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A 
akciová spoločnosť 

 
joint stock company 

akciový kapitál stock capital 

analýza analysis 

asociácia association 

B 
bankový účet 

 
Bank account 

bod zlomu break even point 

C 
celkové náklady 

 
total costs 

cenová ponuka price offer 

cenový kartel price cartel 

cieľ aim, goal, target, purpose 

cieľavedomosť purposefulness, ambition, 
sense of purpose 

ciele podnikania business goals 

cudzí kapitál foreign capital,  
external capital 

cudzie zdroje foreign sources,  
external sources 

Č 
činnosť 

 
activity 

členská schôdza member meeting 

D 
daň 

 
tax 

daň z nehnuteľnosti property tax 

daň z pridanej hodnoty value added tax (VAT) 



daň z príjmu income tax 

daň zo zisku profit tax 

daňové zaťaženie tax burden 

daňový úrad Tax Office 

demografické prostredie demographic environment 

distribúcia distribution 

distribučný kanál distribution channel 

dlh debt 

dlžník borrower, debtor, obligor 

dodávateľ supplier, contractor 

domácnosť houshold 

doprava transport 

dozorná rada Board of Supervisors 

družstvo cooperative, team 

E 
ekonomické prostredie 

 
economic environment 

elektronická komunikácia electronic communication 

elektronický podpis electronic signature 

externé zdroje external sources 

externý external 

F 
faktoring 

 
factoring 

faktúra invoice 

fantázia fantasy 

finančné náklady  financial costs 

finančné služby  financial services 

finančný plán  financial plan 

firemná kultúra  company culture 

fixné náklady  fixed costs 

forfaiting  forfaiting 

formulár  form 

funkčný  functional 

fyzická osoba  physical person 



H 
hospodárska činnosť 

 
economic activity 

hospodársky výsledok economic result 

hospodársky zväz economic union 

hospodárstvo economy 

I 
iniciatívnosť 

 
yeastiness, initiative 

inovácia innovation 

interné zdroje internal sources 

interný internal 

interpersonálne schopnosti interpersonal skills 

investičný plán investment plan 

investor investor 

istina principal 

J  

jednoduchá spoločnosť 
 na akcie 

simple company on stock 

K 
kapitál 

 
capital, equity 

kapitálová spoločnosť capital company 

kapitálová účasť equity participation 

kartel cartel 

klasifikácia podnikov classification of enterprises 

kolok stamp, fee stamp, skittle 

komanditista limited partner 

komanditná spoločnosť limited partnership 

komora chamber 

komplementár general partner 

konateľ executive manager 

koncepčné schopnosti conceptual skills 

koncern concern 

kondičný kartel conventional cartel 

konkurent competitor 



kontrola control 

kontrolná komisia control comitee 

kontrolný orgán control authority 

konzorcium consortium 

kultúra culture 

kúpna sila, kúpyschopnosť purchasing power 

L 
likvidácia spoločnosti 

 
liquidation of the company 

líniovo-štábny line staffs 

líniový line 

lízing leasing 

M 
majetok 

 
property 

malé a stredné podniky 
(MSP) 

small and medium 
enterprises (SME) 

malý podnik small enterprise 

manažér manager 

manažérske schopnosti managerial skills 

manažment management 

marketing marketing 

marketingová stratégia marketing strategy 

marketingový mix marketing mix 

matica matrix 

metodický postup methodical procedure 

miestna daň local tax 

mikropodnik micro enterprise 

mikroprostredie micro environment 

misia mission 

model model 

mzdové náklady wage costs, labor costs 

  



N 
nájomná zmluva 

 
lease agreement, rental 

agreement 
náklady costs 

náklady na jednotku produkcie unit costs 

nároky demands 

neúspech failure 

nezisková organizácia non-profit organization 

notár notary 

notárska zápisnica notary record 

O 
obežné aktíva 

 
current assets 

obchod trade, commerce, business 

obchodná spoločnosť trade company 

obchodné meno business name 

obchodno-podnikateľské 
služby 

business services 

obchodný sprostredkovateľ business broker,  
business agent,  
business intermediary 

obchodný zákonník Commercial Code 

objednávka order 

obligácia obligation, bond 

obsah contence 

odberateľ subscriber, customer 

odborný zväz professional union 

odbyt sales 

odbytový kartel sales cartel 

odvetvie branch 

ohlásenie živnosti trade announcement 

operatívna úroveň operational level 

optimizmus optimism 

organizačná štruktúra organizational structure 

organizačný plán organizational plan 



organizovanie organization 

osobné náklady personal costs 

P 
pasíva 

 
liabilities 

personálne riadenie personal management 

plán predaja sales plan 

plánovanie planning 

počet count, number of... 

