
Cieľ projektu  
	 Rozšíriť vedomosti a informácie mladých ľudí - rodičov o možnostiach 
založenia vlastného podnikania so zameraním na rodičov z vidieckeho prostredia 
počas poberania materského alebo rodičovského príspevku. Podpora rozvoja 
podnikateľských zručností a podnikavosti vidieckej mládeže.  
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MLADÍ VIDIECKI RODIČIA V PODNIKANÍ 
Malá škola podnikania počas poberania materského, 

rodičovského príspevku.

MŠVVAŠ ODBOR MLÁDEŽE                                            PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY 4. DECEMBRA 2018

Vyškoliť mladých 
rodičov z vidieckeho 

prostredia pre 
založenie 

podnikaniapočas 
poberania 

rodičovského 
príspevku alebo 

materského príspevku. 

Vytvoriť analýzu 
motivačných faktorov, 
prekážok, ich riešení 

mladých rodičov, 

ktorej súčasťou je aj 
ich podnikateľská 

činnosť. 

 Vytvoriť príručku 
obsahujúcu odborné 

informácie a príklady 

dobrej praxe týkajúce 
sa podnikania počas  

rodičovskej dovolenky 
mladých ľudí. 

Právne podmienky 
podnikania počas 

poberania materskej 
alebo rodičovského 
príspevku z pohľadu 

Živnostenského 
úradu.

1
Nepravidelný 
príjem a jeho 

právne postavenie 
v Občianskom a 

Obchodnom 
zákonníku.

 Otec/matka je 
SZČO s pohľadom 

na materské/
rodičovský 
príspevok. 
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Pravidlá týkajúce 
sa matky v čase 
keď otec poberá 

materské. 

Predaj z dvora 
(zelenina, ovocie) 

Predaj 
spracovaných 

produktov 
(lekváre…). 
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Myšlienka vytvorenia 
projektu 
V roku 2016 a 2017 sme realizovali v niektorých 
o b c i a c h h o r n e j O r a v y s m i e s t n y m i 
samosprávami  stretnutia zamerané na analýzu 
problémov, s ktorými sa stretávajú mladí ľudia v 
obci. Výstupy tvorili základ pre  rozšírenie 
činnosti samosprávy pre miestnu mládež. Svoje 
podnety na stretnutiach prinášali aj mladí rodičia 
do 30 rokov, ktorí v obcí žijú. Jeden z problémov, 
ktorý pomenovali, bolo málo možností na 
vidieku, kde by mohli uplatniť svoje dary a tým 
zlepšiť finančnú situáciu mladej rodiny. A to bola 
prvotná myšlienka spustenia tvorby týchto  
vzdelávacích workshopov.  

Zo skúsenosti mladých rodín vieme, že s 
nástupom na materskú či rodičovskú dovolenku 
mnoho mladých rodín rieši otázku ako zvýšiť 
príjem do rodinného rozpočtu, ktorý väčšinou po 
skončení poberania materského výrazne klesne. 
Jednou z možností je aj predaj vlastných 
výrobkov, či iná forma podnikania. Nakoľko však 
mladí ľudia nemajú dostatok informácií o tejto 
problematike, majú z toho strach a tieto 
možnosti nevyužívajú. Misiou našej organizácie 
je vyvíjať aktivity, ktoré prispievajú k osobnému i 
odbornému rastu mladých ľudí, vrátane mladých 
rodín. Preto sme sa rozhodli zrealizovať sériu 
workshopov pre mamičky a oteckov, na ktorých 
odborníci túto tému z viacerých uhlov pohľadu 
vysvetlia a budú pripravení zodpovedať prípadne 
otázky účastníkov. 

„Program pre deti s 
animátorkami“ 

Na workshops si rodičia mohli priniesť so 
sebou aj svoje deti v neobmedzenom 
počte. Deti mali počas workshopu  pre 
mamičky a oteckov vlastný program s 
animátorkami vo vedľajšej miestnosti 
zariadenia, v ktorom sa workshopy 
realizovali. Na každom workshope boli 
často krát deti rôznej vekovej kategórie. 
Mamičky a oteckovia okrem toho, že 
prihlasovali na workshop seba prihalsovali 
aj svoje deti tak sme sa vopred s 
animátorkami vedeli pripraviť na počet 
detí, ktoré prídu a v akej vekovej aktegóri. 
V závislosti od veku si animátorky rozdelili 
kompetencie a aktivity, ktoré s deťmi 
realizovali počas vedenia workshopu.  
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FORMA WORKSHOPOV 
Workshopy mali rôzny priebeh v závislosti od témy, 
nie všetky témy umožňovali interakciu pomocou hier, 
skôr sú workshopy postavené na praktických 
príkladoch od odborníkov z praxe a diskusí s 
účastníkmi na ich príkladoch zo života. 
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Užitočné zdroje 
Zákon č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní 
Zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej 
registračnej pokladnice 
www.financnasprava.sk 
www.zrsr.sk 
www.socpoist.sk 
www.uspesne-podnikanie.sk 
Web stránky jednotlivých zdravotných poistovní 
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Právne podmienky podnikania 
počas poberania materskej alebo 

rodičovského príspevku z pohľadu 
Živnostenského úradu.

1

“Životným úsilím každého človeka, ak hovorím o peniazoch by malo byť: zarobiť, koľko sa len dá, 
nasporiť, čo môžete a pomôcť ostatným, koľko len vládzete.” (Bill Gates)
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https://www.financnasprava.sk/
http://www.zrsr.sk/
https://www.socpoist.sk


Terminológia 

Podnikanie - živnosť 
Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo 
vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom 
dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného 
pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť 
registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu 

Fyzická osoba 
to je bežný občan, ktorý vystupuje sám za seba, nereprezentuje 
žiadnu organizáciu. Ak chcete bežný občan podnikať, bude 
podnikať ako fyzická osoba – živnostník či SZČO. Fyzická 
osoba získava spôsobilosť na právne úkony dovŕšením 
dospelosti, teda plnoletosťou. 

