

adresa:    x 

2. Názov spoločnosti je: YORK Crowd, s.r.o. 

3. Sídlo spoločnosti je:  J. Mazúra 4453/24, 036 01 Martin 

 

 

II. 

Právne postavenie spoločnosti 

 

 

1. Spoločnosť je právnickou osobou, založenou podľa slovenského práva za účelom podnikania. 

Právna forma je spoločnosť s ručením obmedzeným. 

2. Spoločníkmi spoločnosti môžu byť slovenské aj zahraničné fyzické a právnické osoby. 

3. Spoločnosť zodpovedá  za porušenie svojich záväzkov celým svojim majetkom. 

4. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu, zapísaného 

v obchodnom registri. 

 

 

III. 

Doba trvania spoločnosti 

 

 

1. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú. 

2. Spoločnosť vznikne dňom zápisu do obchodného registra. 

3. Prvý obchodný rok spoločnosti začína dňom vzniku a končí 31.12. tohto roku. Ďalšie obchodné 

roky sú totožné s kalendárnymi rokmi. 

4. Spôsob zániku spoločnosti bližšie upravujú osobitné ustanovenia tejto spoločenskej zmluvy a 

platné právne predpisy. 

 

 

IV. 

Predmet podnikania 

 

 

1. Predmetom činnosti spoločnosti je:  

 

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 

5. Vedenie účtovníctva 

6. Poskytovanie  služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na 

priamu konzumáciu 

7. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou 

hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

10. Prieskum trhu a verejnej mienky 

11. Reklamné a marketingové služby 
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12. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom 

13. Textilná výroba 

14. Výroba bižutérie a suvenírov 

15. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských 

podujatiach 
 
 
 
 

V. 

Základné imanie a vklady spoločníkov 

 

 

1. Základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov 

všetkých spoločníkov do spoločnosti. 

2. Hodnota základného imania spoločnosti je 5000 EUR a je splatené vo výške: 5000 EUR 

3. Základné imanie spoločnosti je tvorené úplne splateným peňažným vkladom jediného spoločníka: 

 

meno a priezvisko:  Jozef Krajčovič 

r. č.:     x 

dátum narodenia:    x 

adresa:      

 

výška vkladu:   5000,- EUR 

rozsah splatenia:   5000,- EUR 

 
4. Funkciou správcu vkladov bol pri založení spoločnosti poverený spoločník: Jozef Krajčovič, nar. 

27.12.1988, r. č. : 881227/8200 , Žabokreky 150,  038 40 Žabokreky 
 

 

 

VI. 

Obchodný podiel 

 

 

1. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na 

spoločnosti. 

2. Výška obchodného podielu spoločníkov zodpovedá pomeru vkladu spoločníka k základnému 

imaniu spoločnosti.    

3. Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. Pokiaľ sa spoločník zúčastňuje ďalším 

vkladom, zvyšuje sa jeho obchodný podiel.  

4. So súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník písomnou zmluvou previesť svoj obchodný 

podiel na iného spoločníka.  

5. So súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník previesť svoj obchodný podiel na tretiu 

osobu. Nadobúdateľ musí v zmluve vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve. Spoločníci majú 

v pomere ku svojím vkladom prednostné právo na nadobudnutie prevádzaného obchodného 

podielu; toto zaniká ak ho nevyužijú najneskôr na valnom zhromaždení, prejednávajúcom prevod 

obchodného podielu. Spoločník – prevodca ručí za splácanie vkladu nadobúdateľom tohto 

podielu. Valné zhromaždenie prevod obchodného podielu schvaľuje uznesením, na prijatie 

ktorého je potrebný súhlas všetkých spoločníkov. 

6. Účinky prevodu obchodného podielu podľa bodu 4 a 5 nastávajú voči spoločnosti dňom doručenia 

zmluvy o prevode, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví s prevodom súhlas. 

7. V prípade smrti spoločníka prechádza obchodný podiel na dediča. Dedič, ak nie je jediným 

spoločníkom, sa môže domáhať zrušenia svojej účasti súdom, ak nemožno od neho spravodlivo 

požadovať, aby bol spoločníkom.  

8. Rozdelenie obchodného podielu je možné len pri jeho prevode alebo prechode na dediča alebo 

právneho nástupcu spoločníka. Na rozdelenie podielu je potrebný súhlas valného zhromaždenia. 

9. Spoločnosť nemôže nadobúdať vlastné obchodné podiely. 
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10. Zmena osoby spoločníka sa zapisuje do zoznamu spoločníkov a do obchodného registra. 

Zápisom do obchodného registra prechádza ručenie doterajšieho spoločníka za záväzky 

spoločnosti na nadobúdateľa obchodného podielu. 

 

 

 

VII. 

Rezervný fond 

 

 

1. Spoločnosť pri svojom vzniku rezervný fond nevytvára. Je však povinná ho vytvoriť z čistého zisku 

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

najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania. Tento fond je  povinná 

každoročne dopĺňať  najmenej o 5 %  z čistého zisku vyčísleného  v ročnej účtovnej  závierke, až 

do dosiahnutia výšky  10 % základného imania. 

2. O použití rezervného fondu rozhodujú konatelia v súlade s ustanovením § 67 ods. 1 Obchodného 

zákonníka.  

VIII. 

Orgány spoločnosti 

 

 

1. Spoločnosť má nasledovné orgány: 

a) Valné zhromaždenie  

b) Konateľ 

 

 

IX. 

Valné zhromaždenie 

 

 

1. Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Jeho členmi sú všetci 

spoločníci. 

2. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí :   

a) schválenie konaní urobených zakladateľmi pred vznikom spoločnosti, 

b) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej 

závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, 

c) schvaľovanie stanov a ich zmien,  

d) rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy, 

e) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom 

vklade, 

f) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, 

g) vylúčenie spoločníka podľa § 113 a 121 a rozhodovanie o podaní návrhu podľa § 149,   

h) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy 

i) rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku 

j) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia  

zveruje zákon alebo táto spoločenská zmluva. 

3. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť aj rozhodovanie vo veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti 

iných orgánov spoločnosti. 

