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franchising – príležitosť 
pre každého

Vo franchisingu je každý člen samostatným podnikateľom, je silne 
motivovaný rozvíjať svoj biznis. Pre franchisora je to spôsob expanzie na do-
mácom trhu, ale aj do zahraničia. Franchisee ako prijímateľ hotového podni-
kateľského konceptu minimalizuje svoje riziko.

K
ooperácia, a v rámci nej 
najmä téma franchisingu, 
je zvlášť aktuálna v súčas-
nom období globalizácie 
a krízy. Aj na Slovensku 
sa prejavuje celosvetový 
trend rastu franchisingo-

vého podnikania. Na slovenský trh pri-
chádzajú zahraničné reťazce, ale čo je ob-
zvlášť potešujúce – vznikajú aj rýdzo slo-
venské koncepty.

Franchising je vhodný pre viaceré 
oblasti podnikania

1 Ktoré oblasti činností sú vhodné pre 
franchising? Tradične je to predaj pro-

duktov cez maloobchodné predajne, ale vý-
razný rozmach franchisingu je najmä  
v službách. Celý rad franchisingových kon-
ceptov nájdeme v oblasti vzdelávania, sta-
rostlivosti o človeka, služieb pre domácnosť 
i firmy. Už bolo naznačené, že pre slovenské 
hospodárstvo je vhodný najmä vznik a roz-
voj domácich konceptov. Franchisor si tak 
zabezpečuje predaj svojich produktov, zvi-
diteľňuje svoju značku, a to všetko za menej 
peňazí. Na našom trhu je veľa úspešných fi-
riem, ktoré by si mohli osvojiť myšlienku 
franchisingu. Môžeme uviesť nasledujúci 

príklad. Ak už niekoľko rokov úspešne fun-
guje súkromná materská škôlka, je to dô-
kaz, že jej podnikateľská myšlienka sa 
osvedčila a môže ju ponúknuť ďalej. Veď na 
trhu je medzera – materské školy chýbajú. 
Veľký priestor do budúcnosti sa ponúka na 
poli starostlivosti o seniorov. Ale mohli by 
sme menovať celý rad ďalších činností. 
Ako hovoria skúsenosti – franchising sa dá 
uplatniť takmer v každej činnosti. 

Vyberte si koncept, ktorý vám naj-
viac vyhovuje

2 Aplikácia zahraničných franchisin-
gových koncepcií ponúka rýchle za-

pojenie do medzinárodnej spolupráce, čo 
tiež prináša výhody pre všetkých zúčast-
nených. Pravdaže, za poskytnutú značku  
a know-how treba zaplatiť a prísne rešpek-
tovať určené pravidlá. Zahraniční franchi-
sori ponúkajú náročnejšie i jednoduchšie 
a finančne menej náročné koncepty. Na-
berte odvahu, vyberte si na čo máte a čo 
vám bude blízke, založte si vlastné podni-
kanie. Pomocnú ruku záujemcom o fran-
chising podáva Slovenská franchisingová 
asociácia. Poskytuje základné informácie, 
prednášky, ale aj  „na mieru šité“ konzultá-
cie, t. j. odbornejšie a podrobnejšie. 

„Na našom 
trhu je veľa 
úspešných 
firiem, ktoré 
by si mohli 
osvojiť myš-
lienku fran-
chisingu.“

doc. Ing. Antónia 
Štensová, PhD. 
členka SFA, konzul-
tantka

„dôležité je správne nasta-
venie franchisingovej zmluvy. 
Čítajte ďalej!“

legislatívne pod-
mienky franchisingu
Čo je dôležité pre po-
skytovateľa a prijíma-
teľa licencie?
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We make our readers succeed!
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expert panel

Andrej Valentovič
riaditeľ siete svet 
ZdRavIa

Ing. Miroslav Urban
riaditeľ spoločnosti
potraviny FResh 
s.r.o.

Marian Patak
ceo, directreal Ltd.

