
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca 

Odbor služieb zamestnanosti 

Oddelenie AOTP 

Gen. Viesta 1103/4, 050 01  Revúca 

 

 

Okruhy otázok  
na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím 

prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej 

zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku 

 

       

1. Ktorý úrad poskytne príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 a § 57 

zákona o službách zamestnanosti? 

2. Komu sa poskytuje príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť  podľa § 49 a § 57 zákona 

o službách zamestnanosti? 

3. Kedy sa môže príspevok na samostatne zárobkovú činnosť v zmysle zákona o službách 

zamestnanosti opätovne poskytnúť? 

4. Kto je samostatne zárobkovo činná osoba podľa zákona o službách zamestnanosti? 

5. Aká je max. výška príspevku podľa § 49 zákona o službách zamestnanosti v okrese 

Revúca? 

6. Aká je minimálna dĺžka evidencie uchádzača o zamestnanie na úrade práce sociálnych 

vecí a rodiny pre účely poskytnutia príspevku  na samostatnú zárobkovú činnosť  podľa § 

49 a § 57 zákona o službách zamestnanosti? 

7. Aká je minimálna doba vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej 

činnosti po získaní nenávratného finančného príspevku poskytovaného úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny podľa §49 a podľa §57 zákona o službách zamestnanosti? 

8. Je príspevok  na samostatnú zárobkovú činnosť poskytovaný úradom práce sociálnych 

vecí a rodiny štátnou pomocou – de minimis? 

9. Kedy sa nepožaduje vrátenie príspevku poskytnutého na samostatnú zárobkovú činnosť 

v zmysle § 49 a § 57 zákona o službách zamestnanosti? 

10. V akej lehote musí občan, ktorému bol poskytnutý príspevok na samostatnú zárobkovú 

činnosť, oznamovať úradu práce sociálnych vecí a rodiny každú zmenu dohodnutých 

podmienok? 

11. Ktorý zákon upravuje pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom práce fyzických 

osôb? 

12. Aký môže byť rozsah prác, ktoré vykonáva fyzická osoba na základe dohody o vykonaní 

práce v kalendárnom roku? 

13. Kedy je právnická alebo fyzická osoba zamestnávateľom podľa zákona č.5/2004 Z.z? 

14. Ktorá inštitúcia je v súčasnosti správcom dane z pridanej hodnoty ? 

15. Ktorý úrad prideľuje DIČ? 

16. Čo znamená skratka DPH ?  

17. Do koľkých dní je daňový subjekt povinný vrátiť správcovi dane osvedčenie o registrácii? 



18. Do koľkých dní je fyzická osoba, ktorá získa povolenie alebo oprávnenie na 

podnikateľská činnosť povinná zaregistrovať sa u miestne príslušného správcu dane – 

daňového úradu? 

19. Čo je predmetom dane z príjmov? 

20. Aká je aktuálna výška mesačných odvodov do zdravotnej poisťovne pre začínajúce 

samostatne zárobkovo činné osoby ? 

21. Aká je % sadzba preddavku pre SZČO na povinné nemocenské poistene a dôchodkové 

poistenie ?  

22. V akej lehote je SZČO povinná nahlásiť zmeny (zmena názvu, sídla, bydliska, bank.  

účtu)  príslušnej zdravotnej poisťovni ? 

23. Aká je % sadzba poistného na zdravotné poistenie pre samostatne zárobkovo činnú 

osobu? 

24. Do koľkých dní je povinný poistenec oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmeny? 

25. Aký zákon rieši právnu úpravu nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, 

poistenia v nezamestnanosti a príspevku do garančného fondu ? 

26. Do ktorej z poisťovní má samostatne zárobkovo činná osoba  povinnosť  prihlásiť sa 

a hneď platiť odvod ? 

27. Kedy vzniká povinné nemocenské a dôchodkové poistenie samostatne zárobkovej činnej 

osobe? 

28. Povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO platí poistné na – 

vymenujte ich: 

29. V akej výške povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO platí 

poistné do sociálnej poisťovne ? –aktuálny rok 

30. Na základe čoho podáva daňovník daňové priznanie?  

31. Medzi aké dane patrí daň z pridanej hodnoty ? 

32. Aká je aktuálna  výška minimálnej mzdy ? 

33. Koho môžete nazvať konkurentom? 

34. Od kedy vzniká poistencovi platiť poistné do zdravotnej poisťovni? 

35. Aké knihy vedieme v jednoduchom účtovníctve? 

36. Ako definuje  živnosť  živnostenský zákon ?   

37. Čo nie je živnosťou v zmysle živnostenského zákona? 

38. Za akých podmienok je prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov     

     živnosťou ? 

39.  Aké sú všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti? 

40. Kedy nadobúda  fyzická osoba spôsobilosť na právne úkony? 

41. Čo sú osobitné podmienky prevádzkovania živnosti ? 

42. Čo je osobitná odborná spôsobilosť ? 

43. Kedy vzniká oprávnenie prevádzkovať živnosť (ďalej len "živnostenské oprávnenie") 

právnickým osobám už zapísaným do obchodného registra, právnickým osobám, ktoré sa 

do obchodného registra nezapisujú, a fyzickým osobám s bydliskom v členskom štáte 

Európskej únie alebo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj?  

44. Čo je preukazom živnostenského oprávnenia podnikateľa? 