4. Valné zhromaždenie zvolávajú konatelia písomnou pozvánkou s uvedením termínu a programu 

najmenej raz za rok. Pozvánka musí byť spoločníkom doručená najmenej 15 dní pred dňom jeho  

konania  krátkou  cestou  alebo  formou doporučeného listu. Dodržanie  tejto lehoty sa 

nevyžaduje, ak všetci spoločníci najneskôr v deň konania valného zhromaždenia vyhlásia, že na 

jej dodržaní netrvajú. 

5. Konatelia sú povinní zvolať valné zhromaždenie, ak zistia, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 

jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať. 

6. Konatelia sú povinní zvolať valné zhromaždenie, ak o to požiada spoločník, ktorého vklad 

dosahuje aspoň 10 % základného imania. Ak konatelia nezvolajú valné zhromaždenie tak, aby sa 

konalo do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spoločníka alebo spoločníkov, sú spoločníci 
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oprávnení zvolať ho sami. 
7. Valné zhromaždenie  zvolí svojho predsedu  a zapisovateľa. Do zvolenia predsedu valného        

zhromaždenia vedie valné zhromaždenie konateľ  alebo iná  osoba ním  poverená; ak  taká osoba    
nie je na valnom zhromaždení  prítomná, môže valné  zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu         
viesť ktorýkoľvek zo spoločníkov spoločnosti. Zápisnica o valnom zhromaždení obsahuje: 
 

a) obchodné meno a sídlo spoločnosti, 
  b) miesto a čas konania valného zhromaždenia, 
  c) meno predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa, 
  d) opis   prerokovania   jednotlivých   bodov   programu  valného zhromaždenia, 
  e) rozhodnutie   valného   zhromaždenia   s   uvedením   výsledku hlasovania. 
 

Zápisnicu o valnom  zhromaždení podpisuje predseda valného zhromaždenia  a  zapisovateľ. K   
zápisnici  sa  priložia  návrhy a vyhlásenia  predložené  na  valnom  zhromaždení  na prerokovanie 
a listina prítomných spoločníkov. 

8. Spoločník sa zúčastňuje na rokovaní valného zhromaždenia buď osobne alebo sa môže dať 

zastúpiť inou osobou na základe písomného plnomocenstva. Splnomocnencom nesmie byť 

konateľ. 

9. Každý spoločník má jeden hlas na každé percento svojho obchodného podielu. 

10. Valné zhromaždenie  je uznášania schopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu 

všetkých hlasov. Hlasovanie je verejné, okrem prípadov, keď aspoň jeden z prítomných 

spoločníkov požiada o tajné hlasovanie. 

11. Rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovala prostá väčšina hlasov prítomných 

spoločníkov. 

12. Rozhodnutie valného  zhromaždenia v prípadoch, uvedených v článku IX. bod 2 písm. a), c), d), 

e), g) a h) tejto spoločenskej zmluvy je prijaté, ak zaň hlasovala aspoň 2/3 väčšina všetkých 

hlasov spoločníkov spoločnosti. 

13. Každý spoločník alebo konateľ môže do troch mesiacov od prijatia uznesenia valného 

zhromaždenia podať návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia, 

pokiaľ je v rozpore so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami. 

14. V čase kým má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia 

jediný spoločník svojím rozhodnutím, vyhotoveným v písomnej forme a ním podpísaným. 

 

 

X. 

Konatelia 

 

 

1. Štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti je konateľ alebo viac konateľov.  

2. V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ. Ak je konateľov viac, je oprávnený 

spoločnosť zastupovať a v jej mene podpisovať každý z konateľov samostatne.   

3. Konateľov menuje valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb. 

4. Prvým a jediným konateľom spoločnosti od jej vzniku je:  

 

meno a priezvisko:  Jozef Krajčovič 

r. č.:    x 

dátum narodenia:   x 

adresa:    Žabokreky 150, 038 40 Žabokreky 

 

Do pôsobnosti konateľov patrí predovšetkým :  

a) riadenie bežných záležitostí spoločnosti, 

b) prijímanie a uvoľňovanie pracovníkov spoločnosti, určovanie ich mzdy a pracovnej náplne, 

c) zastupovanie  spoločnosti voči štátnym  orgánom a právnickým  a fyzickým osobám,  

d) vedenie evidencie a účtovníctva spoločnosti podľa platných právnych predpisov, 

e) vedenie zoznamu spoločníkov, 

f) uzatváranie zmlúv,  

g) vypracovanie návrhov vnútorných organizačných  predpisov na schválenie valnému 

zhromaždeniu,  
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h) vypracovanie ročnej účtovnej uzávierky a návrhu na rozdelenie zisku, 

i) disponovanie s rezervným fondom a prostriedkami  na účte spoločnosti,  

j) vykonávanie rozhodnutí valného zhromaždenia,  

k) informovanie spoločníkov o záležitostiach spoločnosti. 

5. Na konateľov sa vzťahuje zákaz konkurencie v zmysle § 136 Obchodného  zákonníka. 

6. Konateľ môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť svoje odstúpenie orgánu, ktorý 

ho do funkcie zvolil. Výkon jeho funkcie sa končí pätnástym dňom po oznámení tejto skutočnosti v 

zmysle ustanovení tejto spoločenskej zmluvy. Pokiaľ sa vzdá svojej funkcie na valnom 

zhromaždení, nastávajú účinky tohto úkonu okamžite. 

 

 

XI. 

Práva a povinnosti spoločníkov. 

 

 

1. Spoločník má tieto základné práva: 

a) podieľať sa na riadení a kontrole činnosti spoločnosti spôsobmi stanovenými všeobecne 

záväznými predpismi a touto zmluvou, najmä nahliadať do obchodných kníh a účtovných a 

evidenčných dokladov, oboznamovať sa s výsledkami hospodárenia spoločnosti, predkladať 

návrhy orgánom spoločnosti a požadovať od nich potrebné vysvetlenia, 

b) preveriť nezávislým expertom informácie o hospodárení spoločnosti, ktoré mu boli poskytnuté, 

c) podieľať sa na zisku spoločnosti a na likvidačnom zostatku  spoločnosti. 