Právnicka osoba 
týmto spojením sa rozumie organizácia, ktorá bola vytvorená 
na nejaký účel. Môže to byť organizácia, ktorá podniká 
(podnikateľský subjekt), napríklad spoločnosť s  ručením 
obmedzeným (s.r.o.), akciová spoločnosť (a.s.), nadácia, štátna 
organizácia, banka, ministerstvo, obec a pod. 

Príklad dobrej praxe 

Daňovník fyzická osoba  nemá  povinnosť podať daňové 
priznanie: 

• ak celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v  roku 2018 
nepresiahnu sumu 1915,01 eura s výnimkou 
daňovníka, ktorý vykázal daňovú stratu, alebo 

• ak   dosiahol za zdaňovacie obdobie roku 
2018 len príjmy zo závislej činnosti, ktorých výška 
prevýši sumu 1 915,01 eura a nie je povinný 
podať daňové priznanie  

•  ak má len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (ak 
sa nerozhodne, že daň vyberanú zrážkou sa nebude 
považovať za preddavok). 

Daňovník má príjmy len zo zamestnania 
Daňovník bol celý rok 2018 zamestnaný a dosiahol len 
zdaniteľné príjmy zo zamestnania vo výške 15 000 eur. Má 
tento daňovník povinnosť podávať daňové priznanie za rok 
2018? Nie, ak požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie 
ročného zúčtovania. Ak však nepožiada o vykonanie ročného 
zúčtovania, je povinný podať daňové priznanie. 

Zákon o používaní elektronickej registračnej 
pokladne 
Tento zákon sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú 
osobu, ktorá  
-  na základe oprávnenia na podnikanie (§ 2 ods. 2 Ob.Z.) 
predáva tovar alebo poskytuje službu  

- na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo 
územia Slovenskej republiky, ak predáva tovar alebo poskytuje 
službu na území Slovenskej republiky 

Kedy musíte platiť odvody - SZČO musí platiť 

Zdravotné poistenie odo dňa, keď sa stane samostatne 
zárobkovo činnou  osobou  (napríklad odo dňa ohlásenia 
živnosti). Výnimkou sú SZČO, u ktorých dochádza pri začatí 
vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti k súbehu 
platiteľov zdravotného poistenia (napríklad sú súčasne 
študentom, zamestnancom, dôchodcom). Vtedy nemusia do 
zdravotnej poisťovne platiť preddavky. Na ďalší rok im 
poisťovňa zdravotné zúčtuje a oni ho budú musieť doplatiť.  

Sociálne poistenie musia SZČO platiť od 1. júla po roku, za 
ktorý ich príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej 
činnosti presiahne určitú výšku. (Tou hranicou je podľa 
zákona  zárobok vyšší ako 12-násobok 50 % priemernej 
mesačnej mzdy za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza 
kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné). 

Príklad č. 1: Podnikateľ dosiahol v roku 2017 príjmy vo výške 
8400 Eur, v podanom daňovom priznaní za rok 2017 vykázal 
základ dane na riadku 43 – 4 600 Eur. V daňovom priznaní 
uviedol preukázateľne zaplatené poistné vo výške 2 100 Eur. 
Aký vymeriavací základ mu vypočíta Sociálna poisťovňa a aké 
mesačné odvody bude platiť? Nakoľko jeho príjmy v roku 2017 
presiahli hranicu 5472 Eur, vzniká mu povinnosť platiť odvody 
do Sociálnej poisťovne. Vymeriavací základ mu Sociálna 
poisťovňa vypočíta nasledovne: základ dane z riadku 43 (4600 
Eur) + preukázateľne zaplatené poistné (2100 Eur) = 4600 + 
2100 = 6700 / 1,486 = 4508,74 / 12 = 375,72 Eur. 
Vymeriavací základ podnikateľa je vo výške 375,72. Nakoľko 
jeho vymeriavací základ je nižší ako minimálny (456 Eur), 
mesačné odvody bude platiť v minimálnej výške 151,16 Eur. 

Príklad č. 2: Podnikateľ dosiahol v roku 2017 príjmy vo výške 
12 500 Eur a vykázal v podanom daňovom priznaní za rok 
2017 základ dane na riadku 43 – 8400 Eur. V daňovom 
priznaní uviedol preukázateľne zaplatené poistné vo výške 3600 
Eur. Aký vymeriavací základ mu vypočíta Sociálna poisťovňa a 
aké mesačné odvody bude platiť?Nakoľko jeho príjmy v roku 
2017 presiahli hranicu 5472 Eur, vzniká mu povinnosť platiť 
odvody do Sociálnej poisťovne. Vymeriavací základ mu 
Sociálna poisťovňa vypočíta nasledovne: základ dane z riadku 
43 (8400 Eur) + preukázateľne zaplatené poistné (3600 Eur) = 
8400 + 3600 = 12000 / 1,486 = 8075,37 / 12 = 672,94 Eur. 
Vymeriavací základ podnikateľa je vo výške 672,94. Nakoľko 
jeho vymeriavací základ je vyšší ako minimálny (456 Eur) a 
nižší ako maximálny (6384 Eur), mesačné odvody bude platiť 
vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu 672,94 = 223,07 
Eur. 
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Užitočné zdroje 
Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.  

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. 

www.podnikajte.sk 
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Nepravidelný príjem a jeho právne 
postavenie v Občianskom a Obchodnom 

zákonníku

2

“Ľudia sa obávajú neznámeho. Bez odvahy na zmenu niet zlepšenia. A tak nieto ani 
blahobytu.” (Tomáš Baťa)



Príklad dobrej praxe 

Nepravidelný / Príležitostný príjem 

Otázka č. 1 - Príjmy z prenájmu 
	 Daňovník v roku 2018 okrem príjmov zo zamestnania 

vo výške 1 500 eur 	 dosiahol príjmy z prenájmu 
vlastnej nehnuteľnosti vo výške 1 200 eur. Má 
daňovník povinnosť podať daňové priznanie za rok 
2018? 

