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Úvod 

Podnikanie hrá kľúčovú úlohu v modernej znalostnej ekonómike. Potvrdzuje 

to aj súčasná ekonomická teória, podľa ktorej start-upy a podnikatelia sú 

primárnymi silami moderného ekonomického rozvoja. Okrem toho, že tvoria nové 

pracovné miesta a generujú bohatstvo pre spoločnosť, podporujú tiež technologické 

inovácie a riešia mnohé sociálne problémy. Avšak využitie tejto enormnej sily 

ekonomického rastu vyžaduje tiež mať k dispozícii vhodný podnikateľský 

ekosystém. Kľúčovú úlohu v jeho budovaní zohrávajú tvorcovia podnikateľských 

stratégií a politík na rôznych geopolitických úrovniach. Avšak pre formulovanie 

podnikateľských stratégií a adekvátnych politík je nevyhnutné mať k dispozícii 

spoľahlivé informácie. Zdrojom takýchto informácií je výskum, ktorý je pri 

súčasnom stave poznania podnikania zvlášť potrebný. 

Svetovo najvýznamnejším zdrojom dát o podnikaní je projekt Globálny 

monitor podnikania, ktorý začal svoje aktivity od roku 1999. Zakladateľmi projektu 

GEM bola London Business School (Veľká Británia) prezentovaná profesorom 

Michaelom Hayom a Babson College (USA) zastúpená profesorom Billom Bygrave. 

Za hlavného výskumného pracovníka a viac-menej otca metodológie GEM možno 

považovať prof. Paula Reynoldsa (USA). Na vstupoch pre prípravu prvej správy 

GEM v roku 1999 participovalo 10 krajín. Na správe GEM 2015 (sedemnástej 

v poradí) participovalo 62 krajín z celého sveta. Jadro organizácie výskumu 

predstavujú národné tímy, ktoré sú výberovo prijímané a následne združené v rámci 

Global Entrepreneurship Research Association (GERA). GERA je nezávislé 

akademické výskumné združenie významných inštitúcií z celého sveta, ktoré 

pôsobia v oblasti výskumu podnikania. Riešiteľské národné tímy GEM týchto 

inštitúcií koordinujú v príslušnej krajine každoročne sa opakujúci projekt GEM, 

ďalej analyzujú dáta získané z dvoch základných prieskumov: prvým je prieskum na 

dospelej populácii (APS – Adult Population Survey), ktorý zabezpečuje nezávislá 

profesionálna prieskumná agentúra a druhým je expertný prieskum (National 

Expert Survey – NES), ktorý zhromažďuje názory expertov príslušnej krajiny na 

určité aspekty a oblasti podnikania. Tieto tímy majú k dispozícii jednak ich vlastné 

individuálne dáta z každoročného prieskumu, ako aj harmonizovane spracované 

údaje a z nich vyčíslené ukazovatele, ktoré možno použiť na ďalšie výskumy rôznych 

aspektov podnikania a jeho dynamiky, ako aj pre medzinárodné porovnanie. 

Slovensko v rámci GERA zastupuje od roku 2010 Fakulta managementu Univerzity 

Komenského v Bratislave, ktorá je národným koordinátorom projektu. Hlavným 

partnerom projektu je Slovak Business Agency (bývalá Národná agentúra pre rozvoj 

malého a stredného podnikania). 
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Spracovanie tejto vedeckej monografie bolo motivované nasledovnými 

faktormi: 

- päť rokov participácie na projekte GEM, 

- početné vedecké publikácie autorov, monografie vytvorené na základe 
výskumu GEM a prezentované na zahraničných a domácich konferenciách, 
ako aj publikované vo vedeckých zborníkoch a časopisoch, 

- potreba komplexného spracovania problematiky sociálneho podnikania 
vrátane jeho väzby na inkluzivitu podnikania. 

Cieľom tejto vedeckej monografie je na základe analýzy päťročných dát 

projektu Globálny monitor podnikania identifikovať kľúčové charakteristiky 

podnikateľskej aktivity a prostredia na Slovensku. Špecifický dôraz je kladený 

jednak na charakteristiku teoretických aspektov sociálneho podnikania ako 

východiska pre jeho analýzu v podmienkach Slovenska, tak aj inkluzivitu podnikania 

a to ako z hľadiska podnikateľských aktivít a ašpirácií mladých, žien a seniorov, tak 

aj aspektov sociálneho podnikania. 

Vedecká monografia „Komerčné, sociálne a inkluzívne podnikanie na 

Slovensku“ prezentuje výsledky výskumu z predmetnej oblasti v siedmich 

kapitolách. Stručný prehľad kľúčových zistení je uvedený v časti Zhrnutie. Prvá 

kapitola obsahuje teoretické, výskumné a praktické východiská sociálneho 

podnikania a jeho vymedzenie vo vzťahu ku komerčnému podnikaniu. Obsahom 

druhej kapitoly je charakteristika metodológie samotného GEM výskumu vrátane 

metodiky skúmania sociálneho podnikania, ako aj indexu inkluzivity podnikania, 

ktorý vytvorili autori tejto publikácie. Obsahom tretej kapitoly je prezentácia 

výsledkov podnikateľskej aktivity na Slovensku a jej medzinárodné porovnanie a to 

na základe procesného modelu podnikania. Jej obsahom je takisto analýza 

podnikateľských aktivít zamestnancov na Slovenku. Štvrtá kapitola obsahuje 

charakteristiku a medzinárodné porovnanie profilu a ašpirácií podnikateľov na 

Slovensku v skúmanom období. Sociálne podnikanie na Slovensku 

a v medzinárodnom kontexte vrátane sociálneho podnikania mladých, žien 

a seniorov je obsahom piatej kapitoly. Šiesta kapitola sa zameriava na výsledky 

výskumu inkluzivity podnikania mladých, žien a seniorov. Siedma kapitola je 

zameraná na charakteristiku a medzinárodné porovnanie podnikateľského 

prostredia na Slovensku. Vedecká monografia v časti Závery a odporúčania 

obsahuje odporúčania pre tvorcov politík, ako aj ďalší výskum. 
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Zhrnutie 

Teória, prax ako aj politici sa zhodujú v tom, že podnikanie hrá kľúčovú úlohu 

v modernej ekonómii najmä pokiaľ ide o riešenie jej hlavných problémov akými sú 

ekonomický rast, ale aj nezamestnanosť. Avšak poznať taký zložitý fenomén akým 

podnikanie je, vyžaduje jednak mať dostatok informácií, ktoré sa dajú získať 

z analýzy relevantných dát. Cieľom tejto vedeckej monografie je na základe analýzy 

päťročných dát projektu Globálny monitor podnikania identifikovať kľúčové 

charakteristiky podnikateľskej aktivity a prostredia na Slovensku. Špecifický dôraz 

je kladený jednak na charakteristiku teoretických aspektov sociálneho podnikania 

ako východiska pre jeho analýzu v podmienkach Slovenska, ako aj inkluzivitu 

podnikania a to ako z hľadiska podnikateľských aktivít a ašpirácií mladých, žien 

a seniorov, tak aj aspektov sociálneho podnikania.  

V ďalšej častiach zhrnutia prezentujeme súhrnné výsledky nášho výskumu a to 

na základe dynamickej a komparatívnej analýzy päťročných dát GEM. Zhrnutie je 

štruktúrované do blokov, ktoré sú usporiadané v poradí tak ako sú ďalej v tejto 

vedeckej monografii spracované. 

Podnikateľská aktivita na Slovensku a v medzinárodnom kontexte 

Podnikateľská aktivita na Slovensku, analyzovaná v päťročnom horizonte 

2011 - 2015, má svoje špecifiká v porovnaní s kľúčovými benchmarkami (Višegrad 5 

krajiny, Európa, krajiny, ktorých rozvoj je založený na inováciách, svet). Tieto 

špecifiká je možné identifikovať vo všetkých fázach procesu podnikania a v ďalších 

častiach tohto súhrnu ich podrobnejšie rozoberáme. Na základe výsledkov našich 

výskumov treba však konštatovať, že z hľadiska kvantity je podnikateľská aktivita na 

Slovensku vo svojom súhrne (podnikanie komerčné, sociálne a v rámci organizácií) 

stále vysoká. Najviac v nej prevažuje nezávislé komerčné podnikanie (počiatočná 

podnikateľská aktivita a etablované podnikanie), avšak pomerne významné 

zastúpenie má i sociálne podnikanie. Mierne zaostávanie je v oblasti podnikania 

v rámci organizácií. Problematickou ale zostáva kvalitatívna stránka podnikateľskej 

aktivity meraná cez motiváciu Slovákov ísť do podnikania. Prevažuje v nej 

nevyhnutnosť pred príležitosťami. Zdroj faktorov, ktoré negatívne ovplyvňujú 

podnikanie, treba vidieť už v potenciáli podnikania. Ide o schopnosť vidieť 

príležitosti pre podnikanie, ktorá je na Slovensku veľmi nízka, ako aj spoločenské 

aspekty podnikania, akými sú postavenie podnikateľov v spoločnosti alebo 

podnikanie ako dobrá kariérna voľba, ktoré sú dlhodobo pod priemerom 

porovnávaných krajín. Tieto negatívne vplyvy sú čiastočne kompenzované vysokým 

sebahodnotením Slovákov pokiaľ ide o ich schopnosti podnikať, ako aj nízkym 

strachom zo zlyhania.  

V ďalšej časti uvádzame prehľad výsledkov výskumov charakteristík 

podnikateľskej aktivity Slovákov podľa procesného modelu nezávislého podnikania 

ako aj podnikania v rámci organizácií. 
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Potenciál podnikania na Slovensku skúmame z hľadiska troch skupín 

faktorov, ktoré ho ovplyvňujú. Prvou z nich sú spoločenské postoje k podnikaniu. 

Úroveň a dynamika ukazovateľov charakterizujúcich spoločenské postoje 

k podnikaniu je prvým signálom toho ako je podnikanie v spoločnosti vnímané a má 

priamy dopad ako na kvantitu tak aj kvalitu podnikateľských aktivít. Ako z našich 

výskumov vyplýva, v rámci tejto skupiny faktorov za dlhodobo problematické možno 

považovať egalitarizmus (rovnostárstvo v životnej úrovni), vnímanie podnikania ako 

vhodnej kariérnej voľby, vnímanie podnikateľov a ich spoločenského statusu. Na 

Slovensku v roku 2015 až 70,7 % dospelej populácie preferuje rovnakú životnú 

úroveň, čo je mierne nad priemerom V5 (70,5 %), avšak vysoko nad európskym 

priemerom (65,5 %), ako aj priemerom krajín, ktorých rozvoj je založený na 

inováciách (62,8 %). U oboch ďalších ukazovateľov (vnímanie podnikania ako 

vhodnej kariérnej voľby, vnímanie podnikateľov a ich spoločenského statusu) je 

situácia takisto dlhodobo nepriaznivá. Slovensko je pod priemerom krajín V5, 

Európy, ako aj krajín, ktorých rozvoj je založený na inováciách. Za neutrálny faktor 

v tejto skupine môžeme považovať vplyv médií, a to ako z hľadiska päťročného 

horizontu, tak aj v porovnaní s benchmarkmi. Celkovo treba konštatovať, že 

spoločenské postoje k podnikaniu negatívne vplývajú na podnikateľskú aktivitu na 

Slovensku, a to hlavne na jej kvalitatívnu stránku. Ďalším faktorom, ktorý dlhodobo 

negatívne vplýva na podnikateľský potenciál, je vnímanie podnikateľských 

príležitostí. 

Zatiaľ čo iba 26,4 % slovenskej populácie v roku 2015 vníma podnikateľské 

príležitosti vo svojom okolí, v Európe to je až 36,7 % a v krajinách, ktorých rozvoj je 

založený na inováciách až 39,7 %. Keďže vnímanie príležitostí je kľúčovým faktorom 

v podnikaní, pred Slovenskom je jasná výzva zmeniť túto nepriaznivú situáciu, ak 

chceme dosiahnuť očakávané rastové efekty z podnikania, ktoré bude na kvalitatívne 

vyššej úrovni. Nepriaznivú situáciu v predchádzajúcich dvoch skupinách 

ovplyvňujúcich podnikateľský potenciál čiastočne korigujú faktory spadajúce pod 

sebahodnotenie individuálnych charakteristík jednotlivcov, akými sú dôvera vo 

vlastné schopnosti (vedomosti, zručnosti, skúsenosti) a strach zo zlyhania. Slováci 

si veria (52,4 % populácie), že majú schopnosti podnikať čo znamená, že v rámci V5 

krajín (48,9 %) je naše sebavedomie na najvyššej úrovni, čo vysoko prevyšuje aj 

európsky priemer (43,1 %) a takisto aj priemer krajín, ktorých rozvoj je založený na 

inováciách (41,9 %). 

Zámer začať podnikať v najbližších troch rokoch deklarovalo v roku 2015 

15,7 % slovenských nepodnikateľov, čo je nad priemerom krajín Európy (12,8 %), 

inovatívnych krajín (11,6 %), ako aj nad primerom krajín V5 (14,9 %). 

Celková počiatočná podnikateľská aktivita Slovákov (TEA) patrí ku 

kľúčovým ukazovateľom výskumu GEM. Na Slovensku dosahuje priemerná 

hodnota tohto ukazovateľa hodnotu 10,9 % za obdobie rokov 2011 – 2015, avšak má 

klesajúci trend. V roku 2015 v medziročnom porovnaní poklesla hodnota TEA na 

Slovensku a dosiahla úroveň 9,6 % a je pod päťročným priemerom. 

Z medzinárodného porovnania vyplýva, že napriek medziročnému poklesu je 
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Slovensko nad priemerom krajín V5 (8,2 %), z ktorých má najvyššiu celkovú 

počiatočnú podnikateľskú aktivitu. Takisto je vysoko nad európskym priemerom 

(7,8 %), kde spomedzi 24 krajín je na 5. mieste (za Estónskom, Lotyšskom, 

Rumunskom a Luxemburskom) a medzi krajinami, ktorých rozvoj je založený na 

inováciách je na 7. mieste (8,5 %). Jednoznačne vysvetliť klesajúcu tendenciu TEA 

na Slovensku je náročné. Niet pochybností o tom, že vplyv komponentov externého 

prostredia, a to najmä spoločenské vnímanie podnikania, ale aj vnímanie príležitostí 

na začatie podnikania, má dopad na dynamiku TEA. Takisto aj vplyv 

podnikateľského prostredia, ktoré ďalej charakterizujeme v zhrnutí, má negatívny 

vývojový trend, čo má takisto negatívny dopad na TEA na Slovensku. Na druhej 

strane však zaradenie Slovenska z hľadiska stupňa ekonomického rozvoja medzi 

krajiny, ktorých vývoj je založený na inováciách, by mohlo byť určitým vysvetlením 

postupného znižovania počiatočnej podnikateľskej aktivity u nás. 

Celková počiatočná podnikateľská aktivita (TEA) sa vnútorne meria na úrovni 

dvoch komponentov - rodiacich sa (v podnikaní do 3 mesiacov) a nových 

podnikateľov (3 - 42 mesiacov). Oba tieto ukazovatele sa majú takisto klesajúci 

trend (7,0 % a 3,4 %) a v roku 2015 boli pod päťročným priemerom, ktorý bol 4,1 %. 

Vývoj vzájomného vzťahu medzi percentom rodiacich sa a nových podnikateľov 

možno hodnotiť prostredníctvom tzv. indexu smrti. Pozitívny trend je vtedy, ak je 

index smrti čo najnižší. Znamená to, že pomerne veľa rodiacich sa podnikateľov 

prekonáva prvé ťažkosti začínajúceho podnikania a pokračuje ďalej v rozvíjaní 

svojho biznisu. Na Slovensku však je v ostatných rokoch tento trend negatívny 

a v roku 2015 dosiahol index smrti najvyššiu hodnotu za päťročné obdobie a to 

1,9 %, čo je nad päťročným priemerom 1,7 %. Takýto trend, spolu s už analyzovanou 

dynamikou čiastkových ukazovateľov, treba považovať za negatívny vývoj. Vysokú 

hodnotu „indexu smrti“ na Slovensku dokumentuje aj medzinárodné porovnanie 

v roku 2015. Z neho je evidentné, že Slovensko je nad priemerom všetkých 

porovnávaných skupín krajín. Stav a vývoj tohto ukazovateľa signalizuje, že rodiaci 

sa podnikatelia sú odradení od pokračovania v rozvoji podnikania zrejme aj 

externým prostredím, respektíve vlastným zlyhaním vyplývajúcim z nedostatočnej 

prípravy a nedostatočnej externej podpory rozvoja podnikania. 

Dlhodobým problémom podnikania na Slovensku je tiež motivácia na začatie 

podnikania. Podľa metodiky GEM sa skúmajú dva základné a v literatúre 

najčastejšie uvádzané dôvody začať podnikať: nutnosť/nevyhnutnosť a príležitosť. 

V roku 2015 sa percento podnikateľov, ktorí začali podnikať z nutnosti medziročne 

opäť zvýšilo (32,6 % v roku 2015 a 31,1 % v roku 2014), čo je síce pod päťročným 

priemerom 33,4 % zo začínajúcich podnikateľov, avšak toto vysoké percento nás 

predurčuje medzi menej rozvinuté krajiny. Teda z pohľadu všeobecnej teórie vzťahu 

medzi stupňom ekonomického rozvoja a mierou podnikania z titulu nevyhnutnosti 

sme výnimkou. Dokumentuje to aj naše prvenstvo v rámci V5 krajín ako aj krajín, 

ktorých rozvoj je založený na inováciách, 4. miesto v rámci Európy a 13. miesto na 

svete medzi GEM krajinami. Z výskumov motivácie začať podnikať z titulu 

príležitosti vyplynula síce naša nízka pozícia pokiaľ ide o všeobecnú motiváciu 

z dôvodu príležitosti (43. miesto vo svete), avšak pokiaľ ide o špecifickú príležitosť 
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zlepšiť si nezávislosť alebo príjem tak Slovensko je na 27. mieste. Z toho sa dá 

dedukovať, že naši podnikatelia, ktorí vidia príležitosť idú za ňou s jasným zámerom. 

Sofistikovanejším a jednoznačnejším prístupom merania motivácie je motivačný 

index, ktorý vyjadruje pomer medzi počiatočnou podnikateľskou aktivitou z dôvodu 

príležitosti zvýšiť nezávislosť alebo príjem a počiatočnou podnikateľskou aktivitou 

z titulu nutnosti (Singer, et al., 2015, s. 43). Čím je vyššia hodnota motivačného 

indexu, tým sa dá s väčšou pravdepodobnosťou očakávať v dlhšom časovom 

horizonte zvýšenie podielu ambicióznejšieho a sofistikovanejšieho podnikania 

v krajine. Výsledky motivačného indexu v roku 2015 jasne deklarujú negatívnu 

pozíciu Slovenska: Slovensko má hodnotu tohto indexu (1,7) pod priemerom V5 

krajín (1,8), pod priemerom Európy (2,1), pod priemerom GEM krajín (2,0) 

a výrazne pod priemerom krajín, ktorých rozvoj je založený na inováciách (2,9). 

I keď v ostatných dvoch rokoch došlo k zvýšeniu indexu motivácie a to aj vďaka 

zníženiu TEA z nutnosti, avšak päťročný priemer je alarmujúcim signálom pre 

podporu rozvoja podnikania na Slovensku s dôrazom na zvýšenie jeho kvality, teda 

rozvoja viac inovatívneho biznisu a biznisu s vyššou pridanou hodnotou. To 

vyžaduje systémové riešenie problematiky podpory podnikania na Slovensku a to 

s participáciou širokého spektra stakeholdrov.  

Za nepriaznivú možno označiť i dynamiku etablovaného podnikania 

(podnikatelia v biznise viac ako 42 mesiacov) na Slovensku v skúmanom päťročnom 

horizonte. V roku 2015 došlo k poklesu vo vývoji etablovaných podnikateľov na 

Slovensku a ich percento pokleslo na 5,7 % čo je pomerne radikálny pokles o 210 

bázických bodov v porovnaní s rokom 2014 (7,8 %), ako aj významný rozdiel oproti 

päťročnému priemeru (7,0 %). Táto hodnota je mierne nad priemerom V5 (5,6 %; 

3. miesto), ale pod priemerom európskych krajín (6,6 %;14. miesto), krajín, ktorých 

vývoj je založený na inováciách (6,8 %; 14. miesto), ako aj GEM krajín (8,4 %; 

36. miesto). Vysvetlenie stavu a dynamiky vývoja tohto ukazovateľa je náročné, 

nakoľko odvolávajúc sa len na historický vývoj neobstojí pri porovnaní s krajinami, 

ktoré pôsobili v tom istom sociálno-ekonomickom systéme (Poľsko, Slovinsko, 

Maďarsko). Skôr tento problém sa dá vysvetliť vo vzťahu k nášmu podnikateľskému 

ekosystému a z neho vyplývajúcej podpore rozvoja podnikania. 

Celková podnikateľská aktivita na Slovensku má v päťročnom horizonte 

takisto klesajúcu tendenciu. Je to dôsledok už analyzovaného poklesu oboch 

kľúčových zložiek: počiatočnej podnikateľskej aktivity ako aj etablovaných 

podnikateľov. Celková podnikateľská aktivita na Slovensku aj v roku 2015 (14,8 %) 

významne poklesla v porovnaní s rokom 2014 (18,2 %) a je druhá najnižšiu za 

päťročné obdobie. Tento pokles spôsobili všetky jej komponenty, najviac však 

etablovaní podnikatelia. Táto hodnota je výrazne pod päťročným priemerom 

(17,4 %). Pod päťročným priemerom sú aj jednotlivé komponenty pričom etablovaní 

podnikatelia sa od svojho priemeru najviac odchyľujú. Napriek nepriaznivej 

medziročnej dynamike v roku 2015 hodnota celkovej podnikateľskej aktivity na 

Slovensku je najvyššia medzi V5 krajinami, je tiež mierne nad európskym 

priemerom (14,1 %, 9. miesto) a mierne pod priemerom krajín, ktorých rozvoj je 

založený na inováciách (14,9 %,14. miesto). Avšak je hlboko pod priemerom GEM 
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krajín (21 %, 39. miesto). Z ďalších analýz vyplýva, že Slovensko patrí medzi krajiny, 

v ktorých na celkovej podnikateľskej aktivite majú väčší podiel začínajúci 

podnikatelia (TEA), čo nás zaraďuje medzi krajiny strednej a východnej Európy, 

zatiaľ čo v časti krajín vyspelej západnej Európy prevládajú etablovaní podnikatelia 

(Švajčiarsko, Grécko, Španielsko, Fínsko...). V ostatných krajinách západnej Európy 

je buď situácia vyrovnaná (Taliansko) alebo prevládajú začínajúci podnikatelia 

(Luxembursko). 

Ďalšou fázou procesu podnikania je jeho prerušenie a prípadný následný 

reštart podnikania. Miera prerušenia podnikania je na Slovensku veľmi vysoká 

a patrí k problémovým oblastiam nášho podnikania. Aj v roku 2015 pokračuje 

Slovensko v nastúpenom trende vysokej miery prerušenia podnikania, ktorá 

dosiahla 5,4 % čím došlo opäť k miernemu medziročnému nárastu o 20 bázických 

bodov v porovnaní s rokom 2014. I keď je miera prerušenia podnikania v roku 2015 

mierne pod naším päťročným priemerom (5,5 %), predsa je najvyššia medzi 

krajinami V5, čím vysoko prevyšuje ich priemer (3,2 %), ako aj v Európe (2,6 %) 

a takisto medzi krajinami, ktorých rozvoj je založený na inováciách (2,8 %). Ako 

z päťročného priemeru vyplýva, po zaradení Kosova a Bosny a Hercegoviny je 

Slovensko na tretej priečke v Európe, a to práve po týchto krajinách. Ide o skutočne 

nelichotivú pozíciu, z čoho treba konštatovať, že táto fáza podnikania patrí medzi 

tie, kde sa najviac odlišujeme od nášho ekonomického benchmarku, teda krajín, 

ktorých rozvoj je založený na inováciách. Čiastočným zjemnením tejto nepriaznivej 

situácie je, že temer 65 % firiem nezaniká, ale pokračuje ďalej a iba 35 % úplne 

zaniká. Avšak vzhľadom na celkové vysoké percento prerušenia podnikania na 

Slovensku sme na prvom mieste v Európe a to ako u percenta firiem, ktoré síce 

prerušili podnikanie, ale nezanikli (3,5 %), ako aj tých, ktoré zanikli (1,9 %). Pokiaľ 

ide o dôvody prerušenia podnikania, tak dlhodobo je na Slovensku nasledovné 

poradie: l. podnikanie nebolo ziskové (33,3 %), 2. osobné dôvody (18,9 %), 3. iná 

pracovná alebo podnikateľská príležitosť (16,7 %). Dôvod veľmi často udávaný 

podnikateľmi – problémy s financovaním je až na štvrtom mieste (10,0 %). 

Zaujímavým zistením je, že až v roku 2015 Slováci prvýkrát ako dôvod ukončenia 

podnikania uviedli príležitosť predať podnik a to až 3,3 %, čo patrí ku skôr 

priemerným percentám medzi porovnávanými krajinami.  

Reštart podnikania je prirodzenou súčasťou dynamiky podnikateľskej 

aktivity na Slovensku. V sledovanom období rokov 2011 až 2015 svoje zapojenie 

v podnikaní po jeho prerušení reštartovala v priemere vyše štvrtina jednotlivcov. 

Ďalšia takmer štvrtina z nich po prerušení podnikania reštart plánovala v najbližšom 

období. Až polovica podnikateľov na Slovensku, ktorí jednu podnikateľskú aktivitu 

prerušia či zanechajú, sa tak vracia alebo plánuje vrátiť späť na podnikateľskú dráhu. 

Fenomén reštartu podnikania sa podieľa na celkovej počiatočnej podnikateľskej 

aktivite dlhodobo približne jednou sedminou, čím tvorí jej nezanedbateľnú súčasť. 

Inkluzivita reštartu podnikania z hľadiska pohlaví je na Slovensku problematická. 

Reštart je skôr doménou mužov (takmer 60 % indikuje uskutočnený či plánovaný 

reštart), kým ženy naopak majú vyššiu tendenciu na podnikanie po jeho prerušení 

zanevrieť (približne 60 %). Reštartovaní podnikatelia sa oproti jednotlivcom, ktorí 
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sa po prerušení podnikania odklonili od podnikateľskej dráhy, vyznačujú 

výraznejším podnikateľským sebavedomím (z hľadiska sebahodnotenia zručností, 

skúseností a vedomostí potrebných na podnikanie), a naopak, nižším strachom zo 

zlyhania. 

Podnikateľská aktivita zamestnancov (EEA - intrapreneurship)  

Podnikateľská aktivita zamestnancov (EEA) je druhým sektorom 

podnikateľských aktivít v rámci moderného chápania podnikania. EEA hrá 

významnú úlohu najmä v ekonomicky rozvinutých krajinách, kde je viac príležitostí 

zamestnať sa v organizáciách a tie, vzhľadom na potrebu získať konkurenčnú 

výhodu, podporujú podnikateľskú aktivitu zamestnancov. Z našich výsledkov však 

vyplýva, že Slovensko aj v tomto sektore podnikateľskej aktivity sa skôr zaraďuje 

k menej vyspelým krajinám, než ako je jeho oficiálne zatriedenie. Z výsledkov 

prieskumu (EEA) na Slovensku sme totiž zistili, že jej hodnoty sa v priebehu rokov 

2011 – 2015 významne menili. Po pomerne úspešnom roku 2014 došlo k dosť 

radikálnemu zníženiu tejto aktivity v roku 2015 a to u všetkých sledovaných 

ukazovateľov. V tomto roku sa dosiahli dokonca hodnoty, ktoré sú pod päťročným 

priemerom. Z medzinárodného porovnania vyplýva, že Slovensko sa dostalo pod 

priemer Európy, ako aj krajín, ktorých rozvoj je založený na inováciách. 

Intrapreneurship na Slovensku si vyžaduje špeciálnu pozornosť aj z hľadiska 

výskumu. Ide totiž o potrebu objasniť pomerne rozsiahle medziročné zmeny 

v dynamike hodnotených ukazovateľov. 

Podnikateľský profil a ašpirácie Slovákov: rast, inovácie 

a prenikanie na zahraničné trhy 

Z hľadiska sociálno-demografického profilu podnikateľov, typickým 

podnikateľom na Slovensku je muž vo veku 35 - 44 rokov, s maturitným respektíve 

pomaturitným vzdelaním, patriaci do najvyššej príjmovej kategórie. 

Na Slovensku podniká viac mužov ako žien. Mužov sa do počiatočnej 

podnikateľskej aktivity TEA zapojilo 13,0 %, pričom žien sa zapojilo 6,5 %. V oboch 

prípadoch je to v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles. Napriek tomu je 

Slovensko v rámci V5 a Európy nad priemerom v podnikaní tak u mužov ako aj 

u žien. 

Najvyššiu podnikateľskú aktivitu v počiatočnej fáze podnikania na Slovensku 

zaznamenávame vo vekových kategóriách 35 - 44 rokov (12,8 %) a 25 - 34 rokov 

(12,7 %). Najmenej obyvateľov podniká v najvyššej vekovej kategórii 55 - 64 rokov 

(3,5 %), čo je na rozdiel od všetkých ostatných vekových skupín pod priemerom 

skupiny V5 aj Európy.  

Najvyššiu podnikateľskú aktivitu majú Slováci s maturitným a pomaturitným 

vzdelaním (15,6 %) a vysokoškolským vzdelaním (10,9 %). Naopak, najmenej ľudí 

podniká so stredoškolským vzdelaním (7,1 %). Zároveň najviac podnikateľov na 

Slovensku patrí do najvyššej príjmovej kategórie (14,7 %), naopak, najmenej patrí 

do najnižšej príjmovej kategórie (4,8 %). 
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Podnikatelia na Slovensku zapojení do počiatočnej podnikateľskej aktivity 

TEA v aktívnej inovácii výrazne zaostávajú za Európskym a regionálnym 

priemerom. 

V kategórii začínajúcich podnikateľov je na Slovensku 20,7 % aktívne 

inovujúcich podnikateľov, čo je v porovnaní s európskym priemerom (27,9 %) 

výrazne menej. Pasívne inovatívnych podnikateľov v rámci TEA je na Slovensku 

29,0 %.  

Z hľadiska orientácie na zahraničné trhy, teda internacionalizácie 

slovenských podnikateľov, začínajúci podnikatelia zaostávajú za európskym 

priemerom. Tržby slovenských podnikateľov v rámci TEA pochádzali predovšetkým 

od domácich zákazníkov, pričom až 79,2 % podnikateľov v TEA má menej než 25 % 

zahraničných zákazníkov. U etablovaných podnikateľov je toto percento veľmi 

podobné, pričom 76.1 % podnikateľov má menej než 25 % zákazníkov za hranicami 

Slovenska.  

Najviac začínajúcich podnikateľov na Slovensku sa z odvetvového pohľadu 

venuje službám konečným spotrebiteľom (34,4 %) a biznis službám (34,4 %). 

U etablovaných podnikateľov je najsilnejšie súhrnné odvetvie obsahujúce 

stavebníctvo, výrobu, dopravu, siete a komunikácie (42,0 %) a služby pre konečných 

spotrebiteľov (33,0 %). 

Sociálne podnikanie na Slovensku a v medzinárodnom kontexte 

Sociálne podnikanie je tretím sektorom celkovej podnikateľskej aktivity (po 

počiatočnej podnikateľskej aktivite a intrapreneurshipe), ktorý je predmetom 

skúmania v rámci projektu GEM. Všeobecne možno konštatovať, že miera 

sociálneho podnikania na Slovensku je pomerne vysoká. Vyššia je vo fáze 

začiatočného podnikania (do 12 mesiacov) než vo fáze fungujúcich sociálnych 

podnikov. Tento trend je podobný ako u komerčného začiatočného podnikania 

(TEA) a etablovaného podnikania. 

Podľa širšej definície sociálneho podnikania má Slovensko v porovnaní 

s európskym priemerom ako aj s krajinami, ktorých rozvoj je založený na inováciách 

(IDC) vyššiu mieru sociálnej podnikateľskej aktivity v etape začiatočného 

podnikania (3,9 % vs 3 %). Miera sociálnej podnikateľskej aktivity Slovenska 

v kategórii už fungujúcich (operujúcich) biznisov (4,1 %) je však nižšia a to 

v porovnaní s V5 krajinami (4,3 %), ako aj krajinami, ktorých rozvoj je založený na 

inováciách (4,5 %). 