2. Spoločník má tieto základné povinnosti: 

a) splatiť v stanovenej lehote svoj vklad do spoločnosti. Tejto povinnosti nemožno spoločníka 

zbaviť. Konatelia oznámia obchodnému  registru  bez  zbytočného  odkladu splatenie celého 

vkladu každého spoločníka; 

b) prispieť na základe  rozhodnutia valného zhromaždenia na úhradu strát  spoločnosti 

peňažným  plnením nad výšku vkladu až do jednej polovice výšky vkladu spoločníka. Splnenie 

tejto povinnosti  nemá vplyv na výšku  vkladu spoločníka. Pokiaľ  spoločník  neprispeje na 

úhradu strát môže  byť valným zhromaždením vylúčený  zo spoločnosti.  

c) vykonávať svoju činnosť pre spoločnosť tak, aby dosiahla čo najlepšie hospodárske výsledky, 

d) zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť alebo ohroziť dobré meno spoločnosti, 

e) zachovávať o veciach spoločnosti obchodné tajomstvo. 

 

 

XII. 

Rozdelenie zisku 

 

 

1. Zo zisku spoločnosť prednostne uhrádza dane a povinné odvody do verejných fondov. 

2. Po úplnom splnení povinnosti podľa predchádzajúceho bodu sa prednostne vykoná  povinný 

prídel  do rezervného fondu. 

3. Časť zisku, určená valným zhromaždením na rozdelenie medzi spoločníkov sa rozdelí v pomere, 

zodpovedajúcom ich obchodným podielom.  

4. Na výplatu zisku nemožno použiť základné imanie a rezervný fond, ani prostriedky, ktoré  sa majú 

použiť na doplnenie rezervného fondu. 

 

 

XIII. 

Zvýšenie základného imania 

 

 

1. Spoločnosť môže zvýšiť základné imanie, ak ide o peňažný vklad, len ak spoločníci  úplne  splatili  

svoje predchádzajúce vklady.  

2. Zvýšenie základného imania nepeňažným vkladom je prípustné už pred týmto splatením. 

3. O zvýšení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie. 

4. Záväzok na nové  vklady  sú oprávnení  prevziať prednostne doterajší spoločníci a to v pomere 

podľa veľkosti ich obchodného podielu, ak valné zhromaždenie nerozhodne o inom pomere. 
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5. So  súhlasom valného zhromaždenia  môže prevziať záväzok  na nový  vklad aj tretia osoba. 

Záväzok na nový vklad sa preberá písomným vyhlásením, v ktorom záujemca, ktorý nie je 

spoločníkom spoločnosti, musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve.  

6. Podpis záujemcu na vyhlásení podľa bodu 5 musí byť úradne overený.  

7. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zvýšení základného imania z majetku prevyšujúceho 

základné imanie spoločnosti. 

8. Konatelia  sú povinní bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zvýšenia základného imania 

do obchodného registra. 

 

 

XIV. 

Zníženie základného imania 

 

 

1. O znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie. Pritom sa nesmie znížiť hodnota 

základného imania spoločnosti pod 5.000,- €  a výška vkladu spoločníka pod hodnotu 750,- €. 

Zníženie základného imania sa nesmie uskutočňovať na úkor veriteľov spoločnosti. Konatelia sú 

povinní  zverejniť zníženie základného imania a jeho  výšku do 15 dní po rozhodnutí dvakrát po 

sebe s časovým odstupom 30 dní. V oznámení  sa vyzvú veritelia spoločnosti, aby prihlásili svoje 

pohľadávky v lehote 90 dní po poslednom oznámení. 

2. Spoločnosť je povinná veriteľom, ktorí včas prihlásia svoje pohľadávky, poskytnúť primerané  

zabezpečenie ich pohľadávok alebo tieto pohľadávky uspokojiť. 

3. Konatelia sú povinní bez zbytočného odkladu zabezpečiť zápis zníženia základného imania do 

obchodného registra.  

 

 

XV. 

Zánik účasti spoločníka v spoločnosti 

 

 

1. Účasť v spoločnosti zaniká: 

a) úmrtím spoločníka, 

b) prevedením celého obchodného podielu,  

c) vylúčením spoločníka,     

d) zrušením účasti spoločníka súdom,  

e) súdnym vylúčením spoločníka.  

2. Spoločník nemôže zo spoločnosti vystúpiť, môže  však navrhnúť, aby súd  zrušil jeho účasť v 

spoločnosti, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti zotrval. Vyhlásenie 

konkurzu na majetok  spoločníka   alebo  zamietnutie  návrhu  na vyhlásenie konkurzu pre 

nedostatok  jeho majetku má rovnaké účinky ako zrušenie jeho účasti v spoločnosti súdom.  

3. Spoločnosť sa  môže domáhať na súde vylúčenia spoločníka, ktorý porušuje závažným  

spôsobom svoje  povinnosti, hoci  na ich plnenie  bol písomne  vyzvaný a  na možnosť  vylúčenia 

bol písomne upozornený. S podaním tohto návrhu musia súhlasiť spoločníci, ktorých vklady 

predstavujú aspoň 2/3 základného imania spoločnosti. 

 

 

XVI. 

Zrušenie a zánik spoločnosti 

 

 

1. Spoločnosť sa zrušuje: 

a) rozhodnutím valného zhromaždenia,  

b) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zamietnutím návrhu na 

vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

c) súdnym rozhodnutím,  

d) za podmienok stanovených v zákone. 

2. Spoločnosť zaniká po vykonanej likvidácii ku dňu výmazu spoločnosti z obchodného registra. 

Likvidátora menuje valné zhromaždenie. 
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3. Pri zániku spoločnosti s likvidáciou má každý spoločník nárok na podiel na likvidačnom zostatku. 

Tento  podiel sa  určí podľa pomeru  vkladu, ktorý spoločník splatil k splateným vkladom všetkých 

spoločníkov.  

 

 

 

 

XVII. 

Stanovy 

 

 

1. Spoločnosť môže vydať stanovy, ktoré podrobnejšie upravia vzťahy vo vnútri spoločnosti. 

 

 

XVIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Túto spoločenskú zmluvu je možné zmeniť iba rozhodnutím valného zhromaždenia. Dokladom o 

zmene zmluvy je zápisnica z valného zhromaždenia podľa článku IX. tejto zmluvy. Konatelia sú 

povinní bez zbytočného odkladu nahlásiť zmeny obchodnému registru. 

2. Termíny spoločenská zmluva a zakladateľská listina sú na účely textu tejto listiny vzájomne 

zastupiteľné, vykladané podľa obsahu tejto listiny v závislosti od toho, či má spoločnosť jedného 

alebo viac spoločníkov. 

