
Otázky na rigoróznu skúšku  
 

Študijný odbor: Vedy o športe 

 

Študijný program: Organizácia a riadenie športu 

 

Výberový predmet: Podnikanie v športe 

 

1. a) Podnikanie a jeho charakteristika 
(podnikanie, formy podnikania, subjekty podnikania, rozdelenie podnikateľských 

subjektov v EU) 

b) Podnikanie a marketing 
(marketingová politika, marketingový plán, financovanie marketingu) 

 

2. a) Podnikateľské prostredie     

(všeobecné a osobitné podmienky na vykonávanie podnikateľskej činnosti, všeobecné 

podnikateľské prostredie, špecifické podnikateľské prostredie,  kvalita podnikateľského 

prostredia a jej posudzovanie) 

b) Dane a podnikateľská činnosť  
(daň, správca dane, daňový systém SR, priame dane, nepriame dane, daňové zákony) 

 

3. a) Osobnosť podnikateľa     

(štruktúra osobnosti podnikateľa, typológia podnikateľov) 

b) Podnikateľská činnosť z pohľadu vybraných oblastí personálneho manažmentu 
(mzdová politika, zamestnávanie špecifických pracovných skupín) 

 

4. a) Zahájenie podnikateľskej činnosti 
(najčastejšie dôvody zahájenia podnikateľskej činnosti, posúdenie výhod a nevýhod 

podnikateľskej činnosti, podnikateľský plán) 

b) Registrácia podnikateľov 
(obchodný register, živnostenský register, komory, evidencia samostatne hospodáriacich 

roľníkov, register fyzických osôb v športe, register právnických osôb v športe)  

 

5. a) Zahájenie podnikateľskej činnosti 
(kritériá pre voľbu právnej formy podnikania, získanie živnostenského alebo iného 

oprávnenia, obchodné meno a zásady jeho tvorby) 

b) Podnikateľská činnosť z pohľadu finančného manažmentu 
(kapitál, majetok, výnosy, príjmy, náklady, výdaje, zisk, výsledok hospodárenia, peňažný 

tok)  

 

6. a) Podnikateľská činnosť z pohľadu personálneho manažmentu 
(stratégia personálneho manažmentu pri podnikaní, získavanie a výber vhodných 

pracovníkov, uzatvorenie a ukončenie pracovného pomeru) 

b) Podpora malých a stredných podnikateľov v EU 
(štrukturálne fondy, Iniciatívy spoločenstva, Kohézny fond, medzinárodné dokumenty na 

podporu podnikateľskej činnosti) 

  

7. a) Dane a podnikateľská činnosť  
(daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel, daňové priznanie) 

b) Podpora malých a stredných podnikateľov na Slovensku 



(štátna pomoc, druhy pomoci, subjekty podporujúce podnikateľov) 

 

8. a) Podnikateľská činnosť z pohľadu účtovníctva 
(predmet účtovníctva, účtovná jednotka, účtovné obdobie, vedenie účtovníctva, účtovné 

sústavy, jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, účtovný záznam, účtovný 

doklad, účtovné knihy, uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie) 

b) Športový odborník 
(jeho charakteristika z pohľadu Zákona o športe) 

 

9. a) Podnikanie a marketing 
(4P marketingový mix, 4C marketingový mix, SWOT analýza) 

b) Ohlasovacie povinnosti pri začatí podnikania 
(sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad, IČO, DIČ, DIČ pre DPH, ďalšie 

registračné povinnosti, komerčné databázy podnikateľov) 

 

10. a) Zdravotné, sociálne a dôchodkové zabezpečenie podnikateľa 
(príspevky do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, dôchodkové zabezpečenie podnikateľa) 

b) Podnikateľská činnosť z pohľadu finančného manažmentu 
(cudzie zdroje financovania aktivít podnikateľa, banky, leasingové spoločnosti, 

faktoringové a forfaitingové spoločnosti, poisťovne)  
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