■■ Aké sú v slovenskom podni-
kateľskom prostredí podmienky 
pre franchisingové podnikanie?
Franchisingové podnikanie ako ta-
ké je na Slovensku stále v štádiu roz-
voja. V niektorých krajinách má tra-
díciu dlhých desaťročí a je vítanou 
príležitosťou, ako rozbehnúť úspeš-
ný biznis. O tom svedčí aj porovna-
nie v rámci našej siete SVET ZDRA-
VIA. V Českej republike je aktuálne 
otvorených, alebo v štádiu prípravy 
na otvorenie, 44 pobočiek, pričom 
na Slovensku je ich zatiaľ iba 15.

■■ Aké vedomosti, schopnos-
ti a skúsenosti má mať človek, 
ktorý by sa chcel pripojiť k vašej 
franchisingovej koncepcii?
Cieľom každého podnikania je zisk  
a tomu musí predchádzať tvrdá práca, 
priebojnosť a zdravé sebavedomie. Ak 
sa takýto človek chce pripojiť k fran-
chisingovej koncepcii SVET ZDRA-
VIA, má dvere otvorené. Vzdelanie  
v oblasti zdravej výživy nie je potreb-
né, mala by mu však byť blízka. Od-
borné školenia každého franchisistu  
a jeho tímu sú samozrejmosťou.

■■ Za aké obdobie sa v prípade 
franchisingu partnerovi vráti in-
vestícia?
Podnikateľ ide v prvom rade do ove-
ľa menšieho podnikateľského rizi-
ka, keďže využíva osvedčenú znač-
ku a know-how. Franchisor – posky-
tovateľ franchisingovej licencie to-
tiž okrem ochrannej známky pre-
dáva aj znalosti o tom, ako správne 
podnikať. Spoločnosť SVET ZDRA-
VIA má vybudovaný komplexný 
systém know-how, ktorý je postave-
ný na systéme: Podnikajte pre seba – 
ale nie sami!

■■ Aké sú v slovenskom pod-
nikateľskom prostredí pod-
mienky pre franchisingové 
podnikanie?
Podmienky pre franchisingové 
podnikanie sú na Slovensku sčas-
ti obmedzené, nakoľko naša kraji-
na má len niečo cez 5 mil obyvate-
ľov a etablovanie sa väčších spoloč-
ností poskytujúcich franchising je 
vo väčších krajinách viac zabehnu-
té. Ak je však myšlienka franchisin-
gového podnikania dobrá, tak aj ko-
nečný efekt samotného podnikania 
je úspešný.

■■ Aké vedomosti, schopnos-
ti a skúsenosti má mať človek, 
ktorý by sa chcel pripojiť k va-
šej franchisingovej koncepcii?
Azda najdôležitejšou skutočnosťou 
pri tejto koncepcii podnikania je 
stotožnenie sa s touto myšlienkou, 
jej presadzovanie v praxi a dodržia-
vanie pevne stanovených pravidiel. 
Zároveň nemenej dôležitou vlast-
nosťou je chuť pracovať a rozvíjať sa.  

■■ Za aké obdobie sa v prípade 
franchisingu partnerovi vráti 
investícia?
Naša skúsenosť hovorí, že tento pro-
jekt je životaschopný a prináša na-
šim členom stabilitu a možnosť fun-
govania aj v tejto dobe. Ak hovoríme 
o značke FRESH, je treba povedať, že 
je to úspešný projekt, o čom sved-
čí aj počet prevádzok, veľmi nízka 
fluktuácia a zároveň nárast tržieb  
a počtu prevádzok. Svedčí o tom aj 
neustály záujem najväčších výrob-
cov potravín predávať svoje výrobky 
prostredníctvom našej spoločnosti.

■■ Aké sú v slovenskom podni-
kateľskom prostredí podmienky 
pre franchisingové podnikanie?
Franchisingové podnikanie je na 
Slovensku ešte veľmi málo rozší-
rené, aj keď sa tento stav postupne 
zlepšuje. Podnikatelia veľakrát ne-
vedia, čo môžu očakávať, ako im to 
môže pomôcť, prípadne neuvažu-
jú nad tým, že by svoje podnikanie 
mohli rozšíriť do ďalších regiónov 
prostredníctvom vytvorenia vlast-
ného franchisingového konceptu 
podnikania.

