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Predhovor  

 

Maturitná skúška je objektívnym meradlom vedomostí, zručností a všeobecných 
kompetencií absolventa strednej školy a je oficiálne schválenou formou ukončenia 
stredoškolského štúdia. Taktiež je významným medzníkom v živote študenta, na ktorý sa je 
potrebné dobre pripraviť, a to platí nielen pre žiakov, ale aj pre ich pedagógov.  

Ambíciou  pedagógov odborných predmetov a žiakov štvrtých ročníkov bolo vytvoriť 
učebný materiál, ktorého cieľom je prispieť ku kvalite vzdelávania najmä z odborných 
predmetov, ako sú manažment, manažment cestovného ruchu, marketing, účtovníctvo, ale aj 
zo základov odvetví  súkromného práva a verejného práva a finančnej gramotnosti. Učebný 
materiál je určený pre žiakov stredných odborných škôl, ale aj iných typov škôl, ktorí si 
potrebujú osvojiť základný pojmový aparát z odborných predmetov a pristúpiť tak 
k maturitnej skúške zodpovedne pripravení. Úspešné zvládnutie tejto záverečnej skúšky je 
zároveň vstupnou bránou nielen na ďalšie štúdium na vysokej škole, ale aj na uplatnenie sa 
v praxi vo svojom odbore. Táto učebná pomôcka je „otvoreným dokumentom“, a preto sa 
môže v budúcnosti dopĺňať a aktualizovať podľa spoločenských a študijných potrieb (právny 
stav je uvedený k 1. 5. 2017). 

Veríme, že tento „maturitný slovník“ bude pozitívnym prínosom  pre prípravu 
a úspešné vykonanie maturitnej skúšky,  ale aj pre formovanie prístupov a  potrieb mladých 
ľudí, ktorí sa budú angažovať v podnikateľskej sfére a svojimi vedomosťami budú túto sféru  
rozvíjať, nielen v ekonomickej, ale aj v etickej rovine a budú robiť dobré meno svojej   „alma 
mater“. 

 

 

              Kolektív autoriek 
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Agroturistika alebo agroturizmus - je špecifický spôsob trávenia voľného času. Ide 
o turistiku v typických vidieckych podmienkach, niekedy spojenú s dobrovoľnou prácou v 
poľnohospodárstve vidieckych prác a zvykov. Zmyslom agroturistiky je poznanie života 
poľnohospodárov a vidieka, blízky kontakt so zvieratami, poľnohospodárskymi plodinami, 
zlepšenie vzťahu k pôde, poznanie ich každodennej práce a pod.  

Akcia - cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa na 
riadení spoločnosti, jej zisku a na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti. Patrí do 
kategórie dlhodobých cenných papierov, vyjadruje podiel majiteľa na majetku konkrétnej 
spoločnosti. 

Alokácia – rozdelenie výrobných faktorov medzi jednotlivé smery využitia (výroby, oblasti). 

Amortizácia – pravidelný odpis určitej sumy z hodnoty pracovných prostriedkov (strojov, 
budov, vozidiel a pod.)   v dôsledku ich opotrebovania pri výrobe a prevádzke.  

Animácia - aktívne využitie voľného času alebo organizovanie a vykonávanie rozličných 
činností, ide o novodobé činnosti, ktoré majú pre zážitky účastníkov CR stále väčší význam, 
pretože vychádzajú prirodzené potreby človeka po oddychu.  

Anuitná splátka – je splátka, ktorá má rovnakú výšku počas celej doby platnosti úveru. 
Skladá sa zo splátky úroku a splátky istiny. 

Anuitné platby - anuitné platby alebo splátky sú rovnakými splátkami, platenými v 
pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej doby splatnosti úveru. Anuitná 
splátka úveru sa skladá z dvoch zložiek, a to zo splátky istiny a úroku. Na začiatku úverového 
vzťahu najväčší podiel splátky tvorí úrok, na konci naopak istina. 

Asertivita – nenásilné, vľúdne, ale pevné, otvorené prejavenie názoru. 

Asertívna komunikácia - je súčasťou efektívnej komunikácie., autor si cení seba ako 
osobnosť, presadzuje svoj názor, ale neuráža a toleruje aj názory iných komunikantov. 

Ašpirácia – úsilie, túžba po niečom, smerovanie k istým hodnotám, ktoré sú stelesnené vo 
vytýčených cieľoch. Je osobným aktivačným činiteľom. Náročnosť vytýčených cieľov určuje 
ašpiračnú úroveň. Úspech vedie k zvyšovaniu ašpiračnej úrovne, neúspech a sklamanie k jej 
poklesu. 

Audit -  je overovanie účtovnej závierky a súladu účtovnej závierky s výročnou správou. Je to 
služba poskytovaná audítormi a audítorskými spoločnosťami. Výsledkom auditu je audítorská 
správa a list manažmentu s opatreniami, ktoré by mala firma uskutočniť na odstránenie 
nedostatkov. Okrem auditu účtovnej závierky existuje viacero typov auditu, ako interný audit, 
energetický audit, audit akosti, atď. 
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– B – 
 

Banka - finančná inštitúcia, ktorá prijíma vklady a poskytuje úvery. Okrem toho vykonáva 
ďalšie činnosti. Na výkon všetkých týchto činností má Národnou bankou Slovenska udelené 
bankové povolenie. 

Bankomat (ATM, Automatic Teller Machine) - bankomat je zariadenie umožňujúce 
platobnou kartou vyberať hotovosť. V niektorých bankomatoch však možno aj vkladať 
hotovosť, uskutočňovať prevod alebo vykonávať platby (napr. dobíjanie kreditu k 
predplateným kartám mobilného telefónu). Na všetky tieto operácie je nevyhnutné použiť 
platobnú kartu (debetnú alebo kreditnú) spolu s PIN číslom (pozri pojem PIN). 

Bankovníctvo – organizácia bankového podnikania, sústava bánk určitej krajiny. 

Bankový ombudsman - nezávislý orgán zriadený Slovenskou bankovou asociáciou. Jeho 
úlohou je monitorovanie a vyhodnocovanie podnetov spotrebiteľov a mimosúdne riešenie 
sporov medzi bankami a ich klientmi. Služby bankového ombudsmana sú pre klienta 
bezplatné. 

Bankový prevod - najčastejšia forma presunu peňazí medzi dvoma účtami. Ide o formu 
bezhotovostného platobného styku, ktorý uskutoční banka na základe príkazu osoby 
oprávnenej nakladať s účtom. Osoba oprávnená nakladať s účtom môže vykonať bankový 
prevod prevodným príkazom na úhradu alebo na inkaso, prostredníctvom platobnej karty 
alebo iného platobného prostriedku. Druhy príkazov sú: jednorazový príkaz na úhradu, 
hromadný príkaz na úhradu alebo inkaso, trvalý príkaz na úhradu alebo inkaso. 

Bankrot - neschopnosť dlžníka splácať záväzky, úpadok. Je to aj spôsob ochrany dlžníka 
pred veriteľmi pri neschopnosti splácať záväzky. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - je to stav pracovných podmienok eliminujúcich 
vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na 
zamestnancov. 

Bezúročné obdobie - je v prípade kreditnej karty doba, počas ktorej klient neplatí banke 
úroky z čerpaného úveru. Obvykle je toto obdobie stanovené na 30 až 50 dní. 

Bežná komunikácia - odohráva sa v súkromnej scéne( využíva, nespisovné slová, rodinné 
slová, nedokončené vety,...), gestá  a mimika sú výrazné. 

Bežný účet - je základný bankový produkt, prostredníctvom ktorého môže klient vykonávať 
každodenné bankové operácie. Medzi základné operácie patrí vklad, výber a prevod peňazí na 
iný účet. Štandardnými službami spojenými s bežným účtom sú trvalé príkazy a inkasá. Za 
vedenie bežného účtu si obyčajne banka účtuje poplatok. 

BIC (SWIFT kód) (Bank Identifier Code alebo swiftový kód banky) – medzinárodný 
bankový identifikačný kód, ktorý má 8 alebo 11 znakov a používa sa na identifikáciu 
finančnej inštitúcie vo finančných transakciách, napr. aj pri platbách do zahraničia.  
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– C – 
 

CEFTA (Central European Free Trade Agreement) – Dohoda o stredoeurópskej zóne 
voľného obchodu uzatvorená medzi Českou republikou, Slovenskom, Maďarskom a Poľskom 
v roku 1993. Od roku 1995 je členom aj Slovinsko. Cieľom dohody je odstraňovanie ciel 
a iných obchodných obmedzení medzi zmluvnými štátmi. 

Cena – v peňažných jednotkách vyjadrená suma, ktorú treba vynaložiť na získanie nejakého 
tovaru alebo služby. 

Cenný papier – listina alebo zápis na účte, ktorý vyjadruje právo na majetkové plnenie 
vlastníka voči emitentovi. 

Cenová diferenciácia -  je jeden z nástrojov cenovej politiky. Jej účelom je dosiahnuť 
optimálne ceny nielen z hľadiska daného okamihu, ale aj z hľadiska perspektívy a musí 
optimalizovať  výnosy a zisk. Zľava z ceny by sa mala poskytnúť iba za protislužbu, akou 
môže byť väčší spotrebný výdavok, opakovaný nákup, stáli zákazníci, pri predĺžení pobytu 
v ubytovacom zariadení, väčším skupinám, tour-operátorom, veľkoodberateľom a podobne. 

Cenová hladina – úroveň cien tovarov a služieb, ktoré sa v istom okamihu kupujú 
a predávajú v národnom hospodárstve. 

Centralizácia – sústreďovanie kompetencií do „jediných rúk“, spôsob vykonávania moci, 
riadenia, kontroly z jedného centra. 

Cestovná kancelária - je podnikateľský subjekt, ktorý na základe živnostenského 
oprávnenia organizuje, ponúka a predáva zájazdy a uzatvára zmluvu o obstaraní zájazdu  

Cestovné náhrady - náhrada výdavkov, ktoré vznikajú v súvislosti s pracovnou cestou 
(stravné, výdavky na ubytovanie, cestovné, ...). 

Cestovný doklad - je verejná listina, ktorou občan preukazuje svoju totožnosť, štátne 
občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom doklade. Cestovný doklad je majetkom 
Slovenskej republiky. Občan môže byť držiteľom najviac dvoch platných cestovných 
dokladov rovnakého druhu. 

Cestovný ruch - je súbor činností zameraných na uspokojenie potrieb súvisiacich s 
cestovaním a pobytom osôb mimo miesta trvalého bydliska a zvyčajne vo voľnom čase. Ich 
cieľom je odpočinok, poznávanie, zdravie, rozptýlenie a zábava, kultúrne a športové vyžitie, 
služobné cesty, t. j. získavanie komplexného zážitku. 

Cieľová skupina zákazníkov – vybraná skupina zákazníkov, ktorej je určený ponúkaný 
produkt (napr. obchodní cestujúci, rodiny s deťmi, mladí ľudia, seniori a pod.) a s tým spojená 
obchodná činnosť vrátane komunikácie na trhu a podpory predaja. 

Cieľové miesto – cieľ cestovania a pobytu návštevníkov v cestovnom ruchu. Je ním jednak 
stredisko cestovného ruchu (rekreačné stredisko, kúpeľné miesto, mesto, areál termálneho 
kúpaliska, rekreačná dedina), región cestovného ruchu a štát ako cestovný cieľ 
v medzinárodnom cestovnom ruchu. 

Civilizačné choroby – vyplývajú z nedodržiavania zásad duševnej hygieny, napr. srdcovo-
cievne (vysoký krvný tlak, kôrnatenie ciev, srdcový infarkt, mozgová mŕtvica), poruchy 
funkcií žliaz s vnútorným vylučovaním choroby dýchacích ciest, psychické záťaže a pod. 
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– Č – 
 

Čisté obchodné imanie  - obchodný majetok po odpočítaní záväzkov vzniknutých 
v súvislosti s podnikaním. 

 

– D – 
 

Daň – zákonom stanovená povinná platba fyzickej alebo právnickej osoby odvedená do 
štátneho alebo miestneho rozpočtu. 

Daň na vstupe, DPH na vstupe - daň z pridanej hodnoty, ktorú si môže platiteľ DPH 
odpočítať z daňových dokladov prijatých pri nákupe (napr. z faktúry, z dokladu z 
elektronickej registračnej pokladnice). 

Daň na výstupe, DPH na výstupe - daň z pridanej hodnoty, ktorú platiteľ DPH uplatnil na 
faktúrach a iných vystavených dokladoch pri predaji (napr. dokladoch z elektronickej 
registračnej pokladnice). 

Daň z pridanej hodnoty (DPH) - nepriama daň, pri ktorej daňové bremeno znáša konečný 
spotrebiteľ. Konečný spotrebiteľ zaplatí DPH v rámci ceny tovarov. Platiteľ DPH ju odvádza 
do štátneho rozpočtu z rozdielu medzi daňou na vstupe a daňou na výstupe, teda zo svojej 
pridanej hodnoty. 

Daň z príjmov - priama daň, ktorú platí každý daňovník (fyzická alebo právnická osoba), 
ktorý v danom zdaňovacom období dosiahol príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od 
dane oslobodené, napr. príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, príjmy (výnosy) z 
nakladania s majetkom. 

Daň zo závislej činnosti - daň, ktorú zamestnávateľ zráža zamestnancovi zo zdaniteľných 
príjmov zo závislej činnosti (najčastejšie zo mzdy). O túto daň sa znižuje mzda zamestnanca. 
Zamestnávateľ odvádza každý mesiac preddavky na daň zo závislej činnosti za zamestnanca 
daňovému úradu. 

Daňová kontrola - kontrola zo strany štátu, ktorú vykonáva správca dane (daňový, colný 
úrad, obec). Daňová kontrola sa vykonáva s cieľom zistiť, či daňový subjekt dodržiava 
súvisiace zákony alebo s cieľom zistiť, či daňový subjekt správne vyčíslil daňovú povinnosť. 

Daňová licencia - minimálna daň po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v 
zahraničí, ktorú platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je jeho daňová 
povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní nižšia ako výška daňovej licencie ustanovenej 
zákonom o dani z príjmov. Daňová licencia sa platí aj v prípade, ak daňovníkovi v daňovom 
priznaní vyšla daňová strata. 
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Daňové priznanie - tlačivo , ktoré sa podáva po skončení zdaňovacieho obdobia. Daňovník v 
ňom vyčísľuje daňovú povinnosť, ktorú je povinný odviesť do štátneho rozpočtu alebo nárok 
na vrátenie dane, ktoré si môže uplatniť voči štátnemu rozpočtu. 

Daňovo uznateľné náklady (výdavky) - výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a 
udržanie zdaniteľných príjmov, preukázateľne vynaložené daňovníkom, zaúčtované v 
účtovníctve daňovníka alebo zaevidované v evidencii daňovníka. 

Daňový odpis - odpis hmotného a nehmotného majetku, ktorý sa vyčísľuje na zistenie 
základu dane z príjmov. O daňovom odpise sa neúčtuje v účtovníctve, ale je dôležitý pre 
vyčíslenie základu dane, pretože predstavuje zákonom povolený daňový výdavok. 

Debet – mínus na účte (dlh). 

Debetná karta - umožňuje okamžitý prístup k vlastným peniazom na bežnom účte. Debetná 
platobnej karta môže byť vydaná len k bežnému účtu, nemôže teda existovať bez bežného 
účtu. Pri platbe debetnou kartou v obchode alebo pri výbere z bankomatu používa klient 
banky vždy iba vlastné peniaze. Najviac môže vybrať peniaze do výšky disponibilného 
zostatku. 

Decentralizácia – rozdelenie moci, rozhodovania, prenášanie práv a povinností na nižšie 
zložky.   

Delegovanie – prenesenie a fixovanie určitého presne vymedzeného rozsahu právomoci 
a zodpovednosti na inú osobu, útvar, organizačnú jednotku. 

Derivát - je zmluva, ktorej hodnota či cena je úplne alebo prevažne odvodená od hodnoty či 
ceny nejakého aktíva, od úrovne nejakého indexu alebo od úrovne nejakého iného 
ukazovateľa (sadzby).  

Destinácia (cieľové miesto) - je to cieľ cestovania a pobytu účastníkov cestovného ruchu. 
Cieľovým miestom je jednak stredisko cestovného ruchu (rekreačné stredisko, kúpeľné 
miesto, mesto..), región cestovného ruchu (oblasť, podoblasť cestovného ruchu), jednak štát 
ako cestovný cieľ v medzinárodnom cestovnom ruchu.  

Devalvácia – je prejavom hospodárskych ťažkostí štátu; opatrenia štátu na stabilizáciu meny, 
t. j. zníženie kurzu meny voči iným menám. Zvýhodňuje sa tak vývoz a obmedzuje dovoz. 

Devíza - krátkodobá peňažná pohľadávka znejúca na cudziu menu v bezhotovostnej podobe. 
Ide napríklad o peňažné prostriedky v cudzej mene, ktoré sú uložené na účet v banke (šek, 
akreditív, platobná karta, zmenka).. 