Odpoveď č. 1 
Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti sú v roku 2018 oslobodené od 
dane z príjmov vo výške 500 eur. To znamená, že do úhrnu 
zdaniteľných príjmov daňovníka sa započítajú príjmy zo 
zamestnania vo výške 1 500 eur a príjmy z prenájmu znížené o 
výšku oslobodených príjmov, teda vo výške 700 eur (1 200 – 
500). Nakoľko úhrn zdaniteľných príjmov daňovníka za 
zdaňovacie obdobie roka 2018  (1 500 + 700 = 2 200 eur) 
prevýši sumu 1 915,01 eura, daňovník má povinnosť podať 
priznanie k dani z príjmov FO za rok 2018. 

Otázka č. 2  - Podanie daňového priznania pri 
príjmoch do výšky 1 915,01 eur 

	 Daňovník - poberateľ starobného dôchodku pracoval v 
roku 2018 na dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej 
mu plynul príjem vo výške 1 500 eur. Iné príjmy 
nemal. Musí podávať daňové priznanie, alebo musí 
požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného 
zúčtovania? 

Odpoveď č. 2 
Daňovník, ktorého príjmy nepresiahnu sumu 1 915,01 eur za 
zdaňovacie obdobie roka 2018, pričom mu zamestnávateľ 
zrážal z príjmu preddavky na daň v zmysle § 35 zákona o dani z 
príjmov, nemá povinnosť podávať daňové priznanie za rok 
2018. Je však pre neho výhodné toto daňové priznanie 
podať, aby mu správca dane na základe podaného daňového 
priznania vrátil sumu zaplatených preddavkov na daň, nakoľko 
mu nevznikla povinnosť daň platiť.  

Otázka č. 3 – Príjem z činnosti osobného asistenta 
	 Osobný asistent vykonáva prácu pre ťažko zdravotne 		
	 postihnutého občana (na základe  zmluvy o výkone 	 	
	 osobnej asistencie uzatvorenej medzi fyzickou osobou s 
	 ťažkým zdravotným postihnutím a osobným 		 	
	 asistentom v súlade so z.č.447/ 2008 Z. z o peňažných 
	 príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 	 	
	 postihnutia). Nakoľko na túto činnosť nemá povolenie, 	
	 zaradí takéto príjmy medzi ostatné príjmy podľa § 8 	 	
	 zákona o dani z príjmov? 

Odpoveď č. 3 
Daňovník svoj príjem za činnosť osobného asistenta, ktoré 
vypláca občan s ťažkým zdravotným postihnutím za výkon 
osobnej asistencie,   zaraďuje medzi príjmy podľa § 6 ods.2 
písm.b) zákona   o dani z príjmov, a to medzi príjmy z činností, 
ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním podľa osobitných  
predpisov.   Daňovú povinnosť z takto dosiahnutého príjmu je 
uvedený daňovník (osobný asistent) povinný vysporiadať 
osobne, prostredníctvom daňového priznania typ B. 

U občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý poberá 
príspevok na osobnú asistenciu, je takto   poskytnutý príspevok 
od dane z príjmov oslobodený (podľa § 9 zákona o dani z 
príjmov). 

Otázka č.4 – Príjem z poľnohospodárskej výroby 
	 Daňovník okrem príjmov zo závislej činnosti (14 500 

eur) dosiahol  v roku 2018 aj príjem z predaja 
poľnohospodárskych produktov dopestovaných vo 
vlastnej záhrade (zeleniny), pričom nejde o činnosť 
vykonávajú v rámci podnikania samostatne 
hospodár iaceho ro ľníka. Pr í jmy z predaja 
poľnohospodárskych prebytkov dosiahol vo výške 1 
500 eur, a to predajom na trhových miestach.  Je 
možné tieto príjmy považovať za príjmy z 
príležitostnej poľnohospodárskej výroby? 

Odpoveď č. 4 
Pr í jem z predaja po ľnohospodár skych produktov 
dopestovaných vo vlastnej záhrade (poľnohospodárske 
prebytky) predaných na trhoviskách,  pričom nejde o činnosť 
vykonávajú v rámci podnikania samostatne hospodáriaceho 
roľníka, je možné považovať za príjem z príležitostnej 
poľnohospodárskej výroby, nakoľko v tomto prípade kupujúci 
nevystavil žiadny účtovný doklad. Takýto príjem je oslobodený 
od dane z príjmov do výšky 500 eur.   Daňovník teda v 
podanom daňovom priznaní za rok 2018 uvedie okrem príjmov 
zo závislej činnosti aj príjem z príležitostnej poľnohospodárskej 
činnosti vo výške 1 000 eur.  

Otázka č. 5 - Príjmy z príležitostných činností  
	 Daňovník, ktorý je celý rok 2018 zamestnaný, 

príležitostne pokosí trávnik susedovi a dosiahne príjem 
100 eur za rok. Je možné takýto príjem považovať za 
príjem z príležitostnej činnosti, ktorý je oslobodený od 
dane z príjmov? 

Odpoveď č. 5 
Áno, ak sused nie je podnikateľom. 

Otázka č. 6 - Spôsob zdanenia príjmu  
Daňovník dosiahol okrem príjmov zo zamestnania (15 
800 eur)   aj   príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej 
výroby vo výške  1 750 eur. Akým spôsobom si tento 
daňovník vysporiada daňovú povinnosť za príslušné 
zdaňovacie obdobie? 

Odpoveď č. 6 
Keďže daňovník dosiahol okrem príjmov zo zamestnania aj 
príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby a celkové jeho 
zdaniteľné príjmy predstavujú sumu 17 050 eur, vznikla mu 
povinnosť podať daňové priznanie. V tomto daňovom priznaní 
vykáže okrem príjmu zo zamestnania aj príjem z príležitostnej 
poľnohospodárskej výroby  vo výške  1 250 eur (1 750 - 
500), nakoľko suma 500 eur je oslobodená od dane z príjmov.   
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Užitočné zdroje 
Sociálna poisťovňa  
https://www.socpoist.sk/  

Materské 
https://www.socpoist.sk/informacny-letak-xxa/1293s#11 - 

Facebook - daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála 

Otec na materskej 2018 
http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=156 
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 Otec/matka je SZČO s pohľadom na 
materské /rodičovský príspevok 

3

“Práca a zamestnanie nie je to isté. Zamestnanie nás živí, ale práca dáva nášmu životu 
zmysel.” (Henry Ford)

https://www.socpoist.sk/
https://www.socpoist.sk/informacny-letak-xxa/1293s#11
http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=156


Terminológia 

Materské je jedna zo štyroch dávok z  nemocenského 
poistenia, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa. 