45. Je možné preniesť živnostenské oprávnenie na inú osobu? 



46. Za akých podmienok je možné vziať späť ohlásenie, ktorým vzniklo živnostenské 

oprávnenie? 

47. V ktorom prípade nie je potrebné ustanoviť zodpovedného zástupcu na       

prevádzkovanie živnosti? 

48. Ako definuje živnostenský zákon zodpovedného zástupcu?  

49. Aké sú ďalšie oznamovacie povinnosti podnikateľa v súvislosti so zánikom  

          živnostenského oprávnenia a prerušením živnosti? 

50. Kto pokračuje v živnosti pri úmrtí fyzickej osoby – živnostníka? 

51. Za akých podmienok môže podnikateľ prevádzkovať viac živností? 

52. Čo je prevádzkareň v zmysle zákona o živnostenskom podnikaní ? 

53. Aké priestory sa považujú za priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti? 

54. V akej lehote je povinný živnostník oznámiť živnostenskému úradu neskôr zriadené    

            prevádzkarne ? 

55. Aký právny predpis upravuje podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad  ich  

dodržiavaním (uveďte číslo, rok vydania a názov právneho predpisu)? 

56.  V akej lehote je povinný živnostník oznámiť živnostenskému úradu zrušenie   

       prevádzkarne ? 

57. Ako sa delia živnosti  z hľadiska predmetu  podnikania,?  

58. Ako delíme ohlasovacie  živnosti? 

59. Čo je obchodná spoločnosť ? 

60. Aké podmienky musí splniť fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať voľné živnosti? 

61. Kedy živnostník  nevykonáva živnosť riadne, poctivo a odborne? 

62. Napíšte, aký zákon upravuje postavenie podnikateľov a ich obchodno - záväzkové  

             vzťahy (uveďte číslo, rok vydania a názov právneho predpisu): 

63. Aký rozsah  činností  môže vykonávať podnikateľ v rámci svojho živnostenského  

             oprávnenia – obchodná živnosť? 

64. Aké údaje obsahuje osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané FO? 

65. Kto prideľuje FO identifikačné číslo? 

66. V akej lehote je povinný podnikateľ oznámiť  živnostenskému úradu zmenu –  

            nového predmetu podnikania? 

67. V akej lehote je povinný podnikateľ oznámiť príslušnému živnostenskému úradu      

           zmeny a doplnky týkajúce zmeny údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie  

           živnosti a predložiť doklady o nich? 

68. Aké podmienky musí splniť fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať voľné živnosti? 

69. V ktorých prípadoch  zaniká živnostenské oprávnenie? 

70. Na akú dobu (najkratšiu a najdlhšiu) je možné pozastaviť prevádzkovanie živnosti? 

71. Čo je živnostenský register?  

72. Kto zapisuje údaje do živnostenského registra?  

73. Kto je správcom živnostenského registra?  

74. Ako sa delí živnostenský register?  

75. Kto a aké údaje má právo vyžadovať od živnostenského úradu zo živnostenského   

             registra? 

76. Kto vykonáva kontrolu dodržiavania povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú  

            zo živnostenského zákona? 

77. Čo je to neoprávnené podnikanie? 

78. Kto vykonáva štátnu správu na úseku živnostenského podnikania? 

79. Aký právny predpis upravuje pracovnoprávne vzťahy medzi podnikateľom a jeho    

             zamestnancom (uveďte číslo, rok vydania a názov právneho predpisu)? 

80. Čo  sa nepovažuje za prevádzkareň v zmysle zákona  o živnostenskom podnikaní ? 



81. Definujte  obchodné meno fyzickej osoby,  napíšte svoje obchodné meno : 

82. Za akých podmienok možno živnostenské oprávnenie na inú osobu? 

83. Za akých podmienok môže kontrolór uložiť podnikateľovi blokovú pokutu ? 

84. Aké údaje  uvedie slovenská  fyzická osoba v ohlásení živnosti živnostenskému   

            úradu? 

85. Aké druhy obchodných spoločností upravuje  Obchodný zákonník? (uveďte celý  

            názov) 

86. Čo je obchodný register? 

87. Akým dňom vzniká obchodná spoločnosť? 

88. Je možné preniesť živnostenské oprávnenie na inú osobu ? 

89. V akej lehote vydá živnostenský úrad osvedčenie o živnostenskom podnikaní   

            podnikateľovi, ktorý splnil všetky náležitosti ohlásenia živnosti ? 

90.  Čím sa preukazuje odborná spôsobilosť pre remeselné živnosti ? 

91.  Ako musí byť označená prevádzkareň  ? 

92.  Aké sú povinnosti podnikateľa pri prevádzkovaní živnosti? 

93.  Čo je podmienkou prevádzkovania  remeselných  živností, uveďte príklad  

remeselnej živnosti? 

94.  Čo je podmienkou prevádzkovania  viazaných  živností, uveďte príklad viazanej   

            živnosti? 

95. Aké podmienky musí spĺňať zodpovedný zástupca fyzickej osoby ? 

96. V akej lehote vydá živnostenský úrad osvedčenie o živnostenskom oprávnení  ak  

            ohlásenie má predpísané náležitosti a podnikateľ spĺňa podmienky ustanovené  

            živnostenským zákonom a výpisy z registra trestov mu boli doručené? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