Devízový kurz - je výmenný pomer dvoch mien v prípade bezhotovostných operácií (napr. 
pri platbe kartou v zahraničí sa prevod na domácu menu ─ eur prepočítava devízovým 
kurzom). Devízový kurz sa líši od valutového kurzu. 

Devízový účet -  bežný účet vedený v inej mene, ako je domáca mena. Účet vedený v inej 
mene má obvykle aj iné úročenie. 

Disponibilný zostatok - suma peňazí na bežnom účte, ktorou môže klient disponovať, teda 
ktorú môže použiť na výbery, vklady a prevody. Disponibilný zostatok zahŕňa aj povolené 
prečerpanie na účte ─ povolený debet. 
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Distribúcia - prostredníctvom distribúcie firma riadi proces pohybu výrobkov k zákazníkovi. 
Udáva, kde a ako sa bude produkt predávať, vrátane distribučných ciest, dostupnosti 
distribučnej siete, predajného sortimentu, zásobovania a dopravy. Distribúcia je jeden 
z dôležitých nástrojov marketingového mixu, ktorý je značne ovplyvňovaný novými 
technológiami a novými trendmi v oblasti využívania netradičných foriem predaja. 

Diverzifikácia – proces zvyšovania rozmanitosti vyrábaných výrobkov, výrobných 
prostriedkov i spotrebných predmetov. 

Diverzifikácia rizika - stratégia zameraná na rozloženie (rozptýlenie) rizika výberom 
širokého portfólia investícií. 

Dividenda – podiel akcionára na zisku spoločnosti, vyplývajúci z vlastníctva akcie 
spoločnosti, dôchodok vlastníka akcií; vypláca sa z čistého zisku (po zdanení) a vo výške, 
ktorú určí valné zhromaždenie akciovej spoločnosti. 

Dlh - je povinnosť dlžníka niečo plniť veriteľovi, druhému účastníkovi záväzkového 
právneho vzťahu. Z platného záväzku je dlžník povinný niečo dať, konať, niečoho sa zdržať 
alebo niečo trpieť a veriteľ je oprávnený to od neho požadovať. 

Dlhodobý úver - účelová pôžička splatná spolu s úrokom a všetkými ostatnými príslušnými 
poplatkami k špecifickému dátumu spravidla o viac ako 5 rokov. Ako príklad by sme mohli 
spomenúť väčšinu hypotekárnych úverov. 

Dlhopis - cenný papier vydávaný dlžníkom (emitentom), ktorým môže byť štát, banka, 
podnik, mesto, alebo aj fyzická osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri. Dlžník 
(emitent) sa zaväzuje vyplatiť požičané peniaze podľa vopred stanovených pravidiel vo 
vopred stanovenom čase a navyše vyplatiť aj úrok. Dlhopis sa označuje aj pojmom obligácia 
(napr. komunálne obligácie, zamestnanecké obligácie). 

Dodávateľ - osoba, ktorá dodáva (predáva) inej osobe tovar a služby. Kupujúci má po dodaní 
tovaru a služieb záväzok zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu. V účtovníctve predstavuje účet 
Dodávatelia hodnotu neuhradených faktúr a iných prijatých dokladov za nákup tovarov a 
služieb. 

Doplnkové služby - uspokojujú naše primárne potreby napr. športovo-rekreačné, kultúrno- 
spoločenské, kúpeľné, poistné, sprievodcovské, prekladateľské 

Dopyt po cestovnom ruchu - je to súborný prvok trhu a výsledok pôsobenia rozličných 
biologických (potreby), psychologických (motívy), ekonomických (príjmy, ceny), sociálnych, 
kultúrnych, demografických, politických a iných činiteľov.  

Dovolenka - nárok, ktorý vzniká zamestnancovi za podmienok ustanovených Zákonníkom 
práce, pričom ide o nárok na dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť, dovolenku 
za odpracované dni a dodatkovú dovolenku. Základná výmera dovolenky je najmenej štyri 
týždne. 

Družstvo - spoločenstvo neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo 
zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Družstvo  
musí mať najmenej päť členov, to neplatí, ak sú  jeho členmi aspoň dve právnické osoby. 
Družstvo je právnickou osobou. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojim 
majetkom. Základné imanie družstva tvorí súhrn členských vkladov, na ktorých splatenie sa 
zaviazali členovia družstva. 
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– E – 
 

Efektívna komunikácia - realizuje sa spoluprácou oboch účastníkov komunikácie, ktorí sa 
snažia byť navzájom ústretoví - čiže empatickí a využívajú schopnosť vrátiť sa do duševných 
pochodov druhého človeka 

Efektívnosť – pomer výstupov a vstupov (napr. tržieb a nákladov na ich dosiahnutie). Podnik 
pracuje efektívne, keď všetky svoje zdroje plne využíva pri najvyššej hospodárnosti. 

Ekonomický rast – zvýšenie výkonom (výstupov) ekonomiky, t. j. výrobkov a služieb za 
určité obdobie v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. 

Ekonomický statok – relatívne vzácny statok vzhľadom na obmedzené výrobné zdroje. 

Elektronický prevod prostriedkov - prevod peňazí z jedného účtu na iný bez fyzického 
prenesenia hotovosti. 

Embosovaná platobná karta - je karta, na ktorej povrchu je vystupujúce (reliéfne) písmo s 
identifikačnými údajmi majiteľa účtu, ako sú meno držiteľa, číslo karty a dátum platnosti 
karty. Embosovanou platobnou kartou je možné platiť u obchodníkov v zariadeniach (tzv. 
imprinter), ktoré nie sú on-line spojené so zúčtovacím centrom ako platobný terminál (pozri 
POS). 

Emisia - je bankovo-technické označenie pre vydávanie cenných papierov a hotových peňazí 
do obehu.   

Emitent – subjekt, ktorý vydal cenný papier. 

Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa -  súbor pravidiel na ochranu klienta 
bankových inštitúcií, ktorým sa riadia všetky členské banky Slovenskej bankovej asociácie. 
Kódex okrem iného zavádza aj inštitút bankového ombudsmana, ktorý rieši prípadné spory 
medzi klientom a bankou. 

Etický kódex finančných inštitúcií - súbor pravidiel na ochranu klientov finančných 
inštitúcií, ktoré sa tieto zaviazali dodržiavať. 

Etika - spoločenská disciplína, ktorá zasahuje do všetkých oblastí ľudského  života. 
Ovplyvňuje aj oblasť hospodárstva a podnikateľskej sféry. V súvislosti s prechodom na 
trhovú ekonomiku  nadobúda otázky etiky stále väčší význam. Etika v trhovom hospodárstve 
vytvára základy pre korektné partnerské vzťahy, spoluprácu a kooperáciu, na ktorých je 
založený svetový hospodársky systém. 

Etiketa - je súbor pravidiel spoločenského správania. Určuje naše správanie v konkrétnych 
situáciách, vedie k ohľaduplnosti, empatii, citlivému prístupu k ostatným a k úcte k človeku a 
tak napĺňa poslanie etiky, morálky v danej spoločnosti. Etiketa nie je veda skúmajúca tieto 
pravidlá, je ich normatívnym  súborom.  

EURIBOR - je medzibanková referenčná sadzba v rámci európskej ekonomickej a menovej 
únie, ktorá bola zavedená v roku 1999, za ktorú sú eurotermínové vklady ponúkané jednou 
bankou inej banke na medzibankovom trhu. Na výpočet a zverejňovanie Euriboru bola 
zvolená spoločnosť Reuters. 
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Existenčné minimum - úroveň zabezpečujúca najnutnejšie základné životné podmienky. 
Podľa Čl. 39 Ústavy SR má každý občan právo na zabezpečenie základných životných 
podmienok. Základné životné podmienky sú jedno teplé jedlo denne, ošatenie a prístrešie. 

 

– F – 
 

Faktúra - účtovný a daňový doklad, ktorý sa vyhotovuje pri predaji (nákupe) tovaru alebo 
služby. 

Finančná analýza - súbor činností, ktorých cieľom je zistiť a komplexne vyhodnotiť 
finančnú situáciu podniku. 

Finančná gramotnosť - schopnosť používať poznatky a zručnosti na efektívne riadenie 
vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť si celoživotné finančné zabezpečenie. 

Finančný agent - osoba, ktorej činnosť spočíva v ponuke finančných produktov a v 
sprostredkovaní finančných produktov v prospech jednej alebo viacerých finančných 
inštitúcií. Finančný agent musí byť zapísaný v registri, ktorý vedie Národná banka Slovenska. 

Finančný manažment – spôsob riadenia, pri ktorom sa fungovanie a zmeny v riadenej 
jednotke realizujú prostredníctvom ekonomických veličín ako sú náklady, výnosy, cash flow, 
zisk, strata a pod. Nástrojom riadenia sú finančné plány, rozpočty, motivačné nástroje 
s prepojením  na dosiahnutý hospodársky výsledok. 

Finančný plán - dokument, ktorý identifikuje finančné ciele a potreby jednotlivca, očakávané 
budúce príjmy, úspory, investície, poistenie a činnosti zamerané na zvládanie dlhov; v 
typickom prípade obsahuje aj prehľad o čistom majetku fyzickej alebo právnickej osoby. 

Finančný poradca - osoba poskytujúca klientovi konzultačnú a poradenskú činnosť na 
základe nestrannej analýzy širšieho počtu produktov, dostupných na finančnom trhu. 
Finančný poradca musí mať na vykonávanie činnosti povolenie udelené Národnou bankou 
Slovenska. 

Finančný trh - systém trhových vzťahov, finančných inštitúcií, nástrojov a operácií, ktoré 
sprostredkúvajú pohyb dočasne voľných peňažných prostriedkov medzi jeho účastníkmi 
(veriteľmi a dlžníkmi). 

Firemná filantropia - považuje sa za jednu z moderných foriem darcovstva, snaží sa riešiť 
problémy spoločnosti podporou vzdelávania, inovácií a rozvoja schopností ľudí s cieľom ich 
sebestačnosti. 

Firemná značka - okrem vonkajších znakov, akými je firemné logo, dizajn webu, či 
prezentačných materiálov, tvoria značku tiež skúsenosti zákazníkov a obchodných partnerov s 
vašou firmou a jej produktami.  

Fixná úroková sadzba - fixná úroková sadzba je úroková sadzba pri úveroch, ktorá sa počas 
doby fixácie nemení. Obdobie fixácie vzniká na základe dohody medzi klientom a bankou. 
Fixná úroková miera sa najčastejšie používa pri hypotékach. Doba fixácie býva zvyčajne od 1 
do 10 rokov. 
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Folklór - je súbor kultúrnych javov, ktoré sa realizujú formami ústnej, hernej, tanečnej, 
dramatickej a hudobno-spevnej komunikácie, realizovaný v mnohých variantoch. Jeho 
nositeľom a rozširovateľom je kolektív, aj keď prvotným tvorcom bol jeden človek. 

Fond ochrany vkladov – slúži na to, aby klienti banky neprišli o svoje peniaze uložené 
v banke, ak sa banka dostane do ťažkostí a nebude schopná vyplácať vložené peniaze. Na 
Slovensku sú chránené vklady spotrebiteľov v rozsahu až 100% z pôvodného vkladu, najviac 
do sumy 100.000,- €. Chránené sú neanonymné vklady (vedené na meno alebo názov 
spoločnosti) FO, nadácií a neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné 
služby, neinvestičných fondov, združenia občanov alebo spoločenstiev vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov, vybrané PO s výnimkou tých, ktoré zákon vylučuje z ochrany.  

Forward (burzový termínový obchod s odloženou dodávkou) - zmluva medzi 
dvoma stranami uzavretá v súčasnosti o povinnosti predať alebo kúpiť nejaké (tzv. 
podkladové) aktívum v stanovenom čase v budúcnosti za cenu stanovenú vopred v súčasnosti, 
pričom obchod sa uskutočňuje mimo burzy. 

Futures - je zmluva medzi dvoma stranami uzavretá v súčasnosti o povinnosti predať alebo 
kúpiť nejaké (tzv. podkladové) aktívum v (štandardizovanom) stanovenom čase v budúcnosti 
za cenu stanovenú v súčasnosti, pričom obchod sa uskutočňuje v štandardizovanej forme 
(najmä v štandardizovaných množstvách) na burze. 

 

– G – 
 

Garančný fond investícií - fond slúžiaci na výplatu náhrad za nedostupný klientsky majetok: 
klientov ─ obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností, vykonávajúcich 
správu individuálnych portfólií. Na Slovensku sú chránené všetky vklady sporiteľov, nadácií 
a vybraných podnikov vo výške 100%, obdobne je to aj v prípade Fondu ochrany vkladov. 

Geodetické práce - meračské práce, zaznamenávanie a spracúvanie výsledkov merania, 
zobrazovacie práce a aktualizácia súboru geodetických informácií. 

Globalizácia - je proces narastania medzinárodného prepojenia vo všetkých oblastiach 
(ekonomika, politika, kultúra, komunikácia, životné prostredie) pozorovaný najmä v 
posledných desaťročiach.  

 

– H – 
 

Hodnotenie zamestnancov – objektívne zistenie úrovne výkonu a kvality práce ako aj 
 výkonnostného potenciálu pracovníkov v organizácií slúžiace k zlepšeniu ich výkonov a ako 
základ aktivít personálneho riadenia- vzdelávania, motivácie, odmeňovania.   

Hospodárnosť – kritérium podnikania zamerané na dosiahnutie najlepších výsledkov 
s najnižšími nákladmi. 

Hotelový komplex a rezort - je turistický hotelový komplex s ponukou turistického 
ubytovania. 
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Hrubá mzda – odmena za prácu, je to čiastka na výplatnej páske, od ktorej sa odráta sociálne 
a zdravotné odvody, daň a ďalšie zrážky. 

Hrubý domáci produkt – objem finálnej produkcie tovaru a služieb vytvorenej za rok 
v národnej ekonomike. Vyjadruje sa v bežných (trhových) a stálych cenách. 

Hrubý národný produkt – objem finálnej produkcie tovaru a služieb vytvorený za rok 
v národnej ekonomike pôsobením národného kapitálu v danom štáte a v zahraničí.  

Hygiena práce – zahŕňa hygienu, zdravú životosprávu ľudí, ktorí pracujú zväčša 
v uzatvorených priestoroch, vydávajú pritom svalovú námahu a tvoria hmotné a duchovné 
statky. Dôležitý je pritom rytmus práce a odpočinku na pracovisku. 

Hypotekárny úver - je úver s lehotou splatnosti najmenej 4 roky a najviac 30 rokov. Je 
zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, financovaný prostredníctvom 
vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov hypotekárnou bankou, ktoré poskytuje 
hypotekárna banka na zákonom stanovené účely. Môže byť poskytnutý maximálne do výšky 
70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Klient si v prípade hypotekárneho úveru môže 
uplatniť nárok na štátnu podporu, ak ju štát poskytuje. 

Hypotekárny záložný list - typ bankového dlhopisu ktorý je krytý hypotekárnymi úvermi 
zabezpečenými záložným právom k nehnuteľnostiam. Sú menej rizikové ako štandardné 
bankové dlhopisy. 

 

– I – 
 

IBAN (International Bank Account Number – Medzinárodné bankové číslo) – je 
medzinárodne štandardizovaná forma čísla bankového účtu, ktorá umožňuje strojové 
automatizované spracovanie bezhotovostných platieb, jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny 
a bankovej inštitúcie príjemcu platby a tým minimalizuje chybovosť, zjednodušuje 
a urýchľuje medzinárodné bezhotovostné platby. 

IČ DPH - identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ktoré sa prideľuje platiteľom DPH 
alebo iným osobám registrovaným pre daň (napríklad príjemcom služby z iného členského 
štátu alebo z tretej krajiny). 

Imidž – dlhodobo tradovaný, všeobecný obraz alebo mienka verejnosti o podniku, tovare, 
službe alebo o cieľovom mieste v cestovnom ruchu.  

Imidž podniku - je komplexný obraz tvorený množstvom faktorov,  ktoré reprezentujú 
komplexný súhrn predstáv, dojmov a pocitov, ktoré osoba alebo skupina spája s konkrétnym 
subjektom.  

Indexácia - spôsob zachovania reálnej hodnoty poistného plnenia, ktorý je dohodnutý v 
poistnej zmluve, formou zvyšovania poistnej sumy a poistného v dôsledku existujúcej 
inflácie. 

Inflácia – prejav narušenej ekonomickej rovnováhy v dôsledku rastu peňazí v obehu, ktoré 
nie sú v súlade s rastom množstva výrobkov a služieb. V dôsledku toho rastú ceny, aby 
vytvorili rovnováhu na trhu. 
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Inkaso  - inkaso a príkaz na inkaso je spôsob pravidelnej úhrady za služby, ako sú elektrina, 
nájomné, plyn, telefón, ktorý sa používa v prípadoch, ak uhrádzaná suma nie je rovnaká. Na 
vytvorenie inkasného spôsobu platenia je nevyhnutné, aby klient, ktorý je majiteľom účtu, dal 
svojej banke písomný súhlas na prevod prostriedkov zo svojho účtu, v prospech účtu 
príjemcu. Ide teda o druh (prevodného) príkazu, ktorý vykonáva banka na pokyn príjemcu, z 
účtu klienta. 