Podľa §166 ods.1 Zákonníka práce v súvislosti s pôrodom a 
starostlivosťou o narodené dieťa patrí matke materská 
dovolenka.  Podľa Zákonníka práce má matka nárok na 
materskú dovolenku a na rodičovskú dovolenku. Otec má nárok 
na rodičovskú dovolenku. 

Nárok na materské matka/otec 

Na materskú nemá nárok každá matka/otec „automaticky“  - 
musia splniť podmienky podľa zákona o sociálnom poistení.  

• Musia byť poistení (najmenej 270 dní v období posledných 
2 rokov) 

• Po skončení poistenia byť v tzv. ochrannej lehote  
• Matka je 8 mesiacov po zániku nemocenského 

poistenia - znamená to, že ak budúca matka 
otehotnie v  čase, kedy má nem. poistenie, má 
garantovaný nárok na materské) 

• Otec je 7 ka lendár nych dní po zániku 
nemocenského poistenia. (ak nem. poistenie trvalo 
menej ako 7 kalendárnych dní, ochranná lehota je 
toľko dní, koľko trvalo nem. poistenie) 

• Ak žiada o materské ako SZČO alebo dobrovoľne 
nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 
rokov nedoplatky v sociálnej poisťovni viac ako 5,-€. 
Nedoplatok nižší ako 5,-€ sa toleruje. 

• Ak má matka/otec dve nemocenské poistenia súčasne – 
napríklad povinné poistenie zamestnanca (dohodára) 
v  pracovnom pomere a  súčasne povinné nemocenské 
poistenie SZČO nárok na materské sa posudzuje osobitne 
z každého poistenia.  

Matka splnila podmienky pre priznanie materského  

• V čase 6-8 týždňov pred termínom pôrodu určený lekárom 
požiadať v Sociálnej poisťovni o priznanie materského 

• Dôležité: Ak matka nastúpi na materské neskôr ako od 
začiatku 6 týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, nárok 
na materské zanikne matke uplynutím 28 týždňov po dni 
pôrodu – treba si na to dať pozor.  

• Počnúc kalendárnym mesiacom, v ktorom končí poberanie 
materského, jej UPSVaR na základe jej žiadosti začne 
vyplácať rodičovský príspevok. Ten jej vypláca ak kým dieťa 
nedosiahne vek 3 roky (resp.6 rokov)   

Matka nesplnila podmienky pre priznanie materského  

• Vtedy jej UPSVaR na základe jej žiadosti začne vyplácať 
rodičovský príspevok počnúc mesiacom, v  ktorom sa 
narodilo dieťa.  

Príklad dobrej praxe 

Osoba, ktorá poberá materské z poistenia SZČO, môže ďalej 
aktívne podnikať a  mať príjmy z  podnikania a  inej 
samostatnej zárobkovej činnosti. Nemusí činnosť ani ukončiť, 
ani prerušiť.  

Výhodou je, že  čase kedy poberá materské ako SZČO neplatí 
ako SZČO poistné do Sociálnej poisťovne.          Čo sa týka 

zdravotnej poisťovne sa jej netýka ustanovenie o  povinnom 
minimálnom vymeriavacom základe.  

Otec s matkou nemusia byť zosobášení nemusia žiť v spoločnej 
domácnosti.  Pre matku ako i pre otca platí, že na to aby mali 
nárok na materské, musia byť v deň začatia poberania 
materského nemocensky poistení alebo musia byť po skončení 
nemocenského poistenia v ochrannej lehote. 

Príklad - rok 2018 

Matka je zamestnaná v jednom a tom istom zamestnaní od 
roku 2016. Na jeseň roka 2016 otehotnela. Od 1.12.2016 bola 
práceneschopná - rizikové tehotenstvo. RT pokračovalo v 
roku 2017 až do 15.2.2017. Od 16.2.2017 bola na 
materskej. Materské skončilo 11.10.2017. Od 12.10.2017 
bola na rodičovskej dovolenke. Začiatkom roka 2018 
otehotnela, v auguste 2018 nastupuje na materskú s druhým 
dieťaťom. 

Rozhodujúce obdobie pre určenie výšky materského je rok 
2017. V roku 2017 nemala žiaden vymeriavací základ 
(príjem v zamestnaní) - poberala nemocenské, potom materské 
a bola na rodičovskom príspevku. Podľa zákona platného do 
31.12.2018 sa v takomto prípade druhá materská určí z 
minimálneho základu - teda zo sumy 456 eur. Materská je 
cca 340 eur mesačne. 

Podľa zákona platného do 31.12.2018 sa v takomto prípade 
druhá materská urč í z pravdepodobného denného 
vymeriavacieho základu len vtedy, ak v rozhodujúcom období 
nie je žiaden vymeriavací základ z dôvodu materskej alebo 
rodičovskej dovolenky. Ak je to tak ako v uvedenom prípade - 
bola tam aj doba nemocenskej - materská sa určí nie z 
pravdepodobného denného vymeriavacieho základu ale z 
minimálneho základu. 

Príklad - ako to bude v roku 2019 

Matka je zamestnaná v jednom a tom istom zamestnaní od 
roku 2016. Na jeseň roka 2017 otehotnela. Od 1.12.2017 bola 
práceneschopná - rizikové tehotenstvo. RT pokračovalo v 
roku 2018 až do 15.2.2018. Od 16.2.2018 bola na 
materskej. Materské skončilo 11.10.2018. Od 12.10.2018 
bola na rodičovskej dovolenke. Začiatkom roka 2019 
otehotnela, v auguste 2019 nastupuje na materskú s druhým 
dieťaťom. 