podiel na zisku share of profit 

podmienka condition 

podnik business, company,  
firm, enterprise 

podnikanie entrepreneurship, business 

podnikateľské prostredie business environment 

podnikateľský anjel business angel 

podnikateľský plán business plan 

podnikateľský účet business account 

podnikavosť entrepreneurial spirit 

podpora predaja sales support 

podporné materiály support materials 

pohľadávka claim, receivable 

politické prostredie political environment 

poľnohospodárska výroba agricultural production 

poznatkovo náročné 
podnikateľské služby 

knowledge intensive 
business services 

pozorovanie observing 

požiadavky requirements, demands 

právna forma legal form 

právnická osoba legal person, legal entity 

predajná technika sales technique 

predikčné schopnosti prediction skills 

predstavenstvo Board of Directors 

prevádzkáreň place of business, establishment 
 



  

prevádzkové služby operational business services 

pridaná hodnota additional value, added value 

priemysel industry 

prieskum trhu market research 

prírodné prostredie natural environment 

projekcia projection 

projekčné schopnosti projection skills 

projekt project 

prospekt leaflet, prospectus 

R 
registrácia 

 
registration 

remeselná živnosť craft trades 

rezervný fond reserve fund 

riziko risk 

rizikový kapitál venture capital 

ročný obrat annual turnover 

rodinné podnikanie,  
rodinný podnik 

family business 

roľník, poľnohospodár, farmár farmer 

rozhodnosť decisiveness 

rozpočet budget 

rozvážnosť sanity, deliberation 

ručiteľ guarantor 

S 
samostatnosť 

 
Independence 

sebadisciplína self-discipline 

sebadôvera confidence 

sídlo places, residence 

sieťové služby network services 

sloboda podnikania freedom of business 

slobodné povolanie free occupation, freelance 

služba service 



sociálne prostredie social environment 

splátka úveru payment of the loan 

spoločník partner, fellow, companion 

spoločnosť s ručením           
obmedzeným, s. r. o. 

Limited Liability Company, Ltd. 

spotrebná daň excise duty 

správca vkladov deposit manager 

správny poplatok administrative fee 

stále aktíva still assets 

stavebníctvo building industry, construction 
strata loss 

stratégia strategy 

strategický podnikateľský 
plán 

strategic business plan 

stredný podnik medium-sized enterprise 

súdny poplatok court fee 

súkromné vlastníctvo private ownership 

súkromný private 

sústavnosť continuity with 

súvaha balance sheet 

Š 
štruktúra 

 
structure 

T 
taktika 

 
tactics 

technické schopnosti technical skills 

tovar goods 

trh market 

tržby revenues 

U 
účtovníctvo 

 
accounting 

úrok interest 

úspech success 

úver loan, credit 

užívacie právo right of use 



V 
valné zhromaždenie 

 
General Assembly 

variabilné náklady variable costs 

vedecko-technické 
prostredie 

scientific and technical environment 

vedenie ľudí leading of people 

veľkosť size of 

veľký podnik big business, large enterprise 

verejná obchodná 
spoločnosť 

public company 

verejnosť public, community 

verejný public 

veriteľ creditor, lender 

viazaná živnosť tied trade, bound trade 

vízia vision 

vklad spoločníka shareholder contribution, 
contributions by venturers 

vládna inštitúcia governmental institution 

vlastné zdroje own resources 

vlastnícke právo property right, property title 

vlastník owner 

vlastný kapitál own capital, equity 

voľná živnosť free trade 

výchova training, education 

výkaz výnosov a nákladov statement of earnings and expenses 

vymožiteľnosť enforcement 

výnosy revenues, earnings, yields 

výrobný kartel production cartel 

výrobný proces production process 

výsledok hospodárenia economic result 

vytrvalosť endurance 

vzdelávanie education 

vznik spoločnosti establishment of the company,  
emergence of the company 



Z 
zákazník 

 
customer 

zakladací rozpočet founding budget 

zakladateľ founder 

zakladateľský founding 

zakladateľský dokument founding document 

zakladateľský plán foundation plan 

základné imanie basic capital, capital 

zamestnanec employee 

zamestnanecký zväz employees´ association 

zamestnanosť employment 

zamestnávateľ emloyer 

zánik spoločnosti   disappearance of the company,  
termination of the company 

záruka warranty, guarantee 

záväzok commitment, obligation, liability 
zdroj source 

zdroje financovania financial sources 

združenie právnických osôb association of legal entities 

zhrnutie projektu project summary 

zisk profit 

zodpovednosť responsibility 

Ž 
živnosť 

 
trade 

živnostenské oprávnenie trade license, business license 

živnostenský list trade license 

živnostenský register trade register 

živnostenský zákon business law 

životné prostredie environment 

životný štýl life style 

 