■■ Aké vedomosti, schopnos-
ti a skúsenosti má mať človek, 
ktorý by sa chcel pripojiť k vašej 
franchisingovej koncepcii?
Treba si najmä uvedomiť, že fran-
chising je podnikanie ako každé iné. 
To znamená, že nikto nevybuduje 
firmu bez práce a vynaloženia úsi-
lia rovnako, ako pri podnikaní bez 
licencie. Nevyhnutné je však mať 
podnikateľské myslenie, schop-
nosť akceptovať vytvorený systém, 
stotožniť sa s filozofiou zakladate-
ľov, a samozrejme mať manažérske 
schopnosti.

■■ Za aké obdobie sa v prípade 
franchisingu partnerovi vráti in-
vestícia?
Obdobie je rôzne v závislosti od loka-
lity pôsobenia a veľkosti investície. 
Čo je však dôležitejšie, zisk sa vráti  
s väčšou istotou. Vo všeobecnosti 
platí, že až 80 % firiem, podnikajú-
cich formou franchisingu, uspeje. 
Je to najmä tým, že činnosti, ktoré 
podnikateľ vykonáva, sú overené od 
ostatných partnerov. Inými slova-
mi, vieme čo funguje, ale aj čo zaru-
čene nefunguje.

■■ čím sa vaše fitness centrum líši 
od ostatných?

! Contours je iba pre ženy, cvi-
čenie trvá 30 minút a ide  

o kombináciu posilňovania a ae-
róbneho cvičenia. Cvičenie je ideál-
ne na spaľovanie tukov a formova-
nie postavy. U trénerky sa navyše 
nemusíte objednávať, prídete kedy 
sa vám to hodí.

■■ Aké máte skúsenosti s pre-
vádzkovaním franchisingových 
pobočiek? 

! Vo svete je viac ako 800 klu-
bov, pričom franchising stojí 

na troch pilieroch: a) cvičenie je iba 
pre ženy, b) dodávame marketing  
a podporujeme zabezpečenie ma-
teriálnych vecí a c) školíme tréner-
ky. Tam, kde prevádzkovateľ dodr-
žiava franchisingový koncept, sú 
kluby finančne veľmi úspešné.

■■ Aké podmienky musí spĺňať záu-
jemca, ktorý by chcel pod vami pre-
vádzkovať vlastné fitness centrum?

! Mal by mať záujem o fitness 
(nie je to nutnosť, ale je to vý-

hoda), chuť podnikať a ochotu ve-
novať sa marketingu, čo je pre 
úspech nevyhnutné. 

■■ Do akej miery je to kapitálovo 
náročné?

! Pokiaľ to porovnávate s bež-
ným podnikaním, je Conto-

urs finančne nenáročné. Okrem 
značky, franchisingovej podpory, 
know-how a marketingu, získate aj 
on-line program na riadenie klubu 
a pobočku na webe. 

■■ Má teda aj prevádzkovanie fit-
ness centier isté know-how, od kto-
rého závisí efektivita podnikania?

! Samozrejme, know-how pre-
vádzkovania je kľúčové. Spo-

menúť môžeme predajné techniky 
tréneriek, starostlivosť o členky, 
automatizovaný marketing na 
členky atď.

jitka Rubešová
contours- fitness 
pre ženy

OTázKy A ODPOVEDE

foto: istock
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roZhoVor

nie je to tak dávno, keď bolo 
podnikanie s realitami – alebo 
podnikanie ako také – výluč-
ne mužskou doménou. nemali 
ste pri zakladaní prvej poboč-
ky v Dunajskej strede obavy?
Nie, nepamätám si, že by to bolo výluč-
ne mužskou doménou a ani mi to ne-
napadlo. Pre mňa bolo dôležité, či sa mi 
bude dariť a či dokážem založiť úspeš-
nú firmu. Podľa môjho názoru nie je 
rozhodujúce, či je to muž alebo žena, 
dôležitá je kvalita ponúkaných služieb. 