Rozhodujúce obdobie pre určenie výšky materského je rok 
2018. V roku 2018 nemala žiaden vymeriavací základ 
(príjem v zamestnaní) - poberala nemocenské, potom materské 
a bola na rodičovskom príspevku. Podľa zákona platného  od 
1.1.2019 sa druhá materská určí z pravdepodobného denného 
vymeriavacieho základu - teda z hypotetického príjmu, ktorý by 
mala, keby v auguste 2019 teoreticky pracovala. Tento 
nahlasuje Sociálnej poisťovni zamestnávateľ (mzdová 
účtovníčka). 

Ak napríklad zamestnávateľ nahlási pravdepodobný príjem vo 
výške 900 eur, druhá materská sa určí zo sumy 900 eur a bude 
cca 675 eur mesačne 

REŤAZOVÉ PÔRODY - PRAVDEPODOBNÝ PRÍJEM PRI 
DRUHEJ MATERSKEJ NESMIE BYŤ NIŽŠÍ AKO PRÍJEM 
PRI PRVEJ MATERSKEJ 
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Užitočné zdroje 
Sociálna poisťovňa  
https://www.socpoist.sk/  

Materské 
https://www.socpoist.sk/informacny-letak-xxa/1293s#11 - 

Facebook - daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála 

Otec na materskej 2018 
http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=156 
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MLÁDEŽE

Pravidlá týkajúce sa matky v čase keď 
otec poberá materské 

4

“Rozpočet je ako svetlo v jaskyni. Ukazuje nám, kade utekajú peniaze.” (George S. Clason)

https://www.socpoist.sk/
https://www.socpoist.sk/informacny-letak-xxa/1293s#11
http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=156


 

Príklad dobrej praxe 

Podmienka pre otca  
SZČO alebo dobrovoľne poistenú osobu 
Ak ide matka alebo otec na materské ako SZČO alebo ako 
dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za 
posledných 5 rokov nedoplatky v  Sociálnej poisťovni. 
Nedoplatok nižší ako 5 eur sa toleruje. Existencia dvoch a viac 
nemocenských poistení súčasne Ak má  otec dve nemocenské 
poistenia súčasne – napríklad povinné poistenie zamestnanca 
v pracovnom pomere a súčasne povinné nemocenské poistenie 
SZČO (alebo súčasne nemocenské poistenie z  dohody, či 
ďalšieho pracovného pomeru), nárok na materské sa posudzuje 
osobitne z každého poistenia.  

Zamestnanec a zmena zamestnania 
V prípade zamestnanca a vzniku nového zamestnania sa 
materské vypočíta z vymeriavacieho základu dosiahnutého v 
novom zamestnaní ak sa poistné v novom zamestnaní pred 
nástupom na materské zaplatilo najmenej za 90 
kalendárnych dní (do počtu 90 dní sa nepočítajú dni, za 
ktoré sa podľa § 140 ZSP poistné neplatí). Tento často 
používaný spôsob dosiahnutia vzššieho materského však 
vzžaduje: musí ísť o nového zamestnávateľa - nie o novú 
pracovnú zmluvu u toho istého zamestnávateľa pôvodné 
zamestnanie musí skončiť pred nástupom na materské - ak ide o 
otca, ktorý je povinne poistený ako SZČO, musí podnikanie 
pred nástupom na materské ukončiť alebo pozastaviť 

NÁROK NA MATERSKÉ 
Prvá podmienka:  
Otec je v deň nástupu na materské nemocensky poistený alebo 
je v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia. 
Ochranná lehota u otca je 7 kalendárnych dní po zániku 
nemocenského poistenia, ak by nemocenské poistenie trvalo 
menej ako 7 kalendárnych dní, ochranná lehota je toľko dní, 
koľko trvalo nemocenské poistenie. 
Druhá podmienka:  
V období dvoch rokov dozadu (ku dňu nástupu na materské) 
bol nemocensky poistený najmenej 270 kalendárnych dní. Do 
toho sa započítava doba aktuálneho nemocenského poistenia 
ale i doba iného, pred nástupom na materské už ukončeného 
nemocenského poistenia. 
Tretia podmienka:  
V Sociálnej poisťovni predloží prehlásenie, že sa s  matkou 
dieťaťa dohodli na tom, že otec prevzal dieťa do starostlivosti. 
Na tento účel má Sociálna poisťovňa pripravené tlačivo, ktoré 
je potrebné vyplniť a odovzdať na pobočke. Od dňa prevzatia 
dieťaťa do starostlivosti začína otec poberať materské (ak spĺňa 
všetky podmienky). Týmto dňom nemusí byť prvý deň 
kalendárneho mesiaca - deň, odkedy otec preberie dieťa do 
starostlivosti si slobodne zvolí po dohode s matkou. 
Štvrtá podmienka:  
V Sociálnej poisťovni predloží potvrdenie z UPSVaR-u o tom, 
že ani jeden z  rodičov nepoberá rodičovský príspevok. Toto 
potvrdenie si musia rodičia vybaviť na UPSVAR-e. Musia 
požiadať o pozastavenie vyplácania rodičovského príspevku 
počnúc kalendárnym mesiacom, v ktorom začne otec poberať 
materské. 
Piata podmienka:  
Matka nepoberá materské – ani na to isté dieťa (ani na mladšie, 
resp. ešte pred narodením na nenarodené dieťa. – ZMENA!!!) 

Otec s matkou by sa mali dohodnúť na prevzatí dieťaťa do 
starostlivosti otca až potom, ako matka skončí svoju materskú. 
Dobre si treba naplánovať materskú otca v prípade, že plánujú 
ďalšie dieťa … 

POVINNOSTI MATKY V 
Ak je mama zamestnanec (trvá jej pracovný pomer), 
NEMUSÍ sa vrátiť do práce (ukončovať rodičovskú dovolenku v 
zamestnaní), keď otec začne poberať materské. Môže pokojne 
zostať doma a naďalej sa starať o dieťa. Mama sa samozrejme 
môže vrátiť späť do práce (ukončiť rodičovskú dovolenku), 
prípadne pokračovať v podnikaní. Mama nesmie poberať 
rodičovský príspevok počas obdobia, kedy otec poberá 
materské. 
Mama sa môže ísť evidovať na úrade práce a následne 
si požiadať v Sociálnej poisťovni o dávku v nezamestnanosti. 
Na úrade práce sa môžete samozrejme evidovať, ak nie ste 
zamestnaná, SZČO atď. Takže ak ste napríklad na rodičovskej 
dovolenke ako zamestnanec, museli by ste najprv skončiť 
pracovný pomer. 
Matka, ktorá zostáva doma s dieťaťom (nevracia sa do 
práce alebo nezačína podnikať) by mala taktiež navštíviť 
zdravotnú poisťovňu a nahlásiť zmenu svojho statusu. Keďže sa 
odhlásila z rodičovského príspevku už nebude poistenec štátu z 
titulu poberania rodičovského príspevku, ale bude poistenec 
štátu ako osoba, ktorá sa stará o dieťa do 6 rokov 
veku. 

