PL č. 1 - Podstata podnikateľskej činnosti
1. Luca Pacioly publikoval svoju učebnicu o problematike obchodných spoločností v starom Egypte: Áno - Nie
2. Objavenie parného stroja bolo predpokladom pre rozmach hromadnej výroby: Áno - Nie
3. Prvé obchodné písomnosti sa objavili v rokoch 1335-1345 vo Florencii:

Áno - Nie

4. S pojmom podnikovo-hospodárska náuka sa po prvýkrát stretávame na Slovensku v roku 1800

Áno - Nie

5. Definujte pojem podnikanie: sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom
vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku.
............................................................................................................................................................................................
6. Kto môže byť podnikateľ?
a osoba zapísaná do obchodného registra (PO - právnické osoby),

(napr. s.r.o.)

b . osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (FO- fyzické osoby)

(napr. SZČO)

c osoba, ktorá podniká na základe iného ako živn. oprávnenia

(napr. lekári, umelci, právnici)

d osoba, ktorá podniká na základe iného predpisu

(napr. samostatne hospodáriaci roľník)

7. FO je osoba podnikajúca na základe: živnostenského oprávnenia
8. Podnikateľ je len FO, zapísaná v živnostenskom registri. Áno - Nie
9. PO sú zapísané v: obchodnom registri
10. Uveďte znaky podnikateľa:
a. je právny subjekt

d. nesie riziko

b. vyberá si predmet činnosti

e. hospodári s majetkom

c. vykonáva činnosť samostatne

f.

vedie účtovníctvo

11. Rozdeľte a vymenujte motívy vedúce ľudí k podnikaniu:
1. pozitívne

a. vidina peňazí
b. sebarealizácia, úspech
c. obchodné meno

2. negatívne

a. dlhodobá nezamestnanosť
b. tlak rodiny (rodinná firma)
c. nevyhovujúce pracovné podmienky

12. Uveďte príklady na jednotlivé oblasti ekonomickej situácie v SR:
a. zmiešaná ekonomika - znaky trhovej ekonomiky aj opatrenia štátu
 DPH - základná 20 %, znížená 10 %
 DzP FO - 19 % (do základu 36 256,38 €*) a 25 % (od základu 36 256,38 €)
* suma je 176,8 násobkom sumy životného minima. Životné minimum sa mení vždy k 1. 7.)
 DzP PO - 21 %
b. čiastočne otvorená - v krajinách mimo EU (napr. Rusko, USA) sú clá, dovozné kvóty
c. znaky tieňovej ekonomiky - korupcia, alkohol bez známok,
práca na čierno, predaj bez registračnej pokladnice
d. situácia na peňažných trhoch -.
 inflácia - 2,5 %
 úvery - začínajúcim podnikateľom banky úver neposkytujú (výnimka SLSP), vyššie úroky na spotrebný úver
 iné - poradenstvo bánk
e. oblasť investícií - doprava (vláda), strojárstvo, farmaceutiká (podniky)
f. sociálna situácia  minimálna mzda v hrubom (najmenej) - 2,989 € na hodinu, 520 € za mesiac
 odvody SP - zamestnanec 9,4 %, zamestnávateľ 25,20 %, spolu 34,60 %
 odvody ZP - zamestnanec 4 %, zamestnávateľ 10 %, spolu 14 %
 nezamestnanosť - 5,7 %
g. cestovný ruch - prevláda pasívny (naši cestujú na dovolenky do zahraničia)
13. Zakrúžkujte, čo znamená v angličtine Business:
a. podnikateľ, podnik

b. podnikanie, podnikateľ

c. podnik, podnikanie

14. Zakrúžkujte, čo znamená v nemčine der Unternehmer:
a. podnikateľ

b. podnikanie, podnikateľ

15. Rozlíšte legálne a nelegálne podnikateľské aktivity:
legálne - v súlade so zákonom
nelegálne - daňové úniky, korupcia, nelegálna práca
16. Uveďte 4 problémy, ktoré trápia slovenských podnikateľov:
a. nekvalifikované pracovné sily
b. častá zmena zákonov, vysoké odvody
c. lacná zahraničná konkurencia
d. druhotná platobná neschopnosť

c. podnik