Aká bola realita? nestretli ste 
sa s predsudkami zo strany 
mužov?
Určite by to znelo fascinujúco, ale asi 
vás sklamem. So žiadnymi predsud-
kami som sa nestretla.

Boli začiatky franchisingové-
ho podnikania skutočne také 
jednoduché, ako sa to o ňom 
hovorí?
Začiatky nie sú nikdy jednoduché. 
Rozbehnúť podnikanie vyžaduje ob-
rovské množstvo energie. Zakúpením 
franchisingovej licencie som získa-
la výborné nástroje a možno náskok 
pred konkurenciou, bolo však iba na 
mne, ako ich dokážem využiť. 

Realitná kancelária, v ktorej 
pracujete, začala v Amerike 
medzi prvými zamestnávať 
ženy. Predáva žena dom inak 
ako muž? Všíma si iné veci?
Neviem o štatistickom údaji, pod-
ľa ktorého by ženy predávali viac 

nehnuteľností ako muži. Som si však 
istá, že my ženy máme k niektorým 
veciam iný prístup.

U väčšiny ľudí prevláda pod-
vedomá predstava o racio-
nálnych mužoch a emocio-
nálnych ženách. nespočíva 
úspech realitných maklérok 
práve v empatickom prístupe?
Úspech nezáleží na pohlaví, ale na 
prístupe k zákazníkovi. V dnešnej 
dobe už nepredávame produkty, ale 
emócie. Na trhu je veľa rovnocenných 
nehnuteľností a práve preto je dôle-
žitý náš prístup k zákazníkovi. Tým-
to môžeme byť lepší ako naša konku-
rencia. 

Pred niekoľkými mesiacmi ste 
na medzinárodnej výročnej 
konferencii v las Vegas zvíťa-
zili v tvrdej celosvetovej kon-
kurencii a prebrali ste si oce-
nenie, pri ktorom sa zohľad-
ňovala najmä úroveň posky-
tovaných služieb. Aký to bol 
pocit?
Prevziať ocenenie takého druhu na 
takom prestížnom fóre po troch ro-
koch podnikania bol neopísateľný po-
cit. Ťažko sa mi hľadajú slová aj dnes, 
ale v každom prípade ďakujem môj-
mu tímu a RE/MAX-u. Je to naozaj veľ-
mi dobrý pocit. 

V čom spočíva váš úspech?
Podľa mňa úspech nemožno dosiah-
núť bez dobre fungujúceho tímu. Tu by 
som chcela poznamenať, že úspechy, 

ktoré som dosiahla, respektíve úspe-
chy, ktoré dosiahla moja spoločnosť, 
sú výsledkom tvrdej profesionálnej 
práce môjho dobre fungujúceho tímu. 
Bez dobrého tímu je odsúdený na ne-
úspech aj ten najlepší projekt.

Ako sa vám podarilo skĺbiť 
úspešnú kariéru s úlohou 
matky? Poskytuje v tomto 
franchising viac voľnosti ako 
klasické podnikanie?
Mojou najväčšou prioritou v živote 
bola, je a bude rodina. Ako je to však  
u každej ambicióznej ženy, svoju vá-
hu má aj profesionálna časť môjho 
života. Preto som veľmi rada, že sa 
mi podarilo nájsť niečo také, v čom 
sa môžem realizovať, kde môžem byť 
úspešná a nie je to na úkor rodiny. 

Dalo by sa teda povedať, 
že franchising je ideál-
nym typom podnikania 
pre ženy, ktoré nechcú 
život obetovať iba ka-
riére?
Nemyslím si, že by mal práve typ 
podnikania určovať, či je pre jed-
notlivca prioritou výlučne budova-
nie kariéry, alebo uznáva aj iné hod-
noty.

je pre vás pomoc ľuďom  
s hľadaním vysnívaného býva-
nia iba práca, alebo zároveň 
pociťujete aj veľkú zodpoved-
nosť či dokonca poslanie?
Pozrite sa, robím niečo, čo mi priná-
ša radosť a už len verím a dúfam, že 

táto moja činnosť urobí radosť aj tým, 
ktorí prostredníctvom našej spoloč-
nosti kupujú svoje rodinné hniezdo.