MOŽNOSTI PRÁCE V ČASE MATERSKEJ 
Otec je zamestnanec 
Otec, ktorý poberá materské z poistenia zamestnanca, nesmie 
mať z tohto zamestnania príjem za aktívnu prácu, 
nesmie v tomto zamestnaní pracovať. 
Môže však dostať dodatočne vyplatenú odmenu za prácu 
vykonanú pred nástupom na materskú. Alebo môže mať 
vyplatený príjem nie za prácu ale napríklad príspevok zo 
sociálneho fondu. 
Otec  však môže mať príjem z iného zamestnania, z 
ktorého materské nepoberá. Napríklad z  novo uzatvoreného 
pracovného pomeru (aj u toho istého zamestnávateľa – pozor, 
podľa § 50 Zákonníka práce musí ísť o iný druh práce) alebo z 
dohody, môže si založiť živnosť a pod. V čase, kedy bude 
poberať materské a bude mať príjem z iného zamestnania, resp. 
iného pracovnoprávneho vzťahu, sa podľa § 140 ZSP platí do 
Sociálnej poisťovne len poistné na úrazové poistenie (ktoré platí 
zamestnávateľ). 
Otec je SZČO 
Otec ktorý poberá materské z poistenia SZČO, môže ďalej 
aktívne podnikať a mať príjmy z podnikania a inej 
samostatnej zárobkovej činnosti. Nemusí činnosť ani ukončiť, 
ani prerušiť a pod. 
Výhodou je, že v čase kedy poberá materské ako SZČO 
neplatí ako SZČO poistné do Sociálnej poisťovne. Pri 
platení poistného z činnosti SZČO do zdravotnej poisťovne sa 
ho netýka ustanovenie o povinnom minimálnom vymeriavacom 
základe, čo je pre mnohých SZČO ďalšou menšou či väčšou 
výhodou. 
Otec má materské z dobrovoľného nemocenského 
poistenia 
Osoba, ktorá poberá materské z dobrovoľného poistenia, môže 
bez problémov počas materského pracovať ako zamestnanec 
resp. podnikať ako SZČO. Ak bude poberať z  dobrovoľného 
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poistenia materské otec policajt alebo vojak, môže v tom čase 
naďalej slúžiť. 

Užitočné zdroje 

Nariadenie vlády k predaju z dvora: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/
2011/360/20160301
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Predaj z dvora (zelenina, ovocie) Predaj 
spracovaných produktov (lekváre…) 

5
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“Je nepremožiteľná sila pravdy, ak je vyzborejná svetlom poznania.” (Ján A. Komenský)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/360/20160301
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/360/20160301


Závery dotazníkového prieskumu Mladých rodičov v 
podnikaní. Dotazník bol určený pre rodičov 
poberajúcich materský alebo rodičovský príspevok. 

Prieskumu sa zúčastnili rodičia zo všetkých krajov 
Slovenska, najviac zapojených bolo a to až 57%  zo 
Žilinského kraja. Priemerný vek rodičov zapojených 
do prieskumu bol 29,69 rokov.  

Tiež sme sa pýtali či rodičia zapojení do prieskumu 
sú poberatelia materského alebo rodičovského 
príspevku, nakoľko rodičovský príspevok je možnosť 
poberať dlhšie obdobie ako materský príspevok. Z 
odpovedí vyplynulo, že 77,38 % respondentov sú 
poberateľmi rodičovského príspevku. Uvedené 
príspevky prevažne poberajú matky, no tiež sa 
prieskumu zúčastnilo 4,17% otcov a okrem toho sa 
sa vyjadrilo aj 0,60% náhradných rodičov. Počet a 
vek detí, je tiež jeden z faktorov, ktorý ovplyvňuje 

motiváciu podnikania počas materskej/rodičovskej 
dovolenky. 

Zárobková činnosť popri poberaní materského/
rodičovksého príspevku, zisťovali sme či áno a či nie.  
Respondenti nášho prieskumu sa venujú zárobkovej 
činnosti pravidelne v pomere 16,07%, príležitostne 
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VÝSLEDKY PRIESKUMU

CIEĽ PRIESKUMU: 
Vytvoriť analýzu motivačných faktorov, 

prekážok, ich riešení pre aktívne zapojenie sa 
do komunity, ktorej súčasťou môže byť ich 

podniktaeľská činnosť.  

Koľko máte detí vo veku do 3 
rokov?
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24,40 a až 59,52 % respondentov sa 
nevenuje zárobkovej činnosti popri poberaní 
materského/rodičovského príspevku.  

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že s vyšším 
počtom detí do 3 rokov pravidelná alebo 
príležistostná zárobková činnosť rastie. Rovnako aj 
pri deťoch vo veku nad 3 roky prieskum 
nenaznačuje, žeby zárobková činnosť klesla s vyšším 
počtom detí. Prieskum tiež potvrdzuje trend 
zvyšovania zárobkovej činnosti popri poberaní 
materského/rodičovksého príspevku s vyšším 
počtom detí.  

Z hľadiska veku prieskum ukazuje trend, že s 
rastom veku nárast zárobkovej činnosti popri 
poberaní príspevku klesá. Na otázku: Prečo ste sa 
rozhodli venovať zárobkovej činnosti aj počas 
poberania rodičovského/materského príspevku? 
49% odpovedalo, že sa venuje zárobkovej činnosti, 
pretože si potrebuje finančne privyrobiť. 44% 
odpovedalo, že sa venuje zárobkovej činnosti 
pretože  má tu možnosť sa venovať práci, ktorá 
respondentov baví. Pre zmenu činnosti popri 
starostlivosti o dieťa sa zárobku venuje 35% 
respondentov. Len 6% respondentov má dostatok 
času popri starostlivosti o dieťa.  

