
*MENO, PRIEZVISKO, BYDLISKO

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER
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Nenávratného finančného príspevku z ÚPSVaR na prevádzkovanie alebo vykonávanie 
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*MESIAC, ROK
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1. Údaje o žiadateľovi

Meno:       *
Dátum narodenia:  *
Adresa bydliska: *
Rodinný stav: *
Vzdelanie:   *

Priebeh zamestnaní:
●     (mesiac, rok – mesiac, rok) Zamestnávateľ Pracovné zaradenie

* * *

Školenia, kurzy: 
*Dátum Osvedčenie o odbornej spôsobilosti MASÉR, základnej klasickej 

a športovej masáže,  *škola, od ktorej ste osvedčenie dostali 

Ostatné znalosti: PC / Windows, Word, Excel, Outlook, Internet ....praktické využitie/ 

Osobné záujmy:                         -   masáže, literatúra
  - cestovanie, turistika 

Schopnosti, zručnosti:       - vodičský preukaz skupiny B  



2. Charakteristika zámeru                         
                                                   
Nosnou  podnikateľskou  myšlienkou  pri  mojich  úvahách  o začatí  podnikania  a vytvorení 
vlastnej firmy sú masérske služby a potreba oddychu a relaxu v dnešnej dobe plnej stresu.
Podnikateľský plán predpokladá vytvorenie vlastného pracovného miesta, čím vyriešim svoj 
súčasný  stav  nezamestnaného.  Výhodou  je  podpora  rodiny, ktorá  mi  je  ochotná  pomôcť 
v začiatkoch podnikania. 
Dôležitým predpokladom pre úspešný rozbeh môjho podnikania je technické vybavenie pre 
výkon  masérskych  služieb.  Keďže  vlastné  finančné  zdroje  mi  na  tento  účel  nepostačujú, 
chcem tento problém vyriešiť cez externé zdroje. Predložením tohto podnikateľského plánu 
chcem  požiadať  o poskytnutie  nenávratného  finančného  príspevku  na  vykonávanie 
samostatnej zárobkovej činnosti zo zdrojov ÚPSVaR v  * mesto   . Tento príspevok chcem 
použiť  hlavne  na  nákup  takého  zariadenia  ako  sú  masérsky  stôl  a stolička,  registračná 
pokladňa.... .  

Opis predmetu podnikania:

Masérske služby – budú rozhodujúcim predmetom mojej podnikateľskej činnosti. 
Základným problémom prevažnej súčasnej populácie a to tak dospelej časti ako aj mladších 
ročníkov  je  narušenie  celkovej  harmónie  psychických  a telesných  síl.  Vhodnou  metódou 
riešenia je  využívanie rôznych typov dotykovej  terapie/  lymfodrenáž,  reflexná masáž,  iné 
druhy masáže../

Rozhodujúce údaje o     mojej budúcej firme  

Názov firmy *
Právny štatút: podnikať  budem  ako  fyzická  osoba  na  základe  živnostenského 

oprávnenia
Miesto podnikania: * (ak nemáte napíšte miesto trvalej adresy)  
Účtovníctvo: vedenie účtovníctva si budem zabezpečovať sama
Poistenie: majetok firmy bude poistený

  
3. Postup realizácie zámeru

Vzhľadom k tomu, že som  *mesiace nezamestnaná, chcem moju podnikateľskú myšlienku, 
prezentovanú v tomto podnikateľskom zámere, premeniť na konkrétnu podnikateľskú činnosť 
čo najskôr.

Časový realizačný plán:

► Základnou úlohou najbližšieho obdobia je úspešné zvládnutie a splnenie podmienok 
ÚPSVaR  pre  poskytnutie  nenávratného  finančného  príspevku  na  vykonávanie 
samostatnej zárobkovej činnosti.

► Súbežne už robím prípravné kroky pre otvorenie živnosti /rozvinutie marketingovej 
stratégie  a osvety,  čo  zahrňuje  prvotnú  inzertnú  činnosť,  vytlačenie  stručných 
informačných brožúr, ich distribúcia a vytvorenie webovej stránky/, s predpokladaným 
termínom začatia podnikania od * mesiac a rok



► Po  zabezpečení  potrebného  vybavenia  a zariadenia,  s využitím  nenávratného 
finančného  príspevku  na  vykonávanie  samostatnej  zárobkovej  činnosti  v zmysle 
rozpísanej  účelovosti  uvedenej  v ďalších  častiach  podnikateľského  zámeru,  chcem 
následne  ihneď  začať  s reálnou  podnikateľskou  činnosťou  prezentovanou  v tomto 
pláne. 