Internet banking – vykonávanie bankových operácií prostredníctvom internetu z pohodlia 
domova, či kancelárie. 

Investície – výdavky určené na obstaranie investičného majetku. Výsledkom investovania je 
rast budúcej produkcie a rast príjmov. 

Investičné poistenie – je určené pre klientov, ktorí sú ochotní podstupovať riziko. Môže 
priniesť vyššie zhodnotenie a je výhodnejšie uzatvoriť ho na dlhší čas.  

Investičný horizont - obdobie počas ktorého nebudete potrebovať investované prostriedky, a 
počas ktorého budú peniaze investované v cenných papieroch alebo v iných aktívach. Podľa 
dĺžky investičného horizontu sa prispôsobia typy cenných papierov alebo iných aktív, ktoré sú 
vhodné na investovanie. 

Investovanie - činnosť, zameraná na rozloženie (umiestnenie) voľného kapitálu, s cieľom 
jeho zhodnotenia. Najčastejšie ide o nákup cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy, 
podielové listy a nehnuteľnosti, za účelom dosiahnutia zisku po istom čase. S investovaním je 
spojené riziko straty, preto je potrebné analyzovať a rozložiť riziko (minimalizovať ho), 
vyhodnotiť výšku možného výnosu (investičná stratégia) a stanoviť trvanie investície 
(investičný horizont). 

Istina - je požičaná suma peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov, a ktorá sa splácaním 
znižuje. 

 

– J – 
 

Jednoduché účtovníctvo - sústava účtovníctva, ktorej primárnym poslaním je zistenie 
základu dane z príjmov ako rozdielu zdaniteľných príjmov. V jednoduchom účtovníctve sa 
pre účely dane porovnávajú zdaniteľné príjmy a daňové výdavky. Dôležitý je dátum úhrady 
alebo inkasa a nie dátum vystavenia (prijatia) faktúry. 

 

– K – 
 

Kapacita – schopnosť produkovať tovary a služby. Kapacita podniku cestovného ruchu sa 
vyjadruje v naturálnych jednotkách (napr. počet izieb, počet lôžok, miest pri stole vrátane 
obrátky, počet prepravených osôb za hodinu a pod.) alebo v peňažných jednotkách (tržby, 
výnosy). 

Kapitál – jeden z výrobných činiteľov (okrem pôdy a prírodných zdrojov, práce). Z vecného 
hľadiska úspory, ktoré sa premieňajú na investície. 
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Kapitálová strata - peňažná strata, ktorá vznikne, keď predajná cena majetku klesne pod 
pôvodnú kúpnu cenu majetku. 

Kapitálové životné poistenie – je vhodné pre konzervatívnych klientov. Pri tomto poistení je 
vopred známa poistná suma pre prípad dožitia, ktorá môže byť zvýšená o podiely na zisku.  

Kapitálový výnos - príjem, ktorý sa dosiahne, keď predajná cena majetku presiahne jeho 
pôvodnú kúpnu cenu. 

Kataster nehnuteľností - upravuje Zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 
a iných práv k nehnuteľnostiam zák. č. 162/1995 Z. z. (katastrálny zákon). Kataster 
nehnuteľností je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastra sú údaje 
o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom 
bremene a o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, ako aj o právach 
vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších 
územných celkov, o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú 
trvať najmenej päť rokov. Kataster tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych 
území. Kataster slúži aj ako informačný systém. 

Katastrálna mapa - polohopisná mapa veľkej mierky, zobrazujúca všetky nehnuteľnosti 
a katastrálne územie evidované v katastri. 

Katastrálne územie - územno-technická jednotka, ktorá tvorí územne uzavretý a v katastri 
spoločne evidovaný súbor pozemkov. 

Know-how – „vedieť ako“, skúsenosť, znalosť technológie, receptúr a pod; často chránené 
patentom. Je nehmotný majetok a ako taký sa musí vyjadriť spôsobom, ktorý umožňuje jeho 
vnímanie alebo poznanie. Musí sa dať opísať a hmotne zachytiť, napríklad jeho spísaním do 
manuálu. Tvoria ho rôzne poznatky, informácie, prípadne skúsenosti a vedomosti z rôznych 
oblastí výroby, obchodu, služieb alebo ekonomiky. Za poznatky a skúsenosti sa považujú 
rôzne výsledky výskumných, vedeckých, vývojových, technologických, poradenských a iných 
obdobných prác. 

Kolektívne investovanie - je zhromaždenie prostriedkov od skupiny investorov s cieľom 
spravovať a investovať tieto prostriedky a dosiahnuť zaujímavejší výnos. 

Kolektívne zmluvy - vyššieho stupňa uzatvárajú práve odborové zväzy so zväzmi 
zamestnávateľov, v ktorých rámcovo upravujú inštitúty týkajúce sa pracovného času, 
mzdového rastu, dovoleniek, tvorby sociálneho fondu, či iných pracovnoprávnych inštitútov, 
ako je odchodné, odstupné, väčší rozsah voľna s náhradou mzdy pri prekážkach na strane 
zamestnanca a pod.  

Kompetencia – okruh aktivít, pre ktoré boli príslušným stupňom riadenia uložené oprávnenia 
a povinnosti (právomoc a zodpovednosť). 

Komunikácia -  výmena informácií medzi podávateľom a prijímateľom  v tej istej 
komunikatívnej situácií 

Komunikácia na trhu – súbor nástrojov, ktoré sa používajú pri komunikácii podniku 
s okolím. V cestovnom ruchu ide najmä o propagáciu, podporu predaja, osobný predaj, 
publicitu, prácu s verejnosťou, účasť na veľtrhoch a výstavách. 
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Konjunktúra – súhrn priaznivých hospodárskych podmienok  pre rozkvet  obchodu 
a priemyslu; v teórii hospodárskeho cyklu jedna z jeho štyroch fáz charakteristická rastom 
výroby a obchodu, vzostupom cien a ziskov, zvýšením zamestnanosti a pod. 

Konkurencia – súťaž, súperenie ako podmienka reálneho fungovania trhu. Najčastejšie ide 
o konkurenciu medzi predávajúcimi na trhu s cieľom predať svoje tovary a služby. 

Konkurenčná výhoda - vzniká z hodnoty, ktorú je podnik schopný vytvoriť pre svojich 
zákazníkov. Môže mať podobu nižších cien za rovnocenné produkty ako konkurencia, alebo 
poskytnutie zvláštnej výhody, ktorá viac vynahradí vyššiu cenu. 

Konkurz – súdom uskutočňované konanie na vyrovnanie dlžníkových záväzkov likvidáciou 
jeho majetku; exekučná likvidácia. 

Kontokorent – je povolené prečerpanie na účte, čiže možnosť ísť do mínusu. Banka pridelí 
klientovi určitý limit v závislosti od jeho príjmu. 

Krajná núdza - čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace 
záujmu chránenému Trestným zákonom, nie je trestným činom. Nejde o krajnú núdzu, ak 
bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom  za daných 
okolností odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zjavne závažnejší ako ten, ktorý 
hrozil. Rovnako nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo priamo hrozilo, bol 
podľa všeobecne záväzného právneho predpisu povinný ho znášať.  

Kreditná karta – je karta, prostredníctvom ktorej je možné čerpať úver, ktorý je potrebné 
pravidelne mesačne splácať.  

Kultúra – súhrn materiálnych a duchovných hodnôt, ktoré ľudia vytvorili v procese 
historického vývoja; výsledky ľudskej činnosti v oblasti výchovy, vzdelávania, vedy, umenia, 
tvorby, rozširovania a uplatňovania duchovných hodnôt. Úroveň rozvoja kultúry zodpovedá 
vývinu ľudskej spoločnosti. 

Kultúrno poznávací CR - predstavuje rozličné spôsoby uspokojovania duchovných potrieb 
ľudí. V praxi má podoby návštevy múzeí, galérií, pamätihodností, festivalov, výstav, 
spoločenských podujatí. 

Kúpeľná liečebňa – samostatné zdravotnícke zariadenie. Poskytuje zdravotnú starostlivosť 
na stabilizáciu zdravotného stavu, regeneráciu zdravia alebo prevenciu chorôb a využíva 
pritom prírodné liečivé vody alebo klimatické podmienky vhodné na liečenie uznané podľa 
zákona na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

Kúpeľné miesto – podľa zákona na poskytovanie zdravotnej starostlivosti uznané miesto 
s prírodnými liečivými zdrojmi zeme, mora alebo klímy, ktoré sa využívajú na kúpeľnú 
liečbu. 

Kúpeľno–liečebný–zdravotný CR - predstavuje zdravotno-preventívne a liečebné činnosti 
pod odborným dohľadom. 

Kúpny fond – množstvo peňažných prostriedkov, ktoré má obyvateľstvo v danom období na 
nákup tovarov a služieb na trhu; ovplyvňuje vznik kúpyschopného (efektívneho) dopytu.  

Kúpyschopnosť – reálna možnosť zúčastniť sa kúpy tovaru a služieb na trhu ako kupujúci; 
jej miera závisí od kúpneho fondu a cenovej hladiny tovaru a služieb. 

Kurz meny – cena jednej meny vyjadrená v cudzej mene. 
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Kurzový rozdiel - vzniká pri prepočte majetku a záväzkov v cudzej mene na menu euro ku 
dňu uskutočnenia účtovného prípadu (pri inkase pohľadávok, platbe záväzkov) a ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka (napr. ak kurz k 31.12. je iný, ako bol kurz pri 
vystavení faktúry). 

Kvalita života – objektívne životné podmienky a subjektívne prežívané blaho jednotlivcov 
a skupín. Zahŕňa rozličné prvky ako stupeň rozvoja, podmienky bývania, možnosti zotavenia, 
zdravotný stav, pracovné podmienky, vplyv prírody a sociálneho prostredia a pod. 
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Lehota splatnosti úveru - je doba, počas ktorej dlžník spláca úver formou pravidelných 
splátok. Od lehoty splatnosti je závislá výška splátky. Dlhšia lehota splatnosti znižuje 
pravidelné splátky, vďaka čomu sa zvyšuje dostupnosť úveru, ale zároveň rastie celková cena 
úveru. 

Likvidita - je schopnosť uhrádzať svoje záväzky. Vlastnosť aktíva/majetku, ktorá umožňuje 
vymeniť ho za hotovosť bez straty hodnoty. 

Logo firmy - grafická značka alebo emblém používaný komerčnými spoločnosťami, inými 
organizáciami alebo jednotlivcami s cieľom odlíšiť produkt alebo službu od konkurencie. 
Môže obsahovať názov spoločnosti, alebo môže mať čisto grafickú podobu bez písmen. 

 

– M – 
 

Malus - postih poisteného z dôvodu nepriaznivého škodového priebehu poistenia. Malus sa 
zvyčajne uskutočňuje formou prirážky na poistnom od poistného obdobia, nasledujúceho po 
vzniku poistnej udalosti. 

Manažér – vedúci riadiaci pracovník podniku, koncernu (organizácie). 

Manažérstvo kvality - je súčasť riadenia podniku; cieľom je optimalizácia pracovných 
postupov alebo výrobných procesov so zohľadnením materiálových a časových zdrojov, 
očakávanej konečnej kvality produktu (definovanej pokiaľ možno číselnými parametrami) a 
predpokladaného ďalšieho rastu a vývoja firmy.  

Manažment – systém a metódy riadenia podniku koncernu (organizácie) národného 
hospodárstva platenými zamestnancami, manažérmi; aj riadiaci zamestnanci. 

Manažment kvality – oblasť manažmentu zameraná na kvalitu produkcie, starostlivosti 
o životné prostredie, resp. bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Je normatívne upravená 
(napr. ISO 9001,ISO 14 001, OHSAS 18 001). 

Manažment rizika – moderná oblasť manažmentu, ktorá odporúča manažérom ako 
premietať do riadiacej praxe atribút rizika s dôrazom na monitoring rizikových situácií a na 
ich prevenciu ako aj riadenie rizikových stavov. 
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Marketing - je podnikateľská filozofia ako aj vedná disciplína, ktorá  sa zaoberá  
predvídaním   a uspokojovaním potrieb spotrebiteľov tak, aby pri tom dosahoval primeraný 
zisk pri  využívaní všetkých dostupných nástrojov marketingového mixu. Cieľom marketingu 
je vyrobiť spotrebiteľovi tovar alebo službu podľa jeho očakávania t.j. na mieru, aby bol 
ochotný uskutočniť výmenu.  

Marketingové nástroje – súbor činiteľov ovplyvňujúcich dopyt po tovaroch a službách. 
Najčastejšie ide o štyri prvky – produkt, cenu, distribúciu a komunikáciu na trhu. 

Marketingový mix - je kombináciou kontrolovateľného marketingového inštrumentária, 
ktoré podnik využíva na dosiahnutie podnikateľských cieľov.  Predstavuje základné nástroje, 
ktorými sú produkt, cena, distribúcia a komunikácia. V oblasti služieb sa marketingový mix 
rozširuje o nástroje akými sú prostredie, procesy a ľudia. Prínos využitia marketingového 
mixu vo firme môže byť meraný v oblasti predaja, zisku, nákladov, získanie trhového podielu,  
prípadne ako iný cieľ firmy. 

Marketingový výskum - predstavuje presne stanovený proces zhromažďovania, 
analyzovania a vyhodnocovania zozbieraných dát a informácií na vedeckom základe. Na 
firemnej úrovni je integrálnou zložkou marketingového informačného systému pričom sa 
viaže na riešenie konkrétnych problémov marketingu výrobkov a služieb Objektom skúmania 
marketingového výskumu môže byť prieskum produktu, spotrebiteľský prieskum, prieskum 
predaja, prieskum propagácie 

Medziúver - je špecifický úverový produkt, poskytovaný len stavebnými sporiteľňami, ktorý 
slúži na preklenutie časového obdobia do pridelenia cieľovej sumy, uvedenej v zmluve o 
stavebnom sporení. 

Mestské/obecné zastupiteľstvo – zastupiteľský zbor mesta/obce zložený z poslancov 
zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta/obce; rozhodujú o základných otázkach 
života mesta/obce. 

Mestský CR - predstavuje návštevy a pobyty v meste. Môže ísť o pracovný, alebo turistický 
CR. Umožňuje spoznávať kultúrne a historické pamätihodnosti. Mestá so zachovaným 
historickým jadrom sú vyhlásené za mestské pamiatkové rezervácie. 

Miera výnosnosti - ročné výnosy investície, vyjadrené v percentách investovanej sumy; tiež 
známe ako výnos. Príklad: Ročná dividenda vo výške 3 eur vydelená cenou akcie 34 eur = 
0,088; čo predstavuje mieru výnosnosti 8,8 % alebo ak ste investovali 100 eur a po roku vám 
vyplatili 121 eur tak váš ročný výnos v percentách je (121/100)-1=0,21 čo predstavuje mieru 
výnosnosti 21%. 

Miestne poplatky – sú súčasťou ceny. V cestovnom ruchu je to najmä poplatok z predaja 
alkoholu a tabakových výrobkov, ktorý sa odvádza do miestneho rozpočtu (mesta, obce). 

Mimoriadna splatnosť úveru - nastáva v prípade, ak klient jednostranne porušil podmienky, 
za ktorých mu bol poskytnutý úver. V takomto prípade je klient povinný banke splatiť úver, v 
termíne stanovenom bankou, v celej výške. Podmienky vyhlásenia mimoriadnej splatnosti 
úveru sú stanovené v zmluve o poskytnutí úveru a v obchodných podmienkach. Najčastejším 
dôvodom na mimoriadnu splatnosť úveru je meškanie so splátkami úveru, použitie úveru na 
iný účel, ako bol v zmluve stanovený, a poskytnutie nepravdivých údajov banke. 
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Minimálna mzda - predstavuje minimálnu (zákonom stanovenú) sumu, ktorú musí 
zamestnávateľ zamestnancovi dať za jeho vykonanú prácu. V Slovenskej republike existuje 6 
stupňov minimálneho mzdového nároku, ktoré sa vypočítajú ako násobok minimálnej mzdy a 
koeficientu minimálnej mzdy pre príslušný stupeň náročnosti práce daného pracovného 
miesta. 

Mladistvý - je osoba, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila štrnásty rok 
a neprekročila osemnásty rok svojho veku.  

Mobil banking – vykonávanie bankových operácií prostredníctvom mobilu. 

Modernizácia – prispôsobovanie novej dobe, novým požiadavkám; modernizácia výroby  je 
metóda zvyšovania technickej, organizačnej a ekonomickej úrovne výroby. 