S majiteľkou franchisingovej pobočky realitnej kancelárie Zuzanou Kovalcsikovou, 
ktorá si pred pár mesiacmi prebrala exkluzívne medzinárodné ocenenie za 
úroveň poskytovaných služieb, sme sa rozprávali o tom, aké je to riadiť franchisingovú  
pobočku a v čom spočíva tajomstvo jej úspechu.

získala som nástroje 
a náskok pred konkurenciou

 Jozef KaščáK

redakcia@mediaplanet.com

PRácA Vs. RoDInA 
„Mojou najväčšou prioritou  
v živote bola, je a bude rodina. Ako je to 
však u každej ambicióznej ženy, svoju 
váhu má aj profesionálna časť môjho 
života,“ hovorí Zuzana Kovalcsiková.

foto: Gabor kanovits photoGraphy 
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inšpirácia

vateľov. V porovnaní s predchá-
dzajúcim rokom sa nám ku kon-
cu roka 2011 podarilo zvýšiť ob-
rat až o 300%.
Vyššie uvedené fakty sú dôkazom 
toho, že sa u kupujúcich rapíd-
ne zvyšuje uvedomelosť v oblasti 
zdravej výživy. Čoraz širší, rozho-
dujúci okruh spotrebiteľov totiž 
kladie dôraz na  nákup kvalitných 
potravín. Spotrebiteľ síce dbá o 
pomer ceny a kvality, ale prvora-
dý je preňho nákup zdravých po-
travín. 
Práve teraz nastal čas Update-u! 
Neváhajte a otvorte si Norbi Up-
date franchise predajňu.
Dôvodov je viacero:
 zákazníci sa orientujú na zdra-

vé potraviny 

Spoločnosť Norbi Update Inter-
national Ltd. sa do roku 2012 sta-
la jednou z najinovatívnejších � -
riem na európskom trhu v oblas-
ti zdravého stravovania. Vďaka je-
dinečným klinickým testom, kto-
ré potvrdzujú účinnosť nášho po-
travinového systému pri redukč-
nej diéte a jeho vhodnosť pre dia-
betikov, sa nám podarilo vybudo-
vať sieť franchisových predajní.
Naším prvoradým cieľom je oboz-
námiť verejnosť so skúsenosťami 
nadobudnutými v oblasti zdra-
vej výživy. Spotrebitelia majú to-
tiž mylné informácie a návyky v 
oblasti „normálneho“ a redukč-
ného stravovania. Jednou z úloh 
našich franchise predajní je pre-
to vzdelávanie zákazníkov. Dôraz 
tiež kladieme na rozvoj a distribú-
ciu funkcionálnych potravín.
Rok 2011 bol pre nás úspešný aj 
z hľadiska ekonomických ukazo-

Norbi Update ako Norbi Update ako Norbi Update ako vaše podnikanievaše podnikanievaše podnikanie

jednoducho,jednoducho,jednoducho,
životný štýlživotný štýlživotný štýlživotný štýlživotný štýlživotný štýl

PODNIKAJTE 
V ZDRAVOM 

ŽIVOTNOM ŠTÝLE! 

Otvorte si aj vy predajňu 
Norbi Update! 

franchise@update.sk

životný štýlživotný štýlživotný štýlživotný štýlživotný štýlživotný štýlživotný štýlživotný štýlživotný štýlživotný štýlživotný štýlživotný štýl

 kríza priniesla práve to, že pri 
výbere potravín sú spotrebi-
telia stále náročnejší a vyhľa-
dávajú prémiové výrobky

 zabezpečujeme neustále sa 
rozširujúci sortiment výrob-
kov

 náš franchise systém zabez-
pečuje potrebné vzdelávanie 
a tzv. know-how

 investície vložené do podni-
kania sa vám môžu vrátiť v 
priebehu 12 - 18 mesiacov   