Podľa užšej definície sociálneho podnikania na Slovensku necelých 27 % 

sociálnych podnikateľov preferuje sociálne ciele pred finančnými. Tento pomer je 

viac-menej zhodný s ostatnými porovnávanými krajinami. Sociálne podnikania 

v užšom slova zmysle má ďalej na Slovensku nasledovné charakteristiky: 

- vysoká trhová aktivita (2,3 %), ktorá je najvyššia medzi V5 krajinami, štvrtá 
najvyššia v Európe a šiesta medzi krajinami, ktorých rozvoj je založený na 
inováciách, 
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- sociálni podnikatelia sú najinovatívnejší (1,9 %) medzi krajinami V5, tretí 
najinovatívnejší v Európe a piaty medzi IDC krajinami, 

- iba 41,1 % sociálnych podnikateľov uvažuje s plným reinvestovaním zisku 
späť do sociálnej oblasti a životného prostredia, čo je hlboko pod svetovým 
priemerom 52 %, 

- iba 46 % našich sociálnych podnikateľov vyvíja snahu merať dopady ich 
aktivít do sociálnej oblasti a na životné prostredie. 

Podiel seniorov na sociálnom podnikaní v širšom slova zmysle je najvyšší 

v rámci vekových skupín slovenskej populácie a predstavuje až 52 %, zatiaľ čo 

najmenej sa na sociálnych aktivitách podieľajú mladí 33 % a podiel mladých 

dospelých tvorí 35 %. 

Podiel žien na sociálnom podnikaní v širšom slova zmysle je nižší ako podiel 

mužov, čo je zhodné so všeobecným trendom miery podnikania žien na Slovensku. 

Inkluzivita podnikania vybraných skupín na Slovensku 

a v medzinárodnom kontexte 

Z výskumov inkluzivity podnikania v kategóriách mladých, žien a seniorov na 

Slovensku za najkritickejšiu situáciu z hľadiska dynamiky ako aj medzinárodného 

porovnania možno považovať v skupine seniorov.  

Podnikanie mladých 

Mládež (18 – 24 rokov) na Slovensku je v počiatočnej podnikateľskej 

aktivite zapojená výraznejšie než celková dospelá populácia, a aj v kontexte 

európskych krajín patrí jednoznačne medzi podnikateľsky aktívnejšiu. Naopak, 

v etablovanom podnikaní je slovenská mládež zapojená oproti celkovej dospelej 

populácii vo výrazne nižšej miere.  

Podnikateľský potenciál mládeže je priaznivo ovplyvnený optimizmom 

pri vnímaní podnikateľských príležitostí a mierne nižším strachom zo zlyhania 

oproti celkovej dospelej populácii, no tiež mierne skromnejším podnikateľským 

sebavedomím. Podobne, kompozícia vnímania spoločenských postojov 

k podnikaniu v radoch mládeže sa odkláňa od celkovej dospelej populácie len 

mierne. V porovnaní s celkovou dospelou populáciou mládež vykazuje výrazne 

vyššiu hodnotu zámeru začať podnikať a celkovej počiatočnej podnikateľskej 

aktivity, no taktiež aj prerušenia podnikania.  

Z pohľadu inkluzivity pohlaví je aj v radoch mládeže podnikateľská aktivita 

skôr doménou mužov, no oproti rozdielu v celkovej dospelej populácii je nepomer 

zastúpenia mužov a žien o niečo menší, čím kategória mládeže priaznivo vplýva na 

zlepšovanie inkluzivity žien v podnikaní.  

Pohľad na kvalitatívnu stránku podnikania mládeže naznačuje, že mládež sa 

od celkovej dospelej populácie odkláňa len minimálne. Síce v kvalitatívnych 

atribútoch (odvetvie, inovatívnosť, internacionalizácia) nevykazuje zaostávanie, no 
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ani nemá výraznejšie ambície svojim podnikaním prispievať k zvyšovaniu celkovo 

nízkej inovatívnosti a zahraničnej orientácie slovenských podnikateľov. 

Mladí dospelí (25 - 34) na Slovensku sú zapojení v počiatočnej 

podnikateľskej aktivite (TEA) výraznejšie, než celková dospelá populácia. 

V európskom kontexte však patrí Slovensko z tohto hľadiska len medzi priemer. 

Naopak, miera etablovaného podnikania medzi mladými dospelými je o niečo 

nižšia než v celkovej dospelej populácii.  

Celkový podnikateľský potenciál mladých dospelých sa od celkovej 

dospelej populácie odkláňa len mierne, a to najmä v optimistickejšom vnímaní 

príležitostí a podnikateľskom sebavedomí, a naopak výraznejšom strachu zo 

zlyhania. Ostatné komponenty, teda vnímanie spoločenských postojov 

k podnikaniu, sú v oboch prípadoch veľmi podobné. Čo sa týka jednotlivých fáz 

podnikateľskej aktivity, v zámere začať podnikať i počiatočnej podnikateľskej 

aktivite mladí dospelí celkovú dospelú populáciu predstihujú, kým miera 

etablovaného podnikania aj prerušenia podnikania je veľmi podobná. 

Z pohľadu inkluzivity pohlaví v kategórii mladých dospelých možno hovoriť 

o dramatickom rozdiele v zapojení v počiatočnom podnikaní medzi mužmi 

a ženami, ktorý je výrazne vyšší aj oproti celkovej dospelej populácii.  

Pokiaľ ide o kvalitatívnu stránku podnikania mladých dospelých na 

Slovensku v porovnaní s celkovou dospelou populáciou táto naznačuje síce 

pozitívny, no stále len mierny odklon mladých dospelých, a to v podobe mierne 

vyššej aktívnej inovatívnosti a internacionalizácie. 

Podnikanie žien 

Zapojenie žien do podnikateľskej aktivity na Slovensku možno označiť za 

nedostatočné. Podľa indexu inkluzivity podnikania žien (0,67), ktorý za ostatné 

roky má klesajúcu tendenciu, sú síce slovenské ženy v počiatočnej podnikateľskej 

aktivite mierne nad V5 priemerom, ale zaostávajú za Európou, ako aj krajinami, 

ktorých rozvoj je založený na inováciách. Ešte horšia situácia je pokiaľ ide o mieru 

zapojenia etablovaných podnikateliek (0,58) do podnikateľskej aktivity 

slovenskej populácie. V tejto kategórii sú ženy dokonca mierne pod priemerom V5, 

avšak výrazne pod európskym priemerom, ako aj priemerom krajín, ktorých vývoj 

je založený na inováciách.  

V rámci skúmania podnikateľského potenciálu žien na Slovensku, ženy 

dlhodobo preferujú egalitarizmus (rovnosť životnej úrovne) v porovnaní s mužmi. 

Na druhej strane sa však pozitívne vyvíjajú ich názory na podnikanie ako vhodnú 

kariérnu voľbu, vnímanie spoločenského statusu podnikateľov, ako aj na pozornosť 

médií, ktorá je venovaná úspešným podnikateľom. Slovenské ženy v porovnaní 

s mužmi sú dlhodobo menej sebavedomé vo svojom hodnotení vedomostí, 

zručností a schopností podnikať a dokonca rozdiel medzi sebavedomím žien a 

mužov je v zahraničí podstatne nižší, než na Slovensku. Naopak, pokiaľ ide o strach 

zo zlyhania tak u slovenských žien je síce pod priemerom Európy ako aj V5 krajín, 

avšak rozdiel medzi našimi ženami a mužmi je vyšší ako v porovnávaných regiónoch. 
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Vnímanie podnikateľských príležitostí u žien na Slovensku má rastúci 

trend, ale v medzinárodnom porovnaní je na veľmi nízkej úrovni a napríklad v rámci 

Európy sme až 10 % pod priemerom.  

V roku 2015 došlo k poklesu aktívnej inovatívnosti v rámci počiatočnej 

podnikateľskej aktivity žien (podiel na TEA), avšak ešte výraznejšie poklesla 

inovatívnosť mužov v tejto fáze podnikania. Vzhľadom na to inovatívnosť žien 

dosiahla vyššie percento ako u mužov (22,4 % vs. 19,8 %). Tento negatívny trend 

spôsobil pokles aktívnej inovatívnosti pod päťročný priemer u žien i mužov. 

V uvedenom období však naopak vzrástla inovatívnosť žien i mužov 

v etablovanom biznise, ale podobne ako u počiatočnej podnikateľskej aktivity jej 

úroveň je u oboch skupín pod päťročným priemerom. Pokiaľ ide o pasívnu 

inovatívnosť (využívanie technológií) vo fáze počiatočnej podnikateľskej 

aktivity v roku 2015 medziročne poklesol podiel žien, ktoré využívali najnovšie 

technológie. V hodnotenom období v oblasti pasívnych inovácií vo fáze 

etablovaného podnikania došlo k nárastu využívania najnovších technológií u žien 

i mužov, zároveň sa prehĺbil rozdiel medzi percentom etablovaných podnikateliek, 

ktoré nevyužívajú žiadne nové technológie (70,5 % päťročný priemer) a mužov, ktorí 

nevyužívajú žiadne nové technológie (61,7 % päťročný priemer). Z uvedeného sa dá 

zasa dedukovať, že etablované podnikateľky pôsobia skôr v tradičných „ženských“ 

biznisoch, kde technologické inovácie nie sú potrebné. 

Ašpirácie slovenských podnikateliek v oblasti zahraničnej orientácie 

zaznamenali v roku 2015 pozitívny trend ako v rámci počiatočnej podnikateľskej 

aktivity, tak aj etablovaného podnikania. 

Podnikanie seniorov 

Index inkluzivity podnikania seniorov na Slovensku v kategórii 

začínajúcich podnikateľov sa medziročne mierne zvýšil, z 0,33 na 0,36, avšak 

v porovnaní s priemerom Európy (0,55) Slovensko výrazne zaostáva. Seniori teda na 

Slovensku v porovnaní s celkovou populáciou podnikajú výrazne menej. 

U etablovaných podnikateľov je index inkluzivity v priemere zásadne vyšší, seniori 

teda sú zapojení do etablovaného podnikania viac než do rozbiehania nových 

podnikov. Na Slovensku je index inkluzivity podnikania seniorov v etablovanej fáze 

na úrovni 1,04, pričom v porovnaní s rokom 2014 si výrazne pohoršil (1,50). Ako 

roku 2015 tak Slovensko aj v tomto meradle výrazne zaostáva za priemerom Európy 

(1,25). 

Slovenskí seniori vnímajú v porovnaní s predchádzajúcim rokom viac 

príležitostí, a zároveň významne poklesol strach zo zlyhania, ktorý by odradil 

seniorov od začatia podnikania (z 51,8 % na 33,3 %). Vnímanie schopností na začatie 

podnikania u seniorov mierne pokleslo (48,7 %). 

Z hľadiska pohlavia podniká vo vekovej kategórii seniorov viac mužov ako 

žien, u začínajúcich podnikateľov dvojnásobne, u etablovaných viac než 

trojnásobne. 
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Seniori sú na základe výsledkov GEM viac inovatívni v aktívnej inovácii 

ako priemer celkovej populácie na Slovensku, avšak orientujú sa takmer výhradne 

na domáci trh. 

Podnikateľské prostredie na Slovensku 

Výsledky expertného hodnotenia vyplývajúce z Národného expertného 

prieskumu (National Expert Survey - NES) naznačujú, že kľúčové rámcové 

podmienky na podnikanie na Slovensku poskytujú nedostatočnú celkovú podporu 

podnikateľskej aktivite. To platí tak pri pohľade na stav v roku 2015, ako aj pri 

analýze sledovaného päťročného obdobia (2011 - 2015). Spomedzi 12 hodnotených 

podmienok boli identifikované len dve oblasti, ktorých stav experti považujú za 

priaznivý, a to prístup k fyzickej infraštruktúre a prístup ku komerčnej 

infraštruktúre a službám pre podnikanie. Zvyšných desať rámcových podmienok 

hodnotených v GEM NES podľa názoru expertov nedostatočne podporuje vznik 

a rozvoj podnikateľských aktivít. Osobitnú pozornosť, vzhľadom na už chronické 

nízke hodnotenie, si vyžadujú oblasti transferu poznatkov z výskumu a vývoja do 

podnikania, podnikateľské vzdelávanie na úrovni primárneho a sekundárneho 

vzdelávania, vládne politiky vzťahujúce sa na dane a byrokratické zaťaženie 

podnikania a podpora podnikavosti a podnikania zo strany kultúrnych 

a spoločenských noriem v rámci národnej kultúry.  

Fyzická infraštruktúra a služby 

V hodnotení dostupnosti a podpory fyzickej infraštruktúry a služieb pre 

podnikanie vykazuje Slovensko tak v roku 2015, ako aj stabilne počas posledných 

piatich rokov, pozitívny stav porovnateľný s priemerom krajín Európy či 

najvyspelejších ekonomík sveta. 

Ide o oblasť priaznivo vplývajúcu na vznik a rozvoj podnikateľskej aktivity. 

Experti priaznivo hodnotia najmä kvalitné a dostupné telekomunikačné služby. 

Naopak najnižšie hodnotenie (i keď stále mierne pozitívne), vykazuje celková 

dostupnosť fyzickej infraštruktúry, vrátane cestnej siete. 

Komerčná infraštruktúra a služby 

Rovnako v prípade dostupnosti komerčnej infraštruktúry a infraštruktúry 

podnikateľských služieb možno hovoriť o celkovo pozitívnom vplyve na podnikanie. 

Hodnotenie expertov je však už v tomto prípade miernejšie, a rovnako mierne nižšie 

oproti priemeru európskych krajín či najvyspelejších ekonomík sveta.  

Spomedzi jednotlivých hodnotených dimenzií tejto podmienky najvýraznejšiu 

podporu podnikateľskej aktivite u nás poskytuje ľahká dostupnosť právnych, 

účtovníckych a bankových služieb.  

Naopak, experti negatívne hodnotia nákladnosť využívania konzultačných 

a ďalších dodávateľských služieb pre nové a rastúce podniky. 
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Transfer V&V 

Transfer poznatkov z výskumu a vývoja do podnikania je z pohľadu expertov 

chronicky problematickou oblasťou s najnižším hodnotením tak v roku 2015, ako aj 

v sledovanom päťročnom období. O problematickosti napovedá nielen samotný 

negatívny stav, ale rovnako aj dramatické zaostávanie Slovenska oproti 

priemernému hodnoteniu európskych krajín či najvyspelejších ekonomík sveta.  

Spomedzi jednotlivých dimenzií, ktoré sú všetky hodnotené veľmi nízko, 

osobitne nepriaznivý stav dlhodobo vykazuje hodnotenie dostupnosti vládnych 

dotácií na získanie nových technológií pre nové a rastúce podniky, či dostupnosti 

podpory pre vedcov a výskumníkov na komercionalizáciu ich výsledkov 

prostredníctvom podnikateľských aktivít.  

Vládne politiky (byrokracia, dane) 

Vládne politiky vzťahujúce sa k daňovému a administratívnemu zaťaženiu 

podnikania predstavujú výrazné obmedzenie pre vznik a rozvoj podnikateľskej 

aktivity. Dlhodobo nepriaznivé hodnotenie napovedá, že ide o chronický nedostatok 

nášho podnikateľského prostredia. I keď ani v krajinách Európy či najvyspelejších 

ekonomikách nie je situácia hodnotená pozitívne, na Slovensku je hodnotenie 

výrazne horšie.  

Čo sa týka jednotlivých dimenzií, experti na Slovensku zdôrazňujú 

predovšetkým problematickú záťaž vyrovnania sa s celkovou byrokraciou, 

reguláciami a požiadavkami spojenými s podnikaním, najmä pre nové a rastúce 

podniky. 

Vzdelanie (základné a stredné) 

Vzdelávací systém na úrovni primárneho a sekundárneho vzdelávania na 

Slovensku nedostatočne podporuje rozvoj podnikateľských charakteristík, myslenia 

a zručností. Na rozdiel od zvyšných najvýraznejšie negatívne hodnotených oblastí, 

podpora podnikania v školskom systéme sa javí ako problematická aj vo väčšine 

krajín Európy či najvyspelejších ekonomík sveta.  

V prípade hodnotenia Slovenska sú experti obzvlášť skeptickí vo vnímaní ako 

výučba podporuje kreativitu, sebestačnosť a osobnú iniciatívu, či kladie celkový 

dôraz na podnikanie a zakladanie nových podnikov. 

Kultúrne a spoločenské normy 

Kultúrne a spoločenské normy na Slovensku poskytujú podľa názoru expertov 

veľmi slabú podporu jednotlivcom pre začínanie a vedenie podnikateľských aktivít. 

O zásadne negatívnom stave nasvedčuje dlhodobo nízke hodnotenie, o výraznom 

zaostávaní zas až rádový rozdiel oproti krajinám Európy či najvyspelejším 

ekonomikám.  

Spomedzi jednotlivých hodnotených dimenzií sa národná kultúra na 

Slovensku javí problematicky z hľadiska podpory podnikania najmä v dôsledku 

nízkeho povzbudzovania k podstupovaniu podnikateľského rizika, podporovania 
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individuálneho úspechu, či zdôrazňovania sebestačnosti, autonómie či osobnej 

iniciatívy. 

Financovanie 

Financovanie podnikania na Slovensku síce z pohľadu expertov nepatrí medzi 

pozitívne hodnotené oblasti, nie je ani najproblematickejšou oblasťou a v roku 2015 

sa jeho hodnotenie zlepšilo. Zároveň v hodnotení tejto oblasti len mierne 

zaostávame za európskym priemerom, o niečo viac už ale za priemerom 

najvyspelejších ekonomík.  

Experti spomedzi jednotlivých zdrojov financovania najpriaznivejšie hodnotia 

dostupnosť dlhového (úverového) financovania. Pozitívny trend hodnotenia 

zaznamenáva aj financovanie prostredníctvom alternatívnych zdrojov, ako sú 

privátni investori či rizikový kapitál. Naopak, výrazne negatívne hodnotená je 

dostupnosť financovania prostredníctvom vstupu na akciový trh. 

Vládne politiky (priority a podpora) 

Vládne politiky z hľadiska prioritizácie a podpory podnikania nepredstavujú 

dostatočnú podporu pre vznik a rozvoj podnikateľskej aktivity. Experti vnímajú 

mieru, do akej je podpora nových a rastúcich firiem prioritou politík na úrovni vlády 

či regionálnej samosprávy za nedostatočnú, pričom ide o chronický nedostatok.  

Dôležitosť podnikania v politikách vlády zaostáva aj v medzinárodnom 

porovnaní, a to jednak za európskym priemerom, ale predovšetkým za priemerným 

hodnotením v najvyspelejších ekonomikách. Experti negatívne vnímajú najmä 

skutočnosť, že podpora podnikania nie je zohľadňovaná v rozličných 

(i prierezových) vládnych politikách. 

Vládne programy 

Súčasné vládne programy na podporu podnikania na Slovensku podľa 

hodnotenia expertov zaostávajú za požadovaným stavom. Výrazne nízke hodnotenie 

len s miernymi výkyvmi naprieč celým sledovaným obdobím nasvedčuje, že situácia 

u nás sa v tejto oblasti nezlepšuje. Oproti priemernému hodnoteniu podnikateľských 

podporných programov v krajinách Európy či najvyspelejších ekonomikách 

Slovensko výrazne zaostáva.  

Spomedzi jednotlivých dimenzií sa ako najviac problematická javí dostupnosť 

pomoci vládnych programov pre všetkých záujemcov. 

Vzdelanie (odborné, profesijné, vysokoškolské) 

Vzdelávanie na úrovni odborného, profesijného a vysokoškolského 

vzdelávania síce vykazuje z pohľadu expertov mierne negatívne hodnotenie, avšak 

v kontexte hodnotenia ostatných podmienok nejde o najvýraznejší nedostatok 

podnikateľského prostredia na Slovensku. Rovnako v medzinárodnom porovnaní za 

krajinami Európy a najmä najvyspelejšími ekonomikami zaostávame len mierne.  

Spomedzi jednotlivých dimenzií experti ako najviac problematickú vnímajú 

mieru, do akej vysoké školy poskytujú prípravu na zakladanie a vedenie 
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podnikateľských aktivít, a v sledovanom období ostatných piatich rokov podobne 

problematické hodnotenie vykazuje aj podpora podnikania zo strany odborného, 

profesionálneho a kontinuálneho vzdelávania. 

Dynamika trhu 

Dynamika trhu, teda intenzita zmien na spotrebiteľských trhoch a trhoch 

tovarov a služieb pre podnikanie (B2B), vykazuje na Slovensku dlhodobo mierne 

negatívne hodnotenie, pričom v poslednom roku sa ešte o niečo spomalila. Oproti 

krajinám Európy či najvyspelejším ekonomikám vnímajú experti na Slovensku 

dynamiku ako nižšiu, čím je nižšia aj miera stimulov pre vznik a rozvoj novej 

podnikateľskej aktivity.  

Tradične o niečo nižšia dynamika je z pohľadu expertov na B2C trhoch, teda 

na trhoch tovarov a služieb pre konečných spotrebiteľov. Zaujímavé je, že 

v spomenutých porovnávacích skupinách je vzorec dlhodobo mierne opačný 

a spotrebiteľské trhy v dynamike mierne B2B trhy prevyšujú. 

Trhové obmedzenia 

Existujúce trhové obmedzenia pre novú a rastúcu podnikateľskú aktivitu na 

Slovensku hodnotia experti mierne negatívne. Medzinárodné porovnanie naznačuje 

naše zaostávanie za najvyspelejšími ekonomikami, a najmä za priemerným 

hodnotením krajín Európy. 

Spomedzi jednotlivých dimenzií oblasti trhových obmedzení najlepšie 

hodnotenie (na úrovni neutrálneho stavu) vykazuje možnosť ľahkého vstupu na trh, 

naopak najnižšie experti hodnotia nákladnosť vstupu na trh pre nové podniky. 

V medzinárodnom porovnaní Slovensko tiež vykazuje takmer rovnaké hodnotenie 

v oblasti blokovania vstupu nových hráčov na trh etablovanými podnikmi.
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Executive summary 

Theory, practice as well as politicians, agree that entrepreneurship plays a key 

role in modern economy, especially in addressing its major challenges such as 

economic growth and unemployment rate. However, entrepreneurship is such 

a complex phenomenon and to be understood it requires to have enough 

information which can be obtained from the analysis of relevant data. The aim of 

this scientific monograph is to identify the key characteristics of entrepreneurial 

activity and environment in Slovakia based on the analysis of five-year data of the 

project Global Entrepreneurship monitor. The specific emphasis is placed both on 

characteristics of theoretical aspects of social entrepreneurship as a basis for its 

analysis in Slovakia, as well as on inclusive entrepreneurship both in terms of 

entrepreneurial activities and aspirations of young people, women and elderly, as 

well as aspects of social entrepreneurship. 

In the next sections of this summary we present comprehensive results of our 

research based on dynamic and comparative analysis of the five-year GEM data. The 

summary is structured into blocks arranged in the order as they are set forth in the 

monograph. 

Entrepreneurial activity in Slovakia and in the international 

context 

Enrepreneurial activity in Slovakia, analyzed from a five-year period 

2011 - 2015, has its specifics compared to the key benchmarks (Visegrad 5 countries, 

Europe, innovation driven countries and GEM participating countries). These 

specifics can be identified at all stages in the process of entrepreneurship and further 

in this summary we analyze them in detail. Based on the results of our research we 

can state that in terms of quantity the entrepreneurial activity in Slovakia as a whole, 

(commercial and social entrepreneurship as well as intrapreneurship) remains high. 

Most of it represent independent commercial entrepreneurship (early-stage 

entrepreneurial activity and established businesses), but social entrepreneurship 

has also a rather significant presence. Slovakia falls behind in terms of 

intrapreneurship.The qualitative aspect of entrepreneurial activity measured 

through the motivation of Slovaks starting their own business remains problematic. 

The necessity prevails before opportunities. A resource of factors that adversely 

affect entrepreneuship are to be seen already in the potential of doing business. This 

is the ability to see opportunities for starting a business, which is very low in 

Slovakia, as well as social aspects of entrepreneurship, such as the status of 

entrepreneurs in society or entrepreneurship as a good career choice, which are in 

long term below the average of compared countries. These negative impacts are 

partially offset by high self-assessment of Slovaks in terms of their ability to do 

business, as well as a low fear of failure. 
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The next section provides an overview of research findings of characteristics of 

the Slovak entrepreneurial activities according to a process model of independent 

commercial entrepreneurship as well as intrapreneurship. 

Entrepreneurial potential in Slovakia has been investigated from three 

groups of factors that influence it. The first of these are social attitudes towards 

entrepreneurship. The level and dynamics of indicators characterizing social 

attitudes towards entrepreneurship is the first sign of how entrepreneurship is 

perceived in society and has a direct impact on the quantity as well as quality of 

entrepreneurial activities. In this set of factors, a long term problematic can be 

considered egalitarianism (equality in living standards), the perception of 

entrepreneurship as an appropriate career choice and the perception of 

entrepreneurs and their social status. Up to 70.7 % of the adult population in 

Slovakia in 2015 prefer the same standard of living which is slightly above the 

average of V5 (70.5 %), but highly above the European average (65.5 %) as well as 

the average of innovation driven countries (62.8 %). At the other two indicators 

(perception of entrepreneurship as an appropriate career choice, perception of 

entrepreneurs and their social status) the situation is also unfavorable in the long 

term. Slovakia is below average of V5 countries, Europe as well as innovation driven 

countries.  

Impact of medias can be considered as a neutral factor in this group, both in 

terms of the five-year period, as well as compared to the benchmarks. Overall, it is 

clear that social attitudes towards entrepreneurship negatively affect 

entrepreneurial activities in Slovakia, mainly its qualitative aspect. Another factor 

that has a negative impact on the entrepreneurial potential in long-term is the 

perception of business opportunities.While only 26.4 % of the Slovak population in 

2015 perceive business opportunities in their area, in Europe it is up to 36.7 % and 

in innovation driven countries up to 39.7 %. Since the perception of opportunities is 

a key factor in entrepreneurship, there is a clear call to change this unfavorable 

situation in Slovakia if we are to achieve the expected growth effects from 

entrepreneurship that would be at a higher qualitative level. The unfavorable 

situation in the previous two groups affecting the entrepreneurial potential partially 

corrects the factors falling under the self-assessment of individuals characteristics 

such as confidence in their own abilities (knowledge, skills, experience) and fear of 

failure. Slovaks believe (52.4 % of the population) that they have the ability to do 

business which means that within the V5 countries (48.9 %) is our confidence at the 

highest level, which greatly exceeds the European average (43.1 %) and also the 

average of innovation driven countries (41.9 %). 

Entreprenuerial intention in the next three years declare 15.7 % of Slovak 

nonenretrpreurs in 2015 (they intent to start their own business in the next three 

years). This value is above the European average (12.8 %), innovation driven 

countries average (11.6 %) as well as above the V5 countries average (14.9 %). 

The total early-stage entrepreneurial activity of Slovak population 

(TEA) is a core indicator of GEM research. TEA in Slovakia reached the average 
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value of 10.9 % for the period of years 2011 – 2015, however it has a downward trend. 

TEA in Slovakia reached 9.6 % in 2015, which is below the five-year average. An 

international comparison shows that despite a slight decline in the last year, 

Slovakia is above the average of V5 countries (8.2 %), from which Slovakia has the 

highest total early-stage entrepreneurial activity. It is also well above the European 

average (7.8 %), where among the 24 countries, its on the 5th place (behind Estonia, 

Latvia, Romania and Luxembourg) and among the innovation driven countries it is 

on the 7th place (8.5 %). It is difficult to clearly explain the downward trend of TEA 

in Slovakia. There is no doubt that the influence of components from the external 

environment and especially the social perception of entrepreneurship, but also the 

perception of opportunities for starting a business, has an impact on the dynamics 

of TEA. Also, the impact of an entrepreneurial environment that is further 

characterized in the summary, has a negative trend, which also has a negative 

impact on the TEA in Slovakia. On the other hand, the enlistment of Slovakia in 

terms of economic development level among the innovation driven countries could 

be an explanation for the gradual reduction of the total early-stage entrepreneurial 

activity in the country. 

The total early-stage entrepreneurial activity (TEA) is internally measured by 

two components of nascent (in business till three months), and new 

entrepreneurs (3 - 42 months). Both of these indicators also have a downward 

trend (7.0 % and 3.4 %) and in 2015 they were below the five-year average, which 

was 4.1 %. The development of the relationship between the percentage of nascent 

and new entrepreneurs can be evaluated by the so-called Death Index. The positive 

trend is where Death Index is as low as possible. This means that quite a lot of 

nascent entrepreneurs overcome the first difficulties of starting a business and 

continue to develop it. However, this trend has been negative in recent years in 

Slovakia and in 2015 the death index reached the highest value of 1.9 % for the five-

year period, which is above the five-year average of 1.7 %. This trend, together with 

the already analyzed dynamics of sub-indicators, is considered to be a negative 

development. The high value of "Death Index" in Slovakia is documented also by an 

international comparison in 2015. It is evident that Slovakia is above the average of 

all the compared groups of countries. Status and evolution of this indicator signals 

that nascent entrepreneurs are deterred from continuing in business development, 

obviously also by the external environment, respectively by their own failure arising 

from lack of preparation and lack of external business development support. 

The motivation for starting a business is also a long-term problem of doing 

business in Slovakia. According to the GEM methodology, there are considered two 

basic reasons and in the literature most often cited reasons to start a business: 

a need/necessity and opportunity. The percentage of entrepreneurs who started 

their business because of a necessity have increased (32.6 % in 2015 and 31.1 % in 

2014), which is below the five-year average (33.4 %) of nascent entrepreneurs, but 

this high percentage place us among less developed countries. The research has 

shown that we have a low position (43rd place in the world) in terms of general 

motivation to start a business due to a perceived opportunity, but in terms of 
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a specific opportunity to enhance their independence or income, Slovakia is ranked 

27th. Therefore we can conclude that our entrepreneurs who see an opportunity, 

pursue it with a clear intention. A motivation index is more sophisticated and clearer 

approach to measure motivation, which expresses the ratio between the initial 

entrepreneurial activity due to the opportunity to increase the independence or 

income and an initial entrepreneurial activity due to necessity (Singer, et al., 2015, 

p. 43). The higher the motivation index, the higher likelyhood of increasing the share 

of ambitious and more sophisticated business in the country on the long term. The 

results of the motivation index in 2015 declare the negative position of Slovakia: 

Slovakia has the value of this index (1.7) which is below the average of V5 countries 

(1.8), below the average of Europe (2.1), below the average of GEM countries (2.0) 

and well below the average of innovation driven countries (2.9). Although the 

motivation index has improved in the last two years also due to a reduction of TEA 

by necessity, the five-year average is an alarming signal for the support of 

entrepreneurship in Slovakia with an emphasis on improving its quality, and thus 

the development of more innovative business and business with higher added value. 

It requires a systemic solution for the issues of entrepreneurship support in 

Slovakia, with the participation of a wide range of stakeholders. 

The dynamics of established businesses (entrepreneurs in business for more 

than 42 months) in Slovakia can be described as adverse, in the examined five-year 

period. In 2015 there was a decrease in the development of established 

entrepreneurs in Slovakia and their percentage dropped to 5.7 %, which is quite 

a radical decrease of 210 basis points compared to 2014 (7.8 %) and a significant 

difference compared to the five year average (7.0 %). This is slightly above average 

V5 (5.6 %; 3rd place), but below the average of European countries (6.6 %; 14th 

place), innovation driven countries (6.8 %; 14th place), and the GEM countries 

(8.4 %; 36th place). The explanation of the status and dynamics of this indicator is 

difficult because referring to the historical development does not stand up when 

compared with countries that operate in the same socio-economic system (Poland, 

Slovenia, Hungary). This problem can be rather explained in a relation to our 

business ecosystem and promotion of business resulting from it.  

Overall entrepreneurial activity in Slovakia has been decreasing in a five-year 

period. This is a consequence of already analyzed key components: the early-stage 

entrepreneurial activity as well as established entrepreneurs. Overall business 

activity in Slovakia has significantly decreased in 2015 (14.8 %) compared to 2014 

(18.2 %) and is the second lowest in a five year period. This decline was caused by 

all of its components, but most by established entrepreneurs. This value is quite 

below the five-year average (17.4 %). The individual components are also below the 

five-year average while established entrepreneurs derogate from its average the 

most. The total entrepreneurship activity in Slovakia is the highest among the V5 

countries despite the unfavorable dynamics in 2015, it is also slightly above the 

European average (14.1 %, 9th place) and slightly below the average of innovation 

driven countries (14.9 %, 14th place). However, it is well below the average of GEM 

countries (21 % 39th place). Further analysis shows that Slovakia belongs among 
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countries where nascent entrepreneurs (TEA) represent a greater proportion of the 

total entrepreneurial activity. That places us among the countries of Central and 

Eastern Europe while the countries of developed Western Europe are dominated by 

established entrepreneurs (Switzerland, Greece, Spain, Finland...). In other 

Western European countries the situation is either equal (Italy) or led by nascent 

entrepreneurs (Luxembourg). 