Pri otázke koľko času priemerne do dňa rodičia 

venujú času zárobkove j č innos t i 55 ,88% 
respondentov venuje uviedlo menej ako dve hodiny a 
až 44,12% rodičov uviedlo, že zárobkovej činnosti sa 
venuje viac ako dve hodiny z toho viac ako 3 hodiny 
sa venuje práci 23,52% respondentov. Čas, ktorí 
venujú rodičia zárobkovej činnosti popri poberaní 
rodičovského/materského príspevku je s vyšším 
počtom detí vyšší. Výnimkou je porovnanie rodičov s 
1 a 2 deťmi.  
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Venujete sa zárobkovej činnosti popri poberaní 
materského/rodičovského príspevku? Počet detí do 

3 rokov

0 1 2 3

Áno - 
pravidelne

0,00 % 18,80 % 10,26 % 0,00 %

Áno - 
príležitostne

0,00 % 19,66 % 35,90 % 60,00 %

Áno - 
pravidelne + 
príležitostne

0,00 % 38,46 % 46,15 % 60,00 %

Nie 100,00 % 61,54 % 53,85 % 40,00 %

1 %

1 %

1 %

3 %

4 %

21 %

31 %

39 %

Venujem sa naplno dieťaťu/deťom.
Nemám dostatok času a priestoru pre zárobkovú činnosť.
Chcel(a) by som sa venovať zárobkovej činnosti, nemám však takú príležitosť.
Chcel(a) by som sa venovať zárobkovej činnosti, neviem však ako, aby som  neprišla o príspevok.
Nepotrebujem dodatočný príjem.
Chcem si od práce oddýchnuť. 
Vysoké odvody.
Nemám kde umiestniť dieťa počas venovania sa zárobkovej činnosti. 

Ktoré z týchto možnosti pre Vás predstavujú 
dôvod, že počas poberania materského/

rodičovského príspevku nerealizuje žiadnu 
zárobkovu činnosť. 
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To, že sa rodičia venujú zárobkovej 
činnosti je obdivuhodné, preto sme sa pýtali čo v tom 
čase robia ich deti a odpovedee boli nasledovné: 

Mladí rodičia v podnikaní sa pasovali tiež s rôznymi 
prekážkami, ktoré museli prekonať v súvislosti  so 
zárobkovou činnosťou počas poberania materského/
rodičovksého príspevku. Za najväčšiu prekážku 
považovali zabezpečenie starostlivosti o dieťa v 
pomere 53% respondentov.  28% rodičov definovali, 
že nemajú dostatok, informácií o možnostiach 
zárobkovej činnosti počas poberania materského 
príspevku.  26% mamičiek a oteckov tiež riešia 
starostlivosť o domácnosť a v takom istom percente 
vnímajú aj právne a admistratívne prekážky.  16% 
opýtaných tvrdí, že je málo pracovných ponúk pre 
cieľovú skupinu mladých rodičov. V neposlednom 
rade mladí rodičia vnímajú aj prekážku zo strany 
nepochopenia rodiny a komunity a dochádzanie za 
prácou.  

Komunita mladých rodičom pomáha, resp. by si 
želala, aby pomáhala nasledovným spôsobom:  
- babysitting 

- miestne kontakty 

- možnosti prichádzať do materského centra 
- množstvo funkčných detských ihrísk 
- forma zvýhodnenia od mesta/obce 

- možnosti nepravidelného stráženia detí 

- viac miest v materskej škole a jasliach 
- pochopenie, ústretovosť  
- pomoc zo strany rodiny 

- skrátený pracovný čas  

- propagácia práce  

Najväčšiu bariéru pre rodičov v súvislosti so 
zárobkovou činnosťou počas poberania 
materského/rodičovského príspevku 
predstavujú: 

- zabzepečenie starostlivosti o dieťa (76%) 

- vyriešenie starostlivosti o domácnosť (30%) 

- málo pracovných ponúk (31%) 

- nepochopenie zo strany zamestnávateľa (22%) 

- nedostatok informácií o možnostiach záobkovej 
činnosti pobertania materského/rodičovského 
príspevku (30%) 

- právne a administratívne prekážky (5%) 

- vyriešenie dochádzania za prácou (11%) 

- nepochopenie zo strany rodiny a komunity  (3%) 

Motiváciou k tomu aby rodičia počas 
poberania príspevkov začali realizovať 
zárobkovú činnosť (pravidelnú alebo 
príležitostnú) by boli: 

- ponuky časovo nenáročnej práce (61%) 

- pomoc od niekoho pri zabezpečení starostlivosti o 
dieťa (49%) 

- dostatočné finančné ohodnotenie (36%) 

- ponuka zaujímavej práce (38%) 

- podpora zo strany štátu (21%) 

- podpora zo strany rodiny a komunity (6%) 

- Viac informácií o právnych a administratívnych 
pdomienkach (7%) 

- nič (1%) 
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4 %

10 %

13 %

18 %
24 %

31 %

Spia
Sú s druhým rodičom
Sú so starými rodičmi
Hrá sa pri pracujúcom rodičovi
Chodí do škôlky, jaslí a podobných denných zariadení
Iné



 

Z vyššie uvedeného grafu vyplýva, že 
rodičia by mali záujem venovať sa 
podnikateľskej činnosti po prekonaní 
prekážok a beriér, ktoré vyplývajú z 
predchádzajúcich otázok. Zároveň sme sa 
na tento fakt pozreli aj z pohľadu veku a 
počtu detí z čoho nám vyplýva:  

S vyšším vekom klesá 
ochota rodičov rozbehnúť 

podnikanie.  

S vyšším počtom detí 
klesá ochota rodičov 

rozbehnúť podnikanie. 
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Do akej miery Vám pri Vašej zárobkovej 
činnosti počas poberania materského/
rodičovského príspevku pomáha 
komunita v ktorej žijete (obec, mesto, 
sídlisko…)?  