Modifikovaná durácia - vyjadruje citlivosť hodnoty, napr. fondu na zmenu úrokových 
sadzieb.  

Monitoring - monitoringom  označujeme priebežný výber a  sledovanie článkov z tlače, 
rozhlasu, televízie, internetu a agentúrneho spravodajstva za účelom spracovania prehľadného 
a detailného rozboru mediálneho obrazu firmy, inštitúcie, témy alebo osobnosti, podľa vopred 
zadaných kritérií.  

Mzda - peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované 
zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda 
ustanovená osobitným predpisom.  
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Náboženský a pútnický CR - plní významnú funkciu ako prostriedok zvyšovania 
spoločenskej, kultúrnej a všeobecnej úrovne človeka. Stáva sa prostriedkom výchovy človeka 
i národa k národnému povedomiu, úcte, k histórii, ku kultúrnym pamiatkam a tradíciám. 

Nadlinková komunikácia - je spotrebiteľom aktívne vnímaná prostredníctvom klasickej 
reklamy či už v televízii, rádiu, novinách, internete, mobilných telefónoch, za ktorú zadávateľ 
reklamy platí, ostatná komunikácia, ktorú zákazník nevníma ako reklamu napr. sponzorstvo, 
podpora predaja,  styk s verejnosťou či predajné výstavy označujeme ako podlinkovú 
komunikáciu.  

Náhrada škody - odškodnenie za určitú utrpenú ujmu. Poskytuje sa v peniazoch alebo ako 
vecné plnenie. 

Nájomná zmluva - zmluva, ktorou prenajímateľ prenecháva za nájomné nájomcovi vec, aby 
ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky. 

Náklady - zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá 
spoľahlivo oceniť. Náklady vznikajú dňom prijatia tovarov alebo služieb, bez ohľadu na deň 
úhrady za dané tovary a služby. Štruktúra nákladov sa sleduje podľa nákladových druhov 
(napr. spotreba, odpisy, mzdy a ostatné osobné náklady, finančné náklady, náklady na 
služby). 
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Náklady obetovanej príležitosti - hodnota možných alternatív, ktorých sa osoba vzdá pri 
výbere jednej na úkor inej, tiež nazývaná alternatívne náklady. 

Nákup na splátky -plán zakúpenia výrobku s malou alebo nulovou akontáciou, jeho 
prenajatím až do doby vyplatenia poslednej splátky. V momente vyplatenia poslednej splátky 
celá vyplatená suma prevyšuje kúpnu cenu výrobku. 

Národné hospodárstvo/národná ekonomika – komplex odvetví určitého štátu vytvorený 
historickým vývojom; navzájom sú spojené deľbou práce. 

Národohospodárska náuka – veda o hospodárstve, ktorá sa zaoberá ekonomikou ako 
celkom a hospodárskou politikou. 

Neformálna organizácia – sieť osobných a sociálnych vzťahov vznikajúcich spontánne 
v priebehu medziľudských interakcií a združovania ľudí. 

Nekalá súťaž - konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže 
a je spôsobilé  privodiť ujmu iným súťažiteľom  alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa 
zakazuje. 

Nekryté náklady – tie náklady, ktoré sa nerealizovali v službách v dôsledku výkyvov 
v dopyte; napr. hotely a reštaurácie sú v pohotovosti na poskytovanie služieb, čakajú na hostí, 
napriek tomu sa ich kapacita len nízko využije. 

Nepovolené prečerpanie - ak klient minie viac peňazí, ako je jeho stav na bežnom účte a s 
bankou nemá dohodu o poskytnutí kontokorentného úveru (povolené prečerpanie „povolený 
debet“), nastane nepovolené prečerpanie. Klient z prečerpanej sumy platí výrazne vyšší úrok, 
ako je to v prípade povoleného prečerpania alebo kreditnej karty. 

Nepriama komunikácia - účastníci nie sú v tej chvíli na tom istom mieste( prostredníctvom 
SMS, MMS, internet) 

Nepriame dane – sú súčasťou ceny. V cestovnom ruchu je to najmä daň z pridanej hodnoty, 
ktorá sa odvádza do štátneho rozpočtu. 

Neverbálna komunikácia  - predstavuje využívanie mimojazykových prostriedkov 

Nezamestnanosť – stav, keď na trhu práce nie je dostatok voľných pracovných miest. 

Neživotné poistenie - je samostatný druh poistenia, ktorý zahŕňa poistenie úrazu, poistenie 
choroby, hnuteľných a nehnuteľných vecí proti rôznym rizikám, poistenie zodpovednosti za 
škodu spôsobenú inej osobe, poistenie úveru, kaucie a rôznych finančných strát, poistenie 
právnej ochrany, asistenčné služby a pod. 

Nominálna úroková miera - je bežná úroková miera, uvedená v zmluve alebo v úrokovom 
lístku banky, ktorá však na rozdiel od reálnej úrokovej miery neodráža vplyv očakávanej 
inflácie. 

Núdzový fond - peniaze, vyčlenené na neočakávané výdavky alebo na živobytie, v prípade 
straty zamestnania. 

Nutná obrana je čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok 
na záujem chránený Trestným zákonom, nie je trestným činom. Nejde o nutnú obranu, ak 
obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä k jeho spôsobu, miestu a času, 
okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu. 
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Občiansky zákonník (zák. č. 40/1964 Zb.) - upravuje majetkové vzťahy fyzických osôb 
a právnických osôb, majetkové vzťahy  medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy 
vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy  neupravujú iné 
zákony. Občiansky zákonník upravuje aj právne vzťahy z duševného vlastníctva, ak tieto 
vzťahy neupravujú iné zákony. Úprava občianskoprávnych vzťahov prispieva k napĺňaniu 
práv a slobôd, najmä ochrany osobnosti a nedotknuteľnosti vlastníctva. 

Obchodná diplomacia a obchodný protokol - v posledných rokoch sa v rámci diplomacie 
rozšírila obchodná diplomacia, ako špecifická činnosť príslušných orgánov štátu pre 
medzinárodný obchodný styk a ich predstaviteľov vo vzťahu k zahraničiu, zameraná na 
realizáciu cieľov a úloh zahranično-obchodnej politiky štátu. Obchodné rokovania, ktoré vedú 
obchodní partneri (domáci i zahraniční) sú hlavným obsahom obchodnej diplomacie, kým 
obchodný protokol (podobne ako diplomatický protokol)  je forma, prostredníctvom ktorej sa 
uskutočňujú.  

Obchodná marža - podnikatelia si ju často mýlia s obchodnou prirážkou. Obchodná marža 
predstavuje percentuálne vyjadrenie rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou v porovnaní 
s predajnou cenou. Predstavuje výnos z predaja, ktorý sa odpočíta od predajnej ceny.  

Obchodná prirážka - podnikatelia si ju často mýlia s obchodnou maržou. Obchodná prirážka 
predstavuje percentuálne vyjadrenie rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou v porovnaní 
s nákupnou cenou. Predstavuje prirážku k nákupnej cene.  

Obchodná spoločnosť - právnická osoba založená za účelom podnikania. Spoločnosťami sú 
verejná obchodná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť. 
Postavenie obdobné postaveniu spoločností majú aj  právnické osoby založené podľa práva 
Európskych spoločenstiev.  

Obchodné meno - názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej 
podnikateľskej činnosti. 

Obchodné podmienky - sú dokumentom, ktorý upravuje všetky vzťahy medzi klientom a 
poskytovateľom finančnej služby a sú spravidla súčasťou zmluvy o finančných službách. 
Súčasťou obchodných podmienok sú napríklad: definície pojmov, spôsob zriadenia, vedenia, 
zrušenia bežného účtu, spôsob vykonávania platobného styku, spôsob spoplatňovania 
poskytovaných služieb, spôsob informovania klienta o zmenách a podobne. 

Obchodné tajomstvo - predmet práv patriacich k podniku. Tvoria  ho všetky skutočnosti 
obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú 
alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných  
obchodných kruhoch dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ 
zodpovedajúcim spôsobom  ich utajenie zabezpečuje. 

Obchodný CR – uskutočňujú sa obchodné rokovania, kongresy, veľtrhy a výstavy. Tento 
druh CR sa označuje aj ako Kongresový CR. Na rozdiel od ostatných druhov CR sa 
uskutočňuje v pracovnom čase a náklady zvyčajne hradí zamestnávateľ. 
Cieľom je výmena poznatkov a informácií, tento CR si popri základných službách vyžaduje 
špecifické služby s odborným programom kongresu a sprievodným programom. 
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Obchodný majetok - súhrn majetkových hodnôt (vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi 
oceniteľných iných hodnôt), ktoré patria podnikateľovi a slúžia alebo sú určené na jeho 
podnikanie. 

Obchodný plán - pomáha zamerať sa na svoje obchodné ciele, analyzuje ich, vyjasňuje si 
štruktúru a aktivity manažmentu na vymedzený časový úsek dopredu. Vytvára kritériá, 
meradlo úspechu, či neúspechu. Je to ideálny dokument na potvrdenie serióznosti spoločnosti 
a je podmienkou strednodobého až dlhodobého plánovania. 

Obchodný register - verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, ktorého súčasťou je 
zbierka zákonom ustanovených údajov. Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám  odo 
dňa ich zverejnenia. 

Obchodný zákonník (zák. č. 513/1991 Zb.) - upravuje postavenie podnikateľov, obchodné 
záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním.  

Obchodovanie na vlastný účet - obchodovaním na vlastný účet je obchodovanie s vlastným 
majetkom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodov s jedným alebo viacerými finančnými 
nástrojmi; obchodovaním na vlastný účet nie je spravovanie vlastného majetku. 

Odberatelia - osoba, ktorá nakupuje od inej osoby tovar a služby. Od momentu dodania 
tovaru a služby má predávajúci voči odberateľovi pohľadávku až do momentu zinkasovania 
peňazí. V účtovníctve predstavuje účet Odberatelia hodnotu neinkasovaných faktúr od 
odberateľov. 

Odborová organizácia - občianske združenie podľa osobitného predpisu. Odborová 
organizácia je povinná písomne informovať zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenie 
u zamestnávateľa a predložiť mu zoznam členov  odborového orgánu. Zamestnávateľ je 
povinný umožniť pôsobenie odborových organizácií na pracovisku. Odborový orgán uzatvára 
so zamestnávateľom kolektívnu zmluvu, ktorá upravuje pracovné podmienky vrátane 
mzdových podmienok a podmienky zamestnávania. Zamestnanci sa zúčastňujú 
prostredníctvom odborového orgánu, zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka 
na utváraní spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok. 

Odpisy – peňažné vyjadrenie opotrebenia investičného majetku za isté obdobie; sú súčasťou 
nákladov, a preto aj ceny tovarov a služieb. Vrátia sa v tržbách ako príjem. 

Odpočet DPH - nárok platiteľa DPH znížiť vlastnú daňovú povinnosť o daň na vstupe. 

Odštepný závod - organizačná zložka podniku, ktorá je ako odštepný závod zapísaná 
v obchodnom registri. Pri prevádzkovaní odštepného závodu sa používa obchodné meno 
podnikateľa s dodatkom, že ide o odštepný závod. 

Oficiálna komunikácia - odohráva sa vo verejnej sfére (štátna správa), spisovný jazyk 
odborné názvy 

Ochrana práce - systém opatrení vyplývajúcich z právnych predpisov, organizačných 
opatrení, technických opatrení, zdravotníckych opatrení a sociálnych opatrení zameraných na 
utváranie pracovných podmienok zisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 
zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca.  Ochrana práce je neoddeliteľnou 
súčasťou pracovnoprávnych vzťahov. 
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Opcia - návrh (ponuka) strany A na uzavretie zmluvy so stranou B, ktorý je po istý stanovený 
čas stranou A neodvolateľný. (opčná zmluva) - v podstate záväzná ponuka, ktorá má formu 
predbežnej zmluvy. 

Operačný manažment – presadzuje riešenie operatívnych úloh, predstavuje najnižší stupeň 
riadiacich činností za účelom riadenia čiastkových procesov predovšetkým výrobných, 
technologických, procesov skladovania, manipulácie, dopravy, údržby, distribúcie. Ide 
o riadenie procesov v reálnom čase na tzv. prvej línií riadenia. 

Organizácia – výsledok organizovania, vnútorne formalizované spravidla hierarchické 
usporiadanie celku, určenie relatívne trvalejších vzťahov nadradenosti a podradenosti, 
vymedzenie pôsobnosti, právomoci a zodpovednosti. 

Organizačná architektúra – výsledok moderného prístupu vytvárania organizačných 
systémov s dôrazom na celostný a dynamický charakter činnosti, úsilie smerujúce 
k vytvoreniu takého systému vzťahov a správania sa ľudí v organizácií ,aby uspokojilo  ich 
očakávania buď za účelom vytvárania zisku a rastu trhovej hodnoty , alebo plnenia určitého 
poslania. 

Organizovanie – cieľavedomá činnosť, ktorej konečným cieľom je usporiadať prvky 
v systéme, ich aktivity, zaistiť koordináciu a kontrolu tak, aby v maximálnej miere prispeli 
k dosiahnutiu stanovených cieľov systému. 

 

– P – 
 

Páchateľ trestného činu - ten, kto trestný čin spáchal sám (fyzická osoba, ktorá dovŕšila 14 
rokov  veku a je príčetná). 

Parcela - geometrické určenie a polohové určenie a zobrazenie pozemku v katastrálnej mape, 
v mape určeného operátu alebo v geometrickom pláne s vyznačením jej parcelného čísla. 

Pasivita – trpnosť, nečinnosť,  poddajnosť (povahy), ľahostajnosť;  ek. stav, keď sú výdavky 
vyššie ako príjmy alebo dlhy väčšie ako majetok. 

Pasportizácia – spracovávanie technickej alebo výrobno-ekonomickej dokumentácie na 
sústavu charakterizujúcu stav a vývoj činnosti podniku, odvetvia , národného hospodárstva. 

Platiteľ dane - fyzická alebo právnická osoba, ktorá má povinnosť zraziť alebo vybrať daň 
(resp. preddavok na daň) od daňovníka, a ktorá je povinná správcovi dane odviesť preddavok 
resp. daň. 

Platobná bilancia štátu – stav účtu určitého štátu voči ostatným štátom, t. j. príjmov zo 
zahraničia a platieb do zahraničia. 

Platobná karta – prostriedok na uskutočňovanie bezhotovostného platobného styku. 
Platobné karty sú označené ochrannou známkou asociácie, ktorá ich vydala, napr. 
Eurocard/Mastercard, VISA, Dinners Club, ICB, American Express a pod. Bonitným 
klientom sa poskytujú strieborné a zlaté karty.  

Platobná metóda - spôsob vyrovnania finančného záväzku – hotovosťou, bezhotovostne 
(platobným príkazom), poštovým peňažným poukazom, kreditnou kartou, debetnou kartou, 
čipovou kartou alebo kartou s predplatenou hodnotou a iné. 
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Platobne neschopný - je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva 
peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Za jednu pohľadávku pri posudzovaní 
platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré  počas 90 dní pred 
podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi. Ak peňažnú 
pohľadávku nie je voči dlžníkovi možné vymôcť exekúciou, alebo ak dlžník nesplnil 
povinnosť uloženú mu výzvou, predpokladá sa, že je platobne neschopný. 

Platobný príkaz - je pokyn klienta, adresovaný banke na uskutočnenie bankového prevodu 
(pripísania alebo odpísania peňažných prostriedkov). Rozlišujeme príkaz na úhradu a na 
inkaso.  

Platobný terminál - je elektronické zariadenie v obchodoch, ktoré umožňuje klientovi platiť 
za tovar a služby bezhotovostne, pomocou platobnej karty. Softvér platobných terminálov je 
schopný sledovať tržby, zásoby a informácie o zákazníkoch. 

Podielové fondy – znamená, že peniaze od jednotlivých investorov tzv. podielnikov sa spoja 
do jednej investície. Takýmto spôsobom sa každý investor stáva vlastníkom akcií rôznych 
firiem, spoločností, korporácií. 

Podielové listy - zvláštny druh cenného papiera, ktorý je produktom sekundárneho trhu 
obchodovania s cennými papiermi. Podielové listy vydávajú správcovské spoločnosti za 
účelom vytvárania podielových fondov. 

Podielový fond - spoločný majetok podielnikov, zhromaždený a spravovaný správcovskou 
spoločnosťou, ktorá vydáva podielové listy a investuje tento majetok. Správca fondu investuje 
do diverzifikovaného portfólia cenných papierov, akými sú napr. akcie, dlhopisy alebo 
nástroje peňažného trhu. Podielový fond je založený na účely zhodnotenia majetku 
podielnikov formou investovania na finančných trhoch. Majetkové práva podielnikov sú 
reprezentované podielovými listami. 

Podnik - je podľa Obchodného zákonníka súbor hmotných, ako  aj nehmotných zložiek 
podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi 
a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu 
slúžiť. 