► Plánovaný termín začatia podnikateľskej činnosti: *

4. Miesto realizácie zámeru

Miesto podnikania budem mať v  * (názov obce), v centrálnej mestskej zóne.  V súčasnosti 
zvažujem niekoľko vyhliadnutých priestorov. Značnú časť masáži budem vykonávať priamo 
u klientov /na pracoviskách, v súkromí/. Na adrese * (adresa trvalého bydliska),  budem mať 
umiestnené technické vybavenie potrebné pre marketingovú stratégiu mojej podnikateľskej 
činnosti – PC, multifunkčné kopírovacie zariadenie, kartotéku klientov /evidencia klienta pre 
sledovanie vývoja a úspešnosti terapie/.

Technické vybavenie – PC,  multifunkčné kopírovacie zariadenie, mobilný telefón, potrebné 
softwérové  vybavenie,  masérsky  stôl,  technické  zariadenia  pre  poskytovanie  termomasáží 
/biolampa, zariadenie na vyhľadávanie meridiánových aktívnych  bodov, light therapy/. 
Nábytok  /  skrine,  stôl,  stolička  ../,  v zmysle  súčasných  legislatívnych  požiadaviek 
a hygienických  predpisov. Jednorázové  hygienické  potreby  /papierové  utierky, poťahy  na 
masážny  stôl  a pod./  Bielizeň,  pracovné  a ochranné  odevy  a prostriedky. Ostatný  drobný 
technický materiál, to znamená kôš, vešiak, hygienické a masážne prostriedky  /emulzie, oleje 
a esencie/,  ktoré  je  potrebné  k mojej  podnikateľskej  činnosti,  by  som  si  z časti  chcela 
zabezpečiť  z požadovaného  finančného  príspevku  z ÚPSVaR.  Jeho  bližšiu  špecifikáciu 
uvádzam v časti  9.  tohto podnikateľského plánu.   Časť  drobných pomôcok a nástrojov už 
vlastním. 
Organizačné zabezpečenie realizácie podnikania bude vykonávané vo vlastnej réžii. Vedenie 
účtovníctva budem vykonávať sama po porade s odborníkom na ekonomiku. 

5. Marketingové informácie

Zákazník  - v súčasnej uponáhľanej dobe plnej stresu je potenciálnym klientom každý jeden 
človek,  odhliadnuc od  vekovej  kategórie.  Pre  ľudí  so  sedavým zamestnaním,  deti  trpiace 
poruchami  pohybového aparátu,  starších  ľudí  trpiacich nedostatkom dotyku,  je  výborným 
riešením ako prevencia, poskytovanie rôznych druhov masáží.
Konkurencie  – samozrejme existujú a nie  je  ich  málo,  ale  o presadenie  sa  vlastnej  firmy 
nemám obavy. Chcem sa presadiť  originalitou svojich služieb.  Vcítením sa do problémov 
klienta  chcem  poskytnúť  celkovú  harmonizáciu  nielen  tela,  ale  aj  duše.  Klient  sa  po 
poskytnutí mojich služieb bude cítiť zrelaxovaný. 
Reklama  –  hlavnou  ideou  mojej  reklamy  bude  predchádzať  prevenciou  pred  chorobami. 
O tom, že táto propagácia je potrebná svedčí aj množstvo novo vznikajúcich lekárni nielen 
v našom  meste.  Bude  preto  potrebné  osvetou  a propagáciou   t.j.  informačnými  letákmi 
a brožúrami, webovou stránkou informovať o tejto základnej myšlienke, ktorá je základom 
úspešnej regenerácie.
Cenotvorba  –  cena  jednotlivých  druhov  masáží  bude  závisieť  od  množstva  vynaloženej 
energie.



Marketingové ciele –  v priebehu prvého roka zabezpečiť získanie pravidelných zákazníkov, 
v ďalších  rokoch  rozšíriť  svoje  vedomosti  z oblasti  mnou  poskytovaných  služieb  podľa 
požiadaviek zákazníkov. 