3. Náklady súvisiace so založením a vznikom spoločnosti predstavujú sumu 663,- €. 

4. Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich 

k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť sa neposkytujú žiadne výhody.  

5. Vo veciach, ktoré neupravuje táto spoločenská zmluva platia ustanovenia právnych predpisov 

Slovenskej republiky, najmä Obchodného zákonníka v platnom znení.  

 

 

XIX. 

Vyhlásenie a podpisový vzor konateľa 

 

 

meno a priezvisko:  Jozef Krajčovič 

r. č.:    x 

dátum narodenia:   x 

adresa:    x 

 

ako konateľ spoločnosti vyhlasuje a svojím podpisom na tejto listine na účely § 3 ods. 1 písm. e) 

zákona č. 530/2003 Z. z. potvrdzuje, že:  

 
- má plnú spôsobilosť na právne úkony,  
- nemá záznam v registri trestov Slovenskej republiky,  
- nemá právoplatne uložený zákaz činnosti,  
- nemá vedomosť o žiadnych iných skutočnostiach, ktoré by boli prekážkou výkonu  

funkcie konateľa. 

 

Podpis na tejto listine slúži zároveň ako podpisový vzor konateľa. 

 

V Martine, dňa 11.08.2010  

 

   . 

  

 

     Jozef Krajčovič              Jozef Krajčovič 

           Konateľ           Jediný spoločník 
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Vyplní úrad  

 

______________________________________

_________ 

 OBVODNÝ ÚRAD  Martin 

odbor živnostenského podnikania 

FORMULÁR pre právnickú osobu  

ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti, podľa § 45, § 45a) a § 46 zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

 

ČASŤ A.1 Podnikateľský subjekt 

obchodné meno: YORK Crowd, s.r.o. 

právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

identifikačné číslo (IČO, ak bolo pridelené): 

Sídlo právnickej osoby   

ulica: J. Mazúra číslo: 4453/24 okres: Martin 

obec: Martin PSČ: 036 01 štát: SR 

telefón: fax: e-mail: 

OZNAČENIE podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území 

Slovenskej republiky  

 podnik zahraničnej osoby -  

 organizačná zložka podniku zahraničnej osoby -  

Adresa miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku 

zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky (uvedie zahraničná právnická osoba, v štruktúre: ulica, 

číslo, PSČ, obec)  

 

Údaje o vedúcom podniku zahraničnej osoby/vedúcom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby 

v Slovenskej republike (údaje označené
 *
 uvedie osoba so štátnou príslušnosťou niektorého zo štátov EÚ)

 

titul: priezvisko: meno: titul: 

rodné číslo:
* 

pohlavie:
* 

rodné priezvisko:
* 

miesto narodenia:
* 

dátum narodenia: 

štátna príslušnosť:  

Bydlisko vedúceho podniku zahraničnej osoby/organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby 

ulica: číslo: okres: 

obec: PSČ: štát: 

Splnomocnenec v tuzemsku na doručovanie (povinné pre právnickú osobu so sídlom v zahraničí) 

titul: priezvisko: meno: titul: 

 rodné číslo: 

obchodné meno: IČO: 

Adresa splnomocnenca na doručovanie (bydliska fyzickej osoby/adresa sídla právnickej osoby) 

ulica: číslo: okres: 

obec: PSČ: 
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ČASŤ A.2  Údaje o štatutárnom orgáne  

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

titul: priezvisko: Krajčovič meno: Jozef titul: 

rodné číslo:
* 
x pohlavie:

*
muž rodné priezvisko:

*
 Krajčovič 

miesto narodenia:
*
 Martin dátum narodenia: x 

štátna príslušnosť: SR pobyt na území SR do: 

spôsob konania: V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ. Ak je konateľov viac, je 
oprávnený spoločnosť zastupovať a v jej mene podpisovať každý z konateľov samostatne 

 

Adresa bydliska  

ulica: Žabokreky číslo: 150 okres: Martin 

obec: Žabokreky  PSČ: 038 40 štát: SR 

 

Adresa pobytu na území Slovenskej republiky (uvedie iba zahraničná osoba s bydliskom mimo územia SR) 

ulica: číslo: okres: 

obec: PSČ: štát: 

 

Údaje o štatutárnom orgáne  

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

titul: priezvisko: meno: titul: 

rodné číslo:
* 
 pohlavie:

*
 rodné priezvisko:

*
 

miesto narodenia:
*
 dátum narodenia:  

štátna príslušnosť: pobyt na území SR do: 

spôsob konania: 

 

Adresa bydliska  

ulica: číslo: okres: 

obec: PSČ: štát: 

 

Adresa pobytu na území Slovenskej republiky (uvedie iba zahraničná osoba s bydliskom mimo územia SR) 

ulica: číslo: okres: 

obec: PSČ: štát: 

 

Ak je štatutárnym orgánom právnická osoba, uvedie: IČO: 

obchodné meno, právna forma:  

 

Adresa sídla právnickej osoby štatutárneho orgánu 

ulica: číslo: okres: 

obec: PSČ: štát: 
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ČASŤ A.3  Ostatné údaje 

 

Odbornú spôsobilosť preukazujeme nasledovnými dokladmi: 

 

Oprávnenie užívať nehnuteľnosť (sídla právnickej osoby nezapisovanej do obchodného registra, miesto 

činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby) 

preukazujeme: 

 

 

 

 

 

 

Spoločne s ohlásením živnosti: 

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

 

□ predkladáme návrh na prvý zápis do obchodného registra 

 

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

nevylučuje prevádzkovať živnosť a že na náš majetok nebol ukončený konkurz a ani nebol návrh na 

konkurz zamietnutý pre nedostatok majetku, že nám súdom ani správnym orgánom nebol uložený zákaz 

činnosti týkajúci sa vykonávania živnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

V                                     , dňa: 

 

 

_________________________________________ 

podpis oprávnenej osoby (oprávnených osôb) 

 

Príloha 

 

Kolky v hodnote 75,- EUR 

Zakladateľská listina 
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ČASŤ B.  Predmety podnikania 

 

Predmet podnikania:  

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo jeho predaja iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 
 

deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania: 