■■ Inzercia

TIPy

Motivácia  
pre franchisee

■■ samostatnosť
■■ priestor na vlastnú iniciatívu
■■ istejší, rýchlejší vstup na trh
■■ menšie riziko podnikania
■■ pomoc pri štarte, prevádzke
■■ účasť na výsledkoch prieskumu trhu
■■ prístup k úverom
■■ rýchle nadviazanie kontaktov 

       s ďalšími podnikateľmi

nevýhody 
pre franchisee

■■ obmedzenie samostatnosti
■■ podriadenie sa kontrole centrály
■■ závislosť od franchisora
■■ povinnosť odvádzať poplatky

ZDRoj WWW.sFA.sK

franchising 
prečo áno, prečo nie? 

foto: istock

nízkonákladový fitness klub 
expreska expanduje v sr
úspešný koncept fitness pre ženy ponúka príležitosť novým 
franchisistom 

■■ Osvedčený fitness koncept Expreska, so špeciálnym kruhovým cvičením 
len pre ženy, je vhodný do každého okresného mesta, preto hľadá franchis-
ingových partnerov. Komplexný cvičebný 30-minútový kruhový tréning za-
hŕňa prvky kardiovaskulárneho a silového cvičenia zároveň. Posilňuje sva-
ly, spevňuje telo, zrýchľuje metabolizmus, spaľuje tuky a pomáha zredukovať 
hmotnosť. Aj v zostrenej konkurencii je cieľom Expresky dosiahnuť pozíciu 
lídra medzi poskytovateľmi fitness služieb na slovenskom trhu. Franchising 
Expreska je nízkonákladový a má jeden z najprepracovanejších systémov na 
kontrolu platieb členstva, dochádzky, predaja tovaru, inventúry, finančných 
reportov a pod. Franchisor pomôže pri otvorení a prevádzkovaní fitness cen-
tra, vrátane aktualizácií systému, zmlúv, dizajnu či propagačných materiálov. 

INŠPIRáCIA

 Ing. agáta VargoVá
držiteľ Master franšízovej licencie eXpResKa® pre sR, 
www.expreska.sk, email: agata.vargova@expreska.sk, tel: +421 948 147 747
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pohľad odborníKa

p
rostredie, v ktorom dnes ži-
jeme a pracujeme, sa me-
ní bezprecedentným spôso-
bom. Rýchlosťou svetla sa na 
nás valí množstvo protichod-
ných a skreslených informá-
cií, technológie sa menia ako 

nikdy predtým a status quo, ktoré v minu-
losti pretrvávalo desaťročia, dnes počítame 
na týždne a dni. Ekonomický tlak núti fir-
my myslieť moderne a efektívne. Zamest-
nanci pochopili, že dobré zamestnanie nie 
je takou istotou ako v 90-tych rokoch. Pre-
to čoraz viac schopných ľudí, ktorí dlhé ro-
ky pracovali v službách korporácií, uvažu-
je nad budovaním vlastného biznisu a ve-
ľa malých podnikateľov hľadá cesty, ako sa 
spojiť s niekým silnejším.

Ako franchising funguje
Franchising spája flexibilitu, efektívnosť  
a dravosť súkromného podnikania na stra-
ne jednej a výhody, podporu, know-how  
a finančné možnosti nadnárodných kor-
porácií na strane druhej. Túto kombináciu 
považujem v dnešnej dobe za neporaziteľ-
nú. Franchising je spôsob podnikania, keď 
od tzv. franchisora (alebo poskytovateľa li-
cencie) zakúpite možnosť podnikať pod je-

ideálny spôsob na rozbehnutie 
vlastného podnikania

Franchising je fenomén, ktorý je v ekonomicky vyspelých krajinách 
mimoriadne populárny a vytvára stále viac pracovných miest. V čom však spo-
číva najväčšia výhoda a perspektíva franchisingu?

