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1/ Je potrebná vždy živnosť, ak chce fyzická osoba začať podnikať? 

a) áno 

b) nie 

/správna odpoveď 1 bod/ 

2/ Vyžaduje sa živnosť aj vtedy, ak sa činnosť vykonáva príležitostne? 

a) áno 

b) nie 

/správna odpoveď 1 bod/ 

3/ Čo je potrebné na získanie živnosti? 

a) zápis do podnikateľského registra 

b) dosiahnuť vek 18 rokov, byť spôsobilý na právne úkony a bezúhonný 

c) byť spôsobilý iba na právne úkony a  bezúhonný 

d) dosiahnuť iba vek 18 rokov 

/správna odpoveď 1 bod/ 

4/ Akú podmienku musia spĺňať remeselné živnosti?  

a) Majiteľ musí mať maturitu v odbore. 

b) Žiadateľ musí mať výučný list v odbore. 

c) Majiteľ musí mať kurz účtovníctva. 

d) Majiteľ musí byť vysokoškolský vzdelaný. 

/správna odpoveď 1 bod/ 

5/ Pri viazaných živnostiach sa vyžadujú aj 

a) odborné referencie z odboru vzdelania.  

b) finančný kapitál na začatie podnikania. 

c) odporučenie iného podnikateľa v odbore. 

d) iné odborné spôsobilosti. 

/správna odpoveď 1 bod/ 

6/ Ktorý z uvedených subjektov nemá IČO?  
a) právnické osoby  

b) podnikajúce fyzické osoby  

c) organizačné zložky štátu  

d) majú ho všetci uvedení 

/správna odpoveď 1 bod/ 

7/ Kto z nižšie uvedených neprevádzkuje živnosť?  
a) revízny technik v odbore elektro  

b) notár  

c) pekár  

d) kníhkupec 

/správna odpoveď 1 bod/ 

8/ Ktorá živnosť nepatrí medzi ohlasovaciu?  
a) voľná  

b) remeselná  

c) koncesovaná  

d) viazaná 

/správna odpoveď 1 bod/ 

9/ Je príležitostný predaj prebytkov z vlastnej záhrady živnosť?  
a) Áno, je.  

b) Nie je, pretože predaj vykonáva osoba fyzická a nie právnická. 

c) Nie je, pretože účelom predaja nie je dosiahnuť zisk. 

d) Nie je, pretože to nie je sústavná činnosť, a je to činnosť poľnohospodárska. 

/správna odpoveď 1 bod/ 



 

10. Musí mať živnostenské oprávnenie stredná škola?  
a) Áno, ak vykonáva hospodársku činnosť.  

b) Nie, nikdy.  

c) Áno, ak je polytechnická. 

d) Ani jedno tvrdenie nie je pravdivé. 

/správna odpoveď 1 bod/ 

 

11/ Sústavná činnosť, ktorá sa uskutočňuje samostatne vo vlastnom mene, na vlastnú 

zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku, sa nazýva 

a) práca. 

b) zamestnanie. 

c) povolanie. 

d) živnosť. 

/správna odpoveď 1 bod/ 

 

12/ Podmienky živnostenského podnikania upravuje 

a) živnostenský zákon. 

b) zákonník práce. 

c) zákon o mzde. 

d) obchodný zákonník. 

/správna odpoveď 1 bod/ 

 

13/ Ktorá z uvedených podmienok nie je všeobecnou podmienkou prevádzkovania 

živnosti? 

a) dosiahnutie veku 18 rokov 

b) teoretické a praktické schopnosti 

c) spôsobilosť na právne úkony 

d) bezúhonnosť 

/správna odpoveď 1 bod/ 

14/ Pozastavenie živnosti nemôže trvať    

a) kratšie ako 6 mesiacov a dlhšie ako 3 roky. 

b) kratšie ako 3 mesiace a dlhšie ako 6 rokov. 

c) kratšie ako 4 mesiace a dlhšie ako 3 roky. 

d) kratšie ako 6 mesiacov a dlhšie ako 4 roky. 

/správna odpoveď 1 bod/ 

 

15/ Živnostník za záväzky a straty svojho podniku ručí 

a) do výšky splateného vkladu. 

b) celým svojím majetkom. 

c) do výšky nesplateného vkladu. 

d) len majetkom spoločnosti. 

/správna odpoveď 1 bod/ 

 

16/ Doklad, ktorý osvedčuje splnenie podmienok na prevádzkovanie ohlasovacej 

živnosti, sa nazýva 

a) koncesná listina. 

b) živnostenské osvedčenie. 

c) živnostenský list. 

d) koncesia. 

/správna odpoveď 1 bod/ 



 

17/ Pokiaľ podnikateľ sám spĺňa podmienky pre udelenie živnosti, musí menovať 

zodpovedného zástupcu? 

a) nie 

b) áno  

/správna odpoveď 1 bod/ 

 

18/ Do koľkých dní vydá živnostenský úrad osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ak 

podnikateľ spĺňa všetky podmienky?  
a) do 2 pracovných dní 

b) do 3 pracovných dní 

c) do 5 pracovných dní 

d) do 10 pracovných dní 

 

/správna odpoveď 1 bod/ 

 

Bodové hodnotenie : 

 

výborný    18 – 16 bodov      

chválitebný    15 – 14 bodov 

dobrý     13 – 9 bodov    

dostatočný      8 –  5 bodov 

nedostatočný      4 –   0 bodov 

 

  

 

Správne odpovede: 

1b, 2b, 3b, 4b, 5d, 6d, 7b, 8c, 9d, 10a, 11d, 12a, 13b, 14a, 15b, 16b, 17a, 18b
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