0-vôbec nepomáha, 5-maximálne 
pomáha.  

1,26 

Ak by ste vedeli o 
záujímvaej príležitosti 
rozbehnúť podnikanie, 

aký postoj by ste zaujali

3 %

18 %

39 %

40 %

Po dôkladnom zvážení by som do toho išiel (išla) sám (sama).
Po dôklanom zvážení by som do toho išiel (išla) s niekým ďalším.
Nie som tejto možnosti vôbec otvorený (otvorená).
Iné

Koľko máte rokov?
Áno - 
pravidelne

Áno - 
príležitost
ne

Áno - 
pravidelne + 
príležitostne

Nie

31-35 25,58 % 23,26 % 48,84 % 51,16 %

20-25 13,95 % 25,58 % 39,53 % 60,47 %

36-40 16,67 % 33,33 % 50,00 % 50,00 %

41-45 20,00 % 40,00 % 60,00 % 40,00 %
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Charakteristika organizácie organizátora 

Rada mládeže Žilinského kraja (ďalej len RMŽK) je demokratické, 
dobrovoľné združenie, nezávislé na politických stranách a hnutiach, 
ktoré v zniklo na základe zákona číslo 83/1990 Zb. a pôsobí na území 
Žilinského kraja. Založená bola v roku 2001. Žiadateľ je strešnou 
organizáciou 62 mládežníckych organizácií, mestských mládežníckych 
parlamentov a žiackych školských rád, s ktorými aj úzko spolupracuje. 
Cez organizácie zastupuje 25 000 mladých ľudí z kraja. Aktivity 
žiadateľa sú dlhodobo zamerané na tvorbu regionálnej mládežníckej 
politiky rôznymi formami: podporou a výchovou k participácii a 
aktívnemu občianstvu mladých ľudí, podporou dobrovoľníctv a, 
sociálnej prevencie, ľudských práv a medzinárodnou spoluprácou v 
uvedených témach. Primárnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia do 30 
rokov. Uvedenú cieľovú skupinu tvoria mladí vedúci a mládežnícki 
vedúci. Špeciálnou skupinou sú mladí ľudia s nedostatkom príležitosti .  

Ďalšou našou cieľovou skupinou sú pracovníci s mládežou a špeciálnu 
pozornosť venujeme mladým ľuďom, ktorí sa aktívne zapájajú do 
ovplyvňovania regionálnej mládežníckej politiky . Misiou RMŽK je 
zastupovať a obhajovať záujmy detí a mládeže a pomáhať tak pri 
vytváraní podmienok pre všestranný rozvoj mládeže po stránke 
telesnej, duševnej, duchovnej a sociálnej na území Žilinského kraja. 
Vízia RMŽK: Žilinský kraj sa stane krajom s najpriaznivejšími 
podmienkami pre komplexný osobnostný rozvoj mladých ľudí. Rada 
mládeže Žilinského kraja bude kľúčovou organizáciou pre tvorbu a 
realizáciu mládežníckej politiky v Žilinskom kraji s odborným 
prístupom v oblasti participácie mladých ľudí, dobrovoľníctva, 
sociálnej prevencie, podpory zamestnanosti mladých ľudí, ľudských 
práv a medzinárodnej spolupráce v kontexte práce s deťmi a 
mládežou.  

Predmet činnosti  organizátora

Predmetom činnosti RMŽK je:  
a) zastupovať záujmy členov RMŽK,  
b) v súlade s právnym poriadkom ovplyvňovať politiku štátu v 

prospech vytvárania predpokladov pre všestranný, slobodný a 
demokratický rozvoj detí a mládeže, v zmysle realizácie ich 
oprávnených záujmov, a tým sa podieľať na tvorbe štátnej 
regionálnej politiky voči mládeži,  

c) prispievať k tvorbe predpokladov pre činnosť členov RMŽK a pre 
koordinované presadzovanie ich spoločných záujmov ,  

d) aktívne spolupracovať s partnerskými organizáciami doma i v 
zahraničí, s medzinárodnými vládnymi a mimo vládnymi 
organizáciami a inštitúciami, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech 
detí a mládeže,  

e) spolupracovať so štátnymi inštitúciami a občianskymi 
združeniami, ktoré vyvíjajú činnosť vo sfére záujmov RMŽK,  

f) poskytovať pre členov poradenské, metodické a informačné služby  

g) v spolupráci so zainteresovanými prispievať k tvorbe finančných 
zdrojov pre činnosť detských a mládežníckych organizácií a 
ostatných organizácií venujúcich sa deťom a mládeži,  

h) organizovať a realizovať vzdelávaciu činnosť pre deti, mladých 
vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou 
rôznymi formami, 

i) organizovať a realizovať kultúrnu činnosť pre deti a mládež,  
j) vytvárať podmienky pre medzinárodnú spoluprácu detí a mladých 

ľudí,  
k) organizovať a realizovať aktivity zamerané na prevenciu proti 

drogám, kriminalite a inej protispoločenskej činnosti, l 
l) organizovať aktivity vedúce k aktív nemu občianstvu mladých ľudí 

a ich participácii na veciach verejných,  
m) vytvárať podmienky pre pravidelnú záujmovú krúžkovú a klubovú 

činnosť pre deti a mládež,  
n) vytvárať podmienky pre realizáciu aktivít vedúcich k dodržiavaniu 

ľudských práv ,  
o) vytvárať podmienky pre aktivity vedúce k zvyšovaniu kvality 

životného prostredia.  

Očkávaný dopad projektu 

Zvýšenie povedomia a odbornej informovanosti mladých rodičov o 
možnostiach podnikania bude mať pozitívny dopad na ich záujem o 
založenie vlastného podnikania. Následným pozitívnym dopadom 
bude zvýšenie rodinného príjmu a zároveň osobnostný a profesionálny 
rast mladý ch rodičov súvisiaci s vedením vlastného podnikania. 
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MLADÍ VIDIECKI RODIČIA V PODNIKANÍ 
Malá škola podnikania počas poberania materského, 

rodičovského príspevku.
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