The next phase of a business process is its discontinuation and possible restart. 

Business discontinuation rate in Slovakia is very high and is one of the problem 

areas of entrepreneurship. Also in 2015, Slovakia continued the trend of high levels 

of business discontinuation, which reached 5.4 % so there was a slight growth by 20 

basis points compared to 2014. Although the rate of discontinuation in 2015 was 

slightly below our five-year average (5.5 %), it is the highest among the V5 countries 

because it greatly exceeds their average (3.2 %) as well as Europe (2.6 %) and 

innovation driven countries (2.8 %). After Kosovo and Bosnia and Herzegovina were 

included in the research, Slovakia was on the third position in Europe behind these 

countries according to the five-year average. This is really an unflattering position 

from which it is clear that this phase of the entrepreneurship is one of those where 

we differ the most from our economic benchmark - innovation driven countries. A 

partial refining of this unfavorable situation is that almost 65 % of companies 

continue functioning and only 35 % completely disappear. However, the high 

percentage of business discontinuation in Slovakia place us at the first position in 

Europe both for the percentage of companies that discontinuated business and did 

not disappear (3.5 %), as well as those that disappeared (1.9 %). The reasons for the 

discontinuation of business in Slovakia are as follows: l. business was not profitable 

(33.3 %); 2. personal reasons (18.9 %); 3. other job or business opportunity (16.7 %). 

A frequent reason stated by entrepreneurs is problems with financing, and that is at 

the fourth place (10.0 %). An interesting finding is that in 2015 Slovaks for the first 

time stated that a reason for a discontinuation of business was an opportunity to sell 

the business (3.3 %), which is an average percentage of the compared countries. 

A business restart is a natural part of the dynamics of entrepreneurial activity 

in Slovakia. More than a quarter of individuals restarted their business after its 

discontinuation in the studied period of 2011 to 2015. Another almost a quarter of 

individuals planned restart in the near future after a discontinuation. Half of all 

entrepreneurs in Slovakia who discontinue an entrepreneurial activity return or 

plan to return back to pursue their business career. The business restart 

phenomenon contributes by one-seventh to the total early-stage entrepreneurial 

activity in the long term, forming its considerable part. An inclusivity of business 

restart in terms of gender is problematic in Slovakia. Restart is rather a domain of 

men (almost 60 % indicate conducted or planned restart), while on the contrary, 

women have a higher tendency to keep a grudge against entrepreneurship after its 

discontinuation (approximately 60 %). Restarted entrepreneurs are characterized 

by increased business confidence (in terms of self-assessment of skills, experience 

and knowledge required for business) and a lower fear of failure compared to 
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individuals who, after a business discontinuation, deviated from the entrepreneurial 

path. 

Entrepreneurial activity of employees (EEA - Intrapreneurship) 

Employees entrepreneurial activity (EEA) is the second sector of 

entrepreneurial activities within the modern understanding of the 

entrepreneurship. EEA represents an important role, especially in economically 

developed countries, where there are more employment opportunities in 

organizations and those support entrepreneurial activity of their employees by given 

need to gain a competitive advantage. Our results show that Slovakia in this sector 

of entrepreneurial activity ranks among the less developed countries rather than its 

official classification. The survey outcome (EEA) points out that its values have 

significantly changed over the years of 2011 to 2015. After a rather successful year 

2014, there was a fairly radical reduction in this activity in 2015 as well as in all 

monitored indicators. This year even reached values which are below the five-year 

average. An international comparison shows that Slovakia has been under the 

average of Europe and innovation driven countries. Intrapreneurship in Slovakia 

requires also a special attention in terms of research. The rather large interannual 

changes in the dynamics of evaluated indicators need to be clarified. 

Entrepreneurial profile and aspiration in Slovakia 

In terms of the socio-demographic profile of the entrepreneurs, a typical 

entrepreneur in Slovakia would be a man aged 35 - 44 years, with a secondary or 

post-secondary education, belonging to the highest income category. 

Men are more entrepreneurial than women. The TEA (Total early-stage 

entrepreneurial activity) of men is at the level of 13.0 %, while for women it is 6.5 %. 

Compared to the year 2014, the entrepreneurial activity decreased in both cases. 

Nevertheless, the level of TEA for both men and women in Slovakia is above the 

average of Europe and V5 region. 

The highest entrepreneurial activity at an early stage in Slovakia is recorded in 

the age groups 35 - 44 years (12.8 %) and 25 - 34 years (12.7 %). Lowest levels of 

TEA are in the highest age group 55 - 64 years (3.5 %), which is in contrast to all 

other age groups below the average of V5 and Europe. 

The highest entrepreneurial activity is recorded for individuals with 

a secondary and post-secondary education (15.6 %) and university graduates 

(10.9 %). On the other hand, lowest activity is recorded for vocational and middle-

level education (7.1 %). Most enterprises in Slovakia are started by individuals 

belonging to the highest income category (14.7 %) while the lowest entrepreneurial 

activity is in the lowest income category (4.8 %). 

Entrepreneurs in Slovakia involved in the early stage entrepreneurial activity 

(TEA) were less innovative in 2015 than the previous year, while in active innovation 

they lag significantly behind the European and regional average. In contrast, there 
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has been an increase in both active as well as in passive innovation for established 

entrepreneurs compared to the previous year. 

For Slovak entrepreneurs involved in TEA, 20.7 % were actively innovating in 

their businesses, which is significantly less in comparison to the European average 

(27.9 %). On the other hand, 29.0 % of entrepreneurs in TEA are involved in passive 

innovation in Slovakia. The share of established entrepreneurs engaged in active 

innovation in comparison to 2014 almost doubled, from 7.7 % to 14.0 %. 

In terms of foreign market orientation, namely the internationalization of 

Slovak entrepreneurs involved in TEA, entrepreneurs lag behind the European 

average. Sales of Slovak entrepreneurs within TEA came mainly from domestic 

customers, while 79.2 % of these entrepreneurs have less than 25 % of foreign 

customers. For established businesses, this percentage is very similar, with 76.1 % 

of businesses with less than 25 % of customers beyond the borders of Slovakia. 

Most new entrepreneurs in Slovakia operate in the sector of services to final 

consumers (34.4 %) and business services (34.4 %). For established businesses the 

strongest focus sector is the compiled sector of the construction, manufacturing, 

transportation, network and communications (42.0 %) and services to final 

consumers (33.0 %). 

Social entrepreneurship in Slovakia and in the international 

context 

Social entrepreneurship is the third sector of overall entrepreneurial activity 

(after the early-stage entrepreneurial activity and Intrapreneurship), which is being 

examined in the GEM project. Generally speaking, the rate of social 

entrepreneurship in Slovakia is relatively high. It is higher in the initial phase (till 

12 months) than in the phase of functioning (established) social enterprises. This 

trend is similar as for commercial TEA and established businesses. 

According to a broader definition of social entrepreneurship Slovakia 

has a higher rate of social entrepreneurship activity at the initial stage of business 

(3.9 % vs. 3 %) compared to the European average and to the innovation driven 

countries. The social entrepreneurial activity rate of Slovakia in the category of 

functioning (established) businesses (4.1 %) is lower in a comparison with V5 

countries (4.3 %) and innovation driven countries (4.5 %). 

According to a narrow definition of social entrepreneurship, almost 

27 % of social entrepreneurs in Slovakia prefer social objectives over financial. This 

ratio is more or less the same to other compared countries. Social entrepreneurship 

in Slovakia has the following characteristics: 

- A high market activity (2.3 %), which is the highest among the V5 countries, 
the fourth highest in Europe and the sixth among innovation driven 
countries. 

- Social entrepreneurs are the most innovative (1.9 %) among the V5 countries, 
the third most innovative in Europe and the fifth among IDC countries. 
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- Only 41.1 % of social entrepreneurs consider a full reinvestment of profit back 
into the social sector and the environment, which is well below the world 
average of 52 %. 

- Only 46 % of our social entrepreneurs make an effort to measure an impact 
of their activities in the social sector and the environment. 

The share of seniors participating in social entrepreneurship is the highest 

among the age groups of Slovak population and represents up to 52 %, while young 

people contribute the least 33 % and the share of young adults accounts for 35 %. 

The share of women participating in social entrepreneurship is lower than 

that of men, which is consistent with the general trend of female entrepreneurship 

rate in Slovakia. 

Inclusive entrepreneurship of selected groups in Slovakia and in 

the international context 

The group of seniors can be considered to have the most critical situation in 

terms of its dynamics and international comparison out of youth, women and 

senior´s categories. 

Youth entrepreneurship 

Youth (18 - 24 years) in Slovakia is involved greater in the initial business 

activity than the total adult population, and it also clearly belongs among active 

countries in the European context. Conversely, Slovak youth is significantly less 

involved in established businesses compared to the total adult population. 

Entrepreneurial potential of youth is favorably influenced by their 

optimism in the perception of business opportunities, and slightly lower fear of 

failure compared to the total adult population, but are also slightly more modest 

business confidence. Similarly, the composition of the perception of social attitudes 

towards entrepreneurship among youth, departs from the general adult population 

only slightly. Compared with the total adult population, youth show significantly 

higher level of intent to start a business and the total early-stage entrepreneurial 

activity, but also the discontinuation of business. 

In terms of gender inclusivity, entrepreneurial activity is the domain of men 

also among youth, but the difference of imbalance between men and women in the 

total adult population is slightly bigger. Therefore the youth category has a possitive 

effect on improving the women inclusivity in business. 

Youth deviates in terms of qualitative aspects of youth entrepreneurship 

from the total adult population only marginally. Although it does not fall behind in 

the qualitative attributes (industry, innovation, internationalization), it neither has 

greater ambitions to contribute into improving the overall low innovation or 

international orientation of Slovak entrepreneurs. 

Young adults (25 - 34) in Slovakia are involved in the early-stage 

entrepreneurial activity (TEA) greater than the total adult population. In the 
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European context, Slovakia ranks only among the average countries. On the other 

hand, the rate of established businesses among young adults is somewhat lower than 

in the total adult population. 

The overall business potential of young adults deviates only slightly from 

the total adult population, especially in more optimistic perceptions of opportunities 

and entrepreneurial self-confidence, and on the other hand greater fear of failure. 

Other components, as the perception of social attitudes towards entrepreneurship, 

are in both cases very similar. As for the various phases of entrepreneurial activity, 

the young adults surpass the total adult population in an intent to start a business 

and initial business activity, while the rate of established businesses and business 

discontinuation is very similar. 

In terms of gender inclusivity among young adults we can talk about the 

dramatic difference in participation in the initial business between men and women, 

which is significantly higher compared to the total adult population. 

Regarding the qualitative aspects of entrepreneurship among young adults 

in Slovakia, compared to the total adult population, it suggests positive, but still 

a mild diversion of young adults in the form of a slightly more active innovation and 

internationalization. 

Women entrepreneurship 

Women's participation in entrepreneurial activity in Slovakia can be described 

as inadequate. According to the women's entrepreneurship inclusivity index 

(0.67), which in recent years has been declining, Slovak women are in an early-

stage entrepreneurial activity slightly above the average of V5 countries, but fall 

behind Europe as well as innovation driven countries. Even worse is the situation 

regarding the established entrepreneurs rate of participation (0.58) into the 

entrepreneurial activity of Slovak population. In this category, women are slightly 

below the average of V5 countries, but well below the European average and the 

average of innovation driven countries. 

In terms of entrepreneurial potential of women in Slovakia, women prefer 

egalitarianism (equality in living standards) more, compared to men. On the other 

hand, they positively develop their opinions towards entrepreneurship as an 

appropriate career choice, perception of entrepreneurs social status and media 

attention. Slovak women compared to men have been less confident in their 

assessment of knowledge, skills and ability to do business and even the difference 

between self-confidence of women and men is significantly lower abroad than in 

Slovakia. On the contrary, the fear of failure of Slovak women is below the average 

of Europe and V5 countries, but the difference between men and women is higher 

than in the compared regions. The perception of business opportunities of 

women in Slovakia has had a growing trend, but in an international comparison, it 

is at a very low level and, for example, it is 10 % below average in Europe. 

In 2015 there had been a decline of active innovation in the early-stage 

entrepreneurial activity of women (a TEA share), but active innovation of men had 
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dropped even more at this phase of business. This is the reason why innovation of 

women reached a higher percentage than men´s (22.4 % vs. 19.8 %). This negative 

trend has caused the decline of active innovation below the five-year average for 

women as well as for men. On the contrary, innovation of women as well as men in 

established business has increased during this period, but its level for both groups 

is below the five-year average as it is in the early-stage entrepreneurial activity. In 

terms of passive innovation (use of technology) in the early-stage 

entrepreneurial activity in 2015, the proportion of women who use the latest 

technology has declined. There was an increase in the use of the latest technologies 

for women and men during the evaluated period in the area of passive innovation in 

established business, while the gap deepened between the percentage of established 

women entrepreneurs that do not use any new technology (70.5 % the five-year 

average) and men entrepreneurs who do not use any new technology (61.7 % five-

year average). It can be deduced from the above, that established women 

entrepreneurs operate in traditional "female" businesses where technological 

innovations are not necessary. 

Aspirations of Slovak women entrepreneurs in the field of foreign 

orientation had a positive trend in early-stage entrepreneurial activity, as well as 

established business in 2015. 

Senior entrepreneurship 

Inclusivity index of senior entrepreneurs in Slovakia involved in TEA increased 

slightly, from 0.33 to 0.36 over the past year, but compared to the average of Europe 

(0.55) Slovakia stands far behind. Thus, seniors in Slovakia start new businesses far 

less compared to the general population. For established businesses, the inclusivity 

index is on average substantially higher, senior citizens are therefore involved in an 

established business substantially more than in start-ups. In Slovakia, the 

inclusivity index for established senior businesses is at a level of 1.04, which means 

a radical decrease in comparison to 2014 (1.50). In 2015, Slovakia was in this 

measure significantly below the European average (1.25). 

Slovak seniors perceive more opportunities to start new businesses, compared 

to the previous year. At the same time, fear of failure, which would discourage 

seniors from starting a business, decreased substantially (from 51.8 % to 33.3 %). 

Perceived skills and knowledge needed to start a business in the senior cohort has 

declined slightly year to year (48.7 %). 

In terms of gender in the age group of seniors, men are involved in the 

entrepreneurial activity substantially more than women. Within TEA, their activity 

is twice as high, within established businesses by more than a threefold. 

Based on the GEM results, seniors are more innovative in active innovation 

than the average of the total population in Slovakia, but they focus almost 

exclusively on the domestic market. 
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The business environment in Slovakia 

The results of the expert evaluation from the National expert survey (NES), 

indicate that the key framework conditions for business in Slovakia provides 

inadequate support for entreprenerial activity. This applies to the status in 2015, as 

well as to the analysis of the five-year period (2011 - 2015). Among 12 evaluated 

conditions, only two areas were identified where their status was considered to be 

favorable by the experts, and that, was access to physical infrastructure, access to 

commercial infrastructure and services for business. The remaining ten framework 

conditions evaluated in the GEM NES according to experts opinions are insufficient 

to support establishment and development of business activities. Particular 

attention, given the already chronic low rating, is required for fields such as 

knowledge transfer from research and development to business, entrepreneurial 

education at primary and secondary level, governmental policies related to taxes and 

bureaucratic barrier on business, and promoting entrepreneurship and business as 

part of the cultural and social standards within the national culture. 

Physical infrastructure and services 

In 2015, as well as stable over the last five years, Slovakia shows a positive state 

of availability and support of physical infrastructure and services for business that 

is comparable to the average of European countries and most developed economies 

of the world. 

This area positively impacts the establishment and development of 

entrepreneurial activity. In particular, experts positively assess quality and 

affordable telecommunications services. The overall availability of physical 

infrastructure, including roads, has the lowest score (although still slightly positive). 

Commercial infrastructure and services 

In the case of commercial infrastructure availability and infrastructure of 

business services, we can talk about an overall positive impact on business. The 

experts' assessment is moderate in this case, and it is slightly lower compared to the 

average of European countries, and the most developed economies of the world. 

Among the different evaluated dimensions in this category, the most 

significant one to support entrepreneurial activity, is an easy access to legal, 

accounting and banking services. 

On the contrary, experts negatively assess high costs of consultancy and other 

supply services for new and growing businesses. 

R & D Transfer 

Transfer of knowledge from research and development into business is, in 

experts opinion a chronically problematic area with the lowest assessment in 2015, 

as well as in the observed five-year period. Slovakia falls behind the average 

assessment of European countries and the most developed economies of the world. 
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Among the various dimensions, which are all rated very low, especially 

negative in the long-term, is the score of availability of government subsidies for 

acquiring new technologies for new and growing businesses, and availability of 

support for scientists and researchers to commercialize their results through 

business activities. 

Governmental policies (bureaucracy, taxes) 

Governmental policies related to tax and administrative barriers of 

entrepreneurship are a significant constraint in the creation and development of 

entrepreneurial activity. A long-term adverse assessment suggests that it is 

a chronical deficiency of our business environment. Although the situation is not 

positive even in European countries nor in the most advanced economies, the 

assessment in Slovakia is significantly worse. 

Regarding various dimensions, experts particularly emphasize problematic 

barriers of coping with the overall bureaucracy, regulations and requirements 

related to business, especially for new and growing companies. 

Education (primary and secondary) 

The primary and secondary educational system in Slovakia, insufficiently 

supports the development of entrepreneurial characteristics, thinking and skills. 

Unlike the other most significant negatively evaluated issues, the promotion of 

entrepreneurship in the education system appears to be problematic as well as in 

most European countries or in the most developed economies of the world. 

In the case of Slovakia's evaluation, experts are particularly skeptical about 

how teaching supports fostering creativity, self-reliance and personal initiative as 

well as emphasis on entrepreneurship and start-ups. 

Cultural and social norms 

Cultural and social norms in Slovakia offer, according to the experts, very little 

support to individuals for launching and conducting business activities. Slovakia 

falls behind European countries and the most developed economies. 

Among the different evaluated dimensions, the national culture in Slovakia 

appears to be problematic in terms of promoting entrepreneurship, in particular due 

to low encouragement of business risk-taking, encouraging individual 

achievements, and emphasizing self-sufficiency, autonomy and personal initiative. 

Financing 

Business financing in Slovakia is assessed by the experts as an adverse area, 

but it improved in 2015. At the same time it is just slightly below the European 

average in this area and a little bit more below the average of most developed 

economies. 

Experts highlight the most a debt funding (loans) among the various sources 

of finanancing. Financing through alternative sources such as private investors or 
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venture capital is a positive trend. On the contrary, accessibility of financing through 

the stock exchange is very poor. 

Governmental policies (priorities and support) 

Governmental policies in terms of prioritizing and encouraging 

entrepreneurship do not sufficiently support establishment and development of 

entrepreneurial activity. Experts perceive to be insufficient the extent to which the 

support for new and growing companies is a prioritiy at the governmental or 

municipality level, and it is a chronical deficiency. 

The importance of business in governmental policies falls behind both the 

European average, but above all, the average of the most advanced economies. 

Experts negatively perceive the fact that business support is not taken into account 

in various (and cross-sectional) governmental policies. 

Governmental programs 

Current governmental programs to support entrepreneurship in Slovakia, fall 

behind the desired state. Significantly low values with only slight variations across 

the entire evaluated period, indicate that the situation in this area is not improving 

in Slovakia. Slovakia significantly falls behind, compared to the average assessment 

of business support programs in European countries and the most developed 

economies.  

Among the various dimensions, the most problematic seems to be support 

availability of governmental programs for all candidates. 

Education (professional, vocational and university) 

Education at professional, vocational and university level has a slightly 

negative assessment by the experts, but in the context of assessment of other 

conditions, it is not the biggest business environment restriction in Slovakia. 

Slovakia falls slightly behind the European countries and the most developed 

countries. 

Among the various dimensions, the experts perceive as the most problematic, 

the extent to which universities provide preparation for establishing and managing 

business activities. In the evaluated period, a business support by professional, 

vocational and university education has a similarly problematic assessment. 

Market dynamics 

Market dynamics, and thus the intensity of changes in the consumer markets 

and markets of goods and services to business (B2B), has in Slovakia, a long-term 

negative assessment, while in the last year it slowed down even more. The experts 

perceive the dynamics to be low, compared to European countries and the most 

developed countries, which lower the level of incentives for the creation and 

development of new business activities. 

There is normally a slightly lower dynamics on B2C markets, as well as markets 

of goods and services for final consumers. It is interesting that the trend is usually 
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different in the above-mentioned comparison groups and consumer markets which 

slightly exceed in dynamics B2B markets. 

Market restrictions 

Experts asses slightly negative the existing market restrictions for new and 

growing business activity in Slovakia. An international comparison suggests that 

Slovakia falls behind the most advanced economies, and especially in the average 

assessment of European countries. 

Among the various dimensions of marketing restrictions, the best assessed (at 

neutral state) is the easy entry on the market and the worst the experts assessed, is 

the market entry expensiveness for new businesses. Compared internationally, 

Slovakia shows a nearly equal assessment of blocking the entry of new players on 

the market by established businesses. 
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1 Sociálne podnikanie v teórii, výskume a v praxi 

Sociálne podnikanie sa v uplynulých dvoch dekádach stalo témou, ktorej sa 

venuje čoraz viac pozornosti vo výskume, ale aj v politikách a programoch 

zákonodarcov, a to tak vo vyspelých, ako aj v rozvojových krajinách. 

1.1 Definície sociálneho podnikania v literatúre 

Problematika sociálneho podnikania je témou prednášok, článkov a výskumov 

a práve z tohto dôvodu existuje aj veľké množstvo prístupov k definícii sociálneho 

podnikania, k procesom sociálneho podnikania ako aj kontextom, v ktorých je 

možné pokladať podnikanie za sociálne (Bronstein a Davis, 2010). Nárast záujmu 

o sociálne podnikanie je v prvom rade podmienený narastajúcou pozornosťou 

venovanou problémom súčasného sveta a to tak enviromentálnym, ako aj sociálnym 

(Nicholls, 2008). Sociálne podnikanie sa tak stáva atraktívnou alternatívou pre 

jednotlivcov, respektíve potenciálnych podnikateľov, ktorí sa snažia reagovať na 

problémy vo svojom prostredí. Na druhej strane tvorcovia politík, ale aj verejnosť vo 

vyspelých krajinách sa dožadujú podnikateľských aktivít s enviromentálnymi 

a sociálnymi cieľmi, a zodpovedným prístupom k prostrediu (Bosma et al., 2016). 

Tento trend sa následne premieta aj do aktivít mimo domovskej krajiny, kde firmy 

so zameraním na sociálne a environmentálne ciele vidia množstvo príležitostí na 

rozvoj svojich aktivít (Cavusgil et al., 2010). 

Sociálne podnikanie je tak oblasťou záujmu naprieč akademickými 

disciplínami. Tradičné predpoklady platiace pre podnikanie a rozvoj 

podnikateľských aktivít platiace pre bežné firmy, sa nedajú vždy aplikovať na 

sociálne podniky (Dart 2004; Brinckerhoff, 2000). Autori ako Mair a Martí (2006) 

a Perrini (2006) dokonca vidia sociálne podnikanie ako fenomén presahujúci štúdie 

podnikania, sociálnych hnutí a manažmentu neziskových organizácií. Na základe 

multidisciplinárneho prístupu k tomuto fenoménu tak existuje viacero prístupov 

k definícii a chápaniu sociálneho podnikania (Dacin et al., 2010). Za uplynulých 

desať rokov bolo na tému sociálneho podnikania napísaných viacero štúdií, ktorých 

primárnym cieľom je definovať a odlíšiť sociálne podnikanie od tradičného 

podnikania, sociálne zodpovedných podnikov (respektíve podnikov s rozvinutou 

podnikovou sociálnou zodpovednosťou) a organizácií, ktoré sú síce zamerané na 

tvorbu sociálnej hodnoty, avšak len formou asistencializmu (nezištnej pomoci 

a riešeniu sociálnych problémov predovšetkým neziskovými a vládnymi 

organizáciami).  

Rozdiely v sociálnom podnikaní v kontraste s komerčným vnímaním 

podnikania z hľadiska tvorby zisku a zamerania definovali Austin et al. (2006). 

Definičná debata ohľadne termínov spojených so sociálnym podnikaním bola 

vedená v štúdiách Mair a Martí (2006) ako aj Dacin et al. (2010). Diskusia 

z hľadiska identifikácie príležitostí na základe enviromentálnej udržateľnosti, 
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a oblastí, v ktorých sociálne podnikanie reaguje na spoločenské a enviromentálne 

problémy je vedená v štúdiách Cohena a Winna (2007) a Deana a McMullena 

(2007). Taktiež vzniklo viacero publikácií zameraných na kvalitatívne dáta získané 

prostredníctvom prípadových štúdií, ktoré sumarizujú rozdielne typy sociálnych 

podnikateľov (Alvord et al., 2004, Weerawardena a Mort, 2006).  

Pri pohľade na množstvo štúdií zameraných na sociálne podnikanie možno 

konštatovať, že definície sociálneho podnikania sa líšia tak v prístupe ako aj 

v obsahu (Neck et al., 2009). Časť definícií sa zameriava na podnikateľa a jeho 

charakteristiky, kam môžeme radiť napríklad organizáciu Ashooka (Abu-Saifan, 

2012) ako aj nadáciu Skoll Foundation (Neck et al. 2009), ktoré definujú sociálneho 

podnikateľa, nie sociálne podnikanie ako také. Iné definície sa zameriavajú 

špecificky na sektor respektíve kontext, v ktorom podniky fungujú (Dacin et al., 

2010). Existujú tiež definície zamerané na procesy, či už pri tvorbe neziskových 

organizácií, respektíve spoločností a firiem zameraných na riešenie sociálnych 

problémov (Mair a Marti, 2006, Austin et al., 2006, Brooks, 2009, Fowler, 2000) 

a zdroje využívané pri týchto procesoch (Light 2009). Následne existujú definície 

zamerané na primárnu misiu, respektíve poslanie podniku pri jeho zakladaní, ktoré 

považujú za charakteristický znak sociálneho podnikania (Dacin et al., 2010, Light 

2009). Príklady viacerých definícií je možné nájsť v tabuľke 1.1. 

Tabuľka 1.1: Prehľad definícií sociálneho podnikania v literatúre 

 Autor Definícia 

1. 
Alvord, Brown 
a Letts (2004) 

Vytvára inovatívne riešenia k riešeniu akútnych sociálnych 
problémov, mobilizuje idei, kapacity, zdroje a sociálne zriadenie 
s cieľom udržateľnej sociálnej transformácie. 

2. 

Austin, 
Stevenson 
a Wei-Skillern 
(2006) 

Sociálne podnikanie je inovatívna, sociálnu hodnotu tvoriaca aktivita, 
ktorá môže nastať naprieč neziskovým, podnikateľským a vládnym 
sektorom. 

3. Bornstein (2004) 

Sociálni podnikatelia sú ľudia, s novými nápadmi zameranými na 
sociálne problémy, ktorí sú neoblomní v snahe docieliť svoje 
poslanie, a ktorí sa nevzdajú až kým nerozšíria svoje nápady tak ako 
je to len možné... 

4. Dart (2004) 

Sociálny podnik sa odlišuje od tradičného chápania neziskovej 
organizácie z hľadiska stratégie, štruktúry, noriem, hodnôt 
a reprezentuje radikálnu inováciu v neziskovom sektore.  

5. Dees (2001) 

Sociálni podnikatelia sú druhom podnikateľa. Sú to podnikatelia so 
sociálnou misiou. 

6. Harding (2004) 

Sú to ortodoxné podniky so sociálnymi cieľmi, ktorých prebytky sú 
principiálne reinvestované do tohto cieľa, respektíve v komunite, skôr 
ako využité s cieľom maximalizácie zisku pre vlastníkov alebo 
investorov. 
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 Autor Definícia 

7. Haugh (2006) 

Sociálne podniky je kolektívny názov pre škálu organizácií, ktoré 
fungujú so zreteľom sociálneho cieľa. Môžu nadobudnúť rôznu 
právnu formu, avšak ich spoločnou charakteristikou sú podnikateľské 
riešenia s cieľom tvorby sociálnej hodnoty, reinvestujú zisky 
v prospech komunity. Zameriavajú sa na sociálne vyžadované, 
nefinančné ciele, merané cez nefinančné metriky. 

8. Light (2006) 

Sociálny podnikateľ je jednotlivec, skupina, sieť, organizácia alebo 
aliancia organizácií, ktoré sa usilujú o udržateľnú zmenu vo veľkom 
meradle, prostredníctvom disruptívnych ideí v tom ako vlády, 
neziskové organizácie alebo tradičné podniky pristupujú 
k významným sociálnym problémom. 

9. 
Mair a Martí 
(2006) 

Sociálne podnikanie je proces zahŕňajúci inovatívne využitie 
a kombináciu zdrojov s cieľom využitia príležitostí na katalyzovanie 
sociálnej zmeny, respektíve na riešenie sociálneho problému.  

10. 

Mort, 
Weerawardena 
a Carnegie 
(2002) 

Multi-dimenzionálny konštrukt zahŕňajúci podnikateľsky cnostné 
správanie, dosiahnutie sociálneho poslania, koherentnú jednotu 
účelu a činnosti tvárou v tvár morálnej zložitosti, schopnosť 
rozpoznať príležitosti na tvorbu sociálnej hodnoty a kľúčové 
charakteristiky ako inovatívnosť, proaktívnosť a schopnosť riskovať. 

11. 
Perrini & Vurro 
(2006) 

Definujeme sociálne podnikanie ako dynamický proces tvorený 
a riadený jednotlivcom alebo tímom (inovatívny sociálny podnikateľ), 
ktorý sa snaží využiť sociálnu inováciu s podnikateľským myslením 
a silnou potrebou úspechu, s cieľom vytvoriť novú sociálnu hodnotu 
na trhu a v komunite ako takej. 

12. 
Samer Abu-
Saifan (2012) 

Sociálny podnikateľ je jednotlivec motivovaný svojim poslaním, 
využívajúci sadu podnikateľských techník a prístupov s cieľom tvorby 
sociálnej hodnoty pre menej privilegovaných, prostredníctvom 
podnikateľsky orientovaného subjektu, ktorý je finančne nezávislý, 
sebestačný alebo udržateľný.  

13. 
Seelos & Mair 
(2005) 

Sociálne podnikanie spája vynaliezavosť tradičného podnikania 
s poslaním zmeniť spoločnosť. 

14. 
Sharir & Lerner 
(2006) 

Sociálny podnikateľ vystupuje ako agent zmeny, s cieľom vytvorenia 
a udržania sociálnej hodnoty, bez toho by bol obmedzený na zdroje 
ktoré má v súčasnej dobe k dispozícii.  

15. 
Skoll 
Foundation 
(2016) 

Sociálny podnikateľ sa usiluje o hodnotu v podobe transformačných 
zmien, ktoré budú mať pozitívny dopad na znevýhodnené komunity 
a nakoniec i na spoločnosť ako celok. Sociálny podnikateľ je 
priekopníkom pri tvorbe inovatívnych a systémových prístupov 
k plneniu potrieb osôb na okraji spoločnosti a znevýhodnených 
skupín populácie, ktoré nemajú finančné prostriedky alebo politický 
vplyv na dosiahnutie trvalého prospechu. 

16. 
Spoločnosť 
Ashooka (2012) 

Sociálni podnikatelia sú jednotlivci s inovatívnymi riešeniami pre 
najzávažnejšie spoločenské problémy. Sú vizionármi, ale taktiež 
realistami, zaujatí predovšetkým praktickou realizáciou svojej vízie 
a poslania. 

17. 
Thompson & 
Doherty (2006) 

Sociálne podniky - definované jednoducho - sú organizácie hľadajúce 
komerčné riešenia sociálnych problémov. 

18. Yunus (2007) 
Akúkoľvek inovatívnu iniciatívu na pomoc ľuďom, možno označiť ako 
sociálne podnikanie. Táto iniciatíva môže byť ekonomická či 
neekonomická, zisková, alebo nezisková. 

Zdroj: Dacin et al. (2010), vlastné spracovanie autorov 
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Podnikateľ ako definujúci aspekt sociálneho podnikania 

Niektoré z definícií sociálneho podnikania sa zameriavajú na základné 

charakteristiky sociálnych podnikateľov ako podmieňujúce faktory ovplyvňujúce 

zameranie podniku. Zameranie na kvality podnikateľov v oblasti sociálneho 

podnikania vyzdvihuje predovšetkým ich schopnosti rozpoznať príležitosti, silnú 

motiváciu, schopnosť zaviesť zmeny vďaka výnimočným vodcovským schopnostiam, 

alebo schopnosť získať potrebné zdroje (Dacin et al., 2010). Rozdiel medzi bežným 

podnikateľom a sociálnym podnikateľom môže byť určený aj rozdielnou úrovňou 

altruizmu, prospešného pre spoločnosť (Tan et al., 2005). Diskusia ohľadne 

charakteristík podnikateľa je založená predovšetkým na existujúcej literatúre 

zameranej na podnikanie ako také (teda nie výlučne podnikanie sociálne). 