Podnikanie/podnikateľská činnosť – sústavná činnosť vykonávaná samostatne 
podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Cieľom podnikania je 
dosahovanie zisku predajom tovarov a služieb na uspokojovanie potrieb trhu. 

Podnikateľ - je podľa Obchodného zákonníka, osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, 
ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá  podniká na základe iného 
než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a fyzická osoba, ktorá vykonáva 
poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. 

Podnikateľská etika predstavuje súbor pravidiel, zásad a princípov, ktoré poskytujú návody 
na primerané správanie a konanie v špecifických situáciách v podnikaní. 

Podniková identita – vlastnosti podniku, ktoré ho umožňujú jednoznačne odlíšiť od 
ostatných podnikov na trhu; tvorí ju podniková filozofia, podniková kultúra, zásady riadenia 
a pod. 

Podnikovohospodárska náuka – súčasť ekonómie ako vedy o hospodárstve, ktorá venuje 
pozornosť hospodárskym subjektom, t. j. domácnostiam a podnikom. 
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Podpora predaja – súbor dodatkových činností zameraných na zvýšenie predaja tovarov 
a služieb. Nástrojom podpory predaja v cestovnom ruchu je napr. úprava obchodných 
priestorov, jedálny a nápojový lístok, katalóg zájazdov, cenové zľavy, degustácie, lotérie, 
zlosovateľné kupóny a pod. 

Podporné fondy – sústreďujú zásoby peňazí určených na konkrétne účely; peniaze sa 
prideľujú vo forme grantov na konkrétne projekty. 

Podvojné účtovníctvo - sústava účtovníctva, pri ktorej sa porovnaním nákladov a výnosov 
zisťuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie. Náklady a výnosy vznikajú najmä na 
základe prijatých alebo vystavených dokladov (napr. faktúry) bez ohľadu na deň úhrady. 

Poistenie zodpovednosti - je poistenie, pri ktorom má poistený právo, aby poisťovňa za neho 
zaplatila škodu, ktorú on spôsobil niekomu inému ( napr. pri vytopení susedov). 

Poistený - osoba uvedená v poistnej zmluve, ktorej vyplýva z poistenia právo na poistné 
plnenie ak nastane poistná udalosť, a to bez ohľadu na to, či poistenie dohodla sama alebo iná 
osoba (poistník). 

Poistka - je písomné potvrdenie poisťovateľa o uzavretí poistnej zmluvy. 

Poistná doba - je doba, na ktorú bolo poistenie dohodnuté. 

Poistná suma - horný limit finančnej náhrady, ktorú poisťovateľ poskytne v prípade poistnej 
udalosti, ak sa splnia podmienky, dohodnuté v poistnej zmluve. 

Poistná udalosť - je udalosť, ktorá je bližšie určená v poistnej zmluve a na základe ktorej 
vzniká právo na vyplatenie poistného plnenia (napr. pri havárii autobusu ─ škodová udalosť) 
utrpí škodu 5 ľudí (5 poistných udalostí). 

Poistná zmluva - je zmluva, ktorou sa poisťovateľ zaväzuje poistenému poskytnúť poistné 
plnenie, ak nastane poistná udalosť, v zmluve bližšie určená. Osoba, ktorá s poisťovateľom 
zmluvu uzavrela (poistník) sa zaväzuje platiť poisťovateľovi dohodnuté poistné. 

Poistné - cena za poistenie. Môže byť platené jednorazovo, za celú dobu poistenia 
(jednorazové poistné) alebo v dohodnutých časových obdobiach, napr. mesačne, štvrťročne, 
polročne, ročne (bežné poistné). 

Poistné obdobie - je časové obdobie, dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré sa platí poistné 
(tzv. bežné poistné). 

Poistné plnenie - je plnenie, ktoré je poisťovateľ povinný poskytnúť, ak nastala poistná 
udalosť. Poisťovateľ ho poskytne v súlade s obsahom poistnej zmluvy. 

Poistník - osoba (fyzická alebo právnická), ktorá s poisťovateľom uzatvorila poistnú zmluvu. 
Je povinná platiť poistné za poistnú ochranu a má práva stanovené v poistnej zmluve. Má aj 
právo zmluvu vypovedať. 

Poisťovateľ - právnická osoba, ktorá má povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti, v 
súlade s platnou legislatívou. 

Pokladničná poukážka - má podobné charakteristiky ako dlhopis, ale má kratšiu splatnosť, 
zvyčajne do 1 roka. Pokladničné poukážky väčšinou vydávajú štáty. 
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Politika cestovného ruchu – cieľavedomé ovplyvňovanie vývoja cestovného ruchu nástrojmi 
a nositeľmi. Nástroje politiky cestovného ruchu sú napr. ekonomické (cena, daň, úver, úrok 
a pod.), legislatívne, organizačné, komunikácia na trhu a pod. Nositelia politiky cestovného 
ruchu sú orgány štátnej správy a samosprávy.  

Ponuka cestovného ruchu - súbor prvkov, ktoré v rôznej kombinácii tvoria statky 
cestovného ruchu. Ich spotreba ovplyvňuje konečný efekt cestovného ruchu. Nositeľom 
ponuky (objektom) cestovného ruchu je cieľové miesto, podniky a inštitúcie cestovného 
ruchu. Charakter a rozsah ponuky je daný primárnou ponukou a od nej odvodenou 
sekundárnou ponukou.  

Populácia - je skupina ľudí, v rámci ktorej dochádza k reprodukcii. Pojem populácie sa v 
kontexte demografie mierne líši od pojmu obyvateľstvo, ktorý v demografii označuje skupinu 
ľudí žijúcich na určitom území. 

Poradenská činnosť – odborné služby poskytované vyškolenými a kvalifikovanými 
pracovníkmi, ktorí pomáhajú určiť, analyzovať problémy (napr. hospodárenia, právne a i.) 
a navrhovať ich riešenia. 

Portfólio - súbor cenných papierov ─ akcií, dlhopisov, podielových listov a nehnuteľností, 
ktoré investor vlastní. 

Povolené prečerpanie (kontokorent, kontokorentný úver) -  je úverový produkt, ktorý 
banka môže poskytnúť klientovi spolu s bežným účtom. Banka klientovi umožňuje ísť do 
„mínusu". Ide v podstate o predschválený úver, ktorého veľkosť sa odvíja od výšky príjmu 
poukazovaného na účet. Povolené prečerpanie musí byť medzi klientom a bankou uvedené a 
dohodnuté v zmluve. 

Pozemok - je časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej 
správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou 
právom k nehnuteľnosti, hranicou držby alebo   hranicou druhu pozemku, alebo rozhraním 
spôsobu používania pozemku. Hranicu pozemku určujú lomové body. 

Pôžička/úver – dohoda medzi veriteľom a dlžníkom o poskytnutí vecí a peňazí. Dlžník sa 
zaväzuje vec (peniaze) vrátiť v dohodnutej lehote. Pôžička peňazí môže byť bezúročná alebo 
úročená. 

Práca s verejnosťou – marketingový nástroj zameraný na pestovanie dobrých vzťahov 
k verejnosti a k verejným inštitúciám. 

Pracovná zmluva - musí obsahovať podstatné náležitosti, ktorými sú : druh práce, miesto 
výkonu práce, deň nástupu do práce, mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej 
zmluve. 

Pracovný čas - je časový úsek,  v ktorom  je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, 
vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Doba odpočinku je 
akákoľvek doba, ktorá nie je pracovným časom. Na účely určenia pracovného času 
a rozvrhnutia pracovného času je týždňom sedem po sebe nasledujúcich dní. 

Pracovný pomer - sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom 
a zamestnancom. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný 
vydať zamestnancovi. Vzniká odo dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň 
nástupu do práce. 
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Právomoc – právo prislúchajúce pracovníkovi v určenom pracovnom postavení využívať 
voľnosť v rozhodovaní, poprípade i prijímaní záväzkov v súlade s ustanoveným právnym 
poriadkom v rozsahu  jeho splnomocnenia. Je daná postavením pracovníka v organizačnej 
štruktúre, vyplýva z jeho odbornosti a oprávnenia využívať i donucovacie prostriedky napr. 
ekonomické sankcie. 

Predajný automat – prístroj na výdaj tovaru alebo poskytovanie služby po vhodení mince. 
Umožňuje kúpu alebo poskytovanie služby v ľubovoľnom čase. 

Prevádzkareň - je priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť. Musí byť 
označená obchodným menom podnikateľa, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkarne 
alebo iné rozlišujúce označenie.  

Priama komunikácia - účastníci sú v priamom kontakte, spätnou väzbou zisťujú či 
informáciám porozumeli správne. 

Priemysel cestovného ruchu – súhrn aktivít verejného a súkromného sektora produkujúceho 
statky určené na uspokojovanie potrieb návštevníkov. 

Príkazové hospodárstvo – centrálne plánovaná ekonomika. Vláda direktívne rozhoduje 
o tom, čo, ako a pre koho vyrábať. 

Primárna ponuka - je to potenciál daný prírodnými podmienkami alebo vytvorený 
človekom, ktorý tvoria kultúrno-historické podmienky a organizované podujatia. Prírodné 
podmienky, kultúrno-historické podmienky, organizované podujatia. Primárna ponuka nie je 
v krajine rozmiestnená rovnomerne.  

Prírodné liečebné kúpele – kúpeľný podnik, ktorý združuje balneoterapeutické zariadenia, 
kúpeľné hotely a kúpeľné liečebne. Poskytuje zdravotnú starostlivosť na stabilizáciu 
zdravotného stavu, regeneráciu alebo prevenciu chorôb a využíva pritom prírodné liečebné 
vody alebo klimatické podmienky vhodné liečenie uznané podľa zákona na poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti. 

Príspevková organizácia – svojím hospodárením je napojená na verejný rozpočet, z ktorého 
dostáva časť finančných prostriedkov na svoju činnosť a časť finančných prostriedkov získava 
vlastnou podnikateľskou činnosťou. 

Pro forma faktúra - označuje sa aj ako preddavková faktúra alebo zálohová faktúra. Ide o 
faktúru, na základe ktorej platí odberateľ preddavok dodávateľovi. Pro forma faktúra nie je 
daňovým dokladom. 

Produkt - je všetko, čo tvorí ponuku na trhu. Môže ísť o hmotné aj nehmotné statky, ktoré 
môžu byť nakupované, používané a spotrebované a ktoré uspokojujú potreby a priania 
spotrebiteľov. Podrobnejšie pod pojmom produkt rozumieme fyzické predmety, služby, 
udalosti, osoby, miesta, organizácie, myšlienky, či kombinácie týchto prvkov. 

Produkt cestovného ruchu - je to súbor služieb, ktoré produkuje a ponúka cieľové miesto 
(primárna ponuka) a podniky a inštitúcie cestovného ruchu (sekundárna ponuka). Zákazník si 
produkt skladá zvyčajne sám kombináciou rôznych služieb.  

Produktivita – účinnosť práce; v cestovnom ruchu sa meria ako pomer tržieb na jedného 
pracovníka za určitý čas (mesiac, rok). 
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Produktový manažment – riadiace aktivity spojené s analýzou a vyhodnotením portfólia 
produkcie alebo sortimentu ponúkaných výrobkov a služieb, strategickými rozhodnutiami 
o zaradení nových výrobkov a služieb resp. ich zdokonalenia. Zahŕňa prieskum trhu, vývoj, 
nákup materiálov, výrobu, návrh obalov, distribučných ciest a propagácie výrobku. 

Produktový mix -  súbor všetkých produktových radov, skupinu  produktov, ktoré sú spolu 
tesne spojené, sú príbuzné svojou funkciou, predávajú sa rovnakým spôsobom, rovnakým 
zákazníkom, alebo patria do rovnakej cenovej hladiny, ktoré predávajúci ponúka na predaj. 
Produktový mix má určitú šírku, dĺžku, hĺbku a konzistenciu. 

Projektový manažment -  prístup riadenia uplatňovaný pri presadzovaní závažnej  zmeny – 
projektu, ktorý znamená z ohľadom na jedinečnosť, rôznorodosť aktivít, trvania, zložitosti 
i nákladnosti náročnú realizačnú úlohu. Je riadený z jedného miesta projektovým manažérom, 
ktorý zabezpečuje prípravu, plán realizácie, koordináciu a kontrolu  projektu za účelom jeho 
úspešnej realizácie. 

Prokúra – ňou splnomocňuje podnikateľ prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým 
dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na nich vyžaduje osobitné plnomocenstvo. 
Prokúru možno udeliť iba fyzickej osobe. Udelenie prokúry je účinné od zápisu do 
obchodného registra.  

Prokuratúra - samostatný štátny orgán, ktorý chráni práva a zákonom chránené záujmy 
fyzických osôb a právnických osôb a štátu. Orgány prokuratúry tvoria jednotnú 
centralizovanú sústavu riadenú generálnym prokurátorom Slovenskej republiky, ktorého 
vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrhy Národnej rady Slovenskej 
republiky. 

Propagácia cestovného ruchu – cieľa vedomá činnosť neosobnej komunikácie 
(prostredníctvom masmédií) zameraná na vyvolanie a usmernenie potrieb ľudí 
uspokojovaných v cestovnom ruchu. 

Prosperita – peňažná odmena sprostredkovateľovi (obchodnému partnerovi) za jeho činnosť; 
vyjadruje sa percentom z dosiahnutých tržieb. 
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Rada pre reklamu - cieľom Rady je kodifikácia a aktualizácia etických pravidiel reklamnej 
praxe na Slovensku, presadzovanie stanovených etických pravidiel reklamy v spoločnosti a  
starostlivosť o etiku reklamy a presadzovanie a obhajovanie záujmov účastníkov procesu 
marketingovej komunikácie.  

Rámcová účtová osnova - osnova, ktorá sa používa v podvojnom účtovníctve. Podľa nej si 
účtová jednotka vytvára vlastný účtový rozvrh s účtami, na ktorých sa zaznamenávajú 
skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva. 

Raut  - neformálne spoločenské stretnutie väčšieho množstva pozvaných ľudí, ktoré sa môže 
konať pred recepciou alebo po firemných besedách, konferenciách, premiérach. Uskutočňuje 
sa v rozličnom dennom a večernom čase. Časovo je obmedzený zvyčajne na dve hodiny. 
Cieľom je príjemné priateľské konverzovanie pri občerstvení – pripravené sú švédske stoly, 
ktoré sa konzumujú samoobslužne a postojačky.  
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Reálna úroková miera - zohľadňuje vplyv očakávanej inflácie. Ide teda o rozdiel medzi 
nominálnou úrokovou mierou a očakávanou infláciou. V prípade vkladov je z dlhodobého 
hľadiska dôležité, aby reálna úroková miera mala kladnú hodnotu. Jej záporná hodnota 
znamená, že v sledovanom období miera inflácie je vyššia ako ponúkaná nominálna úroková 
miera. 

Reexport – ďalší export dovezeného tovaru do inej krajiny. 

Referendum -  priame hlasovanie  občanov  o ústavno-politickej alebo zákonodarnej otázke, 
ľudové hlasovanie. 

Refinancovanie – poskytovanie úverov centrálnou bankou komerčným bankám. 

Región - tradičná ucelená oblasť bez presnej definície, často identická s uhorskou župou. 

Regulácia trhu - štátne opatrenia (štátna regulácia) - zamerané na zavedenie a udržanie 
určitých pravidiel hry na trhu. 

Reklamácia – písomné oznámenie zákazníka poskytovateľovi služby, že nie je v súlade 
s dohodnutými podmienkami. Reklamuje sa množstvo, kvalita, oneskorené plnenie, 
poškodenie a pod., upravuje ju Zákon o ochrane spotrebiteľa. 

Rekreačný CR - predstavuje aktívny a pasívny odpočinok vo vhodnom prostredí s cieľom 
obnoviť fyzické a psychické sily. Sú to rôzne rekreačné aktivity, športové činnosti, pobyty v 
prírode, spoznávanie pamiatok.  

Rentabilita (podnikov) – ziskovosť. Miera rentability vyjadruje pomer zisku k vybraným 
ukazovateľom hospodárskej činnosti, napr. k vlastným nákladom, k celkovému kapitálu, 
k vlastnému kapitálu a pod. 

Reprodukcia – zahŕňa okrem rodenia a zomierania aj iné demografické udalosti, ako napr. 
sobáše, rozvody, potraty a iné.    

Reštaurácia - poskytuje stravovacie služby so širokou ponukou jedál a nápojov.  