Ustanovený zodpovedný zástupca:  áno – nie 
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Prevádzkarne zapíšte v tvare (adresa – ulica, číslo, PSČ, obec, typ prevádzkarne
*
)  

* typ: prevádzkareň, združená prevádzkareň, súvisiaci priestor 

 

 

Predmet podnikania:  

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 
 

deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania: 

Ustanovený zodpovedný zástupca:  áno – nie 

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

* typ: prevádzkareň, združená prevádzkareň, súvisiaci priestor 

 

 

Predmet podnikania:  

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 
 

deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania: 

Ustanovený zodpovedný zástupca:  áno – nie 

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

* typ: prevádzkareň, združená prevádzkareň, súvisiaci priestor 

 

 

Predmet podnikania:  

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 
 

deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania: 

Ustanovený zodpovedný zástupca:  áno – nie 

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

* typ: prevádzkareň, združená prevádzkareň, súvisiaci priestor 

 

 

Poznámka: Formulár zopakujte podľa počtu predmetov podnikania. 

 

Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť.  

Združenou prevádzkarňou sa rozumie trvalo zriadený priestor, v ktorom sa prevádzkuje výrobná živnosť na 

účel výroby  finálneho produktu v prípade,  ak pracovný, technický alebo technologický postup prác nadväzuje 

na seba alebo inak spolu súvisí. 

Za súvisiace priestory sa považujú: sklady, stanovištia a odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a prie-

story určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel, miesto podnikania, výstavné priestory 

a vzorkové predajne, priestory na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie, kancelárie a pod. 
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ČASŤ B.  Predmety podnikania 

 

Predmet podnikania:  

Vedenie účtovníctva 
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deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania: 

Ustanovený zodpovedný zástupca:  áno – nie 

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

* typ: prevádzkareň, združená prevádzkareň, súvisiaci priestor 

 

 

Predmet podnikania:  

Poskytovanie  služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 
 

deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania: 

Ustanovený zodpovedný zástupca:  áno – nie 

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

* typ: prevádzkareň, združená prevádzkareň, súvisiaci priestor 

 

 

Predmet podnikania:  

Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 
 

deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania: 

Ustanovený zodpovedný zástupca:  áno – nie 

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

* typ: prevádzkareň, združená prevádzkareň, súvisiaci priestor 

 

 

Predmet podnikania:  

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného 

vozidla 
 

deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania: 

Ustanovený zodpovedný zástupca:  áno – nie 

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

* typ: prevádzkareň, združená prevádzkareň, súvisiaci priestor 

 

 

Poznámka: Formulár zopakujte podľa počtu predmetov podnikania. 

 

Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť.  

Združenou prevádzkarňou sa rozumie trvalo zriadený priestor, v ktorom sa prevádzkuje výrobná živnosť na 

účel výroby  finálneho produktu v prípade,  ak pracovný, technický alebo technologický postup prác nadväzuje 

na seba alebo inak spolu súvisí. 

Za súvisiace priestory sa považujú: sklady, stanovištia a odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a prie-

story určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel, miesto podnikania, výstavné priestory 

a vzorkové predajne, priestory na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie, kancelárie a pod. 
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ČASŤ B.  Predmety podnikania 

 



Príloha č. 9 Ohlásenie živnosti 

Predmet podnikania:  

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 
 

deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania: 

Ustanovený zodpovedný zástupca:  áno – nie 

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

* typ: prevádzkareň, združená prevádzkareň, súvisiaci priestor 

 

 

Predmet podnikania:  

Prieskum trhu a verejnej mienky 
 

deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania: 

Ustanovený zodpovedný zástupca:  áno – nie 

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

* typ: prevádzkareň, združená prevádzkareň, súvisiaci priestor 

 

 

Predmet podnikania:  

Reklamné a marketingové služby 
 

deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania: 

Ustanovený zodpovedný zástupca:  áno – nie 

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

* typ: prevádzkareň, združená prevádzkareň, súvisiaci priestor 

 

 

Predmet podnikania:  

Baliace činnosti, manipulácia s tovarom 
 

deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania: 

Ustanovený zodpovedný zástupca:  áno – nie 

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

* typ: prevádzkareň, združená prevádzkareň, súvisiaci priestor 

 

 

Poznámka: Formulár zopakujte podľa počtu predmetov podnikania. 

 

Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť.  

Združenou prevádzkarňou sa rozumie trvalo zriadený priestor, v ktorom sa prevádzkuje výrobná živnosť na 

účel výroby  finálneho produktu v prípade,  ak pracovný, technický alebo technologický postup prác nadväzuje 

na seba alebo inak spolu súvisí. 

Za súvisiace priestory sa považujú: sklady, stanovištia a odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a prie-

story určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel, miesto podnikania, výstavné priestory 

a vzorkové predajne, priestory na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie, kancelárie a pod. 
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ČASŤ B.  Predmety podnikania 

 

Predmet podnikania: 

Textilná výroba 
 

deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania: 

Ustanovený zodpovedný zástupca:  áno – nie 

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

* typ: prevádzkareň, združená prevádzkareň, súvisiaci priestor 

 

 

Predmet podnikania:  

Výroba bižutérie a suvenírov 
 

deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania: 

Ustanovený zodpovedný zástupca:  áno – nie 

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

* typ: prevádzkareň, združená prevádzkareň, súvisiaci priestor 

 

 

Predmet podnikania:  

Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 
 

deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania: 

Ustanovený zodpovedný zástupca:  áno – nie 

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

* typ: prevádzkareň, združená prevádzkareň, súvisiaci priestor 

 

 

Predmet podnikania:  

deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania: 

Ustanovený zodpovedný zástupca:  áno – nie 

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

* typ: prevádzkareň, združená prevádzkareň, súvisiaci priestor 

 

 

Poznámka: Formulár zopakujte podľa počtu predmetov podnikania. 

 

Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť.  

Združenou prevádzkarňou sa rozumie trvalo zriadený priestor, v ktorom sa prevádzkuje výrobná živnosť na 

účel výroby  finálneho produktu v prípade,  ak pracovný, technický alebo technologický postup prác nadväzuje 

na seba alebo inak spolu súvisí. 