Skepticizmus či tento prístup k definícii sociálneho podnikania skutočne vedie 

k originálnym výsledkom a reálnemu definovaniu rozdielov medzi rôznymi druhmi 

podnikania vyjadrili viacerí autori (Mair a Martí, 2006; Dacin et al., 2010).  

Sektor, procesy a zdroje ako základ pre definíciu sociálneho 

podnikania 

Definície sociálneho podnikania, ktorých základom je sektor a procesy, 

respektíve zdroje využívané pri sociálnom podnikaní sa zameriavajú napríklad na 

príležitosti a ich pôvod. Ktoré príležitosti sa dajú považovať za sociálne, respektíve 

v ktorých sektoroch sa tieto príležitosti vyskytujú je jedným z nástrojov na 

definovanie sociálneho podnikania. Tu sa jedná predovšetkým o sektory, v ktorých 

je nutné riešenie sociálnych problémov (zdravotníctvo, chudoba, výživa, vzdelanie) 

a enviromentálnych problémov (voda, energia, životné prostredie) (Neck et al., 

2009).  

Z hľadiska procesov autori definujú a analyzujú akým spôsobom sú sociálne 

podniky zakladané, aké zdroje pri tomto zakladaní využívajú a aké aktivity pri 

zakladaní vykonávajú (Dorado, 2006; Zahra et al., 2009). Rovnako je z hľadiska 

procesov dôležité rozlišovať medzi spoločnosťami zameranými na zisk 

a neziskovými spoločnosťami, respektíve firmami, ktoré vytvárajú ekonomická 

hodnotu v porovnaní s firmami vytvárajúcimi sociálnu hodnotu (Mair a Martí, 

2006). Z hľadiska typológie a definície sociálneho podnikania na základe procesov 

a zdrojov tiež rozlišujeme medzi sociálnym podnikaním, sociálnymi službami 

a sociálnym aktivizmom (Martin a Osberg, 2007). Napriek tomu, že tento prístup 

k sociálnemu podnikaniu je z hľadiska definície lepšie uchopiteľný v porovnaní 

s individuálnymi charakteristikami podnikateľa, sociálne podniky a tradičné 

podniky majú v mnohých oblastiach (tak z hľadiska zdrojov, procesov či sektorov) 

spoločné a prelínajúce sa charakteristiky (Dacin et al., 2010).  

Poslanie podniku ako charakterizujúca črta sociálneho 

podnikania 

Pri definíciách v tabuľke 1.1 je možné vidieť, že vo väčšine z nich sa do istej 

miery spomína tvorba alebo poskytovanie sociálnej hodnoty prostredníctvom 
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riešenia sociálnych problémov. V prístupe z hľadiska poslania podniku je práve 

zameranie na sociálnu hodnotu kľúčovou charakteristickou črtou sociálneho 

podniku. Na rozdiel od charakteristík sociálneho podnikateľa, procesov, aktivít 

a kontextu, sa v tomto prístupe zameriavajú autori predovšetkým na výstupy 

činnosti sociálneho podniku, a jeho dopad na spoločnosť (Dacin et al., 2010). Pri 

tomto prístupe existuje rozdiel v chápaní významu zisku, respektíve ekonomickej 

aktivity podniku. Niektorí autori považujú ekonomickú činnosť podniku za 

nepodstatnú, pričom existujú aj definície vnímajúce ekonomický výstup podniku 

ako dôležitý, nie však prvoradý pri sociálnom podniku (Mair a Martí, 2006; Zahra 

et al., 2009). Tvorba sociálnej hodnoty, a zmena v spoločnosti sú považované za 

prvoradý cieľ sociálnych podnikov, avšak ekonomická činnosť podniku je do veľkej 

miery spojená so schopnosťou podniku tvoriť sociálnu hodnotu a dopad na 

spoločnosť. Sociálny podnik práve vďaka tvorbe ekonomickej hodnoty zabezpečuje 

svoju udržateľnosť a samostatnosť, pričom v mnohých prípadoch práve tvorba zisku 

je kľúčom k rastu, ale aj schopnosti sociálneho podniku dosahovať svoje ciele 

a poslanie (Neck et al., 2009; Dacin et al., 2010; Abu-Saifan, 2012). Ak neberieme 

do úvahy diskusiu iných než sociálnych výstupov podniku, zanedbávame tak faktory, 

ktoré vedú sociálne podniky k úspešnému fungovaniu.  

1.2 Kategorizácia sociálneho podnikania 

Na základe uvedených prístupov k definovaniu sociálneho podnikania, 

existujú kategorizácie, ktoré však za kľúčový prístup považujú práve zameranie na 

tvorbu sociálnej hodnoty v rámci poslania spoločnosti a ekonomickú činnosť 

podniku v rámci kontextu a procesov. Pri kategorizácii podnikateľskej činnosti 

s dôrazom na sociálne podnikanie, Neck et al. (2009) využili dve dimenzie 

podnikateľskej aktivity a to firemný výstup (respektíve primárny dopad na trh) 

a misiu spoločnosti.  

Na základe týchto dvoch dimenzií následne možno definovať štyri základné 

druhy spoločností, ako je možné vidieť aj na obrázku 1.1 a takzvanú hybridnú 

spoločnosť. Neck et al. (2009) tak definujú takzvanú spoločnosť so sociálnym 

poslaním (obrázok 1.1, kvadrant 1), ktorá je spoločnosťou zameranou na riešenie 

sociálneho problému a toto poslanie je v jej činnosti prvoradé, avšak spoločnosť je 

zisková a pôsobí ako bežná spoločnosť v trhovej ekonomike, teda z hľadiska dopadu 

na trh je jej činnosť považovaná za ekonomickú. Medzi takéto spoločnosti môžeme 

radiť napríklad firmu TOMS, zameranú na riešenie nedostatku obuvi v rozvojových 

krajinách, avšak s jasným ekonomickým dopadom na trh. Následne tradičný 

podnik (obrázok 1.1, kvadrant 2) je bežným podnikom reagujúcim na príležitosť na 

trhu, s primárnym cieľom tvorby zisku a finančným výsledkom ako prvoradou 

metrikou úspechu, bez explicitnej sociálnej misie. Podnik so sociálnym 

dôsledkom (obrázok 1.1, kvadrant 3) je tiež spoločnosťou založenou s cieľom 

tvorby zisku, avšak na základe dôkladných a efektívnych politík podnikovej sociálnej 

zodpovednosti, má tento podnik pozitívny dopad na spoločnosť a tvorí sociálnu 

hodnotu. Podnikateľská nezisková organizácia (obrázok 1.1, kvadrant 4) je 
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spoločnosťou, ktorá je zameraná primárne na tvorbu sociálnej hodnoty na základe 

svojho poslania, avšak súčasťou jej stratégie je tvorba tržieb s cieľom sebestačnosti 

respektíve udržateľnosti, a na jej činnosť je možné aplikovať všeobecné princípy 

podnikania. Tento druh spoločností môže byť spolufinancovaný filantropmi. Ako 

poslednú alternatívu uvádzajú Neck et al. (2009) hybridnú formu spoločnosti, ktorá 

môže mať viaceré charakteristiky uvedených firiem. Na základe tejto kategorizácie 

Neck et al. (2009) za sociálne podnikanie považujú spoločnosti, ktorých primárnym 

poslaním je tvorba sociálnej hodnoty, teda podnik so sociálnym poslaním 

a podnikateľskú neziskovú organizáciu. 

Obrázok 1.1: Kategorizácia druhov podnikania na základe misie 
a dopadu na trh 

  Misia spoločnosti 

  Ekonomická Sociálna 
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Tradičný podnik 
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Podnik so sociálnym poslaním 
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Sociálny 
Podnik so sociálnym dôsledkom 

(3) 

Podnikateľská nezisková 
organizácia 

(4) 

Zdroj: Neck et al. (2009, str. 15), vlastné spracovanie autorov 

Okrem uvedenej kategorizácie podnikania na základe misie a dopadu na trh, 

považujeme za dôležité uviesť aj podnikateľské spektrum, ilustrujúce hranice 

sociálneho podnikania (Abu-Saifan, 2012), ktoré zavádza do kategorizácie 

spoločností mieru závislosti a dopĺňa tak uvedenú kategorizáciu. Abu-Saifan (2012) 

zakladá svoje rozdelenie podnikateľskej činnosti na zameraní na poslanie 

a ekonomický výsledok respektíve hospodárenie spoločnosti. Významnú úlohu pri 

tejto kategorizácii zohráva stratégia spoločnosti. Táto definícia rozdeľuje 

spoločnosti na ziskové a neziskové z hľadiska hospodárenia (obrázok 1.2). Pri 

neziskových spoločnostiach existujú takzvané závislé organizácie, teda neziskové 

organizácie závislé od dotácií, ktoré nepovažujeme za sociálne podnikanie. Pri 

týchto organizáciách môžeme hovoriť o rôznych formách asistencializmu, teda už 

spomínanej nezištnej pomoci v rôznych oblastiach. Tieto organizácie reagujú na 

množstvo dôležitých sociálnych problémov v rôznych sektoroch, avšak nemajú 

udržateľnú finančnú stratégiu, a sú závislé od rôznej formy filantropie, dotácií 

a dobrovoľníctva. V neziskovom sektore však existujú aj organizácie, ktoré môžeme 

považovať za sociálne podnikanie. V tomto prípade hovoríme o neziskových 

organizáciách so stratégiou tržieb, ktoré sú zamerané na sociálne ciele, avšak 

sú taktiež finančne sebestačné. Tržby a prípadné zisky, ktoré tieto sociálne podniky 

generujú, sú výlučne reinvestované do zvyšovania a zdokonaľovania tvorby sociálnej 

hodnoty. V ziskovom sektore je rozhodujúcim faktorom zameranie na poslanie. 

Abu-Saifan (2012) za sociálne podnikanie považuje ziskové organizácie so 

stratégiou zameranou na poslanie, teda podniky, ktorých primárnym cieľom 
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je tvorba sociálnej hodnoty. Tieto organizácie môžu generované zisky okrem 

reinvestovania do rastu spoločnosti využiť aj na vyplácanie prípadných investorov 

a vlastníkov spoločnosti. Túto kategóriu je do značnej miery možné porovnať 

s kategóriou spoločností so sociálnym poslaním (Neck et al., 2009).  

Obrázok 1.2: Kategorizácia druhov spoločností podľa zamerania na zisk 
a poslanie, s dimenziou udržateľnosti podniku 

 

Zdroj: Abu-Saifan (2012, str. 26), vlastné spracovanie autorov 

Poslednou formou podnikania, ktorú nepovažujeme za sociálne podnikanie, je 

tradičná forma podnikania, zameraná na rast zisku bez sociálneho poslania, 

v tomto prípade nezáleží na tom, či má spoločnosť rozvinutú stratégiu podnikovej 

sociálnej zodpovednosti alebo nie, Abu-Saifan (2012) tento koncept vo svojej 

kategorizácii nevyužíva. 

Uvedené kategorizácie podnikateľskej činnosti nám poskytujú lepšie 

pochopenie sociálneho podnikania tak všeobecne, ako aj v kontexte výskumu GEM. 

Pri GEM, ako uvádzame v tejto publikácii, sa však využíva širšia a užšia definícia 

sociálneho podnikania. Pri definícii sociálneho podnikania z hľadiska súčasnej 

literatúry môžeme konštatovať, že za sociálne podnikanie sú považované tak ziskové, 

ako aj neziskové organizácie zamerané na tvorbu sociálnej hodnoty. Dôležitým 

komponentom u neziskových organizácií je ich sebestačnosť z finančného hľadiska, 
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teda podnikateľské správanie sa na trhu, tvorba tržieb a reinvestovanie prípadného 

zisku do rozširovania sociálneho dopadu ich poslania. Pri ziskových organizáciách 

je prvoradým ich zameranie na sociálne poslanie, teda tvorbu sociálnej hodnoty, 

respektíve sociálnej zmeny v spoločnosti, ktoré je nadradené finančným cieľom 

spoločnosti. Na základe týchto definícií je jednoznačné, že klasické neziskové 

organizácie, ktoré nemajú vytvorené mechanizmy tržieb a teda nie sú sebestačné, 

nepatria do definície sociálneho podnikania. Zároveň organizácie, ktorých 

prvoradým cieľom je tvorba zisku, hoci majú kvalitne rozvinuté politiky podnikovej 

sociálnej zodpovednosti a ich výsledkom je tvorba sociálnej hodnoty, sú síce 

spoločensky zodpovednými firmami, no nejde o sociálne podnikanie. Definícia 

vyplývajúca zo súčasnej literatúry v oblasti sociálneho podnikania sa zhoduje 

s užšou definíciou v rámci GEM, teda sociálneho podnikania ako podnikateľskej 

aktivity so špecificky sociálnym, environmentálnym alebo komunitným cieľom, 

pričom tvorba sociálnej hodnoty je nadradená tvorbe zisku, a podnik funguje na 

trhu produkujúc produkty alebo poskytujúc služby. Širšia definícia v rámci GEM 

totiž nešpecifikuje trhovú orientáciu spoločnosti, (teda by sme v rámci nej mohli za 

sociálne podniky považovať aj neziskové organizácie bez jasnej stratégie tržieb) 

a taktiež nešpecifikuje nadradenosť sociálneho nad finančným cieľom (teda by do 

tejto definície spadali aj podniky so sociálnym dôsledkom). 

1.3 Sociálne podnikanie a mladí 

Podnikateľská aktivita mladých je dôležitým pilierom ekonomického rozvoja 

a zvyšovania inkluzivity v krajinách Európy, ale aj vo zvyšku sveta. Podpora 

podnikateľskej aktivity mladých je súčasťou stratégie, politík a programov viacerých 

medzinárodných inštitúcií, Európskej Únie ako aj OECD (OECD, 2012). Okrem 

toho, že podnikateľská aktivita je jedným zo zdrojov tvorby pracovných miest pre 

mladých ľudí, prostredníctvom tejto aktivity je možné realizovať inovatívne nápady 

a riešenia širokej škály problémov, a to tak trhových ako aj sociálnych. Práve 

prostredníctvom sociálneho podnikania, ktoré reaguje na sociálne problémy 

spoločnosti, je možné reagovať na viacero problémov súčasne, a síce 

nezamestnanosť mladých ľudí, ako aj environmentálne, sociálne problémy či rozvoj 

lokálnych komunít (European Youth Forum, 2011). Pozitívny dopad sociálneho 

podnikania na mladých ľudí cez zvyšovanie zamestnanosti a asociácia tohto druhu 

podnikania tak s ekonomickým ako aj spoločenským rozvojom je jedným z dôvodov 

podpory sociálneho podnikania prostredníctvom na mieru tvorených programov. 

Mladí ľudia v súčasnosti čelia chronickému nedostatku príležitostí, čo sa 

premieta do vysokej miery nezamestnanosti vo viacerých Európskych krajinách 

práve vo veku 18 - 24 rokov (SE UK, 2012). Náklady na nezamestnanosť mladých sú 

vysoké, a to nielen z hľadiska sociálnych programov, ale aj z hľadiska nákladov 

stratenej príležitosti, tak ekonomickej ako sociálnej. Byť nezamestnaným dlhšie ako 

12 mesiacov v mladom veku (do 23 rokov) má negatívny dopad na mentálny vývoj 

mladého človeka a aj jeho pracovné uplatnenie (SE UK, 2012). Viacero inštitúcií 

a organizácií preto poukazuje práve na sociálne podnikanie a jeho rozvoj ako na 
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vhodnú alternatívu, ktorá môže dať mladým ľuďom nie len zamestnanie, ale aj 

zmysel pracovať pre lokálnu komunitu, respektíve riešiť svojou činnosťou tak svoju 

ekonomická situáciu, ako aj sociálny problém, ktorý vnímajú ako akútny (SEFORIS, 

2014; OECD, 2013). 

Sociálne podnikanie, ktorého význam v uplynulých rokoch narastá po celom 

svete, je často asociované práve s mladými ľuďmi, považovanými za agentov zmeny, 

respektíve ľudí s ideálmi, motivovaných meniť svoje prostredie, komunitu 

a spoločnosť k lepšiemu. Tento predpoklad je však pri pohľade na podnikateľskú 

aktivitu so sociálnym rozmerom u mladých ľudí nie vždy pravdivý, respektíve je 

pravdivý len do istej miery (Bosma et al., 2016). Mladí ľudia v ekonomikách, ktorých 

rozvoj je založených na faktoroch1, vo veku 18 - 24 rokov, sú v porovnaní so zvyškom 

populácie najmenej zapojení do podnikateľskej aktivity sociálneho charakteru. Na 

druhej strane v ekonomikách, ktorých rozvoj je založený na inováciách, je zapojenie 

mladých do sociálneho podnikania najpravdepodobnejšie (Terjesen et al., 2009). 

Táto skutočnosť do istej miery evokuje to, že vo vyspelých krajinách je u mladých 

ľudí sklon k sociálnemu podnikaniu zásadne vyšší ako v krajinách rozvojových.  

Na sociálne podnikanie mladých sa však možno pozerať aj z hľadiska regiónov, 

a porovnania sociálneho podnikania v kontraste s komerčným. Bosma et al. (2016) 

konštatuje, že v roku 2015 bolo v počiatočnej fáze podnikania vo veku 18 až 34 rokov 

viac sociálnych než komerčných podnikateľov (pri užšej definícii sociálneho 

podnikania podľa GEM) v troch svetových regiónoch, a síce v Západnej Európe, 

Strednom východe a Sub-saharskej Afrike a v Severnej Afrike. Vo zvyšku sveta 

prevažovala komerčná podnikateľská aktivita v porovnaní so sociálnou. V širšom 

zmysle sociálneho podnikania však v tejto vekovej kategórii prevažovalo sociálne 

nad komerčným podnikaním vo všetkých svetových regiónoch. Z toho možno 

vyvodiť, že mladí ľudia sa o sociálne podnikanie v globálnom meradle zaujímajú 

čoraz viac, hoci nie vo všetkých prípadoch ide o sociálne podnikanie, ktoré je tiež 

trhovo orientované, a v rámci ktorého je zameranie na tvorbu sociálnej hodnoty 

prvoradým. 

Trhová orientácia sociálneho podnikania je úzko previazaná s udržateľnosťou 

a sebestačnosťou z finančného hľadiska, ako aj s perspektívou rastu sociálneho 

podniku (CEU, 2014). Následne je len logické, že udržateľné a rastúce sociálne 

podniky vytvárajú pracovné miesta a tvoria sociálnu hodnotu efektívnejšie. Preto aj 

viaceré programy a politiky formované na podporu sociálneho podnikania mladých 

sú orientované práve na podnikateľskú, respektíve trhovú časť tvorby sociálnych 

podnikov. Rovnako bolo v uplynulých rokoch založené množstvo iniciatív, 

organizácií či fondov na podporu sociálneho podnikania mladých, a komerčného 

uplatnenia sociálnych podnikov, s cieľom ich udržateľnosti na trhu (SEFORIS, 

2014; ELYSE, 2016).  

                                                   
1 Viď rozdelenie ekonomík podľa štádia vývoja vychádzajúce z Porterovej klasifikácie (Porter et al., 

2002). 
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Z hľadiska problémov a bariér, ktorým čelia mladí zakladatelia sociálnych 

podnikov, patrí predovšetkým nedostatok vhodných foriem financovania sociálnych 

podnikateľských aktivít, nejasnosť z hľadiska právnej definície sociálneho 

podnikania a nedostatok podnikateľských skúseností (ELYSE, 2016). Na základe 

štúdie ELYSE (2016), mladí sociálni podnikatelia považujú za potrebnú podporu 

v oblasti financovania, ale aj v iných, nefinančných oblastiach podnikania. Medzi 

tieto patria najmä právna podpora, pro-bono poradenstvo a podpora podnikania. 

Z hľadiska expertov pracujúcich s mladými sociálnymi podnikateľmi je však 

najvážnejším problémom mladých podnikateľov o oblasti sociálneho podnikania 

nedostatok podnikateľských zručností (ELYSE, 2016).  

Na tieto nedostatky reagujú tvorcovia politík v oblasti rozvoja podporných 

štruktúr pre sociálne podnikanie mladých. Medzi hlavné ciele týchto politík patria 

predovšetkým zvyšovanie povedomia o sociálnom podnikaní, ako možnosti pre 

mladých ľudí, prostredníctvom portálov, promočných aktivít zameraných na 

sociálne podnikanie mladých, ale aj tvorba a podpora programov zameraných na 

pomoc mladým podnikateľom. Významným cieľom je aj ustálenie sociálneho 

podnikania ako podnikateľského modelu, vnímaného mladými ľuďmi ako 

perspektíva zvyšovania vlastnej schopnosti neskôr sa zamestnať (CEU, 2014). 

Dôležitou súčasťou stratégie podpory sociálneho podnikania mladých ľudí je aj 

rozvoj v oblasti podnikateľského myslenia a schopností, cez formálne a neformálne 

vzdelávanie, a prácu mladých ľudí v tejto oblasti cez stáže a dobrovoľnícke 

príležitosti (CEU, 2014). Samozrejmosťou je snaha zvyšovať prístup k financovaniu, 

mentoringu a podporným službám pre podnikateľov. Medzi programy aktívne 

podporujúce sociálne podnikanie mladých, ktoré v rámci Európy fungujú už 

niekoľko rokov, možno zaradiť aj programy Erasmus pre mladých podnikateľov 

a Erasmus Plus.  

Okrem programov a podpory sociálneho podnikania zo strany národných 

a nadnárodných inštitúcií, existuje veľké množstvo mimovládnych organizácií 

zameraných na podporu podnikania mladých ľudí so sociálnym rozmerom. Medzi 

najvýznamnejšie patria organizácie ako Ashoka, podporujúca mentorstvo, 

poradenstvo a možnosti financovania pre mladých sociálnych podnikateľov. S touto 

organizáciou úzko spolupracuje aj veľké množstvo sociálnych podnikateľov 

všetkých vekových kategórií2. The Unreasonable Institute (Nezmyselný inštitút) je 

globálnou inštitúciou a platformou podporujúcou networking a rozvoj mladých 

sociálnych podnikateľov, poskytujúci predovšetkým možnosti rozvoja 

podnikateľských zručností, pro-bono poradenstvo, sieť anjelských investorov, 

mentorov a zdroje financovania. Prostredníctvom siete akcelerátorov po celom svete 

pracuje tento inštitút s množstvom mladých sociálnych podnikateľov a pomáha im 

riešiť akútne sociálne problémy3. Zaujímavou inštitúciou z hľadiska rozvoja 

sociálneho podnikania mladých je aj Hult Prize (Cena Hult), ktorá každoročne 

                                                   
2 https://www.ashoka.org/ 
3 http://unreasonableinstitute.org/ 

https://www.ashoka.org/
http://unreasonableinstitute.org/
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podporuje tvorbu sociálnych podnikov študentmi univerzít po celom svete4. 

Špecifický cieľ sociálnych podnikov, ktoré sa môžu zapojiť do celosvetovej súťaže, je 

zameraný každoročne na iný sociálny problém globálneho charakteru (vzdelanie, 

migrácia, stravovanie, urbanizácia), pričom sociálne podniky počas celého procesu 

súťaže majú možnosť rozvoja podnikateľských zručností, prístup k poradenstvu 

a mentorom. Víťazný tím následne dostáva počiatočné financovanie vo výške 

jedného milióna dolárov na rozvoj podnikania. Global Social Entrepreneurship 

Network (Globálna sieť sociálneho podnikania) je platformou podporujúcou 

sociálne podnikanie prostredníctvom združovania organizácií zameraných na 

pomoc sociálnym podnikateľom, rozširujúc možnosti ich dosahu a kvality5. Práve 

pod túto organizáciu spadá projekt ELYSE (European Learning for Youth in Social 

Entrepreneurship) zameraný na podporu a vzdelávanie mladých sociálnych 

podnikateľov v rámci Európy.  

1.4 Sociálne podnikanie a ženy 

Problematika sociálneho podnikania a žien je predmetom výskumu teoretikov 

z rôznych vedných odborov, ale aj predmetom záujmu tvorcov politík. Z viacerých 

štúdií vyplýva, že participácia žien v neziskovom sektore je vyššia než mužov, ako aj, 

že ženy sú viac zastúpené v sociálnych podnikoch, než v tradičných odvetviach (pozri 

Bosma et al., 2016; Themudo, 2009; Terjesen et al., 2012 a ďalší). Takisto je známe, 

že ženy ako podnikateľky v sociálnej oblasti sú inovatívnejšie ako muži sociálni 

podnikatelia a pritom majú nižšie náklady (Huysentruyt, 2014). Všetky tieto 

poznatky sú však zatiaľ stále nedostatočné na teoretické, ale aj praktické (najmä 

z pohľadu tvorby relevantných politík) formulovanie relevantných záverov. V ďalšej 

časti tejto podkapitoly uvedieme určitý systematický pohľad na teórie sociálneho 

podnikania a žien, ako aj výsledky projektov, ktoré najmä na európskej úrovni 

mapovali stav ako aj praktiky v sociálnom podnikaní z hľadiska rodu. 

Výskum sociálneho podnikania a žien ako aj tvorby teórií v tejto oblasti sú 

veľmi úzko prepojené s teóriami zaoberajúcimi sa rodom a podnikaním (Humbert, 

et al., 2012). Začiatok takéhoto skúmania sa traduje od roku 1976, kedy Schwartz 

B. E. prezentovala výsledky výskumu vplyvu rodu na podnikateľskú aktivitu 

(Neergaard, 2011). Rozsah publikácií, ktoré sa tejto problematike venujú, nadobudol 

za ostatné desaťročia rastúci trend. V prezentovaných publikáciách sa ženy skúmali 

zo začiatku ako jeden významný faktor (premenná), ktorý vplýva na podnikanie 

a podnikateľské aktivity. Išlo síce o určitú formu feministickej analýzy, avšak 

systematický prístup k výskumu podnikania žien z pohľadu feministických teórií6 

                                                   
4 http://www.hultprize.org/ 
5 http://www.gsen.global/ 
6 Feministická teória sa definuje ako rozšírenie feminizmu do teoretickej, fikčnej alebo filozofickej 

roviny s cieľom pochopiť podstatu rodovej nerovnosti. Skúma sociálne roly žien, skúsenosti, 
záujmy a feministické politiky v takých odboroch ako je antropológia a sociológia, komunikácia, 
psychoanalýza, ekonómia, literatúra, vzdelanie a filozofia (CHODOROW, I., NANCY, J., 1989, 
1991; BRABECK, M., BROWN, L. et al., 1997). 

http://www.hultprize.org/
http://www.gsen.global/
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bol zriedkavý a stále sa považuje za nedostatočne aplikovaný. Na základe rozsiahlej, 

systematickej a kritickej analýzy časopiseckých zdrojov a aplikovania feministickej 

škôl Hardinga (1987) Helle Neergaard (2011) so svojím tímom posunuli poznanie 

v tejto oblasti ďalej a zadefinovali tri skupiny výskumov rodu a podnikania žien: 

a) skúmanie rodu ako premennej (GAV), 

b) hľadisko feministickej teórie (FS) a 

c) post-štrukturálny feminizmus (PSF)7. 

V odbornej literatúre, najmä časopiseckej, sa výskum sociálneho podnikania 

a žien v ňom charakterizuje ako nedostatočný. Napriek Haughovmu (2005) volaniu 

po väčšom počte štúdií, ktoré by sa venovali rodovým záležitostiam v sociálnom 

podnikaní sa zdá, že sa tomuto problému dostáva málo akademickej pozornosti 

(Teasdale et al., 2011). 

Avšak viacerí autori upozorňujú na určité kritické problémy, ktoré sa v tejto 

súvislosti objavujú. Ide o hľadisko úzkeho chápania významu sociálneho podnikania 

ako zdroja zamestnanosti a príjmov žien a nevenovania sa problematike dôležitosti 

rodu v skúmaní a analýze sociálneho podnikania (Brush, De Bruin a Welter, 2009). 

Autori, ktorí aplikujú teórie z feministického prístupu, skúmajú sociálne podnikanie 

a ženy z týchto prístupov: a) dopad žien – podnikateliek na spoločnosť a sociálne 

problémy, b) podnikanie alebo sociálne podnikanie ako platformu na posilnenie 

postavenia žien a získania benefitov v sociálnej realite a to takých ako je väčšia 

rodová rovnosť hlavne v kontexte rozvojového sveta alebo jednotlivých jeho krajín 

(Datta a Gailey, 2012; Levie a Hart, 2011; Teasdale et al., 2011). V rámci tejto skupiny 

výskumov sú ženy ako cieľ, ktorý je podporovaný cez rôzne mikro-pôžičkové 

programy a mikropodniky v rozvojových krajinách. Zároveň rastie popularita 

nevládnych organizácií, ako aj globálnych inštitúcií (IMF, OSN a pod.), ktoré chápu 

podnikateľské aktivity ako nevyhnutné pre ekonomický a sociálny rozvoj, a teda 

určité proxy pre ich sociálnu inklúziu. Ak sa na tento problém pozrieme hlbšie, tak 

zistíme, že sociálne podnikanie síce prispieva k riešeniu problematiky žien 

v ekonomike i v podnikaní, napr. cez zvýšenie ich zamestnanosti, vlastníctva firiem 

určitého typu – napríklad mikropodnikov poskytujúcich služby v určitých špecificky 

ženských odvetviach, malej veľkosti, nižšej výkonnosti a pod., ale ak sa chápe iba 

z tohto úzkeho pohľadu, môže tiež do určitej miery zatieniť sociálno-kultúrne, 

ekonomické a politické nerovnosti medzi mužmi a ženami. Preto sa v ostatnom čase 

objavujú ďalšie štúdie, ktoré práve poukazujú na tieto riziká vyplývajúce z väčšej 

participácie žien na sociálnom podnikaní, ich podpore v tejto sfére a pod., a to 

z hľadiska podrobnejšieho rozoberania feministických teórií a sociálneho 

podnikania žien (Muntean a Ozkazanc-Pan, 2016). V tejto súvislosti viaceré štúdie 

rozoberajú dôvody menšej rodovej rozdielnosti v sociálnom podnikaní, medzi ktoré 

                                                   
7 V rámci skupiny GAV sa skúmajú bariéry a diskriminácia v kombinácii s kvantitatívnym 

porovnaním medzi mužmi a ženami. V skupine FS sa skúma socializácia v kombinácii 
s kvalitatívnou a kvantitatívnou analýzou medzi ženami a ženami a mužmi. V skupine PSF sa 
skúmajú individualizované a rodové praktiky v kombinácii s analýzou založenou na diskusii. 
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zaraďujú najmä sociálne preferencie žien, v rámci ktorých myslenie žien je viac 

sociálne orientované a postoje ku konkurencii, kde ženy majú väčšia averziu ku 

konkurencii (viac Huysentruyt, 2014). Na druhej strane sú však štúdie, ktoré 

poukazujú na to, že ženy síce majú celkovo väčšiu participáciu na sociálnom 

podnikaní resp. v treťom sektore, avšak neproporčne väčšie zastúpenie vo vyšších 

riadiacich alebo profesijných úrovniach majú muži ako ženy. Estrin, Vujic and 

Stephan (2014); na základe prieskum SELUSI vo Veľkej Británi zistili, že iba 36 % 

riaditeľov v sociálnych podnikoch sú ženy. V tej istej štúdii tiež odhalili, čo dáva 

logiku, že zárobky žien v skúmaných sociálnych podnikoch sú o 23 % nižšie, než 

mužov. Čo je však zaujímavé, že tieto ženy ako CEO sú spokojnejšie so svojou prácou 

ako muži. V štúdii Teasdale et al. (2011) sa uvádza zastúpenie 21 % mužov a 10 % 

žien vo vyšších manažérskych alebo profesijných pozíciách v treťom sektore 

v súkromných firmách. Tieto zistenia sú v súlade s Ackerovou teóriou rodovej 

organizácie (Acker, 1990). Avšak zaujímavé zistenie na základe GEM dát sa uvádza 

v práci Estrin et al. (2014), z ktorého vyplýva, že ženy s vysokoškolským vzdelaním 

zakladajú sociálne podniky v rovnakom rozsahu ako vysokoškolsky vzdelaní muži, 

zatiaľ čo opak je pravdou pre podnikanie ako také. Z tohto, v nadväznosti na zistenia 

o doterajšej veľkostnej, odvetvovej a výkonnostnej charakteristike sociálneho 

podnikania žien, sa dá dedukovať určitý smer, akým je možné rodovú diskrimináciu 

v sociálnom podnikaní žien eliminovať – cez rast ich vzdelávania a podporu 

podnikania napr. aj v sociálnej oblasti. Nakoľko, ako sa uvádza Directorate General 

for Internal Policies (2015), vysokoškolsky vzdelaní ľudia s väčšou 

pravdepodobnosťou vytvoria biznisy s vysokou hodnotou, rastovo orientované 

a väčším počtom pracovných miest. 