Reštrukturalizácia – v  prípade, že firma je životaschopná a len z určitých dôvodov sa 
dostala do platobnej neschopnosti, napríklad kvôli ekonomickej kríze alebo kritickým 
problémom s dodávateľom alebo hlavným zákazníkom, bolo by škoda ju likvidovať formou 
konkurzu (bankrotu). V takýchto prípadoch zákon umožňuje reštrukturalizáciu. Cieľom 
reštrukturalizácie je postaviť firmu opäť na nohy a dosiahnuť jej normálne fungovanie. Tento 
proces sa deje pod súdnou ochranou v zmysle zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze 
a reštrukturalizácii. Reštrukturalizácia je zákonom presne stanovený proces smerujúci k 
záchrane dlžníka, v ktorom sa dohodne dlžník so všetkými veriteľmi na vysporiadaní ich 
pohľadávok a zachová sa ďalšia prevádzka podniku dlžníka vrátane zamestnanosti aj po 
skončení reštrukturalizácie. 

Revolvingový úver - automaticky obnovovaný úver. Po uplynutí dohodnutej lehoty pokračuje 
úverový vzťah s rovnakými podmienkami. Príkladom takéhoto úveru je kreditná karta. 

Riadenie ľudských zdrojov – súčasť riadiacich aktivít organizácie zameraných na 
dynamický súlad medzi ľudskými zdrojmi a cieľmi organizácie, organizovanie procesu 
zmeny v štruktúre a kvalite pracovníkov v súlade s vnútornými  požiadavka ako aj 
požiadavkami ekonomického a sociálneho okolia organizácie.  
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Riadenie portfólia - je obhospodarovanie portfólia finančných nástrojov v súlade s 
oprávneniami udelenými klientmi na základe voľnej úvahy obhospodarovateľa. 

Riadenie pracovnej kariéry – cieľavedomé ovplyvňovanie pracovného zaradenia 
zamestnanca od jeho prvého zaradenia až po ukončenie jeho pracovných aktivít v organizácií. 
Je ovplyvnené  osobnými predpokladmi pracovníkov, ich schopnosťami, znalosťami, 
zručnosťami ako aj intenzitou ich snaženia.   

Riadenie rizík - proces výpočtu rizika a vytvorenia spôsobov na jeho minimalizáciu alebo na 
zvládnutie straty, napr. zakúpením poistenia alebo diverzifikáciou (rozložením) investícií. 

Riziko - miera pravdepodobnosti straty alebo neistoty návratnosti investície. 

Rizikové životné poistenie – kryje prípadné riziko, nezhodnocuje peniaze. 

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) -  predstavuje celkové náklady spojené s 
úverom (napr. spotrebiteľským) alebo pôžičkou. RPMN je číslo vyjadrené v percentách, ktoré 
spotrebiteľovi umožňuje jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek v 
predzmluvnej fáze. Do výpočtu sa zahŕňajú nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky, 
ktoré sú spojené s úverom alebo pôžičkou. Pre spotrebiteľa je najvýhodnejším úverom alebo 
pôžičkou tá, ktorá má najnižšiu hodnotu RPMN (pri rovnakej sume úveru a dobe, na ktorú je 
poskytnutý). 

Rozdelenie zisku- proces, pri ktorom sa čistý zisk spoločnosti (označovaný aj zisk na 
rozdelenie, výsledok hospodárenia v schvaľovaní) za minulé účtovné obdobie rozdeľuje 
medzi vlastníkov (spoločníkov, akcionárov). 

Rozhodovanie systematické - metóda výberu ďalších krokov, po získaní a vyhodnotení 
informácií a zvážení nákladov a prínosov rôznych alternatív a ich dôsledkov. 

Rozostavaná stavba na evidovanie v katastri je stavba, na ktorú nebolo vydané kolaudačné 
rozhodnutie a pridelené súpisné číslo a je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že už 
z predloženého znaleckého posudku je zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie jej 
prvého nadzemného podlažia. 

Rozpočet - plán príjmov a výdavkov na určité obdobie. Môže ísť pritom o rodinný rozpočet, 
rozpočet obce, štátny rozpočet. 

RPMN – ročná percentuálna miera nákladov predstavuje celkové náklady spojené s úverom 
alebo pôžičkou, ktorú si od banky zoberiete. 

Ručiteľ - je osoba, ktorá sa zaväzuje zaplatiť banke dlh namiesto dlžníka v prípade, ak dlžník 
neplatí riadne a včas. 

Rýchle pôžičky - sú to vysoko úročené krátkodobé pôžičky, poskytované špecifickými 
podnikmi (nebankové subjekty), ktoré prispôsobujú cyklus ich splácania výplatným dňom 
dlžníka. Túto prax v niektorých štátoch zakazuje zákon. 
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Sadzobník poplatkov banky - je dokument, v ktorom sú uvedené všetky poplatky banky. 
Cenník, spolu s obchodnými podmienkami banky, sú súčasťou každej zmluvy o poskytovaní 
bankových produktov a služieb. O cenách musí byť klient informovaný ešte pred podpisom 
zmluvy. Cenník musí banka zverejňovať na pobočke banky a na internete. O zmenách v 
cenníku musí byť klient informovaný 15 dní pred zmenou. Spôsob informovania je dohodnutý 
v zmluve alebo v obchodných podmienkach banky. Banka musí o zmenách informovať aj 
Národnú banku Slovenska, ktorá vybrané ceny zverejňuje na svojej webovej stránke. Počas 
trvania zmluvného vzťahu banka môže upraviť ceny. Ak klient nesúhlasí, má právo v súlade s 
obchodnými podmienkami odstúpiť od zmluvy. 

Sankčná úroková sadzba - v prípade, ak klient pri úvere porušil podmienky zmluvy (napr. v 
prípade omeškania splátky), platí v banke sankčný úrok. 

Segmentácia trhu - jedna z metód marketingového riadenia, konkrétne analýzy trhu. Cieľom 
je spoznať štruktúru daného trhu na ktorý chce organizácia umiestniť svoj výrobok alebo 
službu.  

Sekundárna ponuka - predstavuje všetky druhy zariadení a ich služby, nevyhnutných na to, 
aby sa návštevník mohol v cieľovom mieste ubytovať, stravovať a vykonávať najrôznejšie 
rekreačné a kultúrne aktivity typické pre cestovný ruch. Objem a štruktúra infraštruktúr 
zariadení závisí od charakteru primárnej ponuky.  

SEPA  (Single Euro Payments Area) – predstavuje zjednotenie pravidiel a štandardov pri 
realizácii bezhotovostných platieb v eurách v rámci krajín Európskej únie. Je prirodzeným 
pokračovaním zavedenia eura a ďalším krokom v realizácii efektívneho jednotného trhu 
v Európe. 

Schengenská dohoda - dohoda uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie 
Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení 
kontrol na ich spoločných hraniciach, skrátene Schengenská dohoda (neoficiálne aj 
Schengenská zmluva) je súčasť práva Európskej únie, ktoré umožňuje spoločnú imigračnú 
politiku a spoločný hraničný režim. 

Skonto - je znížením platby pre kupujúcich, ktorí uhradia svoj záväzok pred dobou splatnosti. 
Zľava sa musí poskytnúť všetkým kupujúcim, ktorí dodržia tento termín.  

Skratka p. a. (per annum) – používa sa v súvislosti s úrokmi pri úveroch a vkladoch 
a znamená „za rok“. 

Služba - je nehmotný ekonomický statok. Spotrebúva sa v momente, keď je vyrobená. 
Cieľom služieb je uspokojovať ľudské potreby. Môže ísť pritom o služby materiálnej alebo 
nemateriálnej povahy. K službám materiálnej povahy možno zaradiť napríklad opravárenské a 
údržbárske práce, služby nákladnej dopravy, obchodu, časti spracovateľského priemyslu a 
pod. Za služby nemateriálnej povahy považujeme služby školstva, vedy, kultúry a iných 
oblastí nevýrobnej sféry.  

Splátka - je pravidelná platba za poskytnutý úver, ktorú platí dlžník (klient) veriteľovi 
(banke) v stanovených (zväčša mesačných) intervaloch. Skladá z dvoch častí, zo splátky 
istiny a z úroku. Súhrn všetkých splátok tvorí celkovú výšku požičaných prostriedkov a 
úrokov zaplatených za poskytnutie úveru. 
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Splátkový kalendár - je rozpis jednotlivých splátok úveru, uvedený v zmluve. Splátkový 
kalendár úveru obsahuje termíny splatnosti a výšku jednotlivých splátok. 

Splatnosť - je dátum kedy držiteľovi daného dlhopis bude vyplatený nominál, resp. obdobie 
udávané v rokoch ktoré zostáva do vyplatenia nominálu. 

Spoločenská zodpovednosť podnikov (Corporate social responsibility - CSR) znamená 
dosahovať úspech spôsobmi, ktoré ctia etické hodnoty, vážia si ľudí a komunitu a chránia 
životné prostredie. Takéto podnikanie znižuje negatívne pôsobenie firmy na jej okolie, 
životné prostredie ľudí a zvyšuje pozitívne, dobré pôsobenie firmy. Zodpovednosť v kontexte 
CSR chápeme ako principiálny  vzťah podniku k právnej, resp. morálnej povinnosti určenej 
zákonom, zmluvou alebo inými morálnymi a spoločenskými konvenciami a normami.  

Spolupáchateľ – ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých 
páchateľov (spolupáchatelia), zodpovedná každý z nich, ako keby trestný čin spáchal sám. 

Spoluúčasť- je to dojednanie v poistnej zmluve, že poisťovňa zníži každé poistné plnenie o 
vopred dohodnutú sumu, ktorá môže byť určená v peniazoch alebo v percentách. Výška 
spoluúčasti má vplyv na poistné (čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné). 

Sponzor/donátor – darca, podporovateľ. 

Sponzoring - je peňažná alebo iná forma podpory, poskytnutá za dohodnutú protislužbu. 
Sponzoring je obchod medzi dvomi stranami - sponzorom a sponzorovaným, kde sú jasne 
definované práva a povinnosti.  

Sporenie - proces vyčleňovania časti príjmu na použitie v budúcnosti. Úspory sú zdrojom 
okamžitej hotovosti v prípadoch núdze a zároveň sú určené na plnenie krátkodobých cieľov a 
investovanie. 

Sporiaci dlhopis - dokument, predstavujúci pôžičku na dobu dlhšiu než 1 rok, ktorá bude 
splatená spolu s úrokmi k presne stanovenému dátumu. 

Sporiaci účet - je krátkodobý vkladový produkt, kombinácia terminovaného vkladu a 
bežného účtu. Na jednej strane poskytuje vyššie úročenie, podobne ako termínované vklady, 
na strane druhej peniaze na účte nie sú viazané, podobne ako na bežnom účte. 

Spotreba – spôsob uspokojovania potrieb a s tým spojené výdavky spotrebiteľov na tovary 
a služby. 

Spotrebiteľské úvery - sú špecifické typy úveru v zmysle zákona o spotrebiteľských 
úveroch. Spotrebiteľským úverom je každý úver, poskytnutý na viac ako 3 mesiace, v rozpätí 
od 200 do 20 000 eur, ktorého účelom nie je zabezpečenie bývania a je splácaný viac ako 4 
splátkami. Najčastejšími úvermi, ktoré sa riadia podľa tohto zákona, sú spotrebiteľské úvery 
od bánk, kreditné karty, lízing, úvery a pôžičky splátkových spoločností. 

Spotrebný úver - je úver, poskytnutý domácnostiam za účelom nákupu spotrebných tovarov 
alebo služieb, resp. zaobstarania bývania. Na rozdiel, od napr. investičných úverov sa predmet 
kúpy nestáva zdrojom príjmov na splatenie tohto úveru. Spotrebný úver môže mať podobu 
kontokorentného úveru (povolené prečerpanie, kreditnej karty, splátkového úveru) a úverov 
na bývanie (hypotéka, hypotekárny úver). 
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Správa o úverovej histórii - úradný záznam úverovej histórie dlžníka, vrátene takých 
informácií ako výška a typ využitého úveru, dlžné sumy, akékoľvek porušenia povinností, 
vyhlásenia bankrotu alebo daňové pohľadávky. 

Sprievodca cestovného ruchu - je to osobnosť, ktorú charakterizuje súhrn duševných 
vlastností a schopností, na základe kt. pohotovo rozhoduje, koná a rieši vzniknuté situácie. 
Má dobre vyvinutý zmysel pre orientáciu v teréne, výbornú pamäť, schopnosť vnímať 
miestne súvislosti, záľubu v cestovaní a turistike, jazykové a rečnícke nadanie, chuť pracovať 
s ľuďmi, vedieť s nimi nadviazať kontakt, získať si ich dôveru, mať zmysel pre 
organizovanie, poriadok, schopnosť správne a včas sa rozhodnúť. 

Stabilita meny – zabezpečuje sa opatreniami proti inflačnému rastu cien a miezd, napr. 
zastavením mzdového vývoja, vysokou úrokovou mierou, rastom daní, regulovaním cien 
a pod. 

Statok – vec slúžiaca na uspokojovanie potrieb ľudí (tovar, služba, produkt prírody). 

Statok cestovného ruchu – služby, tovar, voľné statky ako súčasť ponuky a predmet 
spotreby v cestovnom ruchu. 

Stavebné sporenie - je účelový, štátom podporovaný produkt stavebných sporiteľní, ktorého 
cieľom je získať prostriedky na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu bývania. Stavebné 
sporenie sa skladá z dvoch fáz. Prvou fázou je sporenie, keď klient ukladá na účet v stavebnej 
sporiteľni prostriedky, kde sa mu pravidelne pripisujú úroky a štátna prémia. Po splnení 
podmienok klient môže získať v druhej fáze stavebný úver. 

Stavebný úver - je špecifický typ úveru, poskytovaný stavebnými sporiteľňami, určený 
najmä na účely zabezpečenia bývania. Samotnému poskytnutiu úveru predchádza fáza 
sporenia, ktoré je zvýhodnené štátnou prémiou. 

Strata – záporný rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. 

Subjekt cestovného ruchu – účastník cestovného ruchu, aj hosť, klient, zákazník, 
spotrebiteľ. 

Súhrnný výkaz - výkaz, ktorý podáva platiteľ DPH alebo iná osoba registrovaná pre daň, ak 
v danom zdaňovacom období dodal tovar oslobodený od dane alebo službu z tuzemska do 
iného členského štátu, kedy osobou povinnou platiť daň je odberateľ. 

Súkromný sektor – v podmienkach trhovej ekonomiky podniky produkujúce súkromné 
statky. Svoju činnosť financuje zo súkromných zdrojov. Obyvatelia platia za súkromné statky 
trhovú cenu. 

Súvaha - súčasť účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve, ktorá poskytuje informácie o 
stave majetku, záväzkov a vlastného imania ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
(väčšinou k 31.12.). 

SWAP (vzájomná výmena) - je termínová zmluva, ktorou sa dva ekonomické subjekty 
zaväzujú vymeniť si medzi sebou buď dohodnuté predmetné aktíva alebo finančné toky za 
vopred pevne stanovených podmienok. 
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SWOT analýza - je analýza stavu firmy, ktorá sa snaží získať podklady pre definíciu 
strategických cieľov a zároveň prehľadne zhodnotiť výkonnosť a perspektívu firmy pre jej 
ďalší rozvoj. Silné stránky (Strenghts) – interné vlastnosti firmy, môžu napomôcť k 
dosiahnutiu cieľa. Slabé stránky (Weaknesses) - interné vlastnosti firmy sťažujú dosiahnutie 
cieľa. Príležitosti (Opportunities) – externé podmienky, napomáhajú k dosiahnutiu cieľa. 
Ohrozenia (Threats) – externé podmienky, sťažujú firme dosiahnutie cieľa. 

Synergický efekt (synergia) – účinok, ktorý je vyšší ako súčet účinkov. Napr. podniky 
v cieľovom mieste vydajú každý vlastný prospekt vzhľadom na obmedzené finančné 
prostriedky aj v obmedzenom náklade. Ak podniky združia (integrujú) prostriedky a vydajú 
jeden spoločný prospekt, v ktorom budú propagovať svoje služby, môžu vydať väčší počet 
s menšími nákladmi; dosiahli synergický efekt. 

Systém – usporiadaný súbor najmenej dvoch prvkov, vzájomne spojených vzťahmi medzi 
nimi (ich vlastnosťami), ktoré tvoria celok a majú spoločný účel (cieľové správanie). Vo 
vzťahu k okoliu môže byť systém uzatvorený, relatívne uzatvorený alebo otvorený. 

 

– Š – 
 

Škodová udalosť - udalosť, z ktorej vznikla škoda a je dôvodom vzniku práva poškodeného 
na poistné plnenie. V rámci jednej škodovej udalosti môže vzniknúť niekoľko poistných 
udalostí. Napr. pri havárii autobusu, ktorá predstavuje jednu škodovú udalosť, utrpí škodu päť 
poistených ľudí, a teda ide o päť poistných udalostí. 

Špeciálny fond - pre tieto fondy platí špeciálny režim v investičnej aj obchodnej politike a sú 
pri nich voľnejšie pravidlá. Sú to hlavne súkromné fondy, ktoré sa zvyčajne neponúkajú 
širokej verejnosti. Existujú 3 typy špeciálnych fondov 

Športový a dobrodružný CR - predstavuje pohyb vo vhodnom životnom prostredí spojený s 
vykonávaním športových činností. 