Za súvisiace priestory sa považujú: sklady, stanovištia a odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a prie-

story určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel, miesto podnikania, výstavné priestory 

a vzorkové 0ne, priestory na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie, kancelárie a pod. 
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ČASŤ C.  Údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov: 

 

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

podnikaní v znení neskorších predpisov vzťahuje podmienka bezúhonnosti (fyzické osoby so 

štátnou príslušnosti niektorého zo štátov EÚ v postavení podnikateľ, zodpovedný zástupca, vedúci 

podniku/organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby a osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom 

právnickej osoby). Previazanosť medzi základnou časťou A formulára zabezpečujú položky 

priezvisko, meno, rodné číslo.  

 

priezvisko: Krajčovič meno: Jozef rodné číslo: XXX 

okres narodenia: Martin štát narodenia: SR 

predchádzajúce meno:  predchádzajúce priezvisko: Krajčovič 

meno otca: Jozef priezvisko otca: Krajčovič 

meno matky: Anna 

 

priezvisko matky:  

XXX 

rodné priezvisko matky: XXX 

 

priezvisko: meno: rodné číslo: 

okres narodenia: štát narodenia: 

predchádzajúce meno: predchádzajúce priezvisko: 

meno otca: priezvisko otca: 

meno matky: 

 

priezvisko matky: rodné priezvisko matky: 

 

priezvisko: meno: rodné číslo: 

okres narodenia: štát narodenia: 

predchádzajúce meno: predchádzajúce priezvisko: 

meno otca: priezvisko otca: 

meno matky: 

 

priezvisko matky: rodné priezvisko matky: 

 

priezvisko: meno: rodné číslo: 

okres narodenia: štát narodenia: 

predchádzajúce meno: predchádzajúce priezvisko: 

meno otca: priezvisko otca: 

meno matky: 

 

priezvisko matky: rodné priezvisko matky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 9 Ohlásenie živnosti 

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

Právnická osoba 

obchodné meno: YORK Crowd, s.r.o. IČO: 

 

 

Čísla účtov 

a) tuzemské 

názov peňažného ústavu predčíslie-číslo účtu/kód peňažného ústavu 

                   -                             / 

                   -                             /       

b) v zahraničí 

číslo účtu v IBAN SWIFT kód banky 

  

  

 

 

Osoby oprávnené konať v daňových veciach za právnickú osobu okrem štatutárneho orgánu (tieto údaje 

nebudú akceptované správcom dane bez splnenia podmienok uvedených v § 9  zákona č. 511/1992 Zb.) 

titul: priezvisko: meno: titul: 

 rodné číslo: 

obchodné meno: IČO: 

Adresa bydliska fyzickej osoby/adresa sídla právnickej osoby 

ulica: J. Mazúra číslo: 4453/24 okres: Martin 

obec: Martin PSČ: 036 01 štát: SR 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

V                                           , dňa:                ____________________________________  

      podpis oprávnenej osoby (oprávnených osôb) 

 

T MV SR 2007/61-7 
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Príručka pracovníka 
(B manuál) 

 
Úvod 

 
Vítame Vás v tíme YORK Crowd! Táto príručka Vám pomôže nahliadnúť k základným informáciám 
o spoločnosti a pripomenúť si tak zákonitosti pôsobenia vo firme, v pracovnom tíme a podmienky 

pracovného poriadku. 
 

YORK Crowd, s. r. o. je mladá firma zaoberajúca sa predajom a výrobou luxusných výrobkov zo zlata, 
striebra, brúseného skla Swarovski elements a iných módnych doplnkov. 

Cieľom firmy je poskytovanie výnimočnej hodnoty pre zákazníka predajom kvalitných produktov 
s výnimočným marketingovým mixom a aktívnou marketingovou komunikačnou politikou. 

 
 

Vedenie firmy 
 
 Jozef Krajčovič: Hlavný manager (konateľ), finančná politika, strategická politika,  
 obchodné vzťahy, styk s inštitúciami, controlling. 
Jakub Marcus Ivaška: Zástupca hlavného managera, produktový manager,   
 controlling, internetový predaj, prevádzkový chod. 
  
 Emília Andrejková: Zodpovedná osoba prevádzok, ľudské zdroje (adaptácia,  

 školenia), administratívne operácie, komunikácia so zákazníkmi, 
marketing. 
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Pracovný poriadok 
 
 

1) Pracovník sa zaväzuje vykonávať svoju prácu riadne, svedomito a v súlade s platnými 
zákonmi Slovenskej republiky 

2) Príchod na pracovisko je stanovený na 9.00, kedy nasleduje urýchlené vyloženie tovaru, jeho 
ocenenie, nastavenie pokladne (prihlásenie, vklad...) a prekontrolovanie hotovosti (samotný 
predaj by mal začať najneskôr o 9.30 – za predpokladu, že je splnený bod 3) 

3) Samotný predaj nesmie začať skôr, ako sú všetky vyložené produkty ocenené!!! 
4) Produkty musia byť umiestnené systematicky a prehľadne tak, aby vytvárali príjemný dojem 

a vhodne vynikali svojou farebnosťou. Produkty nesmú zakrývať výhľad na pokladňu (jej 
zadnú časť s displayom).  

5) K zákazníkom sa treba správať slušne, usmievať sa a pôsobiť dobrým dojmom. Poskytnúť 
zákazníkovi požadované informácie, pomôcť s výberom. Ak zákazník viditeľne nemá záujem 
o naše produkty, poďakovať sa mu, prípadne popriať príjemný deň. 