„Buďte mi-
moriadne 
opatrní pri 
výbere spo-
ločnosti, s 
ktorou spojíte 
svoju budúc-
nosť.“

ho značkou a zároveň vám poskytne vlast-
né know-how, t. j. overený recept na úspech. 
Umožní vám získať cenné nástroje, ktoré 
podnikateľovi pomôžu získať rozhodujúce 
konkurenčné výhody a poraziť konkuren-
ciu vo svojom regióne. Mimoriadne zaují-
mavý a motivujúci na franchisingu je fakt, 
že ako zamestnanci neprenajímate svo-
ju pracovnú silu zamestnávateľovi, ale bu-
dujete svoj vlastný biznis a tvoríte hodno-

tu, ktorú môžete v budúcnosti finančne 
zhodnotiť alebo prenechať budúcim ge-

neráciam. Zdá sa vám to ideálne? Áno, 
je to jedna z najdynamickejšie sa roz-
víjajúcich foriem podnikania, ktorá 
prináša synergie pre jednotlivých čle-

nov. 

Ako začať  
s franchisingom 
na slovensku

F r a n c h i s i n g 
sa uplatňuje  

v mnohých od-
vetviach. Na 

Slovensku 
si ho vieme 
predstaviť 
predovšet-

kým od rýchleho občerstvenia, cez realitné 
služby, zdravý životný štýl až napríklad po 
siete hotelov. Pokiaľ sa však rozhodnete do 
niektorého z konceptov investovať, je po-
trebné si uvedomiť, že aj franchising niečo 
stojí. Naviac, ako podnikateľ prídete o urči-
tú mieru suverenity a budete musieť strpieť 
kontrolu kvality zo strany franchisora. Ak 
ste „neriadená strela“, budete mať problém. 
Ak ste si predstavovali, že kúpa franchisin-
govej licencie nahrádza tvrdú prácu, tiež 
budete mať problém. Moja rada pri kúpe 
franchisingovej licencie znie: buďte mimo-
riadne opatrní pri výbere spoločnosti, s kto-
rou spojíte svoju budúcnosť. Overte si histó-
riu firmy. Je to pôvodný slovenský koncept 
alebo medzinárodný? Akí ľudia za ním stoja  
a čo všetko vám za peniaze poskytnú? Majú 
dobre spracovaný manuál a samotnú fran-
chisingovú zmluvu? Aká je sieť ich pobo-
čiek a sú úspešné? A predovšetkým, je ich 
koncept overený a preukázateľne fungujú-
ci? Pri rokovaniach máte právo na všetky 
tieto otázky a poskytovateľ licencie je po-
vinný na ne odpovedať. Nemusíte mať však 
obavy, všetky známe a overené franchisin-
gové spoločnosti odpovede majú a naviac 
vás vedia uviesť do vzrušujúceho sveta pod-
nikania a úspechu.

■■ Inzercia

Ing. Richard churý
Prezident Slovenskej franchisingovej asociácie a regionálny 
riaditeľ RE/MAX Slovakia
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inšpirácia

S nami to 
dotiahnete ďalej
Využívajte nástroje, ktoré si vie dovoliť iba medzinárodná 
značka s takmer 40-ročnými skúsenosťami!

Hľadáte aj vy nové možnosti podnikania, alebo o vstupe do podnikania zatiaľ len 
rozmýšlate? Hľadáte ďalšiu príležitosť, kde chcete uplatniť svoje skúsenosti           
a znalosti? Spojte svoje podnikanie s globálnou značkou RE/MAX, ale zachovajte 
si svoju nezávislosť. Globálna sieť nezávislých realitných kancelárií RE/MAX vám 
dá slobodu majiteľa svojej vlastnej firmy a zároveň zázemie a podporu silnej 
medzinárodnej spoločnosti. RE/MAX je svetovou jednotkou v obchode s realitami 
s nepretržitým rastom takmer 40 rokov.  