 

– T – 
 

Teambuilding - sú rôzne pohybové a tvorivé aktivity, ktorých hlavným cieľom je utuženie a 
stmeľovanie kolektívu, uvedomenie si dôležitosti tímovej spolupráce a potreba prispôsobenia 
sa kolektívnemu rozhodnutiu. 

Tematický park – zariadenie na účelné využívanie voľného času. Existujú spoločenské 
a zábavné parky ako súčasť infraštruktúry voľného času v mestách – sú súčasťou ponuky 
mestského cestovného ruchu a parky a strediská voľného času ako súčasť prímestských 
rekreačných oblastí. Na trhu vystupujú ako nezávislí nositelia služieb cestovného ruchu.  

Termínovaný vklad - je produkt bánk, ktorý umožňuje zhodnotiť peniaze klienta, počas 
pevne stanoveného obdobia. Úroková sadzba počas tohto obdobia zostáva nezmenená. 
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Tlačová konferencia - je klasickým nástrojom public relations - vzťahov s verejnosťou. 
Zvoláva sa za účelom oznamu dôležitých informácií verejnosti. Tlačová konferencia sa 
usporadúva pravidelne po významných športových podujatiach, po zasadnutí vlády alebo 
iných dôležitých stretnutiach. 

Tolerančné obdobie - čas, kedy dlžník môže splatiť dlžnú sumu splatného úveru v plnej 
výške bez finančných poplatkov alebo splatiť poistnú istinu bez pokuty. 

Tovarový trh – súhrn nákupov a predajov jednotlivých druhov tovarov v istom priestore 
a čase. 

Transferová platba - peniaze, ktoré štát poskytuje občanom pre iné dôvody, než je bežné 
zamestnanie alebo než je výmena za tovar a služby. Príkladom takejto platby sú sociálne 
dávky, podpora v nezamestnanosti a pod. 

Transferové oceňovanie - postup stanovenia cien kontrolovaných transakcií, ktoré 
uskutočňujú prepojené (závislé) osoby tak, aby zodpovedali podmienkam nezávislého vzťahu. 
Mali by zodpovedať takým podmienkam, aké by prebiehali medzi dvomi subjektami 
(kupujúci a predávajúci), z ktorých každý sleduje svoj vlastný záujem. 

Trestný čin - je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone, ak tento 
zákon neustanovuje  inak. Trestný čin je prečin a zločin. 

Trestný poriadok (zák. č. 301/2005 Z. z.) - upravuje postup orgánov činných v trestnom 
konaní a súdov tak, aby trestné činy boli náležite zistené a ich páchatelia podľa zákona 
spravodlivo  potrestaní, pričom treba rešpektovať základné práva a slobody fyzických osôb 
a právnických osôb.  

Trestný zákon (zák. č. 300/2005 Z .z.) - upravuje základy  trestnej zodpovednosti, druhy 
trestov, druhy ochranných opatrení, ich ukladanie a skutkové podstaty trestných činov. 

Tretí sektor – vzniká v dôsledku zlyhania trhu a preberá na seba niektoré úlohy verejného 
sektora pri poskytovaní verejnoprospešných služieb, v charitatívnej a filantropickej oblasti. 
Keďže plní niektoré úlohy verejnej správy, ale nezávisle od nej, označuje sa aj ako 
mimovládne organizácie. 

Trh práce – miesto stretávania sa ponuky práce (pracovné sily) s dopytom po práci (podniky 
a štát). Výsledkom stretávania sa ponuky a dopytu na trhu práce je cena práce – mzda. 

Trhové hospodárstvo – hospodárstvo, v ktorom rozhodujúcimi faktormi ekonomiky sú trh, 
ceny, zisky a straty, systém stimulácie a mzdový systém. V súčasnosti v čistej forme 
neexistuje, dnešné hospodárstvo má podobu zmiešaných ekonomík. 

Tripartita - zák. č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite) pripravuje KOZ SR v spolupráci s 
príslušnými odborovými zväzmi stanoviská a odporúčania k materiálom z oblasti 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja a rozvoja zamestnanosti, odporúčania v oblasti štátneho 
rozpočtu, stanoviská k návrhom všeobecne záväzných predpisov, ktoré sa týkajú dôležitých 
záujmov zamestnancov a zamestnávateľov, najmä hospodárskych, sociálnych, pracovných a 
mzdových podmienok zamestnávania a podmienok podnikania, ktoré sú predmetom 
rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR. 
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Trvalo udržateľný rozvoj (v odbornej literatúre môžeme nájsť rôzne definície) –  podľa 
Národnej stratégie trvalo udržateľného  rozvoja Slovenskej republiky  je trvalo udržateľný 
rozvoj „cielený dlhodobý (priebežný), komplexný a synergický proces ovplyvňujúci všetky 
oblasti života (duchovná, sociálna, ekonomická, enviromentálna a inštitucionálna), 
odohrávajúca sa na viacerých úrovniach (miestna, regionálna, národná, medzinárodná) a 
smerujúci prostredníctvom uplatňovania praktických nástrojov a inštitúcií k takému modelu 
fungovania spoločnosti,  ktorý kvalitne uspokojuje materiálne, duchovné a  sociálne potreby a 
záujmy ľudí, pričom rešpektuje hodnoty prírody a neprekračuje medze únosnej zaťažiteľnosti 
(kapacity) prírody, resp. krajiny a jej zdrojov.  

Trvalý platobný príkaz - trvalý platobný príkaz sa používa pri pravidelných (obvykle 
mesačných) úhradách, pri ktorých je vopred známa uhrádzaná suma. Majiteľ účtu, pri 
vytvorení trvalého platobného príkazu, stanoví číslo účtu prijímateľa, výšku sumy, čas 
platnosti príkazu, periodicitu uhrádzania a dátum splatnosti. 

Tržby – suma peňažných prostriedkov získaná predajom tovaru a služieb za určité obdobie; 
hlavná zložka výnosov. 

 

– U – 
 

Upisovanie - je nadobudnutie finančných nástrojov od ich emitenta pri ich vydaní na účely 
ich predaja tretím osobám. Umiestňovaním sa rozumie zabezpečovanie predaja finančných 
nástrojov pre emitenta pri ich vydaní. Pevným záväzkom sa rozumie záväzok zabezpečiť 
predaj finančných nástrojov za vopred dohodnutú cenu vrátane záväzku odkúpiť od emitenta 
nepredané finančné nástroje. 

 
– Ú – 
 

Účet analytický - vytvára sa podľa informačných potrieb používateľa (napr. konateľa, 
spoločníka). Analytické účty sa vytvárajú ku konkrétnym syntetickým účtom (napr. účet 501 - 
Spotreba materiálu môže obsahovať analytické účty - Drobný majetok, Kancelárske potreby, 
Spotreba pohonných látok atď.). Účtovníctvo vďaka evidencii na analytických účtoch 
poskytuje podrobnejšie informácie pre potreby riadenia podniku. 

Účet syntetický - položka v účtovom rozvrhu, na ktorej sa účtujú skutočnosti, ktoré sú 
predmetom účtovníctva. Účtujú sa na ňom transakcie, ktoré pre potreby používateľa 
informácií z účtovníctva je možné rozčleniť na analytické účty (napr. účet na ktorom sa 
evidujú záväzky voči dodávateľom možno rozčleniť na analytické účty - dodávatelia zo 
Slovenska, dodávatelia v rámci EÚ, dodávatelia mimo EÚ, dodávatelia z USA). 

Účtovná závierka - štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. 
Poskytuje sa osobám, ktoré tieto informácie využívajú. V jednoduchom účtovníctve sa okrem 
úvodnej strany účtovná závierka skladá z výkazu o príjmoch a výdavkoch a výkazu o majetku 
a záväzkoch. V podvojnom účtovníctve sa okrem úvodnej strany skladá účtovná závierka zo 
Súvahy, Výkazu ziskov a strát a Poznámok. 
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Úrok - je cena peňazí za ich poskytnutie na vopred dohodnuté obdobie. Pri vkladoch je to 
suma, ktorú platí banka klientovi, pri úveroch je to suma, ktorú platí klient banke. Je to tiež 
suma, ktorú finančné inštitúcie, štát alebo korporácie platia za používanie peňazí investora. 

Úrok z omeškania - je suma, ktorú musí dlžník uhradiť banke v prípade omeškania splátky 
úveru. Spôsob výpočtu a výška úrokovej sadzby je stanovená v zmluve a vo všeobecných 
obchodných podmienkach. 

Úroková miera - cena, ktorú zaplatíte za vypožičanie peňazí na určité obdobie. Vyjadruje sa 
ako percento z peňažnej sumy požičanej na jeden rok. 

Úroková sadzba - je cena peňazí (úverov a vkladov) vyjadrená v percentách, daná ako pomer 
úroku a vkladu. 

Úver - je produkt, pri ktorom banka poskytne na isté, vopred stanovené obdobie, určenú sumu 
peňazí a klient sa zaviaže poskytnuté prostriedky vrátiť a zaplatiť úrok. 

Úverové skóre - štatistická miera bonity žiadateľa o úver, ktorá predstavuje pravdepodobnosť 
splatenia úveru. 

Úverový register - spravuje informácie o úveroch, o povolenom prečerpaní na účte, 
vydaných kreditných kartách, podaných žiadostiach o úver klientov v bankách. Každý klient 
má pravo dozvedieť sa, aké informácie o ňom úverový register vedie. Tieto informácie bývajú 
spoplatnené. Informácie z úverového registra výrazne znižujú náklady, spojené s hodnotením 
schopnosti klienta splácať úver. 

Úveru schopný, bonitný - predpoklad, že konkrétny dlžník má dostatočný majetok, aktíva 
a/alebo inklináciu splácať pôžičku. 

Úžerník - osoba, ktorá požičiava peniaze za neprimerané úroky. 

 

– V – 
 

Valuta - je cudzia mena v hotovostnej podobe. 

Valutový kurz - je výmenný pomer dvoch mien, v prípade hotovostných operácií – napr. pri 
zámene peňažných prostriedkov v banke alebo zmenárni. 

Variabilná úroková sadzba - je pri úveroch úroková sadzba, ktorej výška sa počas trvania 
úveru mení v závislosti od trhových podmienok. Najčastejšie sa variabilná úroková sadzba 
prispôsobuje zmenám základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky a sadzbám, za 
ktoré si banky požičiavajú medzi sebou (EURIBOR). 

Variabilný symbol - je maximálne 10-miestne číslo, ktoré je spolu s konštantným symbolom, 
číslom účtu platiteľa a príjemcu, sumou, menou a dátumom splatnosti, súčasťou prevodného 
príkazu. Vyplnenie variabilného symbolu nie je povinné. Slúži na identifikáciu platby medzi 
klientmi banky. 

Verbálna komunikácia - realizuje sa pomocou jazykových prostriedkov     

Verejné financie – finančné zdroje sústredené v štátnom rozpočte a v miestnych rozpočtoch. 
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Verejný ochranca práv (ombudsman) - je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý  
v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva  a slobody fyzických 
osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej 
moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. 
V zákonom ustanovených prípadoch s verejný ochranca  práv môže podieľať na uplatnení 
zodpovednosti osôb pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby porušili základné 
právo alebo slobodu fyzických osôb a právnických osôb. Všetky orgány verejnej moci 
poskytnú verejnému ochrancovi práv potrebnú súčinnosť. 

Verejný sektor – parlament, vláda, inštitúcie štátnej správy, miestnej a regionálnej 
samosprávy, ktoré plnia ekonomické a sociálne funkcie. Jeho existencia je spojená so zásahmi 
štátu do trhového mechanizmu, ktorý nie je schopný plniť všetky ekonomické funkcie. Svoju 
činnosť financuje z verejných zdrojov (najmä daní). 

Verejný statok – základné služby školstva a zdravotníctva, ďalej armády, polície, verejnej 
správa atď., ktoré poskytuje štát. Náklad na verejné statky sa hradia z daní. 

Veriteľ -  je jedna zo zmluvných strán úverového vzťahu, väčšinou banka, ktorá poskytla 
klientovi ─ dlžníkovi na stanovenú dobu peňažné prostriedky. 

Vidiecky CR a agroturistika - zahŕňa činnosti spojené s cestovaním a pobytom ľudí vo 
vidieckom prostredí. S tým sú spojené rekreačné činnosti ako jazda na koni, poľovníctvo, ale 
aj tradície a remeslá napr. ľudové slávnosti tanec, hudba, čipkárstvo, hrnčiarstvo, príprava 
gastronomických špecialít, kosenie, výroba tradičných ľudových predmetov. 

Vinkulácia - je blokácia peňazí na účte klienta, v prospech banky alebo iného subjektu. 

Virálny marketing - je šírenie určitého oznámenia samotnými zákazníkmi. Nástrojom pre 
virálny marketing je e - mail, chat, diskusné fóra a Facebook. Prostredníctvom týchto 
nástrojov je možno zasiahnuť podstatnú časť populácie v rekordne krátkom čase. Každá sieť 
má svoje špecifiká, svojich stálych používateľov, a preto sa ku každej z nich  musí 
pristupovať diferencovane vzhľadom na informáciu, ktorá má byť prezentovaná . 

Vklad - sú peniaze, vložené na účet klienta. 

Vklad spoločníka - je súhrn peňažných prostriedkov (peňažný vklad) a iných peniazmi 
oceniteľných hodnôt (nepeňažný vklad), ktoré spoločník vkladá do spoločnosti a podieľa sa 
nimi na výsledku podnikania spoločnosti. 

Vkladná knižka - je základný vkladový produkt bánk. Ide o formu cenného papiera, ktorý 
potvrdzuje, že banka prijala od majiteľa peniaze (vklad). Vkladná knižka môže byť vedená v 
domácej aj v zahraničnej mene. 

Vlastné imanie - tvoria vlastné zdroje financovania obchodného majetku podnikateľa podľa 
osobitného predpisu. 

Voľný statok – statok (produkt prírody), ktorého je dostatok. Vplyvom jeho zásob alebo 
v dôsledku znečisťovania sa stávajú vzácnymi a menia sa na ekonomické statky (napr. pitná 
voda). 

Výkaz o majetku a záväzkoch - súčasť účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve, ktorá 
poskytuje informácie o stave majetku a záväzkoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka (zvyčajne k 31.12.). 
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Výkaz o príjmoch a výdavkoch - súčasť účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve, 
ktorá poskytuje informácie o príjmoch a výdavkoch daňovníka za dané účtovné obdobie. 

Výkaz ziskov a strát - súčasť účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve, ktorá poskytuje 
informácie o nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za dané účtovné obdobie. 

Výkony podniku – výsledok transformačného reprodukčného procesu podniku. 
V naturálnom vyjadrení množstvo tovaru a služieb; vo finančnom vyjadrení objem tržieb 
(výnosov) v peňažných jednotkách. 

Výluky z poistenia - udalosti, riziká alebo predmety, na ktoré sa dohodnuté poistenie 
nevzťahuje. Sú dôležitou súčasťou poistných podmienok. 

Výnosy – zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá 
spoľahlivo oceniť. Výnosy vznikajú dňom predaja tovarov alebo služieb, bez ohľadu na deň 
úhrady. Hlavným výnosom sú tržby. Výnosom z obchodnej činnosti je marža (tržby mínus 
náklady na nakupované tovary a služby). Výnos môže vznikať aj ako prirážka 
k nakupovaným službám a tovarom. 

Výpovedná lehota - pri vkladoch je doba, počas ktorej vkladateľ nemôže disponovať 
peniazmi bez toho, aby stratil časť úroku alebo zaplatil poplatok za predčasný výber. 

Výrobné zdroje/činitele – pôda a prírodné zdroje, práca (činnosť človeka) a kapitál (stroje 
a zariadenia, finančný kapitál), ktoré sa používajú v transformačnom reprodukčnom procese 
na vytváranie finálnych výrobkov. 

Výskum trhu – sústreďovanie, zaznamenávanie a rozbor informácií týkajúcich sa prechodu 
tovaru a služieb od producentov k spotrebiteľom. 

Výsledok hospodárenia - výsledok činnosti účtovnej jednotky za dané účtovné obdobie. 
Vypočíta sa ako rozdiel príjmov a výdavkov (v jednoduchom účtovníctve), resp. ako rozdiel 
nákladov a výnosov (v podvojnom účtovníctve). 

Vzdelanosť – stav osvojovania si vedomostí, poznávacích spôsobilostí a schopností na 
základe školského vzdelania, učenia, rozumovej výchovy, životných a pracovných skúseností 
a samovzdelávania. 

Vzdelanostná úroveň – štatisticky vyjadrená vzdelanosť obyvateľstva štátu, národa alebo 
sociálnej skupiny. 