Ako sme na začiatku tejto kapitoly uviedli, sociálne podnikanie žien sa zatiaľ 

považuje za málo preskúmané. Vyplýva to aj zo štúdie WEstart (2015, s. 13 - 15), 

ktorá okrem iného obsahuje i kľúčové projekty a iniciatívy, ktoré sa zrealizovali 

alebo realizujú vrátane politiky Európskej únie tzv. Social business initiative z roku 

2011. Najvýznamnejšie projekty z tejto oblasti, okrem uvedeného WEstart, sú tieto: 

Štúdie Global Entrepreneurship Monitor (GEM) z roku 2016 a 2009. 

GEM začal v roku 2009 budovať databázy z oblasti sociálneho podnikania to na 

základe prieskumov zo 49 krajín. V roku 2016, na základe dát z roku 2015 sa rozšírili 

tieto databázy o nové zbery dát z 58 krajín. Bližšie o metodike ako aj výsledkoch 

analýz Slovenska s príslušnými benchmarkmi sa zaoberáme v prvej a v piatej 

kapitole tejto publikácie  

Projekt The Emergence of Social Enterprise in Europe (EMES). 

Tento projekt sa datuje ako prvý medzi európskymi výskumnými projektmi, ktorý 

sa zameral na sociálne podniky. Prebiehal v rokoch 1996 – 1999 ako súčasť EU 

4. rámcového programu (FP4). Prvú komparatívnu analýzu 11 krajín v rámci 

projektu financovaného zo zdrojov EU obsahuje výstup The Socio-Economic 

Performance of Social Enterprises in the Field of Integration by Work, ktorý sa 

realizoval v rokoch 2001 - 2004. 
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Štúdia Social Entrepreneurs as Lead Users for Service Innovation 

(SELUSI). Ide o výskumný projekt v rámci 7. rámcového programu EU (2009 - 

2011), ktorý skúmal trhové správanie sa a organizačné rozhodovanie v rámci 600 

sociálnych podnikov v piatich európskych krajinách (Maďarsko, Rumunsko, 

Španielsko, Švédsko a Veľká Británia). 

Štúdia The Theoretical, Empirical and Policy Foundations for 

Social Innovation in Europe (TEPSIE). Projekt bežal v rokoch 2012 a 2013 a bol 

zameraný na skúmanie bariér inovácií a rôznych podporných štruktúr a zdrojov pre 

európsku úroveň sociálnych inovácií. Cieľom projektu bolo vybudovať, teoretické 

a empirické základy, ako aj základy pre politiky zamerané na rozvoj sociálnych 

inovácií v Európe a identifikovanie toho, čo funguje pokiaľ ide o meranie 

a škálovanie inovácií, zapájania obyvateľstva, ako aj využitia online sietí. 

Štúdia A Map of Social Enteriprises and their Eco-Systems in 

Europe. Európska komisia realizovala v apríli 2013 mapovacu štúdiu zameranú na 

pomoc pri vyplnení rozdielov v poznaní pokiaľ ide o sociálne podniky v EU. Išlo 

o rozsiahlu štúdiu, ktorá sa realizovala v 28 EU krajinách a Švajčiarsku a ktorá sa 

zameriavala na široký rozsah aktivít sociálnych a podnikov a ekosystémov. 

Projekt Social Enterprise as Force for more inclusive and 

innovative Societies (SEFORIS). Tento výskumný projekt začal v roku 2014 

a bude prebiehať do roku 2017. Jeho cieľom je hľadať chápanie potenciálu 

sociálnych podnikov v EU a ďalej zvyšovať sociálnu inklúziu spoločnosti. Toto sa má 

dosiahnuť a) prostredníctvom skúmania kľúčových procesov v sociálnych 

podnikoch pre zabezpečnie inkluzivity inovácií a to cez organizáciu a vedenie, 

financovanie atď.; b) skúmanie formálnych a neformálnych inštitúcií. 

Projekt The Flourishing ane Evolution of Social Entrepreneurship 

for Innovative and Inclusive Societies (EFESEIIS). Projekt začal v roku 2013 

a trvá do roku 2016. Jeho cieľom je poskytnúť rady stakehoderom ako posunúť 

sociálne podnikanie a sociálne inovácie s cieľom navrhnutia evolučnej teórie 

sociálneho podnikania, ktorá by objasnila rozdielne spôsoby sociálnej evolúcie 

v Európe, zmeny ekosystému, ako aj načrtnúť novú generáciu sociálnych 

podnikateľov. 

Poznatky obsiahnuté v týchto podkapitolách zamerané na ženy a mladých, ako 

aj sociálne podnikanie tvoria východisko na analýzu, komparáciu a interpretáciu 

empirického výskumu realizovaného aj na Slovensku v rámci špeciálneho 

prieskumu sociálneho podnikania realizovaného v roku 2015 v projekte GEM. 

Výsledky našich analýz a zistení sú obsahom kapitoly 4. 
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2 Metodológia výskumu 

Ťažisko metodologického aparátu v tejto vedeckej monografii je na 

koncepčnom modeli Globálneho monitoru podnikania (GEM), čo umožňuje ako 

časovú, tak aj regionálnu harmonizáciu dát a následnú komparatívnu analýzu. 

Okrem aparátu všeobecného koncepčného modelu GEM sa v rámci výskumu 

aplikovali aj metodické prístupy zamerané na meranie úrovne sociálneho 

podnikania, ktoré predstavovalo špeciálnu tému výskumu v projekte GEM v roku 

2015. Ďalej sa vo výskume aplikoval tiež index inkluzivity podnikania, ktorý vyvinuli 

autori tejto publikácie.  

2.1 Koncepčný model GEM 

Globálny monitor podnikania (GEM) ako výskumný projekt je založený na 

komplexnom sociálno-ekonomickom skúmaní podnikania. Jeho pôvodný zámer 

a koncepčný model z roku 1997, kedy projekt vznikol (bližšie viď Pilková, A., 

Holienka, M., Kovačičová, Z., Rehák, J., 2014, s. 80), bol založený na skúmaní 

vzťahu závislosti medzi podnikaním a sociálno–ekonomickým rozvojom. Za 

obdobie 16 rokov, počas ktorých prieskum prebiehal, vďaka početným výskumom 

založeným na jeho dátach, sa tento zámer ako aj koncepčný model modifikovali. 

Pritom však nedošlo k narušeniu kontinuity zberu dát, ktoré dnes predstavujú 

dôležitú základňu skúmania podnikania na globálnej úrovni. V platnosti zostala aj 

pôvodne zoširoka formulovaná definícia podnikania, na ktorej je celý projekt 

postavený: „akýkoľvek pokus o vytvorenie nového biznisu, ako aj samo-

zamestnanie, vytvorenie novej spoločnosti alebo rozšírenie existujúceho biznisu. 

Túto aktivitu môže vykonávať jednotlivec, skupina jednotlivcov alebo fungujúci 

biznis“ (Reynolds et al., 1999, s. 3). 

2.2 Revidovaný koncepčný model GEM 

Koncepčný model GEM od svojho vzniku predpokladá, že: 

a) Podnikateľská aktivita nie je heroistický akt jednotlivca bez ohľadu na 

prostredie, v ktorom táto aktivita sa vykonáva. 

b) Podnikateľská aktivita je výsledok interakcie medzi vnímaním príležitosti 

jednotlivcami a ich kapacitou (motivácie a schopností) na jednej strane a na 

druhej strane odlišných podmienok konkrétneho prostredia, v ktorom 

jednotlivci pôsobia. 
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Obrázok 2.1: Revidovaný koncepčný model GEM 

 

Zdroj: Singer, et al., s. 20 

Zložitý sociálno-ekonomický prístup ku skúmaniu podnikania je formálne 

prezentovaný cez koncepčný model GEM. Vo februári 2015 bol na výročnom 

zasadnutí GEM prezentovaný revidovaný koncepčný model GEM (obrázok 2.1). 

Ťažiskom revízie je časť modelu používaného do roku 2014 a to „profil 

podnikateľstva“ (obrázok 2.2)8. 

  

                                                   
8 Bližšie o modeli používanom do roku 2014 viď Pilková, A., Holienka, M., Kovačičová, Z., Rehák, J. 

2014, s. 81 – 86. 
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Obrázok 2.2: Koncepčný model GEM platný do roku 2014 

 

Zdroj: Amorós, Bosma, 2014, s. 21 

Zatiaľ čo predchádzajúci model bol založený na vzájomnej prepojenosti medzi 

postojmi k podnikaniu, ašpiráciami a aktivitami a to bez toho, že by sa ozrejmila 

podstata týchto vzťahov, v revidovanom koncepčnom modeli GEM (obrázok 2.2) sa 

táto „čierna skrinka“ otvorila s cieľom testovať charakteristiky predpokladaných 

vzťahov medzi sociálnymi hodnotami, personálnymi charakteristikami a rôznymi 

formami podnikateľsksej aktivity (Singer et al., 2015). Aj revidovaný koncepčný 

model GEM (obrázok 2.2) pokračuje vo využívaní typológie krajín používanej 

Svetovým ekonomickým fórom. Táto vychádza z Porterovej klasifikácie (Porter et 

al., 2002) troch štádií rozvoja a to: štádia založeného na „faktoroch“ (factor-driven), 

na „efektívnosti“ (efficiency-driven) a na „inováciách“ (innovation-driven). 

Kľúčové komponenty revidovaného koncepčného modelu sú štyri: sociálny, 

kultúrny, politický a ekonomický kontext; sociálne hodnoty podporujúce 

podnikanie; individuálne atribúty; podnikateľská aktivita. Ich obsah je nasledovný 

(Singer et al., 2015): 
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Obrázok 2.3: Sociálny, kultúrny, politický a ekonomický kontext 
a fáza ekonomického rozvoja 
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Zdroj: Singer, et al., 2015, s. 21 

Sociálny, kultúrny, politický a ekonomický kontext, ktorý je 

definovaný dvanástimi piliermi Svetového ekonomického fóra používanými pre 

charakteristiku jednotlivých fáz ekonomického rozvoja v rámci skúmania 

konkurencieschopnosti krajín, a deviatimi rámcovými komponentmi skúmania 

podnikateľského prostredia v rámci Národného expertného prieskumu (NES) GEM 

(obrázok 2.3). Všetky tieto komponenty sú vzájomne prepojené a ovplyvňujú 

podnikateľské aktivity v príslušnej krajine.  
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Sociálne hodnoty podporujúce podnikanie. Ide o také hodnoty, ktoré 

vyjadrujú mieru, v akej spoločnosť: 

a) vníma podnikanie ako dobrú kariérnu voľbu; 

b) vníma vysoký sociálny status podnikateľov a ako média prispievajú (alebo 

neprispievajú) k rozvoju národnej podnikateľskej kultúry. 

Tieto sociálne hodnoty sú dôležité z pohľadu tvorby podnikateľskej kapacity 

a v tomto kontexte ich v ďalšej časti tejto práce analyzujeme. 

Individuálne atribúty. Ich obsahom sú určité charakteristiky jednotlivcov 

a to demografické (pohlavie, vek, vzdelanie...), psychologické faktory (vnímané 

schopnosti, príležitosti, strach zo zlyhania) a motivačné aspekty (podnikanie 

založené na nevyhnutnosti vs. na príležitosti...). 

Podnikateľská aktivita. Táto sa definuje jednak podľa vývojových fáz 

procesu podnikania (rodiace sa podnikanie, nové podnikanie, etablované 

podnikanie, prerušenie podnikania), typu aktivít (vysoký rast, inovatívnosť, 

internacionalizácia) a sektorov aktivít (celková počiatočná podnikateľská aktivita – 

TEA, sociálna podnikateľská aktivita – SEA, podnikateľská aktivita v rámci 

zamestnania – EEA).  

V roku 2015 participovalo na GEM prieskume 62 krajín9. Podľa OSN 

klasifikácie pre regióny a klasifikácie Globálneho indexu konkurencieschopnosti 

Svetového ekonomického fóra pre určenie stupňa ekonomického rozvoja, 

ekonomiky krajín, ktoré participovali na GEM predstavovali 72,4 % svetovej 

populácie a 90 % svetového HDP. Tabuľka 2.1 obsahuje rozdelenie krajín 

participujúcich v roku 2014 na projekte GEM podľa týchto dvoch dimenzií 

(geografický región a stupeň ekonomického rozvoja). 

  

                                                   
9 V analýzach sú použité dáta za 60, resp. 54 participujúcich krajín, podľa dostupnosti dát za 

jednotlivé ukazovatele. 
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Tabuľka 2.1: Rozdelenie GEM krajín v roku 2015 podľa geografických 
regiónov a ekonomického rozvoja 

 Ekonomiky, ktorých 
rozvoj je založený na 

faktoroch 

Ekonomiky, ktorých 
rozvoj je založený na 

efektívnosti 

Ekonomiky, ktorých 
rozvoj je založený na 

inováciách 

Afrika Botswana*, Burkina Faso, 
Kamerun, Senegal 

Egypt, Maroko, Južná 
Afrika, Tunisko 

 

Ázia & 
Oceánia 

India, Irán*, Filipíny*, 
Vietnam, Kazachstan* 

Čína, Indonézia, Libanon, 
Malajzia**, Thajsko, 
Turecko 

Austrália, Izrael, Kórea, 
Tajvan,  

Latinská 
Amerika 
a Karibik 

 Argentína**, Barbados**, 
Brazília**, Čile**, 
Kolumbia, Equádor, 
Guatemala, Mexiko**, 
Panama**, Peru, 
Uruguaj** 

Portoriko 

Európa  Bulharsko, Chorvátsko**, 
Maďarsko**, Lotyšsko**, 
Poľsko**, Rumunsko, 
Macedónsko 

Belgicko, Fínsko, 
Estónsko, Nemecko, 
Grécko, Írsko, Taliansko, 
Luxembursko, Holandsko, 
Nórsko, Portugalsko, 
Slovensko, Slovinsko, 
Španielsko, Švédsko, 
Švajčiarsko, Veľká 
Británia 

Severná 
Amerika 

  Kanada, USA 

* vo fáze prechodu do krajín, ktorých rozvoj je založený na efektívnosti 

** vo fáze prechodu do krajín, ktorých rozvoj je založený na inováciách 

Zdroj: Singer et al., 2015, s. 11 

2.3 Metodológia GEM a meranie charakteristík podnikania10 

Teoretickým základom metodológie GEM je definícia podnikania uvedená na 

začiatku tejto kapitoly. Z nej vychádza aj vymedzenie cieľov výskumu GEM: 

- Merať rozdiely v úrovni podnikateľskej aktivity (meranej prostredníctvom 
motivácií k podnikaniu, aktivít a ašpirácií podnikateľov) medzi krajinami. 

- Odhaliť faktory, ktoré vedú k vhodným úrovniam podnikania v jednotlivých 
krajinách. 

- Navrhnúť politiky, pomocou ktorých sa rozšíri úroveň podnikania 
v príslušnej krajine.11 

                                                   
10 Detaily o metodológii a meraní v rámci GEM: http://www.gemconsortium.org/about/wiki 
11 BOSMA, N., WENNEKERS, S., AMORÓS, J. E. Global Entrepreneurship Monitor 2011 Extended 

Report: Entrepreneurs and Entrepreneurial Employees Across the Globe: 2012, s. 7. 

http://www.gemconsortium.org/about/wiki
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V súlade s metodológiou GEM sa výskum realizuje každoročne na základe 

dvoch prieskumov: 

1. prieskum na dospelej populácii (Adult population survey - APS), 

2. národný expertný prieskum (National expert survey - NES). 

Prieskum na dospelej populácii (APS) sa realizuje na jednotlivcoch 

v príslušnej krajine, u ktorých sa skúmajú vybrané aspekty podnikateľského 

správania, a to konkrétne postoje k podnikaniu, podnikateľská aktivita a ašpirácie. 

Toto predstavuje komplexnejší prístup k výskumu podnikania v porovnaní s tými, 

ktoré sa robia napríklad na novo registrovaných firmách. Minimálna veľkosť 

reprezentatívnej vzorky, na ktorej sa robí APS prieskum, je 2 000 náhodne 

vybraných dospelých osôb (nad 18 rokov). Prieskum sa realizuje prostredníctvom 

štandardizovaných dotazníkov prevažne telefonicky. Metóda zberu dát v APS je 

určená pokrytím krajiny pevnou telefónnou linkou. Pri pokrytí nad 85 % sa 

prieskum uskutočňuje telefonicky prostredníctvom pevnej linky. Ak táto podmienka 

nie je splnená, prieskum je možné realizovať aj prostredníctvom mobilných 

telefónov alebo osobne12. Na Slovensku sa používa prieskum 

prostredníctvom mobilných liniek. APS prieskum zabezpečuje nezávislá 

renomovaná prieskumná agentúra. V roku 2015 prieskum APS GEM na Slovensku 

zabezpečovala agentúra AKO, s. r. o. 

Súčasťou dotazníkového prieskumu na dospelej populácii APS býva 

každoročne aj špecifické skúmanie určitej vybranej oblasti podnikania, ktorá sa 

z pohľadu expertného tímu GERA v konkrétnom čase hodnotí ako významná 

a potrebná pre ďalší rozvoj podnikania. Aj v roku 2015 bola do výskumu zaradená 

úroveň podnikania v rámci zamestnania – intrapreneurship (podnikanie v rámci 

organizácie) a už spomínané sociálne podnikania.  

Celý výskum GEM je založený na historickej tvorbe takých databáz údajov, 

ktoré umožňujú výpočet konzistentných, harmonizovaných a medzinárodne 

porovnateľných mier podnikateľskej aktivity. Ich kalkulácia sa riadi dvoma 

rozhodujúcimi princípmi: 

a) podnikanie je proces, 

b) podnikanie je realizované jednotlivcami13. 

GEM databáza sa postupne buduje od roku 1999, kedy bol realizovaný prvý 

GEM výskum.  

Národný expertný prieskum (National Expert Survey – NES) je 

hlavným zdrojom dát na skúmanie tzv. kľúčových rámcových podmienok na 

podnikanie a realizuje sa na základe odpovedí expertov príslušnej krajiny z rôznych 

oblastí spojených s podnikaním, podľa štandardizovaného špeciálne vytvoreného 

                                                   
12 BOSMA, N., LITOVSKY, Y., SEAMAN, J. GEM Manual: A report on the design, data and quality 

control of the Global Entrepreneurship Monitor. 2011. s. 24 – 26. 
13 AMORÓS, J. E., BOSMA, N., LEVIE, J. Ten Years of Global Entrepreneurship Monitor: 

Accomplishments and Prospekts. 2011. s. 8. 



 

66 

dotazníka. V súlade s vyššie popísaným koncepčným modelom GEM za kľúčové 

rámcové podmienky na podnikanie sa považujú financovanie podnikania, vládne 

politiky, vládne programy, podnikateľské vzdelávanie, transfer vedy a výskumu, 

otvorenosť a dynamika trhu, fyzická infraštruktúra, komerčná infraštruktúru 

a služby, a tiež kultúrne a spoločenské normy.  

NES zachytáva expertné stanoviská národných (v prípade niektorých krajín aj 

regionálnych) expertov vzťahujúce sa k stavu 52 rôznych špecifických otázok 

formujúcich 12 kľúčových rámcových podmienok na podnikanie vo vlastnej krajine. 

Respondenti sú na účasť v prieskume vyberaní na základe ich reputácie a skúseností 

podľa presne stanovených medzinárodne harmonizovaných kritérií, čo zabezpečuje 

vysokú relevantnosť zistení prieskumu NES.  

Práve expertné informované subjektívne hodnotenie je považované za 

unikátny atribút, ktorý odlišuje NES od medzinárodných hodnotení a iniciatív 

využívajúcich hodnotenie na základe kvantifikovateľných objektívnych 

ukazovateľov. Subjektívny expertný názor totiž na rozdiel od faktografického 

hodnotenia dokáže zachytiť aj aktuálne vývojové trendy, očakávania, celkový 

sentiment či iné perspektívy, ktoré sú pre podnikanie ako aktivitu jednotlivcov 

a skupín mimoriadne dôležité. Ďalším unikátnym znakom NES je, že hodnotenie 

zameriava, na rozdiel od iných iniciatív, výhradne na podmienky bezprostredne 

súvisiace so vznikom a rozvojom podnikateľskej aktivity. Kým napríklad Global 

Competitiveness Report, vzhľadom na orientáciu na celkovú konkurencieschopnosť 

ekonomík, zahŕňa aj rôzne ekonomické či celospoločenské aspekty, či Doing 

Business zas hodnotí rôzne podoby regulačného rámca ovplyvňujúceho biznis 

v danej krajine, NES je zameraný na široké spektrum špecificky vymedzených 

podmienok úzko súvisiacich s podnikaním. NES tak predstavuje cenný komplement 

k uvedeným iniciatívam pri dotváraní komplexného obrazu o podnikateľskom 

prostredí v krajine. 

2.3.1 Meranie základných charakteristík podnikania v modeli GEM 

V modeli GEM sa na podnikanie pozerá ako na proces, ktorý sa skladá 

z viacerých fáz (obrázok 2.4). Začína so skúmaním potenciálu podnikania a zámeru 

začať podnikať. Pokračuje sa skúmaním počiatočnej podnikateľskej aktivity (TEA), 

ktorá je kľúčovou mierou pre vyjadrenie podnikania v GEM-e. Táto fáza zahŕňa tých, 

ktorí sú v procese začatia biznisu (rodiaci sa podnikatelia), ako aj tých (noví 

podnikatelia), ktorí už vedú nový biznis za fázou rodiacich sa podnikateľov teda 

dlhšie ako 3 mesiace, ale ešte nie sú vo fáze etablovaných podnikateľov (tri a pol 

roka).14 Skúmanie procesu podnikania pokračuje etablovanými podnikateľmi 

a končí tzv. prerušením podnikania, teda tými, ktorí z určitých dôvodov prerušili 

alebo úplne ukončili podnikanie. V projekte GEM sa kladie tiež veľký dôraz na 

                                                   
14 Celková počiatočná podnikateľská aktivita (TEA) sa vyčísľuje ako percento 18 - 64 ročných, ktorí 

sú buď rodiaci sa podnikatelia alebo vlastníci – manažéri nových firiem. 
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analýzu profilu podnikateľov a to z troch hľadísk: inkluzivita z hľadiska pohlavia, 

veku a vzdelania; odvetvie, v ktorom podnikatelia pôsobia, ako aj dopad podnikania.  

Meranie úrovne a dynamiky podnikania ako zložitého procesu sa v modeli 

GEM realizuje pomocou celej sústavy ukazovateľov, ktorej základom, ako je vyššie 

uvedené, je ukazovateľ TEA. Pomocou tejto sústavy sa merajú príslušné zložky 

mikro komponentov koncepčného modelu GEM pričom jednotlivé ukazovatele sa 

tvoria podľa spomínaných vývojových fáz modelu podnikania. Logika tvorby sústavy 

ukazovateľov je podrobne opísaná v publikácii Pilková a kolektív (2012). Kľúčové 

ukazovatele charakterizujúce jednotlivé fázy procesu podnikania, ako aj popis ich 

výpočtu tak, ako sú použité na meranie podnikania v tejto publikácii sú uvedené 

v časti Vybrané ukazovatele GEM v roku 2015 na strane 223. 

Obrázok 2.4: Model skúmania podnikania podľa fáz a podnikateľského 
profilu 

 

Zdroj: GEM 2012. Global Report, s. 10 

2.3.2 Meranie sociálneho podnikania v projekte GEM 

Ako z revidovaného koncepčného modelu vyplýva (obrázok 2.1), jedným zo 

sektorov, v ktorom je dôležité merať podnikateľskú aktivitu, je sociálne podnikanie. 

V projekte GEM sa meria tzv. sociálna podnikateľská aktivita (SEA). Táto je 

definovaná ako akýkoľvek druh činnosti, organizácie alebo iniciatívy, ktorá má 

špeciálne cieľ v oblasti sociálnej, životného prostredia alebo určitej komunity. Toto 

môže zahŕňať poskytovanie služieb alebo tréningy sociálne odkázaným alebo 

postihnutým osobám, aktivity zamerané na zníženie nečistoty v prostredí, 

organizovanie svojpomocných skupín na aktivity pre komunity a pod. (Bosma et al., 

2016, s. 9). 
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V rámci širšej definície sociálnej podnikateľskej aktivity sa za 

sociálneho podnikateľa považuje osoba, ktorá začala alebo v súčasnosti už vedie 

akúkoľvek aktivitu, organizáciu alebo iniciatívu, ktorá má špeciálne cieľ v oblasti 

sociálnej, životného prostredia alebo určitej komunity (v jej podnikaní prevažujú 

sociálne podnikateľské aktivity). 

Začínajúci sociálny podnikateľ je osoba, ktorá sama alebo v spojení s inými 

vykonáva v súčasnosti sociálne podnikateľské aktivity a zrealizovala za ostatných 12 

mesiacov už konkrétne akcie. 

Sociálna podnikateľská aktivita (SEA) sa vyčísľuje ako percentuálny podiel 

sociálnych podnikateľov (v zmysle vyššie uvedenej definície) na celkovej populácii 

18 - 64 ročných v skúmanom regióne, krajine a pod. 

Sociálne podnikateľská aktivita začínajúcich podnikateľov vyjadruje 

percentuálny podiel začínajúcich podnikateľov (viď vyššie uvedená definícia) na 

celkovej populácii 18 - 64 ročných.  

Sociálna podnikateľská aktivita podnikateľov vo fáze fungujúcej organizácie 

(operačnej) sa vyčísľuje ako percento podnikateľov, ktorí realizujú tento druh 

biznisu dlhšie ako 12 mesiacov.  

V rámci užšej definície sociálnej podnikateľskej aktivity sa sociálna 

podnikateľská aktivita vyčísľuje ako percentuálny podiel podnikateľov, ktorí 

pracujú v organizáciách zameraných prevažne na tvorbu sociálnej hodnoty než 

získanie finančnej hodnoty a zároveň sú tieto organizácie prevažne trhovo 

orientované a nie netrhovo. 

Konkrétne výpočty sociálnej podnikateľskej aktivity za Slovensko, ako aj 

medzinárodné porovnanie je obsiahnuté v kapitole 5. 

2.3.3 Index inkluzivity podnikania 

Index inkluzivity podnikania vyjadruje mieru zapojenia marginalizovaných 

skupín (ženy, mladí, seniori) v počiatočnej podnikateľskej aktivite (TEA) ako aj 

v etablovanom biznise. Pre hlbšie pochopenie tejto problematiky v rámci výskumu 

inkluzivity podnikania seniorov zostavil kolektív autorov (Pilková, Holienka, Rehák, 

2013) index inkluzivity podnikania seniorov (SEI), ktorý vychádza z presvedčenia, 

že práve porovnaním úrovne počiatočného podnikania seniorov s celkovou úrovňou 

podnikania v danej krajine, je možné pochopiť a analyzovať skutočné zapojenie 

seniorov do podnikania. Tento prístup je vhodné aplikovať na všetky skúmané 

marginalizované skupiny, nielen na seniorov. 

Index inkluzivity podnikania v tejto publikácii aplikujeme ako na počiatočnú 

podnikateľskú aktivitu (TEA), tak aj na etablované biznisy (EB) a to ako na krajiny, 

tak aj segmenty, ktoré skúmame v rámci inkluzivity podnikania: mladí, ženy 

a seniori. Algoritmus výpočtu indexov pre jednotlivé krajiny Európy je realizovaný 

podľa nasledujúceho vzorca: 
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𝑆𝐸𝐼𝑘 = (∑ 𝑆𝐸𝐼𝑘𝑖

𝑛

𝑖=𝑖

)/𝑛 

Kde SEIki je zostavený ako pomer počiatočnej podnikateľskej aktivity 𝑇𝐸𝐴𝑘𝑖
𝑠  

(resp. miery etablovaného podnikania) príslušného segmentu a počiatočnej 

podnikateľskej aktivity celkovej populácie 𝑇𝐸𝐴𝑘𝑖 (resp. podnikateľskej aktivity 

etablovaných podnikateľov v rámci populácie krajiny) v roku i pre krajinu 

k nasledovne: 

𝑆𝐸𝐼𝑘𝑖 = 𝑇𝐸𝐴𝑘𝑖
𝑠 /𝑇𝐸𝐴𝑘𝑖 

V kapitole 6 tejto publikácie sú tieto indexy vyčíslené a ďalej analyzované 

v rámci jednotlivých skúmaných segmentov. 

V ďalších častiach tejto vedeckej monografie prezentujeme konkrétne výsledky 

Slovenska jednak pokiaľ ide o postoje k podnikaniu, podnikateľskú aktivitu, 

ašpirácie, sociálne podnikanie, inkluzivitu, ako aj rámcové podmienky podnikania 

a to z hľadiska ich medziročnej dynamiky (2015/2014), priemeru za roky 

2011 - 2015, ako aj medzinárodného porovnania. 
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3 Podnikateľská aktivita na Slovensku v rokoch 2011 – 2015 

Podnikanie je zložitý fenomén, ktorý sa historicky vyvíjal a jeho výskum sa 

traduje od 18. storočia, kedy sa ním začali zaoberať vtedy pôsobiaci ekonómovia ako 

Cantilon, R a Say J. B. Od 19. storočia znova to bolo obdobie ekonómie a ekonómov 

a to Knight, F., Schumpeter, J., Kirzner, I. a ďalší, ktorí pokračovali vo výskume 

podnikania a rozvíjaní teórie až do druhej svetovej vojny. Od toho obdobia až do 

roku 1970 sa ťažiskovo týmto fenoménom zaoberali vedci pôsobiaci v sociálnych 

vedách a to najmä psychológovia a sociológovia. Od roku 1970 sa traduje vznik 

obdobia prístupu „manažérskych štúdií“ vo výskume podnikania ako aj tvorbe teórií 

(2011). Kľúčové postavenie v tomto období, ktoré pretrváva doteraz, patrí 

jednoznačne prácam Shane, S. a Venkataramana, S., (Shane, Venkatarmana, 2000, 

Shane, 2012), ktorí podobne ako ďalší autori, okrem uvedenia vlastnej definície 

podnikania konštatujú, že teória podnikania je nerozvinutá a ako veda je mladá. 

Jednoznačne treba súhlasiť s Eisenhardt, K. (1989), ktorá zdôrazňuje, že detailné 

pochopenie určitého fenoménu je nevyhnutne prvým krokom pri budovaní teórie. 

Z tohto princípu vychádzajú aj Steyaert, C. a Landstrom, H. (2011), ktorí zdôrazňujú 

potrebu solídneho výskumu podnikania a spolu s Landstrom, H. a Lohrke, F. (2010) 

považujú za dôležité v rámci výskumu pochopiť historický a kontextuálny rámec, 

v ktorom podnikatelia pôsobia. V súčasnosti prístup manažérskych štúdií 

k výskumu podnikania, kombinovaný so zdôraznením dôležitosti podnikania pre 

ekonomický rozvoj, je empiricky aplikovaný v Globálnom monitore podnikania 

(GEM). GEM “ …nie je iba o tom, koľko ľudí podniká v určitej krajine alebo regióne; 

je to tiež o skúmaní rozdielov v typoch a fázach podnikateľského procesu”. (Amoros 

& Bosma, 2014, s. 18). GEM tiež skúma a porovnáva podnikateľské prostredie a jeho 

kvalitu. Výskum podnikateľskej aktivity realizovaný v rámci projektu GEM 

(teoretické a koncepčné východiská sú uvedené v kapitolách 1 a 2) predstavuje pre 

Slovensko veľmi dôležitý zdroj informácií, a to nielen na potvrdenie alebo vyvrátenie 

určitých teoretických východísk o podnikaní, ale aj pre tvorcov politík v oblasti 

podnikania. Umožňuje skúmať podnikateľský profil Slovenska a jeho tri kľúčové 

dimenzie na celosvetovo porovnateľnej úrovni poznania. Prvou z nich je miera 

celkového postoja a vnímania jednotlivcov pokiaľ ide o podnikanie. V nej sa 

premieta potenciál, s akým môžeme u jednotlivých skúmaných skupín populácie 

do budúcnosti rátať. Budúci potenciál formuje ako celkové prostredie, ekosystém, 

a to hlavne do akej miery vidia ľudia príležitosti na podnikanie v budúcnosti, tak aj 

ako jednotlivci hodnotia sami svoje vedomosti a schopnosti podnikať, aj ako vedia 

prekonať vlastný strach rozbehnúť biznis. Druhou dimenziou skúmania 

podnikateľského profilu je miera podnikateľských aktivít podľa fáz procesu 

podnikania. Pri jej skúmaní okrem kvantitatívnych charakteristík je dôležité poznať 

motívy, ktoré prevažujú pri rozhodovaní o podnikaní, ale aj príčiny správania sa 

jednotlivcov pokiaľ ide o prerušenie podnikania a mieru ich záujmu znova začať 

podnikať. Treťou dimenziou skúmania sú ašpirácie jednotlivcov pokiaľ ide 
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o tvorbu pracovných miest do budúcna, ale aj inovačné aktivity a hľadanie nových 

príležitostí na medzinárodných trhoch. 