6) Všetky predané produkty je nutné blokovať do ERP pod svojim menom (prihlásenie, 
odhlásenie) a správnym PLU. Každému zákazníkovi treba POVINNE vydať potvrdenku 
z ERP! V prípade nefunkčnosti ERP povinne bezodkladne kontaktovať zodpovednú osobu 
(telefonicky), ak by sa nepodarilo opraviť ERP, chybu zapísať do knihy pokladne a vydávať 
paragóny 

7) V hornej zásuvke sú povolené len najnutnejšie predmety (peňaženka, pero, zošit, nožnice, 
mincovník, PLUcenník, paragóny) 

8) V Otváracej (uzamykacej) – hornej časti sú povolené ostatné veci firemného charakteru (kniha 
pokladne, nevyložený tovar, letáky s akciami), v spodnej časti môžu byť osobné predmety. 
Tovar (nevyložený) ani iné firemné predmety nesmú  byť položené na zemi, na stoličke – 
mohlo by dojsť k ich odcudzeniu 

9) Obedná prestávka predpokladá urýchlené a vhodné zbalenie predmetov a odloženie do 
uzamykacej časti tak, aby sa mohli rýchlo a neporušene čo najskôr vyložiť po ukončení 
obednej prestávky. Obedná prestávka je vyznačená na otváracích hodinách prevádzky (začať 
s balením pred obednou prestávkou je povolené 5 minút pred jej začatím) 

10) Pitie a malé občerstvenie je povolené. Odporúčame vystaviť oznam (5 minút pauza...) 
11) Pri sociálnych pauzách (WC) sa postupuje podobne ako pri bode 8 (zbalenie, vybalenie) a 9 

(oznam) 
12) Pracovné zmeny by sa mali paralelne prelínať 30 minútami 
13) Koniec pracovného dňa začína najskôr 20.30 (za predpokladu, že už nie sú zákazníci). Začína 

odkladaním predmetov a tovaru, nasleduje prepočítanie hotovosti a oddelenie hotovosti na 
vydávanie (€50,--) od tržby. Urobenie uzávierky Z a odloženie dokladu. Za hotovosť na konci 
dňa je zodpovedná osoba vykonávajúca uzávierku, preto sa odporúča pri nástupe druhej 
zmeny peniaze prepočítať. 

14) Z hotovosti nie je povolené odoberať žiadnu čiastku na nedohodnuté účely  
15) Pravidlá pre telefonovanie: telefonovanie z firemných mobilov je povolené výhradne na 

firemné účely. Snažiť sa minimalizovať počet a dobu telefonátov (vybaviť viac vecí naraz, 
zbytočne nevolať) 

 
 

 
 
 

Elektronická registračná pokladnica 
 

Základný popis a postup pri používaní ERP. 
 
Používanie ERP zjednodušuje činnosť a to v niektorých oblastiach.  
Umožňuje presnú registráciu tovaru – zjednodušenie inventúry, trvalo zaznamenáva údaje 
a zaznamenáva presnú evidenciu cien, tržieb, obratov. Výhoda je aj možnosť vydávania.  
 
Postup: 
 
1. Zapnutie ERP. Dlhé stlačenie zapínacieho tlačidla. Ak sa pokladnica nedá zapnúť, počkáme 

10 sekúnd a skúsime to znova 
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2. Prihlásenie.  Šípkami (doľava, doprava) sa preklikáme na svoje prihlasovacie meno, 
potvrdíme TL. Zadáme heslo (4 miestne) a potvrdíme TL. 

3. Vklad. Potom, ako prepočítame hotovosť (50€) môžeme urobiť vklad hotovosti. MENU -> R 
(Registrácia) -> Vklad hotovosti ( požívame šípky doľava/doprava). Potvrdíme TL. Hodnota: 
50.00 (je nutné použiť desatinnú čiarku (na pokladni bodka), alebo dve nuly (00), tzn 5000. Ak 
by sme zadali iba hodnotu „50“, pokladňa by túto hodnotu zapísala ako €0,50). Potvrdíme TL. 
Meno: vyťukáme svoje meno (ako na mobilnom telefóne) a potvrdíme TL. 

4.  Samotný predaj: Predaj prebieha v „Registrácia -> predaj“. Dostaneme sa doňho stlačením 
MENU (prípadne dvojitým stlačením) R-režim (vyberáme šípkami), potvrdíme TL. 

5. Nahodenie tovaru. Vyhľadáme v zozname číslo PLU tovaru, ktorý chceme nahodiť do 
pokladne. Napríklad Barok náušnice 16 -> majú PLU 1. Stlačíme preto 1 a potom tlačidlo 
PLU. Pokladňa automaticky nahodí tovar so svojou cenou a svojim názvom. 

6. Zľavy: Zľavy je možné dávať iba dohodnuté!!! Poznáme viaceré druhy zliav – zľava 
z produktu, alebo zľava z celého nákupu. Postup: ideme predať náušnice barok s 10% zľavou. 
1 -> PLU -> 10 -> %-- (zľava z celého nákupu: 1->PLU -> 50 -> PLU -> ST (Subtotal) ->10 -> 
%--).  Zľava konkrétne dohodnutej sumy, napr. €5,-- sa robí veľmi podobne. 1 -> PLU -> 5 -
>SHIFT (držíme stlačené) ->--€ 

7. Špeciálne zadávania: Násobenie príklad: Ak si zákazník kupuje dvojo príveskov DE-Art:  2 -> 
*  -> 16  -> PLU 

8. Zadávanie novej ceny – pri precenení. Príklad: Cena náušníc helios sa zmenila (je ocenená 
na pulte novou cenou a táto nová cena je už zaznamenaná v inventúrnom liste!!, akurát sa 
ešte neupravovali ceny v pokladni), cena sa zmenila na 15,50: 1550  -> PRICE  -> 22  -> 
PLU.  

9. Príklad: Zákazník chce kúpiť 2ks náušníc HVIEZDA so zmenenou cenou na €14,00, kde 
dávame ešte zľavu 10%.  Príklad: 1400  -> PRICE  -> 34  -> PLU  -> 10 -> %-- 

10.  Vydávanie: pokiaľ chceme, aby nám pokladňa vydala pred stlačením tlačidla total zadáme 
hodnotu, ktorou nám zákazník platí. Nesmieme zabudnúť dať dve nuly.  

11.  Príklad na zhrnutie: Zákazník nakupuje set Hviezdica náušnice a Hviezdica prívesok, a na 
sety poskytujeme 10% zľavu, Hviezdica náušnice sú ale v pokladni zle ocenené 
a v skutočnosti stoja 15€. 35 (hviezdica prívesok) -> PLU  -> 1500  -> PRICE  -> 38  -> PLU  -
> (suma dokopy je povedzme 26€ a zákazník nám podáva 30€)  -> 3000  ->TL  a pokladňa 
napíše, že máme vydať €4,-- 
Zákazníkovi podáme tovar s bločkom a výdavkom (prípadne vložíme do taštičky aj s vizitkou) 
a poďakujeme za nákup.  
 