Vzťahy s verejnosťou - princíp vzťahov s verejnosťou spočíva vo vybudovaní dobrých 
vzťahov medzi širokou verejnosťou a firmou, to znamená zámerné, plánované a dlhodobé 
úsilie vytvárať a podporovať vzájomné pochopenie a súlad medzi firmou a jej verejnosťou 
smerom k vytváraniu pozitívneho imidžu, v obrane proti nepriaznivým informáciám o firme 
a v usporadúvaní rôznych akcií. Jej hlavná úloha spočíva v informačnej, stabilizačnej, 
harmonizačnej funkcii a funkcii zastupovania záujmov vo vzťahu so zástupcami 
zákonodarných orgánov ako aj v budovaní predstavy o firme, výrobkoch a osobách.  
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Zabezpečenie úveru - v prípadoch, keď bonita klienta nie je postačujúca, alebo to stanovuje 
zákon (napríklad v prípade hypotekárnych úverov), banka podmieňuje poskytnutie úveru jeho 
zabezpečením. Najčastejšie ide o zabezpečenie záložným právom na nehnuteľnosť, 
hnuteľným majetkom (auto) alebo ručiteľom. 

Zábezpeka - majetok, ktorý sa dlžník zaviazal odovzdať veriteľovi v prípade nesplácania. 

Zájazd - vopred pripravená a zorganizovaná kombinácia najmenej dvoch služieb. 

Zákazník – jednotlivec alebo organizácia, ktorá sa rozhoduje o kúpe, používaní alebo 
spotrebe tovarov a služieb. 

Základ dane z príjmov - zistí sa ako rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami a daňovými 
výdavkami. Pri fyzických osobách sa zistí ako súčet osobitného základu dane z kapitálového 
majetku a čiastkových základov dane zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej 
zárobkovej činnosti, z prenájmu, z použitia diela a umeleckého výkonu a z ostatných príjmov 
po úprave o odpočet daňovej straty, odpočet nákladov na výskum a vývoj a nezdaniteľné časti 
základu dane. Pri právnických osobách sa základ dane zistí úpravou výsledku hospodárenia o 
pripočítateľné a odpočítateľné položky a po úprave o odpočet daňovej straty a odpočet 
nákladov na výskum a vývoj. 

Základná úroková sadzba - sadzba Európskej centrálnej banky, ktorú Európska centrálna 
banka stanovuje a zverejňuje pre hlavné refinančné obchody, vykonávané Eurosystémom v 
rámci Európskeho systému centrálnych bánk. Od tejto sadzby sa odvíjajú všetky úrokové 
sadzby úverov a vkladov pre klientov. 

Základné imanie (s.r.o.) - vyjadruje súhrn peňažných a nepeňažných vkladov spoločníkov 
do spoločnosti. Povinné minimálne základné imanie, ktoré musia spoločníci vložiť do 
spoločnosti, je stanovené v Obchodnom zákonníku. Základné imanie sa vytvára povinne 
v spoločnosti s ručením obmedzeným a v akciovej spoločnosti. Jeho výška sa zapisuje do 
obchodného registra. 

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame – ustanovuje všeobecné požiadavky na reklamu, 
požiadavky na reklamu niektorých produktov, ochranu spotrebiteľa a podnikateľov pred 
účinkami neprípustnej porovnávacej reklamy a pôsobnosť orgánov verejnej správy pri výkone 
dozoru alebo dohľadu nad dodržiavaním tohto zákona. Tento zákon sa použije, ak osobitný 
zákon neustanovuje inak. 

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 
č 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov – upravuje práva spotrebiteľov 
a povinnosti výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov, pôsobnosť orgánov verejnej 
správy v oblasti ochrany spotrebiteľa, postavenie právnických osôb založených alebo 
zriadených na ochranu spotrebiteľa a označovanie výrobkov cenami. Tento zákon sa vzťahuje 
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ak k plneniu dochádza na území Slovenskej 
republiky alebo ak plnenie súvisí s podnikaním na území Slovenskej republiky.  
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Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodom registri - upravuje zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do 
obchodného registra, obsah zbierky listín, postup pri zápise údajov do obchodného registra, 
zápise zmeny zapísaných údajov a výmaze zapísaných údajov, podmienky zápisu údajov do 
obchodného registra, ukladanie listín do zbierky listín, nahliadanie do obchodného registra, 
vyhotovovanie výpisov, odpisov a potvrdení z obchodného registra, ako aj vyhotovovanie 
kópií listín a potvrdení zo zbierky listín.  

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii – zák. č. 7/2005 Z. z. upravuje riešenie úpadku 
dlžníka speňažením majetku dlžníka a kolektívnym uspokojením jeho veriteľov alebo 
postupným uspokojením veriteľov dlžníka spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom 
pláne; zákon upravuje aj riešenie hroziaceho úpadku dlžníka a oddlženie fyzickej osoby. 
Dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený. Základným rozdielom medzi 
reštrukturalizáciou a konkurzom podľa tohto zákona je v tom, že v konkurze správca ukončí 
prevádzku a speňaží všetok majetok spoločnosti, pričom v reštrukturalizácii spoločnosť po 
dohode s veriteľmi uzavretej vo forme reštrukturalizačného plánu, ktorý je potvrdený súdom, 
pokračuje ďalej v podnikaní. Takáto dohoda najčastejšie obsahuje posun lehoty splatnosti 
záväzkov spoločnosti a ich celkové zníženie. Rovnako sa však stretávame s poskytnutím 
nového úveru, predajom podniku, či vstupom nového investora do spoločnosti. 

Zákon o živnostenskom podnikaní - zák. č. 455/1991 Zb. (Živnostenský zákon) upravuje 
podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním. 

Zákonník práce - zák. č. 311/2001 Z. z. upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy 
v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb a pre právnické osoby alebo fyzické 
osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy. 

Zamestnanec - je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje 
osobitný predpis aj v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa  závislú 
prácu. 

Zamestnávateľ - je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu 
fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj 
v obdobných pracovných vzťahoch. Zamestnávateľ vystupuje v pracovnoprávnych vzťahoch 
vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto  vzťahov. 

Zápisom práv k nehnuteľnostiam - sa rozumie vklad, záznam a poznámka. Zápisy práv 
k nehnuteľnostiam majú právotvorné, evidenčné alebo predbežné účinky podľa tohto 
katastrálneho zákona. 

Závislá  práca - je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa 
a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom  pre zamestnávateľa, podľa pokynov 
zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom, za mzdu alebo 
odmenu. 

Závislá činnosť - činnosť vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a 
podriadenosti zamestnanca. Ide o činnosť vykonávanú zamestnancom pre zamestnávateľa 
podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom. 

Zdaniteľná osoba - každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť 
bez ohľadu na účel a výsledky tejto činnosti. 
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Zdaniteľný príjem - príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený (napr. 
príjem zo závislej činnosti, príjem z podnikania). Zdaniteľný príjem je pojem definovaný v 
zákone o dani z príjmov. 

Zisk – kladný rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. 

Zmiešané hospodárstvo – kombinácia trhovej ekonomiky a príkazovej ekonomiky. 
Subjektmi zmiešaného hospodárstva sú domácnosti, podniky a štát. 

Značka - to je meno, symbol, farba, design, obraz, slovné spojenie alebo ich kombinácia. 
K základnej funkcii značky patrí identifikácia výrobkov a služieb danej firmy a odlíšenie od 
konkurencie. Medzi ďalšie funkcie značky sa radí funkcia ochranná, ktorá zaručuje právnu 
ochranu unikátnosti produktu a funkcia komunikačná, ktorá je určitou formou reklamy. 
Spotrebitelia považujú značku za významnú súčasť výrobku, ktorá významne prispieva k jeho 
hodnote. 

Značka cieľového miesta – slovný alebo obrazový symbol (logo) umožňujúci odlíšiť cieľové 
miesto na trhu; pre zákazníka je zárukou stálej kvality uľahčuje mu rozhodovanie. 

Zodpovednosť – vo všeobecnosti ako povinnosť za niečo ručiť, v prípade manažérov za 
splnenie úloh prislúchajúcich do náplne činnosti nimi riadených útvarov, za splnenie 
stanovených cieľov, môže byť doplnená o hmotnú zodpovednosť tzn. Ručenie za zverené 
hmotné alebo finančné prostriedky, poprípade môže ísť o právnu zodpovednosť- tzn. Ručenie 
za následky vlastného chovania s právania sa v organizácií( napr. daňového poradcu) ako aj 
organizácie ako celku ( napr. dodávateľa za oneskorené dodanie tovaru). 
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Živnosť - je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú 
zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených Živnostenským 
zákonom. Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba (živnostník) alebo  právnická osoba, ak 
splní podmienky ustanovené týmto zákonom. 

Životná úroveň - celková úroveň komfortu jednotlivca, domácnosti, obyvateľstva, meraná 
množstvom tovarov a služieb, ktoré títo spotrebúvajú. 

Životné poistenie - samostatný druh poistenia, zahrňujúci poistenie pre prípad smrti, dožitia, 
poistenie vena, investičné poistenie, kapitálové poistenie. Delí sa na rezervotvorné, pri ktorom 
má poistený právo na odkúpnu hodnotu v prípade skoršieho zániku, a na rizikové, pri ktorom 
sa odkúpna hodnota netvorí. 

Životné prostredie – súhrn materiálnych a duchovných hodnôt, v ktorom sa odohráva, 
formuje a pretvára život človeka a spoločnosti. 

Životný štýl - je spôsob života vyjadrený psychografickými faktormi Ide tu o meranie 
základných charakteristík spotrebiteľa, označovaných skratkou AIO, t. z. činnosti (activities) 
– práca, koníčky, šport a pod., záujmy (interests) – móda, rodina, rekreácia a pod., názory 
(opinions) –  na spoločenské otázky, obchod, produkty a pod. V spotrebiteľskom správaní je 
dôležité nájsť spojitosť medzi osobami reprezentujúcimi určitý životný štýl a štruktúrou 
spotreby. 



– 44 – 

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 

 

BEDNÁROVÁ, L., V. ALI TAHA, M. SIRKOVÁ. 2012.  Interkulturálny manažment 
a podniková kultúra. 2. dopl. vydanie. Prešov: Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v 
Prešove. ISBN 978-80-89568-56-7.  

CIBÁKOVÁ, V. , G. BARTÁKOVÁ. 2007. Základy marketingu. Bratislava: IURA Edition.  

224 s. ISBN 978-80-8078-156-9. 

DUFINEC, I., J. FABIANOVÁ. 2008. Základy mikroekonómie a podnikovej ekonomiky. 

Košice: VŠBM, 2008. 116 s. ISBN 978-80-89282-24-1. 

GECELOVSKÝ, V., KMEC M., MARINICOVÁ, M. 2011. Prešov: Vysoká škola 

medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. 121 s. ISBN 978-80-89372-12-6. 

GÚČIK, M. 2001. Cestovný ruch. ISBN 978-80-10-01507-8 

KITA, J. a kol. 2005. Marketing. Bratislava: JURA Edition. 393 s. ISBN 80-80787-049-8. 

KOTLER, P., G. ARMSTRONG. 2004. Marketing. 6. vyd. Praha: Grada Publishing. 856 s.  

ISBN 80-247-015-3. 

KOTLER, P., K. L. KELLER. 2007. Marketing management. 12 vyd. Praha: Grada 

Publishing. 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5. 

KRAUS, J. a kol. 2008. Slovník cudzích slov (akademický). 3. vyd. Bratislava: Slovenské 

pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. 1053 s.  ISBN 978-80-10-01425-5. 

MAGULA, J. 2003. Anglicko-slovenský a slovensko-anglický Ekonomický slovník. 

Rožomberok: EPOS. 508 s. ISBN 80-8057-553-3. 

MARINICOVÁ, M. 2011. Marketing služieb (nielen pre oblasť súkromnej bezpečnosti).  

Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. 161 s. ISBN 978-

80-89372-34-8.  

MIKOLAJ, J. a kol. 2004. Terminológia bezpečnostného manažmentu. Košice: Multiprint 

s.r.o. 191 s.  ISBN 80-969148-1-2. 

MOI, A. 2002. Základy manažmentu Efektívny marketing. Bratislava: Slovart. 72 s. ISBN 80-

7145-650-0. 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006, ktorým sa zavádza štatistická 

klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 z 20. 12. 2006, s účinnosťou  od 1. 1. 

2008 



– 45 – 

REMIŠOVÁ, A. 2011. Etika a ekonomika. Bratislava: Kalligram, s. r. o.. ISBN 978-80-8101-
402-4 

SIRKOVÁ M. 2015. Etika podnikania a firemná kultúra. Prešov: Bookman, s. r. o. ISBN 
978-80-8165-119-9. 

SMERNICA Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 2006/123 z 12. decembra 2006 

o službách na vnútornom trhu, Úradný vestník Európskej únie L 376/36-68 (SK) z 27.12.2006 

STN EN ISO 9001:2009. Systémy manažérstva kvality, platná od 1. 2. 2009 

ŠÍBL, D.  a kol. 2002. Veľká ekonomická encyklopédia. EAN 978-8089085040. 

ŠKVARENINOVÁ, O. 2004. Rečová komunikácia. 2. vyd. Bratislava: Slovenské 

pedagogické nakladateľstvo. 278 s. ISBN 80-08-00290-9.    

ŠPAČEK, L. 2012. Malá kniha etikety pre manažérov. Praha : Mladá fronta, a.s.. ISBN 978-
80-204-2846-2 

ŠRONĚK, I. 2005. Diplomatický protokol a praktické otázky spoločenské etikety. Praha : UK, 
Nakladatelství Karolinum. ISBN 80-246-0247-4 

ŠTEFKO, R. 2001. Personálna práca v hyperkonkurenčnom prostredí a personálny 

marketing. Bratislava: R. S. Royal Service s.r.o.87 s. ISBN 80-968379-4-X. 

Vyhláška  ŠÚ SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia ekonomických 

činností od 1. 1. 2008 

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame 

Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore 

Zákon č. 221/1996 Zb. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky 

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon 

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok 

Zákon č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch 

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky 

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách 

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 



– 46 – 

Zákon č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii 

Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 

k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 

Zákon č. 103/2007 Z. z.  o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o Tripartite) 

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri 

Zákon č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa 

Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (colný zákon) 

 

Zdroje dostupné na domácich a zahraničných internetových stránkach: 

 

http://www.minv.sk 

http://www.zbierka.sk 

http://www.nbu.sk 

http://www.edu.gov.sk 

http://www.union-network.org 

http://www.vucpo.sk 

http://www.minv.sk/usbs 

http://www.poprad.sk 

http://www.sk.wikipedia.org/wik/Ekonomika 

http://www.zomo.sk 

http://www.coess.org 

http://www.infostat.sk/ELIS/RES/okec.htm 

http://www.eprogress.sk/post/merat-alebo-hádat-386 

https://uctovnajednotka.sk/uctovnicky-slovnik/ 

http://unstats.un.org/pop/dVariables/DRetrieval.aspx 

http://www.mandk.cz/view.php?cisloclanku=2009050008 

http://www.pearsoned.co.uk/kotler 

 



 

Maturitná skúška vyvoláva u jednotlivých ľudí rôzne predstavy a asociácie. Pre matu-
rantov je to niekedy slovo plné hrôzy, strachu a očakávania a pre tých, ktorí ju majú  dávno za 
sebou, je to už iba „formalita“. Každopádne, maturitná skúška je spôsobom ukončenia stredo-
školského štúdia, pričom jej cieľom je overenie nadobudnutých vedomostí a zručností, 
v rozsahu učiva všeobecných i odborných vyučovacích predmetov, určených vzdelávacími 
štandardmi. 

Stotožňujem sa s názorom autorského kolektívu pedagógov , že predkladaný učebný 
materiál je určený nielen pre našich žiakov, ale aj pre žiakov rôznych iných typov stredných 
škôl, ktorí si potrebujú osvojiť základné odborné pojmy a pristúpiť tak k maturitnej skúške 
zodpovedne pripravení.  

Predkladaný slovník je dôsledne prepracovaný tak, aby bol pre čitateľa jasný 
a jednoduchý zároveň. Ponúka množstvo užitočných informácii v zrozumiteľnej a pochopi-
teľnej podobe. Zo štylizácie a formulácie textu je zrejmé, že tím autoriek má bohaté poznatky 
a aj skúsenosti. Maturitný slovník chce byť pozitívnym prínosom pre prípravu a úspešné vy-
konanie maturitnej skúšky, ale aj pre formovanie prístupov a potrieb mladých ľudí, ktorí sa 
budú angažovať v podnikateľskej sfére a svojimi vedomosťami budú túto sféru  rozvíjať, nie-
len v ekonomickej, ale aj v etickej rovine.  

Vedenie Strednej odbornej školy podnikania v Prešove poteší, ak aj jeho využitím bu-
dú žiaci úspešní pri „skúškach dospelosti“ a po opustení brány školy  dokážu nielen úspešne 
pokračovať v ďalšom vzdelaní, ale aj    rýchlo a adekvátne uplatniť sa v praktickom živote.   

 

Riaditeľ SOŠ podnikania 

Ing. Stanislav Kuchta, MBA 
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