V ďalších častiach tejto kapitoly vo väzbe na teoretické východiská ako aj ďalšie 

empirické výskumy prezentujeme výsledky nášho výskumu podľa hore uvedených 

troch dimenzií v dynamickom kontexte za roky 2011 – 2015 pričom sa špeciálne 

zameriavame na medziročnú dynamiku v rokoch 2014 a 2015, ako aj na priemerné 

hodnoty za päťročné obdobie. Okrem toho na dátach z roku 2015 identifikujeme 

pozície a špecifiká podnikateľskej aktivity na Slovensku v medzinárodnom kontexte. 

Vzhľadom na pragmatickosť využitia výsledkov výskumu viacerými stakeholdermi 

náš výskum ďalej zakladáme na regionálnej komparatívnej analýze v rámci Európy, 

ako aj krajín Vyšegrádskej päťky (V5 – Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko 

a Slovinsko)15. Podľa koncepčného modelu GEM vychádzajúceho z klasifikácie 

Svetového ekonomického fóra, bolo Slovensko v rokoch 2014 a 2015 zaradené medzi 

krajiny, ktorých rozvoj je založený na inováciách, a preto táto skupina krajín je 

takisto naším benchmarkom na medzinárodnú komparatívnu analýzu.  

Základom výskumnej časti metodológie GEM je skúmanie podnikania ako 

procesu, v rámci jednotlivých fáz ktorého sa analyzuje podnikateľská aktivita 

jednotlivcov. Tieto fázy nie sú kontinuálne. Avšak dôležité je tiež skúmať aj tento 

aspekt procesu podnikania a to ako tok (pipeline), ktorého zmeny v jednotlivých 

fázach môžu indikovať bariéry, ktoré sa podnikaniu kladú a ktoré buď jednotlivci 

prekonajú alebo opustia podnikanie. Výsledky nášho výskumu prezentujeme 

v ďalších častiach podľa modelu GEM, v ktorom sa skúma celkový podnikateľský 

profil krajiny podľa fáz podnikania (obrázok 3.1). Súhrnnú analýzu modelu toku 

podnikateľských aktivít na Slovensku a jej zmeny v päťročnom horizonte skúmania 

sú obsiahnuté ďalších častiach a zobrané na obrázku 3.1.  

3.1 Podnikateľský potenciál a zámer začať podnikať 

Podnikateľský potenciál (obrázok 3.1) je prvou fázou procesu podnikania. 

V rámci neho sa skúmajú tri oblasti. Prvou z nich je výskumu spoločenských 

postojov k podnikania, ktoré prezentujú kultúrne a sociálne hodnoty viažuce sa 

k podnikaniu. Tieto hodnoty predstavujú dôležité faktory, ktoré významne 

ovplyvňujú budúci potenciál. Toto poznanie je potvrdené viacerými empirickými 

štúdiami, ktoré skúmajú jednak vplyv dimenzie kultúrneho prostredia (Hofstede, 

1980; Hofstede, Hofstede a Minkov, 2010), ako aj sociálnych hodnôt na podnikanie. 

  

                                                   
15 V rokoch 2014 a 2015 dáta za Česko nemáme, v týchto rokoch na GEM-e neparticipovalo.  
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Obrázok 3.1: Podnikateľská aktivita v rokoch 2011 - 2015 na Slovensku 

 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 
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považuje za kľúčový v rámci podnikania. Výstižne pozíciu príležitostí v podnikaní 

charakterizujú vo svojich prácach Gaglio a Katz (2001); Coulter (2001); Dew et al., 

(2009); Alvaréz a Barney, (2007). Avšak ako sme na začiatku tejto kapitoly uviedli, 

kľúčovými predstaviteľmi v súčasnom období skúmania podnikania, nazývanom aj 

obdobím manažérskych štúdií, sú Scott Shane a Sankaran Venkataraman, ktorých 

definícia podnikania má ťažisko v koncepte príležitostí: podnikanie ako veda skúma 

ako príležitosti vytvoriť niečo nové (napr. nový produkt alebo služby, nové trhy, nový 

výrobný process, nové materiály, nové spôsoby organizácie existujúcich technológií) 

vznikajú, sú objavované alebo vytvárané jednotlivcami, ktorí potom využívajú rôzne 

prostriedky, aby tieto príležitosti využili alebo rozvinuli a vytvorili tak širokú škálu 

efektov, vrátane ekonomických a sociálnych hodnôt (Shane, Venkataraman, 2000; 

Shane, 2010). Z definície je zrejmé, že autori chápu koncept príležitostí ako 

dvojfázový: identifikácia príležitostí jednotlivcami a ich následné využívanie. Miera, 

do akej obyvatelia krajiny vnímajú príležitosti na podnikanie, sa považuje za dôležitý 

determinant rozvoja podnikateľských aktivít.  

V našom výskume meriame vnímanie príležitostí v súlade s metodikou GEM, 

ktorá hodnotí túto oblasť percentom dospelej populácie (18 – 64 ročných), ktorí 

vidia dobré príležitosti začať nový biznis v najbližších šiestich mesiacoch v okolí, kde 

žijú. 

Treťou oblasťou, ktorá je kľúčová pre budúci podnikateľský potenciál, sú 

individuálne atribúty jednotlivcov vyjadrené sebahodnotením ich schopností začať 

podnikať, ako aj strachu pred zlyhaním v prípade, že jednotlivci identifikujú vo 

svojom okolí príležitosti na podnikanie. Zatiaľ čo sociálne postoje k podnikaniu 

indikujú ako je podnikanie vnímané na úrovni spoločnosti, individuálne atribúty 

vzťahujúce sa k podnikaniu môžu viac-menej ovplyvniť to, či jednotlivec vôbec začne 

rozmýšľať o začatí svojho biznisu. Aj poznanie tejto oblasti je dokumentované 

rozsiahlymi empirickými výskumami a takými teóriami ako je Ajzenova teória 

plánovaného správania (Ajzen, 1991), ktorá vo všeobecnosti definuje tri kľúčové 

komponenty (postoje, normy, kontrola), ktoré predchádzajú zámeru a ovplyvňujú 

celkové správanie jednotlivca. K tejto teórii sa bezprostredne viaže to, ako 

jednotlivci hodnotia svoje vedomosti a schopnosti podnikať, ako aj ako vedia 

prekonať vlastný strach rozbehnúť biznis. V teórii sa takisto stretávame s faktormi 

sebahodnotenia najmä v súvislosti s identifikovaním typov podnikateľov, motívov 

v podnikaní, kognitívnych charakteristík podnikateteľov a pod. (bližšie viď Shane, 

2003; Nielsen a kol., 2012 a pod.). Meraním sebahodnotenia podnikateľských 

schopností sa odhaduje, či sú ľudia spôsobilí začať biznis. Táto spôsobilosť 

neodzrkadľuje iba predchádzajúce skúsenosti alebo tréning, ale aj dôveru vo vlastné 

schopnosti. Ľudia, ktorí veria, že majú schopnosti riešiť úlohy spojené so začatím 

biznisu sa s väčšou pravdepodobnosťou zapoja do podnikateľského procesu (Kelley, 

D., 2013). 

GEM meria sebahodnotenie pomocou dvoch ukazovateľov: 

- percento dospelej populácie (18 - 64 ročných), ktorí veria, že majú potrebné 
vedomosti, zručnosti a skúsenosti začať nový biznis a 
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- percento dospelej populácie (18 - 64 ročných) s pozitívnym vnímaním 
príležitostí, ktoré indikuje, že strach zo zlyhania by ich odradil začať podnikať. 

Ďalšou fázou v nadväznosti na podnikateľský poteniciál je zámer začať 

podnikať. Teda tí, ktorí majú dostatočné schopnosti a identifikujú príležitosti, musia 

byť rozhodnutí resp. očakávajú, že skutočne začnú v najbližších troch rokoch (podľa 

GEM metodológie) podnikať. A práve zámer začať podnikať sa môže chápať ako 

rozhodnutie, do ktorého za určitého stupňa neurčitosti vstupujú jednak dobré 

príležitosti v krajine, ale aj spoločenská podpora a to či už vo forme ekosystému, 

pozitívnej spoločenskej, kultúrnej a historickej klímy vo vzťahu k podnikaniu. Teda 

zámer začať podnikať možno chápať ako aktivitu, ktorú jednotlivec mieni realizovať 

a je výsledkom vôle akceptovať vnímanú neurčitosť (McMullen in Shepherd, 2006). 

Vývoj dynamiky podnikateľského potenciálu na Slovensku za roky 2011 – 2015 

obsahuje tabuľka 3.1. Medzinárodné porovnanie pozície Slovenska podľa 

jednotlivých komponentov podnikateľského potenciálu v roku 2015 obsahuje 

tabuľka 3.2. Pozíciu Slovenska v rámci V5 krajín ako aj samotnej Európy obsahuje 

tabuľka 3.4. Tabuľka 10.1 na strane 229 a tabuľka 10.2 na strane 232 obsahujú 

prehľad postojov k podnikaniu podľa všetkých krajín, ktoré sa zúčastnili prieskumu 

GEM v roku 2015. 

3.1.1 Spoločenské postoje k podnikaniu 

Prvou oblasťou potenciálu podnikania je externé prostredie merané tým ako 

jednotlivci hodnotia spoločenské postoje k podnikaniu. Úroveň a dynamika 

ukazovateľov charakterizujúcich spoločenské postoje k podnikaniu je prvým 

signálom toho ako je podnikanie v spoločnosti vnímané a má priamy dopad ako na 

kvantitu tak aj kvalitu podnikateľských aktivít. Prehľad dynamiky vývoja 

spoločenských postojov k podnikaniu za roky 2011 – 2015 na Slovensku obsahuje 

tabuľka 3.1. Medzinárodné porovnanie pozície Slovenska a európske zvlášť obsahujú 

tabuľky 3.2. a 3.3. 

Prvým skúmaným komponentom spoločenských postojov k podnikaniu je 

egalitarizmus16 (preferencia rovnakej životnej úrovne). Z prehľadu výsledkov 

obsiahnutých v tabuľke 3.1 vyplýva, že na Slovensku najviac preferujú rovnakú 

životnú úroveň nepodnikatelia a najmenej etablovaní podnikatelia. Vyplýva to 

jednak z medziročnej dynamiky, ako aj päťročných priemerov. Z postojov dospelej 

populácie u nás vyplýva, že až 70,7 % našich ľudí v produktívnom veku by 

preferovalo rovnakú životnú úroveň čo je mierne nad priemerom V5 (70,5 %), avšak 

vysoko nad európskym priemerom (65,5 %), ako aj priemerom krajín, ktorých 

rozvoj je založený na inováciách (62,8 %). Z uvedeného možno predpokladať dopad 

histórie, teda vedomia vytváraného socialistickými systémami v krajinách V5, kde 

vysoká miera egalitarizmu bola normálna.  

                                                   

16 Respondenti sa mali vyjadriť k nasledovnému výroku: Na Slovensku by vačšina ľudí uprednostnila, 
ak by mal každý rovnakú životnú úroveň. 
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Tabuľka 3.1: Dynamika vývoja potenciálu podnikania a zámeru začať 
podnikať na Slovensku v rokoch 2011 až 2015 

 

Začínajúci 
podnikatelia (%) Etablovaní (%) 
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Spoločenské postoje k podnikaniu 

Egalitarizmus 
(preferencia rovnakej 
životnej úrovne pre 
všetkých) 64,4 63,5 64,8 59,6 54,7 56,7 70,7 68,4 71,7 72,3 70,3 73,8 

Podnikanie ako vhodná 
kariérna voľba 45,2 41,0 46,3 33,9 37,9 37,4 50,8 45,4 50,0 52,2 46,7 51,4 

Vnímanie podnikateľov 
a ich spoločenského 
statusu 57,9 53,7 59,4 64,5 48,3 56,5 64,2 58,1 63,9 64,9 59,4 65,1 

Pozornosť medií 
venovaná podnikaniu 53,3 49,8 53,1 50,0 43,4 45,0 54,0 52,6 54,6 54,3 53,8 55,7 

Vnímanie priležítostí 38,7 40,8 32,6 34,7 22,6 20,8 26,4 23,5 21,4 24,5 21,1 19,9 

Sebahodnotenie 

Vnímanie schopností 88,0 88,3 87,8 81,7 89,0 84,4 52,4 54,4 52,1 46,5 46,8 44,8 

Strach zo zlyhania (% 
z tých, čo vnímajú 
príležitosti na podnikanie) 13,4 20,5 16,3 14,7 20,0 17,5 33,7 36,0 34,6 39,1 41,7 40,2 

Zámer začať podnikať medzi tými nepodnikateľmi, ktorí vidia príležitosti na 
podnikanie 15,7 15,1 15,4 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 

Druhým komponentom v spoločenských postojoch k podnikaniu je skúmanie 

začatia podnikania ako vhodnej kariérnej voľby17. Z výsledkov v tabuľke 3.1. 

vyplýva, že najpesimistickejší sú na Slovensku etablovaní podnikatelia. Ako z 5-

ročných výsledkov vyplýva, iba 37,4 % z nich je presvedčených, že podnikanie je 

dobrá kariérna voľba a toto percento má klesajúci medziročný trend (37,9 % v roku 

2014 a 33,9 % v roku 2015). Najoptimistickejší sú nepodnikatelia (51,4 %), čo 

zrejme vyplýva z nepoznania bariér a problémov, ktoré podnikatelia musia 

prekonávať. I z medzinárodného porovnania vyplýva, že Slováci sú najmenej 

optimistickí pokiaľ ide o podnikanie ako vhodnú kariérnu voľbu a to v porovnaní so 

všetkými benchmarkami v roku 2015 (tabuľka 3.2). Ako vyplýva z prehľadu krajín 

GEM za rok 2015 (tabuľka 10.2 na strane 232) o spoločenských postojoch 

k podnikaniu, Slovensko svojou hodnotou 50,8 % je spolu s Nemeckom na 44. 

                                                   

17 Respondenti sa mali vyjadriť k nasledovnému výroku: Na Slovensku väčšina ľudí považuje začatie 
nového podnikania za vhodnú voľbu kariéry. 
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mieste z celkového počtu 54 hodnotených krajín18. Z doterajších výskumov, ako aj 

z výsledkov roku 2015 v tabuľke 10.2 (strana 232) vyplýva, že najvyššie hodnoty 

tohto ukazovateľa dosahujú menej rozvinuté krajiny (ktorých rozvoj je založený na 

faktoroch, ako aj efektívnosti) a najnižšie hodnoty dosahujú krajiny, ktoré patria do 

najvyspelejších krajín (ktorých rozvoj je založený na inováciách). V týchto krajinách 

je totiž viac príležitostí zamestnať sa a ľudia preferujú zamestnanie pred 

podnikaním. Úroveň tohto ukazovateľa na Slovensku je v tomto prípade síce v zhode 

s naším začlenením medzi krajiny, ktorých rozvoj je založený na inováciách, a teda 

aj potvrdzuje výskumnú tézu o trendoch v tomto ukazovateli (Singer et al., 2015, 

s. 30), avšak berúc do úvahy stále aktuálny makroekonomický problém vysokej 

nezamestnanosti na Slovensku, by bolo vhodnejšie, keby ľudia lepšie vnímali 

podnikanie ako vhodnú kariérnu voľbu.  

Tabuľka 3.2: Hodnotenie podnikateľského potenciálu a zámeru začať 
podnikať v roku 2015 v medzinárodnom kontexte (dospelá populácia) 

2015 Slovensko Krajiny 
V5 

Európa Inovatívne 
krajiny 

Spoločenské postoje k podnikaniu 
 

Egalitarizmus (preferencia 
rovnakej životnej úrovne pre 
všetkých) 

70,7 70,5 65,5 62,8 

Podnikanie ako vhodná kariérna 
voľba 

50,8 53,3 55,9 52,9 

Vnímanie podnikateľov a ich 
spoločenského statusu 

64,2 64,6 66,0 67,1 

Pozornosť medií venovaná 
podnikaniu 

54,0 49,8 55,1 58,8 

Vnímanie priležítostí 26,4 26,3 36,7 39,7 

Sebahodnotenie  

Dôvera vo vlastné schopnosti 52,4 48,9 43,1 41,9 

Strach zo zlyhania (% z tých, čo 
vnímajú príležitosti na podnikanie) 

33,7 38,9 39,1 38,6 

Zámer začať podnikať (medzi 
nepodnikateľmi) 

15,7 14,9 12,8 11,6 

Zdroj: Dáta GEM 2015, vlastné spracovanie autorov 

Ďalší komponent spoločenských postojov k podnikaniu je vnímanie 

podnikateľov a ich spoločenského statusu19. Tento ukazovateľ je veľmi úzko 

spojený so začatím podnikania ako vhodnou kariérnou voľbou. I v tomto prípade 

z analýzy 5-ročných dát vyplýva, že etablovaní podnikatelia sa na Slovensku 

                                                   
18 Dáta sú dostupné len za 54 krajín GEM. 
19 Respondenti sa mali vyjadriť k nasledovnému výroku: Na Slovensku sú tí, ktorí boli úspešní pri 

začatí nového podnikania uznávaní a rešpektovaní. 
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najmenej zhodujú s tézou, že začínajúci úspešní podnikatelia sú uznávaní 

a rešpektovaní (56,0 %). I keď na druhej strane je potrebné zdôrazniť, že v roku 2015 

došlo k významnému posunu v tomto ukazovateli u etablovaných podnikateľov, 

kedy až 64,5 %, v porovnaní so 48,3 % v roku 2014, si myslí, že začínajúci 

podnikatelia majú vysoký spoločenský status. Ak sa vrátime k päťročnej báze tak 

najviac sú opäť optimistickí nepodnikatelia (65,1 %) a začínajúcich podnikatelia 

(59,4 %). Posun v pozitívnom chápaní spoločenského statusu medzi etablovanými 

podnikateľmi v roku 2015 prispel k pozitívnemu posunu vnímania statusu 

u dospelej populácie na Slovensku, kedy 64,2 % z opýtaných nás zaraďuje len tesne 

pod priemer V5 (64,6 %). Avšak, ako z tabuľky 3.3 vyplýva, je Slovensko medzi V5 

krajinami na predposlednej priečke pokiaľ ide o hodnotenie spoločenského statusu 

úspešných začínajúcich podnikateľov. Pozitívny posun v roku 2015 takisto prispel 

k zníženiu rozdielu Slovenska v porovnaní s Európou (66,0 %) a krajinami, ktorých 

rozvoj je založený na inováciách (67,1 %). Ako z tabuľky 10.2 (strana 232) vyplýva, 

z hľadiska spoločenského statusu podnikania sme na 37. mieste, čo je lepšia pozícia 

v porovnaní s podnikaním ako vhodnou kariérnou voľbou. Z analýzy však vyplýva, 

že aj v tomto ukazovateli sa dlhodobo odráža nepriaznivá situácia v spoločenských 

postojoch k podnikaniu a platí to isté konštatovanie ako pre podnikanie ako vhodnú 

kariérnu voľbu, že nepriaznivo pôsobí na kvantitatívnu i kvalitatívnu stránku 

podnikateľskej aktivity Slovákov. Hľadanie efektívnych riešení aj zo strany tvorcov 

politík by malo byť jednou z hlavných priorít v oblasti podpory rozvoja podnikania. 

Naša pozícia a vývoj vnímania statusu podnikateľov dlhodobo jednoznačne 

poukazuje na nevyhnutnosť zamýšľať sa nad inštitucionálnymi a kultúrnymi 

normami, ale aj ďalšími aktivitami, ktoré by prispeli k zlepšeniu vnímania statusu 

podnikateľov u nás. 

Významný vplyv na formovanie povedomia v rámci spoločenských postojov 

k podnikaniu má tretí komponent, ktorým je pozornosť médií venovaná 

podnikaniu. V roku 2015 došlo u tohto ukazovateľa k pozitívnemu posunu - až 

54,0 % populácie na Slovensku je presvedčená o dostatočnej pozornosti, ktorú 

médiá venujú podnikaniu. Toto percento je mierne nižšie ako 5-ročný priemer 

(54,6 %). Ako z tabuľky 3.1 vyplýva, i keď nepodnikatelia oceňujú najviac pozornosť 

médií venovanú podnikaniu (54,3 %) rozdiel oproti začínajúcim podnikateľom 

(53,3 %), ako aj etablovaným podnikateľom (50,0 %) nie je principiálne veľký. Aj 

v roku 2015 (podobne ako v roku 2014) pozornosť médií podnikaniu na Slovensku 

je vyššia jedine v porovnaní s V5 krajinami (49,8 %), mierne nižšia je v porovnaní 

s Európou (55,1 %), ako aj v porovnaní s krajinami, ktorých rozvoj je založený na 

inováciách (58,8 %). Ako z tabuľky 10.1 (strana 229) vyplýva, Slovensko je až na 40. 

pozícii medzi GEM krajinami, čo tiež signalizuje potrebu venovať tomuto 

komponentu väčšiu pozornosť ak chceme, aby prispel k zlepšeniu spoločenských 

postojov v podnikaní na Slovensku. 
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Tabuľka 3.3: Hodnotenie podnikateľského potenciálu a zámeru začať 
podnikať v roku 2015 v európskom kontexte (dospelá populácia) 
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Spoločenské postoje k podnikaniu 

Egalitarizmus 
(preferencia 
rovnakej 
životnej 
úrovne pre 
všetkých) 70,7 65,5 7 62,5 67,0 81,9 Slovinsko 81,9 Luxembursko 43,2 

Podnikanie 
ako vhodná 
kariérna voľba 50,8 55,9 19 48,4 60,5 53,7 Holandsko 79,2 Fínsko 33,2 

Vnímanie 
podnikateľov 
a ich 
spoločenského 
statusu 64,2 66,0 15 68,4 55,7 70,0 Fínsko 84,9 Chorvátsko 42,3 

Pozornosť 
médií 
venovaná 
podnikaniu 54,0 55,1 13 33,4 51,5 60,3 Portugalsko 71,6 Maďarsko 33,4 

Vnímanie 
priležítostí 26,4 36,7 17 25,3 32,9 20,5 Švédsko 70,2 Grécko 14,2 

Sebahodnotenie 

Dôvera vo 
vlastné 
schopnosti 52,4 43,1 3 38,7 55,9 48,6 Poľsko 55,9 Taliansko 30,5 

Strach zo 
zlyhania (% 
z tých, čo 
vnímajú 
príležitosti na 
podnikanie) 33,7 39,1 19 41,8 47,8 32,4 Taliansko 57,5 Slovinsko 32,4 

Zámer začať 
podnikať 18,8 14,9 8 17,0 22,4 10,0 Rumunsko 31,1 Španielsko 6,1 

Zdroj: Dáta GEM 2015, vlastné spracovanie autorov 

Z uvedených analýz vyplýva, že na Slovensku síce v roku 2015 prišlo k zmene 

minuloročného trendu u všetkých troch komponentov spoločenských postojov 

k podnikaniu z negatívneho na pozitívny, avšak naša medzinárodná pozícia v rámci 

porovnávaných krajín je stále nepriaznivá. Zmena postojov Slovákov k podnikaniu 

by mala istotne pozitívny dopad na rast podnikateľského potenciálu, ako aj kvantity 
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a kvality. Veď externé prostredie a v rámci neho národná kultúra a spoločenská 

klíma, významne vplývajú na rozhodnutie stať sa podnikateľom. Na podporu tohto 

rozhodovacieho procesu jednotlivcov na Slovensku sa treba systémovo venovať 

budovaniu kultúry, ale aj inštitucionálneho rámca, ktorý zlepší povedomie 

o postavení podnikania a podnikateľov u nás. 

3.1.2 Vnímanie príležitostí na podnikanie 

Vnímanie príležitostí na podnikanie, tak ako sme uviedli v teoretickom vstupe 

do tejto kapitoly, sa považuje ako z pohľadu akademikov tak aj praktikov za kľúčový 

determinant podnikania. Vysoké vnímanie podnikateľských príležitostí má 

pozitívny dopad na rast podnikania. 

Graf 3.1: Vnímanie podnikateľských príležitostí ma Slovensku 
v rokoch 2011 – 2015 

 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 

Vývoj vnímania podnikateľských príležitostí na Slovensku za roky 2011 – 2015 

je zrejmý z grafu 3.1. Z tabuľky 3.1 je evidentný pokračujúci pozitívny vývoj dospelej 

populácie na Slovensku pokiaľ ide o vnímanie príležitostí. V roku 2015 až 26,4 % 

dospelej populácie vidí dobré príležitosti začať nový biznis. Je to medziročný nárast 

o temer 300 bázických bodov a úroveň tohto ukazovateľa je viac ako 500 bázických 

bodov nad päťročným priemerom (21,4 %). Táto dynamika nás v roku 2015 po 

prvýkrát zaradila mierne nad priemer krajín V5 (26,3 %), avšak stále sme hlboko 

pod európskym priemerom (36,7 %), ako aj priemerom krajín, ktorých rozvoj je 

založený na inováciách (39,7 %). Naša nepriaznivá situácia v medzinárodnom 

porovnaní v rámci vnímania príležitostí je tiež evidentná z tabuľky 10.2 (strana 229), 

kde medzi 60-timi krajinami GEM, v ktorých sa robil prieskum tohto ukazovateľa, 

je Slovensko na 51. mieste. Táto naša pozícia jasne deklaruje náš odklon od 

všeobecných poznatkov z doterajších prieskumov, v rámci ktorých v krajinách 
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s vyšším stupňom ekonomického rozvoja je vyššie percento vnímania 

podnikateľských príležitostí. Úroveň vnímania podnikateľských príležitostí 

zaraďuje Slovensko medzi krajiny, ktoré majú dlhodobejšie ekonomické problémy 

zapríčinené napr. ostatnou finančnou a ekonomickou krízou (Španielsko, Taliansko, 

Portugalsko a ďalšie), čo však nie je relevantným vysvetlením našej situácie. Podľa 

nás, náš problém má skôr historické korene, na ktoré sa ešte nenašlo systémové 

riešenie. Treba konštatovať, že vnímanie príležitostí na podnikanie na Slovensku je 

stále limitujúcim faktorom rozvoja podnikateľských aktivít do budúcna. Vážnosť 

prezentovanej situácie vyžaduje seriózne a systémovo sa venovať tejto problematike 

pričom medzirezortné strategické riešenia sú jediné možné, ak chceme zvrátiť 

nepriaznivosť našej situácie. 

3.1.3 Individuálne podnikateľské charakteristiky jednotlivcov a ich 

sebahodnotenie 

Treťou oblasťou charakterizovania potenciálu podnikania sú individuálne 

charakteristiky jednotlivcov vyjadrené ich vlastným sebahodnotením 

podnikateľských zručností a vedomostí a strachu zo zlyhania. Z teoretického vstupu 

na začiatku tejto kapitoly vyplýva, že ukazovatele sebahodnotenia merajú cez 

individuálne atribúty interné faktory osobností obyvateľstva. Tieto faktory sú pre 

potenciál podnikania rovnako dôležité ako spoločenské postoje k podnikaniu 

a dokonca v určitých smeroch môžu kompenzovať negatívne aspekty spoločenských 

postojov, a tak významne prispievať k rastu potenciálu podnikania, ako aj vlastnej 

podnikateľskej aktivity. 

V roku 2015 (viď tabuľka 3.1) došlo na Slovensku k miernej korekcii 

sebavedomia populácie pokiaľ ide o vnímanie vedomostí, zručností 

a skúseností, teda vlastných schopností a to jednak u populácie ako celku, tak 

aj u všetkých hodnotených kategórií. Z päťročných dát je evidentné, že vysoké 

sebavedomie majú začínajúci (88 %) aj etablovaní podnikatelia (84 %). Toto ich 

sebavedomie vysoko prevyšuje hodnoty dospelej populácie (52,1 %), ktoré sú 

významne ovplyvnené nízkym sebavedomím nepodnikateľov (44,8 %). V rámci 

medzinárodného porovnania Slováci aj v roku 2015 sú v tejto oblasti vysoko nad 

priemerom všetkých porovnávaných skupín (tabuľka 3.3.). V rámci V5 krajín 

(48,9 %) je naše sebavedomie (52,4 %) už dlhodobo spolu s Poliakmi (55,9 %) na 

najvyššej úrovni, čo vysoko prevyšuje aj európsky priemer (43,1 %). Takisto sme 

vysoko nad priemerom krajín, ktorých rozvoj je založený na inováciách (41,9 %). 

Vysoké sebavedomie Slovákov nás zaraďuje na 23. miesto medzi GEM krajinami 

(tabuľka 10.1 na strane 229).  

Z uvedených analýz vyplýva, že sebavedomie Slovákov patrí k tým 

komponentom potenciálu podnikania, ktoré naň pozitívne vplývajú. Toto poznanie 

treba takisto vziať do úvahy pri formulovaní vládnych politík a programov. 

Druhým ukazovateľom sebahodnotenia je strach zo zlyhania u tých, ktorí 

vidia príležitosti vo svojom okolí na podnikanie a strach by ich odradil od začatia 

podnikať. Strach zo zlyhania je bezprostredne spojený s mierou akceptácie rizika. 
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Z doterajších výskumov vyplýva, že strach zo zlyhania, alebo aj inak povedané 

pripravenosť akceptovať zlyhanie, je jedným zo základných princípov podnikania. 

Je tiež známe, že pre podnikanie je dôležité, ak jednotlivci nemajú vysoký strach zo 

zlyhania v podnikaní ani zábrany priznať, že im ich podnikateľský zámer nevyšiel. 

Tento atribút však nie je čisto osobnostný, ale je významne ovplyvnený aj 

spoločenskými a kultúrnymi normami. Zatiaľ čo určité krajiny, ako napr. USA 

vyslovene „vyžadujú“, aby úspešný podnikateľ preukázal zlyhanie v podnikaní, 

v iných kultúrach – napríklad v strednej a východnej Európe, je zlyhanie stále ešte 

sprevádzané so stigmou neúspechu, a tak sú postavené aj určité pravidlá a normy 

(napr. v bankovníctve pri posudzovaní kredibility klienta).  

Nízky strach zo zlyhania je dlhodobo typický pre Slovensko (tabuľka 3.1) 

a v roku 2015 došlo opätovne k jeho poklesu na úrovni dospelej populácie (33,7 %). 

Tento pokles bol dosiahnutý vďaka takémuto trendu u všetkých kategórií. 

Z päťročných hodnôt tohto ukazovateľa vyplýva, že najnižší strach zo zlyhania majú 

začínajúci (16,3 %) a etablovaní (17,5 %) podnikatelia. Je logické, že najvyšší strach 

zo zlyhania majú nepodnikatelia (40,2 %). Z medzinárodného porovnania (tabuľky 

3.2 a 3.3) vyplýva, že podobne ako u sebavedomia i náš strach zo zlyhania je pod 

priemerom V5 (38,9 %), Európy (39,1 %) ako aj krajín, ktorých rozvoj je založený na 

inováciách (41,9 %). V rámci V5 krajín je náš strach zo zlyhania druhý najnižší po 

Slovinsku (32,4). 

Nízke hodnoty strachu zo zlyhania na Slovensku nás radia na 36. miesto 

v rámci krajín GEM. Z predchádzajúcich výskumov však vyplýva, že nízky strach zo 

zlyhania je skôr typický pre menej rozvinuté krajiny, čo znova nie je úplne v zhode 

s očakávaným vzorcom správania Slovenska, ktoré je zaradené medzi krajiny, 

ktorých rozvoj je založený na inováciách. V neposlednom rade však treba zdôrazniť, 

že nízky strach zo zlyhania pozitívne vplýva na kvantitu podnikateľskej aktivity. 