6. Silné a slabé stránky

Silná stránka zámeru je :
- komplexnosť
- špecifický prístup ku klientovi /empatické cítenie/
- využitie najmodernejších ako aj klasických postupov
- dobré prístrojové vybavenie
- vlastníctvo niekoľkých licencií
- kreativita
- využitie existujúcich kontaktov
- chuť a radosť z práce, ktorú robím

Slabá stránka zámeru je :
- nedostatok dostupných finančných zdrojov
- potreba prekonať určitý konzervativizmus najmä u málo 

známych pracovných postupov /moxovanie, bankovanie/
 

7. Finančná prognóza

Projekt  sa  bude  realizovať  z vlastných  zdrojov  a podpory  Úradu  práce,  sociálnych  vecí 
a rodiny na základe § 49 zákona NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene 
a doplnení  niektorých  zákonov,  znení  neskorších  predpisov  a vyhlášky  MPSVR  SR  č. 
44/2004,  v znení  neskorších  predpisov,  ktorou  sa  vykonáva  ustanovenie  §  69  ods.  2 
uvedeného zákona.
Pri základnom predpoklade poskytnutia služieb piatim klientom denne pri súčasnej cenovej 
hladine, kde jedna hodina masáže je honorovaná podľa druhu masáže od 350 – 500,- Sk je 
mesačný príjem 32 000,- Sk. Celková kapacita  je perspektívne štyri až päť klientov denne.
PRÍJMY  k 31.12.2008 k 31.12.2009
Poskytnuté masáže      84.000,-Sk 400.000,-Sk
Príspevok z ÚPSVaR      66.496,-Sk        -
Príjmy spolu    150.496,-Sk 400.000,-Sk
VÝDAVKY
Platba do fondov   ▪ Zdravotná poisťovňa
                              ▪ Sociálna poisťovňa

       5.670,-Sk
          -

   13.608,-Sk
   36.000,-Sk

Hmotný majetok potrebný pre začatie činnosti      66.500,-Sk          -
Nájomné, telefón, doprava      30.000,-Sk    72.000,-Sk
Pracovný spotrebný materiál      25.000,-Sk     60.000,-Sk
Výdavky celkom    127.170,-Sk   181.608,-Sk 
ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV      ZISK      23.326,-Sk   218.392,-Sk

V roku 2008 je príjem za poskytnuté masáže vyrátaný: cena masáže 350,-Sk x 3 masáže za 
deň x 80 počet odpracovaných dní do konca roku.
V roku 2009 je príjem za poskytnuté masáže vyrátaný: cena masáže 400,-Sk x 5 masáží denne 
x 200 počet odpracovaných dní.  



8. Doplňujúce údaje

Predpokladaný  podnikateľský  zámer  je  vzhľadom  na  svoju  široko  spektrálnu  orientáciu 
poskytovaných  služieb  veľmi  zaujímavý  a potrebný  pre  zotavenie,  uspokojenie, 
samoreguláciu telesných funkcií/napr. krvný tlak/, odstránenie bolestí a zvýšenie výkonnosti.
Špecifickou stránkou je využívanie širokej škály prostriedkov na bylinnom základe, ako sú 
oleje,  emulzie,  bylinné  extrakty  atď.  Cieľom  masáže  je  priaznivo  ovplyvniť  regeneráciu 
organizmu, predchádzať  vzniku chorôb, prípadne ovplyvniť  chorobný  proces a zmeny ním 
vyvolané.  Služby budú poskytované na základe skúseností a získaných certifikátov ako sú 
certifikáty, osvedčenia, vodičský preukaz a iné.

9. Kalkulácia predpokladaných nákladov

Na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti žiadam z ÚPSVaR v      *mesto 
nenávratný finančný príspevok vo výške 66.496,-Sk

Predpokladané použitie poskytnutého nenávratného finančného príspevku:

Masérsky stôl                                                                  15 000,-Sk
Nožný kúpeľ                                                                     1 000,-Sk
Masážna stolička                                                              4 500,-Sk
Skriňa na emulzie                                                            4 000,-Sk
Sprchový kút                                                                  15 000,-Sk
Vešiak , paraván                                                              4 000,-Sk
Pokladňa                                                                        12 000,-Sk
Nájomné na prvé 3 mesiace                                           11 000,-Sk
                                                                      ....................................
spolu                                                                               66 500,-Sk

Požiadavka na príspevok z ÚPSVaR                              66.496,-Sk
 

V  *mesto, dátum                                ..............................................
                                                                               *meno a priezvisko