 
 

12.  Na konci dňa spravíme uzávierku. MENU 2X  -> Z režim  -> TL  -> Združená uzávierka  -> TL  
-> Denná  -> TL  -> posunieme papier SHIFT (držíme stlačený) + ↑  -> vykonanie  ->TL 

13. Uzávierku spolu s tržbou, oddelenú o 50€ vklad na ďalší deň uložíme do sáčku alebo na 
dohodnuté miesto.  

14.  Odhlásenie SHIFT + MENU (niekedy nejde na prvýkrát, zopakujeme až kým sa neobjaví 
nápis “Odhlásený”. 

15. Vypneme pokladňu dlhým podržaním zapínacieho/vypínacieho tlačidla. 
 

Termíny a povinnosti 
 

1. Inventúra tovaru: 
 
Obdobie: Štvrtok – Streda  
Termín odovzdania: Štvrtok 18.00 
Zodpovedná osoba: Emília Andrejková 
Zahŕňa: 
1.  Prepočítanie skladových položiek a porovnanie s predaným tovarom podľa ERP (Zistiť či 
tovar chýba, ak áno, čo je príčina). 
2. návrh na precenenie (zvýšenie cien tovarov ktoré sa veľmi dobre predávajú, zníženie cien 

zle predajného tovaru…, výkaz prečo sa zle predáva atď.) 
3. Zoznam reklamácií, čo sa reklamovalo za uplynulý týždeň, prečo, stav riešenia reklamácií.  

 
2. Finančné údaje:  
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Obdobie: Štvrtok – Streda 
Termín odovzdania: Štvrtok 18.00 
Zodpovedná osoba: Jakub Ivaška 
 
Zahŕňa:  

1. Evidencia tržieb (zápis do pokladničnej knihy, zápis do prehľadovej tabuľky) 
2. Vyúčtovanie cestovného a preddavky na ďalší týždeň 
3. Evidencia všetkých príjmov a výdavkov do prehľadovej tabuľky, vklady hotovosti na bankový 

účet, tvorba rezervy. 
4. Týždenný výkaz: obraty, výdavky, plánované výdavky na ďalší týždeň 

 
3. Evidencia dochádzky:   

Obdobie: Štvrtok – Streda  
Termín odovzdania: Štvrtok 18.00 
Zodpovedná osoba: Emília Andrejková 

Vyžadujú sa presné údaje odchodov a príchodov! 
 
4. Kontrola a školenie brigádnikov 

Termín: Priebežne 
Zodpovedná osoba: Emília Andrejková 
 
 

Vypracoval Jozef Krajčovič



 

Príloha č. 11: Dotazník 

 

Dotazník 
 

Dobrý deň, dovoľujem si Vás osloviť a požiadať o vyplnenie tohto krátkeho 
dotazníka. Som študent tretieho ročníka Ekonomickej fakulty VŠB-TU Ostrava 
a pomocou tohto prieskumu zisťujem spokojnosť občanov Slovenskej republiky 

s domácimi firmami.  
Vopred ďakujem za spoluprácu. 

Ak nie je uvedené inak, vyznačte vždy len jednu správnu odpoveď. 
 

1. Aké domáce (slovenské) firmy poznáte: 

 
Odpoveď:………………………………………………………………………………. 

  
2. Kde prevažne nakupujete 

2.1 Nákupné centrá 

2.2 Hypermarkety 

2.3 Miestne predajne 

 
3. Ak by boli vedľa seba dve predajne podobného zamerania, zvolili by 

ste si: 

3.1 Slovenskú 

3.2 Zahraničnú 

 
 

4. Ktoré atribúty sú pre Vás kľúčové pri nakupovaní? (max. 3 možnosti) 

4.1 kvalita, 

4.2 dostupnosť, 

4.3 imidž, 

4.4 cena, 

4.5 široká ponuka, 

4.6 záruka, 

4.7 vzhľad, 

4.8 odborný personál, 

4.9 príjemné prostredie. 

 
5. Ako hodnotíte poskytované služby slovenských firiem? 

 
Veľmi dobré                                                                    Veľmi zlé  
 
 1  2  3  4  5 

  



 

 
 

6. Ste spokojní s prístupom zamestnancov v slovenských firmách? 

  Veľmi spokojný                                                             Veľmi nespokojný 
 
    1  2  3  4  5 
7. Čo považujete za najväčšie nedostatky firiem na Slovensku? (vypíšte 

3) 

 

Odpoveď:………………………………………………………………………………. 

 

8. Ako by ste ohodnotili atribúty slovenských predajní? (1 veľmi dobré, 3 

ani dobré, ani zlé, 5 veľmi zlé) 

8.1 Príjemné prostredie 1 2 3 4 5  

8.2 Ochotný personál 1 2 3 4 5  

8.3 Vybavenie predajní 1 2 3 4 5  

8.4 Sortiment 1 2 3 4 5  

8.5 Dizajn predajní 1 2 3 4 5  

 
 

9. Myslíte si, že slovenské výrobky sú menej kvalitné ako zahraničné? 

9.1 Áno, sú menej kvalitné 

9.2 Sú porovnateľné 

9.3 Nie, sú rovnako kvalitné 

 
10. Čo považujete za najväčšie nedostatky slovenských výrobkov? 

(vypíšte 3) 

 

Odpoveď:………………………………………………………………………………. 

 
 
11.  Ako hodnotíte výrobky slovenských firiem?  

Jedinečné 1 2 3 4 5 Obyčajné 
Inovatívne 1 2 3 4 5 Zastaralé 
Pekný obal 1 2 3 4 5 Strohý obal 
Kvalitné 1 2 3 4 5 Nekvalitné 
Dobrý dizajn 1 2 3 4 5 Zlý dizajn 
 

  



 

 
12.  Pohlavie 

12.1 Muž 

12.2 Žena 

 
13.  Vek 

13.1 Do 20 rokov 

13.2 20 – 30 rokov 

13.3 31- 40 rokov 

13.4 41 – 50 rokov 

13.5 51 a viac rokov 

 
14.  Pracovné zaradenie 

14.1 Študent 

14.2 Nezamestnaný 

14.3 Pracujúci 

14.4 Podnikateľ 

 
15.  Miesto bydliska 

15.1 V obci 

15.2 V meste do 20 000 obyvateľov 

15.3 V meste do 60 000 obyvateľov 

15.4 V meste nad 60 000 obyvateľov 

 
Ďakujem za Vašu ochotu a čas 

 
 

 
  
 

 