3.1.4 Zámer začať podnikať a celkové zhodnotenie potenciálu 

podnikania na Slovensku 

Zámer začať podnikať v súlade s modelom podnikania podľa fáz 

podnikateľského procesu (obrázok 3.1) predstavuje druhú fázu jeho skúmania. Táto 

fáza nadväzuje na podnikateľský potenciál nielen modelovo graficky, ale aj v zmysle 

teórie a logiky. V rámci populácie sú totiž jednotlivci, ktorí vidia príležitosti, ale buď 

ich odradí externé prostredie svojimi podmienkami na podnikanie, alebo ich 

osobnostné charakteristiky (nízke sebavedomie) im zabraňujú začať sa vôbec 

zamýšľať nad dotiahnutím tejto myšlienky do zámeru začať podnikať. 
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Tabuľka 3.4: Zámer začať podnikať medzi nepodnikateľmi 

Zámer začať podnikať 2014 2015 Priemer 2011 - 2015 

Slovensko 15,1 15,7 15,4 

V5 14,0 14,9 15,0 

Európa 11,5 12,8 12,7 

Inovatívne krajiny 12,3 11,6 11,4 

Zdroj: Dáta GEM 2011 – 2015, vlastné spracovanie autorov 

GEM meria zámer začať podnikať percentom dospelej populácie (18 - 64 

ročných), ktorá nie je v žiadnom štádiu podnikateľského procesu a má záujem 

v najbližších troch rokoch začať podnikať. V tomto ukazovateli je Slovensko 

dlhodobo mierne nad priemerom všetkých porovnávacích skupín a zo 60 krajín je 

na 34. mieste. Hodnoty zámeru začať podnikať zodpovedajú zaradeniu Slovenska 

medzi inovatívne krajiny. 

Graf 3.2: Zámer začať podnikať na Slovensku v rokoch 2011 - 2015  

 

Zdroj: Dáta GEM 2011 – 2015, vlastné spracovanie autorov 

Z výsledkov analýz potenciálu podnikania na Slovensku vyplynulo, že jeho 

silnými stránkami sú individuálne atribúty ľudí. Na druhej strane jednoznačne 

slabou stránkou je schopnosť identifikovať príležitosti na podnikanie a takisto aj 

spoločenské atribúty podnikania. Zvlášť zlepšovanie povedomia o podnikateľoch si 

bude vyžadovať dlhodobú a systematickú prácu sprevádzanú najmä poukazovaním 

na pozitívne podnikateľské príbehy a vzory. Ak sa nepodarí zvrátiť tento negatívny 

trend, treba očakávať negatívny dopad na dynamiku podnikateľských aktivít 

Slovákov. 
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Graf 3.3: Medzinárodná komparácia podnikateľského potenciálu a zámeru 
začať podnikať (priemer rokov 2011 – 2015) 

 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovani autorov 

3.2 Celková počiatočná podnikateľská aktivita (TEA) 

Podnikateľská aktivita, podobne ako podnikanie, má viacero definícií. Ak 

vychádzame z definície Ahmad a Seymour (2008, s. 14) potom: „podnikateľská 

aktivita predstavuje iniciatívnu ľudskú činnosť, ktorá je zameraná na generovanie 

hodnoty cez tvorbu alebo rozširovania ekonomickej aktivity prostredníctvom 

vytvárania nových produktov, procesov alebo trhov“. Takúto definíciu možno 

považovať za užšie vymedzenie podnikateľskej aktivity nakoľko v súlade s trendmi 

ostatnej dekády by mala byť rozšírená o sociálne aktivity – teda podnikateľská 

aktivita by mala byť definovaná ako „tvorba a rozširovanie ekonomickej a sociálnej 

aktivity...“. Okrem toho do podnikateľskej aktivity jednotlivcov patrí tiež podnikanie 

zamestnancov vo vnútri organizácií alebo intrapreneurship. Tieto aktivity, ako 

uvádzame v ďalších kapitolách tejto publikácie, sú kritické pre meranie 

podnikateľskej aktivity najmä v rozvinutých krajinách. Z výskumov podnikania 

v týchto krajinách totiž vyplýva, že dochádza k znižovaniu podnikateľskej aktivity 

v rámci tzv. nezávislého podnikania a na druhej strane narastá podnikateľská 

aktivita zamestnancov v rámci existujúcich organizácií. Ide o nový fenomén, 

s ktorým je nevyhnutné v rámci merania podnikateľskej aktivity jednotlivcov 

seriózne uvažovať. 
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V projekte GEM je kľúčovou mierou podnikateľskej aktivity jednotlivcov tzv. 

celková počiatočná podnikateľská aktivita (TEA), pomocou ktorej sa meria aktivita 

v hlavnej fáze procesného modelu GEM (obrázok 3.1). TEA vyjadruje percento 

dospelej populácie (18 - 64 ročných), ktorí sú buď rodiaci sa podnikatelia alebo 

vlastníci - manažéri nových firiem (môžu byť súčasne aj v oboch fázach)20. Ide o fázu 

podnikateľského procesu skutočne počiatočnú, ktorá je veľmi citlivá na zmeny 

prostredia, v ktorom títo podnikatelia fungujú. Tieto zmeny môžu pôsobiť buď 

v prospech podpory podnikateľskej aktivity tejto skupiny podnikateľov alebo môžu 

spôsobiť rozhodnutie nepokračovať v podnikaní. 

3.2.1 Dynamika celkovej počiatočnej podnikateľskej aktivity na 

Slovensku a jej medzinárodné porovnanie 

Celková počiatočná podnikateľská aktivita (TEA) na Slovensku (tabuľka 3.4) 

v roku 2015 v medziročnom porovnaní poklesla a dosiahla úroveň 9,6 % čo je pod 

päťročným priemerom (10,9 %). Z medzinárodného porovnania (tabuľka 3.5) 

vyplýva, že napriek medziročnému poklesu je Slovensko nad priemerom krajín V5 

(8,2 %), z ktorých má najvyššiu celkovú počiatočnú podnikateľskú aktivitu. Takisto 

je vysoko nad európskym priemerom (7,8 %), kde spomedzi 24 krajín je na 5. mieste 

(za Estónskom, Lotyšskom, Rumunskom a Luxemburskom) a medzi krajinami, 

ktorých rozvoj je založený na inováciách je na 7. mieste (8,4 %). V celosvetovom 

rebríčku 60 krajín participujúcich na GEM sa Slovensko umiestnilo na 34. mieste 

(tabuľka 10.2, strana 232). Vysoká TEA je pre Slovensko typická počas celého 

päťročného obdobia. Z doterajších výskumov sa odvodzuje už spomínaná tendencia, 

že TEA sa znižuje v krajinách na vyššej úrovni ekonomického rozvoja, čo by 

z hľadiska oficiálneho zaradenia Slovenska medzi krajiny, ktorých rozvoj je založený 

na inováciách, neplatilo. Avšak v pokrízovom období sa tento trend do určitej miery 

narušil aj vďaka takým krajinám ako je Kanada (TEA 14,7 % v roku 2015) a USA 

(TEA 11,9 % v roku 2015 a 13,8 % v roku 2014). V týchto krajinách sa predpokladá, 

že podpora podnikania pomohla pomerne rýchle reštartovať ekonomiku po kríze 

a napríklad medziročný pokles vzniku nových biznisov v USA je predmetom 

diskusie ako akademikov tak aj praktikov (bližšie viď Financial Times 5.8, 2016), 

ktorí sa obávajú, že takýto trend bude mať negatívny dopad na inovatívnosť 

a produktivitu USA. Vychádza sa pritom zo všeobecne známej tézy, že 

novovzniknuté biznisy sú inovatívnejšie a prispievajú vo vyššej miere k tvorbe 

bohatstva krajiny. 

Z tohto hľadiska by mal byť medziročný pokles TEA varovným signálom aj pre 

Slovensko a zrovna tak aj dynamika oboch kľúčových komponentov 

                                                   
20 Rodiaci sa podnikatelia v rámci TEA predstavujú percento populácie 18 - 64 ročných, ktorí sa 

v súčasnosti aktívne angažujú na zakladaní biznisu, ktorí budú vlastniť alebo spoluvlastniť; z tohto 
biznisu si ešte ako vlastníci najmenej tri mesiace nevyplácali mzdy, platy alebo iné platby. Noví 
podnikatelia v rámci TEA predstavujú percento populácie, ktorí sú v súčasnosti vlastníkmi, 
manažérmi nového biznisu, z ktorého im boli vyplatené platy, mzdy alebé iné platby za aspoň tri 
mesiace, ale nie viac ako 42 mesiacov. 
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počiatočnej podnikateľskej aktivity: rodiaci sa a noví podnikatelia (tabuľka 

3.4). V roku 2015 percento vzniku rodiacich sa podnikateľov medziročne pokleslo 

na 6,5 % zo 6,7 % v roku 2014 a je pod päťročným priemerom 7 %. Noví 

podnikatelia medziročne dokonca poklesli o 100 bázických bodov a to zo 4,4 % 

v roku 2014 na 3,4 % v roku 2015, čo znamená 70 bázických bodov pod úrovňou 

päťročného priemeru (4,1 %). Nepriaznivá dynamika vývoja u nových podnikateľov 

sa prejavuje aj v zhoršenej medzinárodnej pozícii a to ako medzi V5 krajinami tak aj 

krajinami, ktorých rozvoj je založený na inováciách (tabuľka 3.5). Ešte 

markantnejšie sa prejavuje rozdielny pokles rodiacich sa a nových podnikateľov 

v poradí medzi krajinami GEM (tabuľka 10.3, strana 234). Zatiaľ čo v poradí 

rodiacich sa podnikateľov sme na 29. mieste, tak u nových podnikateľov sme na 37. 

mieste. Táto skutočnosť signalizuje potrebu ďalšieho výskumu príčin, prečo 

dochádza k takému veľkému ukončeniu podnikania v etape medzi rodiacimi sa 

a novými podnikateľmi. Tabuľka 3.5 obsahuje pohľad na 5-ročnú dynamiku 

rodiacich sa a nových podnikateľov a ich „indexu smrti“ na Slovensku. Určité 

poznatky môžeme vydedukovať práve z dynamiky vývoja „indexu smrti“ na 

Slovensku a jeho medzinárodného porovnania (tabuľka 3.6). Z teórie a praxe je 

známe, že čím je nižšia hodnota tohto indexu, tým je stav v oblasti začínajúcich 

podnikateľov v príslušnej krajine lepší. Nízka hodnota tohto ukazovateľa deklaruje 

vysoké percento tých, ktorí sa rozhodli začať podnikať a v tomto smere urobili aj 

určité kroky („rodiaci sa“ podnikatelia) pokračuje v rozvíjaní svojho biznisu ako 

„noví podnikatelia“. 

Tabuľka 3.5: Celková počiatočná podnikateľská aktivita (TEA), jej 
komponenty a motivácia k podnikaniu v Európe v rokoch 2011 až 2015 
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Slovensko 6,5 6,7 7,0 3,4 4,4 4,1 9,6 10,9 10,9 

Česko NA NA 5,0 NA NA 2,7 NA NA 7,5 

Maďarsko 5,3 5,6 5,5 2,7 3,9 3,1 7,9 9,3 8,5 

Poľsko 5,7 5,8 5,5 3,5 3,6 3,8 9,2 9,2 9,2 

Slovinsko 3,2 3,8 3,1 2,8 2,7 2,5 5,9 6,3 5,6 

Rusko NA 2,4 2,6 NA 2,4 2,3 NA 4,7 4,8 

Grécko 3,9 4,6 4,0 2,8 3,4 3,0 6,7 7,9 6,9 

Holandsko 4,3 5,2 4,5 3,0 4,5 4,5 7,2 9,5 8,9 

Belgicko 4,5 2,9 3,3 2,0 2,5 2,3 6,2 5,4 5,5 

Francúzsko NA 3,7 3,6 NA 1,7 1,7 NA 5,3 5,2 
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Španielsko 2,1 3,3 3,0 3,6 2,2 2,6 5,7 5,5 5,6 

Taliansko 3,2 3,2 2,8 1,7 1,3 1,5 4,9 4,4 4,3 

Rumunsko 6,1 5,3 5,7 5,1 6,2 4,8 10,8 11,3 10,3 

Švajčiarsko 4,6 3,4 3,8 2,8 3,8 3,3 7,3 7,1 7,0 

Rakúsko NA 5,8 6,2 NA 3,1 3,2 NA 8,7 9,1 

Veľká Británia 4,0 6,3 4,8 2,9 4,5 3,5 6,9 10,7 8,2 

Dánsko NA 3,1 3,1 NA 2,5 2,2 NA 5,5 5,2 

Švédsko 4,8 4,9 4,7 2,6 1,9 2,2 7,2 6,7 6,9 

Nórsko 2,3 2,8 3,1 3,3 3,0 3,2 5,7 5,7 6,3 

Nemecko 2,8 3,1 3,2 1,9 2,3 2,1 4,7 5,3 5,2 

Turecko NA NA 6,3 NA NA 5,3 NA NA 11,3 

Portugalsko 5,6 5,8 4,9 4,0 4,4 3,8 9,5 10,0 8,6 

Luxembursko 7,1 4,9 6,0 3,2 2,3 2,8 10,2 7,1 8,7 

Írsko 6,5 4,4 4,9 3,0 2,5 2,9 9,3 6,5 7,7 

Fínsko 4,0 3,4 3,3 2,7 2,3 2,7 6,6 5,6 5,9 

Bulharsko 1,9 NA 1,9 1,5 NA 1,5 3,5 NA 3,5 

Litva NA 6,1 5,4 NA 5,3 5,1 NA 11,3 10,4 

Lotyšško 8,6 NA 8,1 6,0 NA 5,3 14,1 NA 13,2 

Estónsko 8,7 6,3 8,3 4,7 3,5 4,5 13,1 9,4 12,5 

Kosovo NA 2,5 2,5 NA 1,8 1,8 NA 4,0 4,0 

Chorvátsko 5,1 6,0 5,8 2,6 2,0 2,1 7,7 8,0 7,9 

Bosna a Herc. NA 4,5 5,0 NA 2,9 3,4 NA 7,4 8,4 

Macedónsko 3,0 NA 3,4 3,1 NA 3,3 6,1 NA 6,6 

Gruzínsko NA 4,1 4,1 NA 3,2 3,2 NA 7,2 7,2 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 
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Tabuľka 3.6: Motivácia na zčatie podnikania v Európe v rokoch 2011 až 2015 
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Slovensko 31,1 32,6 33,4 51,3 51,8 44,0 1,9 1,5 1,7 

Česko NA NA 25,0 NA NA 58,4 N/A N/A 1,9 

Maďarsko 23,2 33,2 29,3 50,5 36,3 38,0 2,0 1,4 1,8 

Poľsko 28,1 36,8 40,1 46,4 47,1 37,6 1,6 1,6 1,4 

Slovinsko 23,7 25,5 18,5 44,9 44,8 51,7 1,2 1,4 1,2 

Rusko NA 39,0 34,4 NA 41,6 39,2 N/A 1,0 1,1 

Grécko 22,3 34,8 27,2 34,4 30,5 33,9 1,4 1,4 1,3 

Holandsko 14,7 15,7 11,2 65,3 62,8 64,8 1,4 1,1 1,0 

Belgicko 27,5 30,7 23,1 44,3 43,1 53,1 2,3 1,2 1,4 

Francúzsko NA 16,1 16,2 NA 69,2 64,9 N/A 2,2 2,1 

Španielsko 24,8 29,8 27,1 44,5 33,5 36,6 0,6 1,5 1,2 

Taliansko 18,7 13,6 16,7 30,0 38,6 27,3 1,9 2,5 1,9 

Rumunsko 27,5 28,9 30,7 33,2 49,7 37,3 1,2 0,9 1,2 

Švajčiarsko 10,1 14,4 12,3 65,8 58,1 62,0 1,6 0,9 1,2 

Rakúsko NA 11,0 10,9 NA 37,4 37,8 N/A 1,9 1,9 

Veľká Británia 23,9 12,9 17,7 51,2 52,7 47,6 1,4 1,4 1,4 

Dánsko NA 5,4 6,9 NA 60,2 64,9 N/A 1,2 1,4 

Švédsko 9,2 7,9 8,0 52,6 56,2 56,7 1,8 2,6 2,1 

Nórsko 10,6 3,5 6,0 66,4 69,0 67,3 0,7 0,9 1,0 

Nemecko 17,1 23,2 19,9 64,2 53,7 55,9 1,5 1,4 1,5 

Turecko NA NA 30,9 NA NA 51,0 N/A N/A 1,2 

Portugalsko 24,5 27,4 21,8 35,9 49,3 49,4 1,4 1,3 1,3 

Luxembursko 9,3 11,8 8,9 52,2 59,8 56,2 2,2 2,1 2,2 

Írsko 19,3 29,7 24,9 38,5 48,6 41,7 2,2 1,8 1,7 

Fínsko 15,0 15,6 16,8 63,0 63,1 62,3 1,5 1,5 1,2 

Bulharsko 33,4 NA 33,4 29,0 NA 29,0 1,3 N/A 1,3 

Litva NA 19,6 24,0 NA 43,8 49,4 N/A 1,1 1,1 

Lotyšško 17,1 NA 22,4 51,4 NA 49,1 1,4 N/A 1,5 

Estónsko 13,7 15,1 15,5 57,0 41,1 49,3 1,9 1,8 1,9 

Kosovo NA 22,0 22,0 NA 29,1 29,1 N/A 1,4 1,4 

Chorvátsko 40,1 46,6 38,7 40,9 28,7 33,2 2,0 2,9 2,7 
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Bosna a Herc. NA 50,8 57,4 NA 25,2 22,2 N/A 1,5 1,5 

Macedónsko 52,1 NA 55,0 26,7 NA 26,1 1,0 N/A 1,0 

Gruzínsko NA 48,6 48,6 NA 30,9 30,9 N/A 1,3 1,3 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 

Tabuľka 3.7: Rodiaci sa, noví podnikatelia a index smrti na Slovensku 
v rokoch 2011 - 2015 

 Rodiaci sa podnikatelia Noví podnikatelia Index smrti21 

2015 6,5 3,4 1,9 

2014 6,7 4,4 1,5 

2013 6,1 3,6 1,7 

2012 6,6 3,9 1,7 

2011 9,2 5,3 1,7 

2015 - 2011 7,0 4,1 1,7 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 

Znamená to, že ich neodradili prvotné prekážky podnikania a to či už tie, ktoré 

vychádzajú z osobných charakteristík jednotlivcov alebo z externého prostredia. 

Môžeme tiež konštatovať, že nízke hodnoty sú tiež nepriamym odrazom priaznivého 

podnikateľského prostredia. Z dynamiky vývoja indexu smrti na Slovensku (tabuľka 

3.6) vyplýva určitá stabilita v rokoch 2011 – 2013 a to na úrovni 1,7, ktorú nasledoval 

pokles v roku 2014, čo možno považovať za priaznivý vývoj, avšak v roku 2015 došlo 

k medziročnému nárastu „indexu smrti“, čo spolu už s analyzovanou dynamikou 

čiastkových ukazovateľov treba považovať za negatívny vývoj. Vysokú hodnotu 

„indexu smrti“ na Slovensku dokumentuje aj medzinárodné porovnanie v roku 2015 

(tabuľka 3.6). Z neho je evidentné, že Slovensko je nad priemerom všetkých 

porovnávaných skupín krajín a vysoký index spôsobuje naše vysoké poradie. 

V rámci V5 krajín máme dlhodobo najvyšší index smrti spolu s Maďarskom (1,9 

a 2,0). Z medzinárodného porovnania tohto indexu (tabuľka 3.7) sa však nedá 

odvodiť trend, či vyšší index je skôr záležitosťou krajín strednej a východnej Európy 

                                                   
21 Index smrti vyjadruje pomer tých, ktorí robia určité kroky na rozbehnutie podnikania (rodiaci sa 

podnikatelia) k tým, čo aj skutočnej pokračujú v ďalšej faze ako noví podnikatelia – teda 
neodradia ich počiatočné prekážky, majú jasno vo svojich zámeroch. Podľa Rebernik a kol. 
(2007). 
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alebo západnej Európy. Zo západoeurópskych krajín je pozoruhodný vysoký index 

napríklad v Belgicku a Švédsku. Skúmanie príčin takéhoto stavu v týchto krajinách 

ako aj v strednej a východnej Európe by mohlo byť predmetom budúcich výskumov 

a zaujímavých výstupov. 

Tabuľka 3.8: Porovnanie Slovenska so skupinami krajín v ukazovateľoch 
počiatočnej podnikateľskej aktivity v roku 2015 

Ukazovateľ 

R
o

d
ia

c
i 

s
a
 

p
o

d
n

ik
a
te

li
a
 2

0
1

5
 

N
o

v
í 
p

o
d

n
ik

a
te

li
a
 

2
0
1
5

 

C
e
lk

o
v

á
 p

o
č
ia

to
č
n

á
 

p
o

d
n

ik
a
te

ľs
k

á
 

a
k
ti

v
it

a
 (

T
E

A
) 

2
0

1
5

 

Z
 n

u
tn

o
s
ti

 (
%

 T
E

A
) 

2
0
1
5

 

Z
 p

rí
le

ž
it

o
s
ti

 z
v
ý

š
iť

 

n
e
z
á
v
is

lo
s
ť
 a

le
b

o
 

p
rí

je
m

 (
%

 T
E

A
) 

2
0
1
5

 

In
d

e
x
 m

o
ti

v
á

c
ie

 

In
d

e
x
 "

s
m

rt
i"

 

Priemer svet (60 
krajín)/poradie Slovenska 

7,9/30. 5,7/37. 13,2/34. 24,6/13. 48,6/27. 2,5/37. 1,5/17. 

Priemer Európa (24 krajín)/ 
poradie Slovenska 

4,8/5. 3,1/7. 7,8/5. 22,4/4. 47,5/10. 2,8/25. 1,6/6. 

Priemer krajiny v štádiu 
rozvoja založenom na 
inováciách (24 krajín)/ 
poradie Slovenska 

5,3/9. 3,4/10. 8,5/7. 18,0/1. 52,2/14. 3,4/25. 1,6/7. 

Priemer skupina V5/ 
poradie Slovenska 

5,2/1. 3,1/2. 8,2/1. 26,5/1. 48,3/1. 1,8/5. 1,7/2. 

Hodnota Slovensko 6,5 3,4 9,6 31,1 51,3 1,7 1,9 

Zdroj: Dáta GEM 2015, vlastné spracovanie autorov 

3.2.2 Motivácia na začatie podnikania 

Kvantita počiatočnej podnikateľskej aktivity je veľmi dôležitá, avšak musí byť 

skúmaná aj s jej kvalitou. Kvalita je výrazne determinovaná motiváciou na začatie 

podnikania. Motivácie pre podnikanie je, podobne ako podnikanie samotné, 

komplexný fenomén. Napriek tomu, že v literatúre sa neodporúča jeho 

zjednodušovanie, 21. storočie (Williams, 2014) sa vyznačuje prevahou skúmania 

dvoch typov motívov: nevyhnutnosť a príležitosť. Tieto dva typy motívov sú aj 

predmetom výskumu v GEM modeli. Pokiaľ ide o nevyhnutnosť podľa modelu GEM 

sa skúma percento tých, ktorí sú súčasťou počiatočnej podnikateľskej aktivity (TEA) 

a podnikajú preto, že nemali inú možnosť zamestnať sa. Druhou skúmanou 

perspektívou je príležitosť. GEM ju skúma ako percento z tých, ktorí sú súčasťou 

TEA a uvádzajú, že ich podnikateľská aktivita je determinovaná príležitosťou ako 

opakom k neexistencii inej možnosti zamestnať sa, a ktorí deklarujú, že hlavným 

dôvodom pre túto príležitosť je byť nezávislý alebo zvýšiť si príjem, a nie iba si príjem 

udržať. Ľudia, ktorí idú do podnikania preto, aby využili príležitosť, majú obyčajne 

tri hlavné motívy: nezávislosť v tom čo robia, zachovanie si úrovne svojich príjmov 

alebo zvýšenie úrovne svojich príjmov. Xavier a kol. (2013) hovoria o tých, čo sú do 
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podnikania tlačení (nutnosť) a tých, ktorí sú tam vtiahnutí príležitosťou (Xavier 

a kol. 2013, s. 28).  

Tabuľka 3.9: Celková podnikateľská aktivita a jej motivácia podľa stupňa 
ekonomického rozvoja v roku 2015 

Ukazovateľ 
Ekonomiky 
založená na 
faktoroch 

Ekonomiky 
založené na 
efektívnosti 

Ekonomiky 
založené na 
inováciách 

Celková podnikateľská aktivita (TEA) v % 21,4 14,7 8,4 

Podnikanie z nevyhnutnosti (podiel z TEA) v % 28,7 29,1 18,0 

Podnikanie z príležitosti (podiel z TEA) v % 69,0 68,8 78,0 

Zdroj:Dáta GEM 2015, vlastné spracovanie autorov 

Z doterajších GEM výskumov vyplýva, že v menej rozvinutých krajinách ľudia 

podnikajú prevažne z nevyhnutnosti keďže nemajú iné možnosti zamestnať sa 

v rámci závislej pracovnej činnosti. S tým ako sa zvyšuje ekonomický rozvoj krajiny, 

zvyšuje sa aj podiel tých jednotlivcov, ktorých motívom pre podnikanie je príležitosť. 

Ako z tabuľky 3.9 vyplýva, percento začínajúcich podnikateľov, ktorých hlavným 

motívom bola nevyhnutnosť v krajinách, ktorých rozvoj je založený na faktoroch 

a efektívnosti bol 29 % a v inovatívnych krajinách 18 %. 

Na Slovensku podľa päťročného priemeru až 33,4 % zo začínajúcich 

podnikateľov podniká z dôvodu nevyhnutnosti (tabuľky 3.6 a 3.8). V roku 2015 sa 

toto percento medziročne opäť zvýšilo (32,6 % v roku 2015 a 31,1 % v roku 2014). 

Toto vysoké percento nás predurčuje medzi menej rozvinuté krajiny, a teda 

z pohľadu všeobecnej teórie vzťahu medzi stupňom ekonomického rozvoja a mierou 

podnikania z titulu nevyhnutnosti sme výnimkou. Dokumentuje to aj naše 

prvenstvo v rámci V5 krajín ako aj krajín, ktorých rozvoj je založený na 

inováciách, 4. miesto v rámci Európy (tabuľka 3.8) a 13. miesto na svete medzi GEM 

krajinami (tabuľka 10.4, strana 236). Z tejto tabuľky je evidentná naša nízka pozícia 

pokiaľ ide o všeobecnú motiváciu z dôvodu príležitosti (43. miesto), avšak pokiaľ ide 

o špecifickú príležitosť zlepšiť si nezávislosť alebo príjem tak Slovensko je na 27. 

mieste. Z toho sa dá dedukovať, že naši podnikatelia, ktorí vidia príležitosť idú za 

ňou s jasným zámerom.  

Sofistikovanejším a jednoznačnejším prístupom merania motivácie je 

motivačný index, ktorý vyjadruje pomer medzi počiatočnou podnikateľskou 

aktivitou z dôvodu príležitosti zvýšiť nezávislosť alebo príjem a počiatočnou 

podnikateľskou aktivitou z titulu nutnosti (Singer, et al., 2015, s. 43). Čím je vyššia 

hodnota motivačného indexu, tým sa dá s väčšou pravdepodobnosťou očakávať 

v dlhšom časovom horizonte zvýšenie podielu ambicióznejšieho 

a sofistikovanejšieho podnikania v krajine. Výsledky motivačného indexu v roku 

2015 (tabuľky 3.4, 3.6, 3.8 a 10.4 na strane 236) jasne deklarujú negatívnu pozíciu 

Slovenska: Slovensko má hodnotu tohto indexu (1,7) pod priemerom V5 krajín (1,8), 

pod priemerom Európy (2,8), pod priemerom GEM krajín (2,5) a výrazne pod 
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priemerom krajín, ktorých rozvoj je založený na inováciách (3,4). Náš extrémne 

nízky index motivácie je zrejmý aj z tabuľky 3.8, ktorá obsahuje dynamiku vývoja 

TEA aj z hľadiska jej motivácie. I keď v ostatných dvoch rokoch došlo k zvýšeniu 

indexu motivácie a to aj vďaka zníženiu TEA z nutnosti, avšak päťročný priemer je 

alarmujúcim signálom pre podporu rozvoja podnikania na Slovensku s dôrazom na 

zvýšenie jeho kvality, teda rozvoja viac inovatívneho biznisu a biznisu s vyššou 

pridanou hodnotou. To vyžaduje systémové riešenie problematiky podpory 

podnikania na Slovensku a to s participáciou širokého spektra stakeholdrov.  

Tabuľka 3.10: Počiatočná podnikateľská aktivita (TEA) a jej motívy na 
Slovensku v rokoch 2011 - 2015 

 2015 2014 2013 2012 2011 2015 - 2011 

TEA (%) 9,6 10,9 9,5 10,2 14,2 10,9 

TEA z príležitosti (%) 6,6 7,3 5,7 6,6 10,3 7,3  

TEA z nutnosti (%) 3,0 3,6 3,8 3,6 3,9 3,6 

Index motivácie 1,7 1,6 1,0 1,2 1,2 1,3 

Zdroj: Dáta GEM 2011 – 2015, vlastné spracovanie autorov 

3.3 Etablovaní podnikatelia a celková podnikateľská aktivita 

Etablovaní podnikatelia podľa modelu GEM sú tí, ktorí pokračujú v podnikaní 

dlhšie ako 42 mesiacov. Skúmajú sa v ďalšej fáze podnikateľskej aktivity (obrázok 

3.1). Ukazovateľ etablovaných podnikateľov sa vypočítava ako ich podiel na celkovej 

populácii vyjadrený v percentách. Súčet TEA a ukazovateľa etablovaných 

podnikateľov dáva hodnotu ukazovateľa celkovej podnikateľskej aktivity.  

Teória, ale aj prax ich považuje etablovaných podnikateľov za veľmi dôležitý 

generátor bohatstva príslušnej krajiny. Takéto chápanie vychádza z ich 

charakteristík ako určitých reprezentantov udržateľnosti podnikania, stabilnejšej 

tvorby pracovných miest ako aj vyššieho príspevku k tvorbe pridanej hodnoty 

v národnej ekonomike. V ďalších častiach tejto kapitoly analyzujeme vývoj 

etablovaných podnikateľov na Slovensku v roku 2015, jeho medziročnú a päťročnú 

dynamiku. Takisto analyzujeme pozíciu Slovenska v medzinárodnom kontexte a to 

ako v rámci etablovaných podnikateľov, tak aj celkovej podnikateľskej aktivity. 

3.3.1 Dynamika vývoja etablovaných podnikateľov na Slovensku a jej 

medzinárodné porovnanie 

V roku 2015 došlo k poklesu vo vývoji etablovaných podnikateľov na Slovensku 

a ich percento pokleslo na 5,7 % čo je pomerne radikálny pokles o 210 bázických 

bodov v porovnaní s rokom 2014 (7,8 %), ako aj významný rozdiel oproti 

päťročnému priemeru (7,0 %) (tabuľka 3.11). Táto hodnota (tabuľka 3.12) je mierne 

nad priemerom V5 (5,6 %; 3. miesto), ale pod priemerom európskych krajín (6,6 %; 

14. miesto), krajín, ktorých vývoj je založený na inováciách (6,8 %; 14. miesto), ako 
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aj GEM krajín (8,4 %; 36. miesto). Ak porovnávame našu úroveň etablovaných 

podnikateľov v rámci V5, tak veľmi ťažko sa dá vydedukovať určité vysvetlenie nášho 

rozdielu a ostatných krajín. Maďarsko a Poľsko dlhodobo dosahuje hodnoty nad 

úrovňou Slovenska, čo by sa dalo do určitej miery historickým kontextom, teda iným 

modelom socializmu, ktorý v týchto krajinách v predchádzajúcom spoločensko-

ekonomickom systéme prevládal. Avšak toto vysvetlenie založené na rozdielnosti 

predchádzajúcich modelov spoločensko-ekonomických systémov neobstojí vo 

vzťahu ku Slovinsku. Slovinsko tiež malo úplne odlišný model – s väčšou voľnosťou 

pokiaľ ide súkromné podnikanie, avšak jeho podnikateľská aktivita (ako počiatočná, 

tak aj etablovaní podnikatelia) je podstatne na nižšej úrovni ako v Maďarsku 

a Poľsku. Preto priestor pre vysvetlenie tohto javu možno do určitej miery hľadať 

v podnikateľskom ekosystéme avšak aj v ďalších vplyvoch, ktoré by si zaslúžili 

podrobnejší výskum. 