Pre viac informácií kontaktujte info@re-max.sk 
alebo kliknite na www.re-max.sk

RE/MAX predáva najviac realít na svete

realitná sieť úspešná v 90 krajinách sveta / najväčší podieľ na trhu v SR / najväčšia znalosť značky / najväčší dopyt a  ponuka nehnuteľností  / 
najväčšia návštevnosť vlastného portálu / unikátna tréningová akadémia / certifikácia ISO a kariérny model  /50% obratu generovaného interne vďaka 

spolupráci siete / veľké úspory nákladov vďaka synergiám siete / takmer 40 rokov celosvetový rast

remax_AD-211x130.indd   1 6/15/12   1:40 PM

■■ Inzercia

legislatívne podmienky 
franchisingu

Spolupráca formou franchisingu mô-
že ponúknuť riešenie otázok expan-
zie vlastného podnikateľského kon-
ceptu a súčasne pomôcť začínajúce-
mu podnikateľovi. Podmienky a ob-
sah spolupráce sú stanovené vo fran-
chisingovej zmluve, ktorá stanovuje 
právny rámec spolupráce a v manuá-
li franchisingového konceptu, ktorý 
predstavuje know-how poskytované 
prijímateľovi franchisingu.

čo je dôležité pre poskytova-
teľa a prijímateľa licencie
Franchisingové zmluvy nie sú v slo-
venskom práve špecificky uprave-
né, predstavujú tzv. nepomenova-
né zmluvy, ktoré súčasne obsahujú 
prvky rôznych upravených typov 
zmlúv, najmä licenčnej zmluvy, ná-
jomnej zmluvy, zmluvy o obchod-
nom zastúpení alebo kúpnej zmlu-
vy. Chýbajúca zákonná úprava vyža-
duje podrobnú zmluvnú úpravu vzá-
jomnej spolupráce. Pre poskytova-
teľa franchisingu je dôležitá ochra-
na poskytnutých dôverných údajov, 
právo kontroly dodržiavania pravi-
diel a postup pri skončení vzájomnej 
spolupráce. Pre prijímateľa franchi-

singu je dôležitý rozsah poskytnutej 
licencie, podpory a výška poplatkov. 

Príklady štandardných ob-
medzení
Potreba jednotnosti franchisingo-
vého konceptu môže viesť k obme-

dzeniam hospodárskej súťaže, kto-
ré povolila Komisia (EÚ) v nariadení  
č. 330/2010 a vysvetlila v usmernení  
o vertikálnych obmedzeniach.  
V práve Slovenskej republiky je po-
trebné spomenúť najmä zákon  
o ochrane hospodárskej súťaže. Ako 
príklad štandardných aprobova-
ných obmedzení možno uviesť spo-
ločnú cenotvorbu, povinnosť odbe-
ru tovaru od poskytovateľa franchi-
singu alebo ním určeného dodávate-
ľa, zákaz spolupracovať s konkuren-
ciou počas alebo po skončení fran-
chisingového vzťahu.

■■ Kľúčovým predpokladom 
dlhodobej a vzájomne prospeš-
nej spolupráce je správne nasta-
vená franchisingová zmluva.

JUDr. PaVol raK, PhD.

Managing partner, Noerr s. r. o

AKO zAČAť?

foto: istock



Nabite svoj firemný biznis naším
dlhodobým programom BIZNIS PRO.

A s kým bankujete vy?

Podporný program BIZNIS PRO je určený malým a stredným podnikom. Všetky benefity, ktoré vám ponúka, môžete využívať 
podľa vašich aktuálnych individuálnych potrieb. Naši odborníci vám priamo vo vašom regióne ochotne pomôžu so všetkým, 
s čím sa na nich obrátite.  

Viac informácií o programe BIZNIS PRO získate na www.slsp.sk alebo v každom z našich firemných centier v rámci 
Slovenska (kontakt: www.slsp.sk/firemne-centra/).

 www.slsp.sk

Ďalších 100 miliónov eur 
na financovanie nových úverov 
za zvýhodnených podmienok

Krytie exportných 
a importných rizík

Špeciálny úver na krytie
nepredvídaných situácií

Zvýhodnené služby
platobného styku
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