Tabuľka 3.11: Etablovaní podnikatelia a celková podnikateľská aktivita 
v rokoch 2011 až 2015 

Krajina 
Etablovaní podnikatelia Celková podnikateľská aktivita 

2015 2014 2011 - 2015 2015 2014 2011 - 2015 

Slovensko 5,7 7,8 7,0 14,8 18,2 17,4 

Česko NA NA 5,2 NA NA 12,3 

Maďarsko 6,5 7,9 6,3 14,2 16,9 14,5 

Poľsko 5,9 7,3 6,1 14,7 16,0 15,1 

Slovinsko 4,2 4,8 5,0 10,1 11,0 10,5 

Rusko NA 3,9 3,1 NA 8,6 7,8 

Grécko 13,1 12,8 13,3 19,4 20,5 19,9 

Holandsko 9,9 9,6 9,3 16,1 18,5 17,6 

Belgicko 3,8 3,5 5,0 9,8 8,6 10,3 

Francúzsko NA 2,9 3,2 NA 8,0 8,1 

Španielsko 7,7 7,0 8,1 13,3 12,3 13,5 

Taliansko 4,5 4,3 3,9 9,1 8,6 8,1 

Rumunsko 7,5 7,6 5,8 17,7 18,4 15,6 

Švajčiarsko 11,3 9,1 9,8 18,1 15,9 16,5 

Rakúsko NA 9,9 8,7 NA 18,2 17,6 

Veľká Británia 5,3 6,5 6,3 12,0 17,0 14,4 

Dánsko NA 5,1 4,5 NA 10,3 9,3 

Švédsko 5,2 6,5 6,0 12,1 12,9 12,6 

Nórsko 6,5 5,4 6,1 11,9 10,8 12,1 

Nemecko 4,8 5,2 5,1 9,2 10,1 10,0 

Turecko NA NA 7,4 NA NA 18,3 

Portugalsko 7,0 7,6 6,8 16,3 17,2 15,2 
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Krajina 
Etablovaní podnikatelia Celková podnikateľská aktivita 

2015 2014 2011 - 2015 2015 2014 2011 - 2015 

Luxembursko 3,3 3,7 3,1 13,0 10,6 11,4 

Írsko 5,6 9,9 7,9 14,4 15,7 15,0 

Fínsko 10,2 6,6 8,1 16,6 12,0 13,8 

Bulharsko 5,4 NA 5,4 8,7 NA 8,7 

Litva NA 7,8 7,7 NA 18,6 17,8 

Lotyšško 9,6 NA 8,0 23,1 NA 20,7 

Estónsko 7,7 5,7 6,4 20,4 15,0 18,5 

Kosovo NA 2,1 2,1 NA 5,9 5,9 

Chorvátsko 2,8 3,6 3,4 10,4 11,4 11,1 

Bosna a Herc. NA 6,7 5,5 NA 13,9 13,8 

Macedónsko 5,9 NA 6,6 12,0 NA 13,1 

Gruzínsko NA 7,3 7,3 NA 14,2 14,2 

Zdroj: Dáta GEM 2011 – 2015, vlastné spracovanie autorov 

Tabuľka 3.12: Medzinárodné porovnanie Slovenska v roku 2015 
v ukazovateľoch etablovaní podnikatelia, celková podnikateľská aktivita 

a prerušenie podnikania 

Poradie Slovenska 

Etablovaní 
podnikatelia 

2015 

Celková 
podnikateľská 
aktivita 2015 

Prerušenie 
podnikania 

2015 

vo svete (60 krajín) 8,4 / 36. 21,0 / 39. 4,5 / 17. 

v Európe (24 krajín) 6,6 / 14. 14,1 / 9. 2,6 / 1. 

v skupine krajín v štádiu rozvoja 
založenom na inováciách (24 krajín) 

6,8 / 14. 14,9 / 13. 2,8 / 1. 

v skupine V5 5,6 / 3. 13,4 / 1. 3,2 / 1. 

Zdroj: Dáta GEM 2015, vlastné spracovanie autorov 

3.3.2 Dynamika vývoja celkovej podnikateľskej aktivity na Slovensku 

a jej medzinárodné porovnanie 

Celková podnikateľská aktivita na Slovensku v roku 2015 (14,8 %) významne 

poklesla v porovnaní s rokom 2014 (18,2 %) a je druhá najnižšia za päťročné obdobie 

(tabuľka 3.13). Tento pokles spôsobili všetky jej komponenty, najviac však 

etablovaní podnikatelia, ktorí poklesli o viac ako 200 bázických bodov. Táto 

hodnota je výrazne pod päťročným priemerom.  
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Tabuľka 3.13: Dynamika podnikateľskej aktivity na Slovensku 
v rokoch 2011 - 2015 

Kategória 2015 2014 2013 2012 2011 
Priemer 

2011 - 2015 

Rodiaci sa podnikatelia (%) 6,5 6,7 6,1 6,6 9,2 7,0 

Noví podnikatelia (%) 3,4 4,4 3,6 3,9 5,3 4,1 

Etablovaní podnikatelia (%) 5,7 7,8 5,4 6,4 9,6 7,0 

Celková podnikateľská aktivita (%) 14,8 18,2 14,4 16,4 23,1 17,4 

Zdroj: Dáta GEM 2011 – 2015, vlastné spracovanie autorov 

Pod päťročným priemerom sú aj jednotlivé komponenty pričom etablovaní 

podnikatelia sa od svojho priemeru najviac odchyľujú. Napriek nepriaznivej 

medziročnej dynamike v roku 2015 hodnota celkovej podnikateľskej aktivity na 

Slovensku (14,8 %) je najvyššia medzi V5 krajinami, je tiež mierne nad európskym 

priemerom (14,1 %, 9. miesto) a mierne pod priemerom krajín, ktorých rozvoj je 

založený na inováciách (14,9 %, 13. miesto). Avšak je hlboko pod priemerom GEM 

krajín (21 %, 39. miesto). Ako z grafu 3.4 vyplýva, Slovensko patrí medzi krajiny, kde 

na celkovej podnikateľskej aktivite majú väčší podiel začínajúci podnikatelia (TEA), 

čo nás zaraďuje medzi krajiny strednej a východnej Európy, zatiaľ čo v časti krajín 

vyspelej západnej Európy prevládajú etablovaní podnikatelia (Švajčiarsko, Grécko, 

Španielsko, Fínsko...). V ostatných krajinách západnej Európy je buď situácia 

vyrovnaná (Taliansko) alebo prevládajú začínajúci podnikatelia (Luxembursko). 

Graf 3.4: Podiel TEA a etablovaných podnikateľov na celkovej podnikateľskej 
aktivite v roku 2015 v európskych krajinách 

 

Zdroj: Dáta GEM 2015, vlastné spracovanie autorov 
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Treba poznamenať, že hodnota ukazovateľa celková podnikateľská aktivita je 

nižšia ako súčet hodnôt TEA a EB, pretože sú podnikatelia, ktorí sa nachádzajú 

v oboch fázach. Najväčší podiel takýchto podnikateľov v Európe v roku 2015 je 

v Holandsku. 

3.4 Prerušenie a reštart podnikania 

Prerušenie podnikania má mikro- aj makroekonomický dopad. Kým 

z mikroekonomického hľadiska predstavuje výstup jednotlivca z podnikateľskej 

aktivity, jeho agregovaný makroekonomický efekt sa prejavuje na poklese 

podnikateľského potenciálu ekonomiky. Naopak, pozitívny pohľad na prerušenie 

podnikania hovorí o učení, akumulácii skúseností a východisku pre kvalitatívne 

lepšie budúce podnikanie. Dôležité je preto skúmať nielen dôvody prerušenia, ale aj 

problematiku, ako tých, ktorí z rôznych dôvodov podnikanie prerušili je možné, 

pokiaľ v tom nie sú vzhľadom na okolnosti prerušenia etické prekážky, zapojiť 

naspäť do podnikateľskej aktivity. V tomto prípade hovoríme o tzv. reštarte 

podnikania. Prerušenie podnikania sa totiž nechápe ako definitívny odklon od 

podnikateľskej aktivity. Tak v prípade prerušenia nasledujúceho po neúspechu, ako 

aj v prípade zanechania úspešného podnikania či pri neutrálnych dôvodoch 

prerušenia možno reštartom podnikania nadviazať na predchádzajúcu 

podnikateľskú aktivitu. Z perspektívy projektu GEM je prerušenie podnikania 

ďalšou fázou procesu podnikateľskej aktivity. Reštart nastáva vtedy, ak jednotlivec, 

ktorý prerušil podnikanie, je opätovne zapojený v novej počiatočnej podnikateľskej 

aktivite. 

V modeli GEM sa prerušenie podnikania skúma ako percento tých jednotlivcov 

v dospelej populácii, ktorí v ostatných 12 mesiacoch prerušili svoje podnikanie. 

Ďalej sa tiež skúmajú príčiny prerušenia biznisu. V tabuľkách 3.14 a 3.15 sú 

obsiahnuté údaje vzťahujúce sa k prerušeniu podnikania, ktoré v ďalšej časti 

analyzujeme. 

Tabuľka 3.14: Prerušenie podnikania v rokoch 2011 – 2015 v Európe 

Krajina 
Prerušenie 

podnikania 2015 
Prerušenie 

podnikania 2014 
Prerušenie podnikania 

2011 - 2015 

Slovensko 5,4 5,2 5,5 

Česko NA NA 3,0 

Maďarsko 2,8 3,1 3,0 

Poľsko 2,7 4,2 3,8 

Slovinsko 1,8 1,5 1,8 

Rusko NA 1,2 1,3 

Grécko 3,4 2,8 3,7 

Holandsko 2,1 1,8 2,0 

Belgicko 1,9 2,3 2,0 

Francúzsko NA 1,7 1,9 
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Krajina 
Prerušenie 

podnikania 2015 
Prerušenie 

podnikania 2014 
Prerušenie podnikania 

2011 - 2015 

Španielsko 1,6 1,9 2,0 

Taliansko 1,9 2,1 2,1 

Rumunsko 3,3 3,2 3,7 

Švajčiarsko 1,7 1,5 2,1 

Rakúsko NA 2,7 3,1 

Veľká Británia 2,3 1,9 2,0 

Dánsko NA 2,2 1,9 

Švédsko 2,7 2,1 2,4 

Nórsko 1,6 1,9 1,8 

Nemecko 1,8 1,7 1,7 

Turecko NA NA 5,1 

Portugalsko 3,2 3,0 3,0 

Luxembursko 4,1 2,6 3,2 

Írsko 3,1 1,9 2,5 

Fínsko 2,7 2,3 2,2 

Bulharsko 1,4 NA 1,4 

Litva NA 2,9 2,9 

Lotyšško 3,4 NA 3,3 

Estónsko 2,0 2,0 2,5 

Kosovo NA 6,1 6,1 

Chorvátsko 2,9 3,8 3,8 

Bosna a Herc. NA 4,5 6,1 

Macedónsko 2,3 NA 3,1 

Gruzínsko NA 2,5 2,5 

Poradie SK 1. 2. 3. 

Priemer Európy 2,6 2,6 2,9 

Priemer V5 3,2 3,5 3,7 

Priemer IDC 2,8 2,6 2,7 

Zdroj: Dáta GEM 2011 – 2015, vlastné spracovanie autorov 

  



 

98 

Tabuľka 3.15: Dôvody prerušenia podnikania v roku 2015 v Európe 
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Slovensko 5,4 3,5 1,9 3,3 33,3 10,0 16,7 3,3 1,1 18,9 6,7 

Česko NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Maďarsko 2,8 2,1 0,7 5,5 27,4 16,7 13,2 5,7 2,1 10,7 1,7 

Poľsko 2,7 2,1 0,5 0,0 30,5 2,1 16,4 4,1 14,3 2,0 6,3 

Slovinsko 1,8 1,1 0,6 0,0 35,5 15,0 8,9 0,0 23,1 14,7 0,0 

Rusko NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Grécko 3,4 3,0 0,4 0,0 70,0 4,4 0,0 0,0 13,0 11,0 1,5 

Holandsko 2,1 1,7 0,4 0,0 50,5 5,3 22,0 1,0 5,1 14,2 0,0 

Belgicko 1,9 0,9 0,9 9,8 25,5 1,9 20,3 1,7 0,0 35,0 0,0 

Francúzsko NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Španielsko 1,6 1,1 0,5 0,7 48,5 10,4 12,8 0,9 9,9 12,8 0,2 

Taliansko 1,9 1,4 0,5 10,0 33,6 18,5 0,0 0,0 0,0 18,4 2,1 

Rumunsko 3,3 2,6 0,7 1,5 47,9 10,8 8,2 1,5 0,0 21,0 4,1 

Švajčiarsko 1,7 1,0 0,7 11,2 0,0 3,9 7,7 3,7 4,3 19,1 0,0 

Rakúsko NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Veľká Británia 2,3 1,5 0,8 2,6 24,7 4,6 26,9 5,9 5,5 22,0 3,8 

Dánsko NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Švédsko 2,7 1,9 0,7 6,0 23,2 2,4 15,2 16,8 2,3 17,6 6,0 

Nórsko 1,6 1,1 0,5 9,3 20,9 12,9 15,8 5,9 2,5 22,8 7,2 

Nemecko 1,8 1,3 0,6 8,1 30,6 14,0 4,5 3,6 6,1 27,2 2,7 

Turecko NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Portugalsko 3,2 2,3 0,9 3,0 54,6 12,5 0,0 3,9 1,5 21,2 0,0 

Luxembursko 4,1 2,9 1,2 4,2 23,9 10,8 13,0 9,4 6,8 21,8 5,1 

Írsko 3,1 2,1 1,0 1,9 42,5 11,4 11,9 6,2 1,9 17,4 0,0 

Fínsko 2,7 1,5 1,2 0,0 22,3 0,0 17,9 13,7 13,8 24,3 2,0 

Bulharsko 1,4 1,2 0,3 3,7 48,2 14,9 11,1 0,0 0,0 18,3 0,0 

Litva NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Lotyšško 3,4 2,5 1,0 9,1 42,4 7,5 4,2 7,4 0,0 15,9 1,5 

Estónsko 2,0 1,4 0,6 2,6 33,3 5,1 15,4 5,1 0,0 23,1 0,0 

Kosovo NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Chorvátsko 2,9 1,7 1,2 0,0 15,7 21,1 6,2 1,5 8,4 16,6 0,0 

Bosna a Herc. NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Macedónsko 2,3 2,1 0,2 1,6 22,7 27,6 4,9 0,0 2,2 3,6 11,0 

Gruzínsko NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Zdroj: Dáta GEM 2015, vlastné spracovanie autorov 

V roku 2015 pokračuje Slovensko v nastúpenom trende vysokej miery 

prerušenia podnikania, ktorá dosiahla 5,4 % čím došlo opäť 

k miernemu medziročnému nárastu o 20 bázických bodov v porovnaní s rokom 

2014. I keď je miera prerušenia podnikania v roku 2015 mierne pod naším 

päťročným priemerom, predsa je najvyššia medzi krajinami V5 čím vysoko 

prevyšuje ich priemer (3,2 %), ako aj v Európe (2,6 %) a takisto medzi krajinami, 

ktorých rozvoj je založený na inováciách (2,8 %). Toto „prvenstvo“ medzi 

európskymi krajinami má Slovensko v roku 2015 aj vďaka tomu, že Kosovo a Bosna 

a Hercegovina neparticipovali v tomto roku na GEM prieskumoch. Ako 

z päťročného priemeru vyplýva, po zaradení Kosova a Bosny a Hercegoviny je 

Slovensko na tretej priečke v Európe a to práve po týchto krajinách. Ide o skutočne 

nelichotivú pozíciu z čoho treba konštatovať, že táto fáza podnikania patrí medzi tie, 

kde sa najviac odlišujeme od nášho ekonomického benchmarku, teda krajín, ktorých 

rozvoj je založený na inováciách. Čiastočným zjemnením tejto nepriaznivej situácie 

je, že temer 65 % firiem nezaniká (tabuľka 3.15), ale pokračuje ďalej a iba 35 % úplne 

zaniká. Avšak vzhľadom na celkové vysoké percento prerušenia podnikania na 

Slovensku sme na prvom mieste v Európe a to ako u percenta firiem, ktoré síce 

prerušili podnikanie, ale nezanikli (3,5 %), ako aj tých, ktoré zanikli (1,9 %). Pokiaľ 

ide o dôvody prerušenia podnikania (tabuľka 3.15), tak dlhodobo je na Slovensku 

nasledovné poradie: l. podnikanie nebolo ziskové (33,3 %), 2. Osobné dôvody 

(18,9 %), 3. Iná pracovná alebo podnikateľská príležitosť (16,7 %). Dôvod veľmi 

často udávaný podnikateľmi – problémy s financovaním je až na štvrtom mieste 

(10,0 %). Z toho sa dá vydedukovať čiastkový záver, že financie nepredstavujú 

principiálnu hrozbu pre slovenských podnikateľov. Zaujímavým zistením je, že 

prvýkrát Slováci ako dôvod ukončenia podnikania uviedli príležitosť predať podnik 

a to až 3,3 %, čo patrí ku skôr priemerným percentám medzi porovnávanými 

skupinami krajín Z medzinárodného porovnania dôvodov prerušenia podnikania 

(tabuľka 3.16) vyplýva, že u všetkých porovnávaných benchmarkových skupín krajín 

je na prvom mieste (viac ako 30 %) dôvod ako na Slovensku a to, že podnikanie 
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nebolo ziskové. Ak sme konštatovali, že vysoké percento prerušenia podnikania nás 

„diskvalifikuje“ medzi krajinami, ktorých rozvoj je založený na inováciách, pokiaľ 

ide o poradie dôvodov prerušenia podnikania, tam je Slovensko s týmito krajinami 

v zhode. Podrobnejšia analýza vysokého prerušenia podnikania si však vyžaduje 

ďalší výskum, ktorého výsledky by sa mohli využiť pri formulácii relevantných 

politík. 

Tabuľka 3.16: Medzinárodné porovnanie dôvodov ukončenia podnikania 
v roku 2015 
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Inovatívne 
krajiny 4,4 33,1 7,5 13,1 4,3 5,2 20,7 2,8 

Priemer Európa 3,9 33,7 10,1 11,4 4,2 5,2 17,9 2,6 

Priemer V5 2,2 31,7 10,9 13,8 3,3 10,1 11,6 3,7 

Slovensko 3,3 33,3 10,0 16,7 3,3 1,1 18,9 6,7 

Priemer GEM 4,1 33,5 13,3 11,1 3,8 3,4 20,3 3,1 

Zdroj: Dáta GEM 2015, vlastné spracovanie autorov 

Ako sme uviedli vyššie, reštart podnikania je jednou z prirodzených možností 

nasledujúcich po prerušení zapojenia v podnikateľskej aktivite. Túto skutočnosť 

preukazujú aj zistenia našej analýzy. Ako napríklad vyplýva z tabuľky 3.17, v roku 

2015 až štvrtina jednotlivcov, ktorí v posledným dvanástich mesiacoch prerušili 

podnikanie, bola znova zapojená v rozbiehaní novej podnikateľskej aktivity (týchto 

jednotlivcov nazývame „reštartovaní podnikatelia“). Ďalšia štvrtina prerušených 

podnikateľov tak plnánovala urobiť v najbližších troch rokoch (hovoríme 

o „potenciálne reštartovaných podnikateľoch“, teda jednotlivcoch s prerušením 

podnikania v posledných 12 mesiacoch, ktorí plánujú znova zapojenie do 

podnikateľskej aktivity v najbližších troch rokoch, ale zatiaľ nepodnikli žiadne 

konkrétne kroky). I keď oproti roku 2014 sa mierne zmenil pomer jednotlivcov, 

ktorí reštart skutočne uskutočnili a tých, čo ho zatiaľ len plánovali, podiel 

prerušených podnikateľov, ktorí neplánujú návrat k podnikateľskej aktivite ostal 

bez výraznejšej zmeny (hovoríme o jednotlivcoch „bez reštartu alebo potenciálu 

reštartu“). Pohľad na priemerné hodnotenie za sledované obdobie rokov 2011 až 

2015 naznačuje, že tento podiel stabilne osciluje okolo 50 %. Za pozitívny jav 

v prospech zachovania a kvalitatívneho rozvoja podnikateľského potenciálu na 

Slovensku tak môžeme považovať stabilne platný vzorec, že až polovica jednotlivcov 

po prerušení podnikania sa plánuje i naďalej pridŕžať podnikateľskej dráhy, 

prípadne tak už urobila. 
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Tabuľka 3.17: Reštart podnikania na Slovensku 

Prerušení podnikatelia Reštartovaní Potenciálne 
reštartovaní 

Bez reštartu alebo 
potenciálu 

reštartu 

Priemer 2011-15 27,8 % 22,5 % 49,7 % 

2015 25,0 % 25,9 % 49,1 % 

2014 31,1 % 15,5 % 53,4 % 

Zdroj: Dáta GEM 2011 až 2015, vlastné spracovanie autorov 

Významnú úlohu reštartu podnikania dobre vystihuje agregovaný pohľad na 

štruktúru celkovej počiatočnej podnikateľskej aktivity na Slovensku (TEA), ktorý 

vizualizujeme na grafe 3.5. Ako možno z vidieť z výsledkov tejto analýzy, 

reštartovaní podnikatelia predstavujú približne jednu sedminu z jednotlivcov, ktorí 

sú vo fáze aktívneho rozbiehania resp. vedenia podnikania v počiatočnej fáze. V roku 

2015 síce podiel reštartu na TEA mierne klesol na 14,0 % zo 14,7 % v roku 2014 (čo 

prirodzene vyplýva z mierneho poklesu reštartu, ktorý sme charakterizovali vyššie), 

avšak priemerná hodnota počas sledovaného obdobia rokov 2011 až 2015 (14,1 %) 

napovedá o dlhodobo stabilnom význame reštartu podnikania na formovaní nových 

podnikateľských aktivít Slovákov. 

Graf 3.5: Podiel reštartovaných podnikateľov na TEA 

 

Zdroj: Dáta GEM 2011 až 2015, vlastné spracovanie autorov 

Podobne ako v prípade ostatných fáz podnikateľskej aktivity, aj v prípade 

reštartu podnikania možno sledovať inkluzivitu, teda mieru zapojenia naprieč 

sledovanými skupinami. V našom prípade sme pozornosť zamerali na hodnotenie 

inkluzivity podľa pohlavia. Výsledky analýzy miery reštartu žien a mužov po 

prerušení zapojenia v podnikateľskej aktivite prezentujeme v tabuľke 3.18. 
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Tabuľka 3.18: Reštart podnikania na Slovensku podľa pohlavia 

Prerušení 
podnikatelia 

podľa pohlavia 

Reštartovaní Potenciálne 
reštartovaní 

Bez reštartu alebo 
potenciálu reštartu 

muži ženy muži ženy muži ženy 

Priemer 2011-15 31,7 % 22,0 % 27,0 % 19,7 % 39,1 % 60,5 % 

2015 25,9 % 31,0 % 43,1 % 24,0 % 20,0 % 56,0 % 

2014 37,5 % 16,1 % 18,1 % 9,7 % 44,4 % 74,2 % 

Zdroj: Dáta GEM 2011 až 2015, vlastné spracovanie autorov 

Ako vyplýva z údajov uvedených v tabuľke 3.18, v roku 2015 sledujeme oproti 

minulému roku i priemeru sledovaného obdobia rokov 2011 až 2015 obrat v pomere 

reštartu podnikania medzi mužmi a ženami v prospech žien, keď takmer tretina 

žien, avšak len niečo vyše štvrtina mužov, po prerušení podnikania opätovne 

rozbehli zapojenie v podnikateľskej aktivite. Z hľadiska priemeru v sledovanom 

období predošlých piatich rokov je však pomer presne opačný, a teda reštart 

podnikania býva skôr fenoménom mužov. Vysvetlením tohto zvratu v roku 2015 

môže byť naopak dvojnásobný medziročný nárast podielu mužov - potenciálne 

reštartovaných podnikateľov, teda prerušených podnikateľov plánujúcich návrat 

k podnikateľskej aktivite, ktorí však zatiaľ konkrétne kroky nepodnikli, a teda sa 

definitívne pre návrat k podnikaniu nerozhodli. U žien sa tento podiel síce tiež 

medziročne zvýšil (takmer strojnásobil), avšak stále dosahoval len niečo vyše 

polovicu podielu u mužov. Pri pohľade na priemer sledovaného obdobia rokov 2011 

až 2015 vidíme, že aj v prípade potenciálneho reštartu možno hovoriť skôr 

o fenoméne u mužov. Napokon, odklon od podnikateľskej dráhy po 

predchádzajúcom prerušení podnikania sme v roku 2015 zaznamenali len u pätiny 

mužov, avšak u vyše polovice žien. I keď v prípade mužov ide opäť o výrazný skok 

(tentokrát nadol) oproti roku 2014 i päťročnému priemeru, opäť ho možno pripísať 

zotrvaniu v neurčitej fáze potenciálneho reštartu. Celkovo však priemerné 

hodnotenie za roky 2011 až 2015 nasvedčuje, že po prerušení podnikania majú ženy 

oproti mužom vyššiu tendenciu zanechania podnikateľskej dráhy. 

Rovnako ako v prípade podnikateľskej aktivity vo všeobecnosti, aj v prípade 

reštartu podnikania, ktorý je jej špecifickým typom, možno hľadať dôvod 

rozhodnutia vydať sa na podnikateľskú dráhu v jednotlivých komponentoch 

podnikateľského potenciálu. Bližšie súvislosti z tohto hľadiska prezentujú výsledky 

hodnotenia individuálnych a spoločenských postojov k podnikaniu vo vzťahu 

k reštartu (tabuľka 3.19). 
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Tabuľka 3.19: Postoje k podnikaniu vo vzťahu k reštartu podnikania 

Postoje 
k podnikaniu 
po prerušení 
podnikania 

(%) 

Reštartovaní Potenciálne 
reštartovaní 

Bez reštartu alebo 
potenciálu reštartu 

2015 2014 Priemer 
2011-15 

2015 2014 Priemer 
2011-15 

2015 2014 Priemer 
2011-15 

Vnímané 
príležitosti 

11,1 33,3 27,3 35,7 37,5 26,3 26,4 18,4 18,5 

Vnímané 
schopnosti 

88,9 93,8 92,0 85,7 92,3 85,4 73,6 78,0 76,8 

Strach zo 
zlyhania 

37,0 34,5 26,3 32,1 35,7 32,1 35,8 57,4 46,8 

Podnikanie ako 
vhodná 
kariérna voľba 

40,7 44,8 44,9 57,1 30,8 46,3 49,1 42,0 40,3 

Vnímanie 
podnikateľov 
a ich statusu 

63,0 38,5 52,3 71,4 53,3 62,5 39,6 58,3 51,6 

Zdroj: Dáta GEM 2011 až 2015, vlastné spracovanie autorov 

Ako vyplýva z výsledkov uvedených v tabuľke 3.19, pri vybraných postojoch 

možno sledovať vzorce naznačujúce súvislosti s reštartom podnikania po jeho 

predošlom prerušení. Najvýraznejšie rozdiely možno sledovať v prípade 

podnikateľského sebavedomia reprezentovaného vnímanim vlastných schopností 

pre podnikanie. Reštartovaní podnikatelia sa vyznačujú veľmi vysokým 

sebavedomím z tohto pohľadu, keď v poslednom roku a najmä v priemere za 

sledované obdobie rokov 2011 až 2015 až deväť z desiatich reštartovaných 

podnikateľov indikovalo dôveru vo vlastné podnikateľské schopnosti. V prípade 

jednotlivcov po prerušení podnikania bez reštartu či jeho potenciálu sledujeme 

nižšie sebahodnotenie. Stále je však vysoké oproti celkovej populácii, čo možno 

pripisovať efektu učenia sa a nadobúdania podnikateľských skúseností v predošlom 

prerušenom podnikaní. Napriek zmenám identifikovaným v poslednom roku 

možno na základe hodnotenia priemeru v sledovanom období rokov 2011 až 2015 

identifikovať vzťah aj s vnímaním podnikateľských príležitostí a strachom zo 

zlyhania. V prípade prvého menovaného atribútu možno sledovať o polovicu vyššiu 

mieru vnímania dobrých príležitostí na podnikanie u reštartovaných podnikateľov 

na rozdiel od jednotlivcov bez návratu na podnikateľskú dráhu po jej prerušení. 

Podobne vysoká ako u reštartovaných podnikateľov je navyše miera vnímania 

príležitostí aj u potenciálne reštartovaných podnikateľov. V prípade strachu zo 

zlyhania vidíme rastúci strach zo zlyhania v súvislosti s mierou odklonu od 

podnikania po jeho prerušení. Kým v prípade reštartovaných podnikateľov 

indikovalo strach zo zlyhania len niečo vyše štvrtina respondentov, pri potenciálne 

reštartovaných to bola už necelá tretina, a pri jednotlivcoch bez reštartu či jeho 

potenciálu až takmer polovice respondentov. Vzhľadom na to, že častým dôvodom 

prerušenia podnikania je aj zlyhanie, schopnosť vysporiadať sa s ním sa pre 
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znovuzapojenie sa do podnikania javí ako veľmi dôležitá. Na rozdiel od 

individuálnych postojov, v prípade spoločenských postojov k podnikaniu, v našom 

prípade vnímania podnikania ako vhodnej kariérnej voľby a vnímania vysokého 

spoločenského statusu podnikateľov výsledky nenaznačujú konzistetný vzorec 

odlišujúci reštartovaných podnikateľov od potenciálne reštartovaných, či 

jednotlivcov bez reštartu, či jeho potenciálu. V prípade záujmu o podporu reštartu 

podnikania by tak pozornosť mala byť venovaná primárne individuálnym atribútom 

so zameraním na rozvoj schopnosti vnímať a vytvárať podnikateľské príležitosti, 

rozvoj podnikateľských zručností a schopností, či primerané hodnotenie 

a preberanie rizika vplývajúce na strach zo zlyhania v podnikaní. 

3.5 Intrapreneurship - podnikateľská aktivita zamestnancov 
(EEA) 

Dynamika a turbulencia súčasnej doby znalostnej ekonómie núti už existujúce 

firmy byť čoraz viac podnikateľskými, a teda hľadať príležitosti, ktoré im prinesú 

komparatívne výhody. Z tohto hľadiska sa čoraz viac zdôrazňuje potreba venovať 

pozornosť rozvoju podnikania v rámci organizácií (intrapreneurship). GEM od roku 

2011 skúma intrapreneurship ako podnikateľské aktivity zamestnancov 

v organizáciách, v ktorých pracujú (EEA). Podnikanie totiž nie je už viac 

vnímané len ako samostatná činnosť nezávislého podnikateľa. Čoraz viac sa začína 

klásť dôraz na využívanie podnikateľského myslenia a zavádzanie podnikateľských 

aktivít aj do organizácií. Intrapreneurship vedie k inováciám v produktoch, službách 

či procesoch, a taktiež napomáha organizáciám rozširovať sa a rásť a tvoriť tak 

bohatstvo pre všetkých jej stakeholderov. Nový koncepčný model GEM (kapitola 1) 

definuje tri sektory podnikateľskej aktivity: 

1. počiatočná podnikateľská aktivita (TEA),  

2. sociálna podnikateľská aktivita (SEA),  

3. podnikateľská aktivita zamestnancov (EEA). 

Z doterajších výskumov GEM vyplynulo, že práve EEA a TEA sú dôležitými 

súčasťami celkovej podnikateľskej aktivity a kapacity podnikania v krajine. EEA má 

významnú pozíciu najmä v ekonomicky rozvinutých krajinách, kde je viac 

príležitostí zamestnať sa v organizáciách a tie, z dôvodov uvedených vyššie, 

podporujú podnikateľskú aktivitu zamestnancov. Sú známe zistenia, že 

v ekonomicky menej vyspelých krajinách je TEA najvyššia a EEA najnižšia, zatiaľ čo 

pre vyspelé ekonomiky platí opak (Singer et al., 2015, s. 52).  

Meranie intrapreneurshipu sa v modeli GEM realizuje podľa širšej a užšej 

definície (Bosma, 2012). Podľa širšej definície sa podnikateľské aktivity vzťahujú 

na tých zamestnancov, ktorí za posledné tri roky aktívne participovali a mali vedúcu 

úlohu najmenej v jednej z nasledujúcich fáz: vývoj myšlienky pre novú aktivitu 

a/alebo prípravu a implementáciu novej aktivity. Užšia definícia sa vzťahuje na 
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tých zamestnancov organizácie, ktorí sú v súčasnosti súčasťou týchto nových aktivít. 

Títo zamestnanci sú teda podskupinou tých, ktorí sú obsiahnutí v širšej definícii.22 

Obrázok 3.2: Proces podnikania, jeho komponenty vrátane podnikateľskej 
aktivity zamestnancov (EEA) 

 

Zdroj: Global Entrepreneurship Monitor 2011, Extended Report s. 54 

Obrázok 3.2 zobrazuje možný vplyv dvoch základných fáz vnútorného 

podnikania zamestnancov na formovanie budúcej externej podnikateľskej aktivity. 

Ide totiž o to, že vnútorná podnikateľská aktivita zamestnancov vytvára predpoklady 

pre ich možné budúce zapojenie sa do externej podnikateľskej aktivity – teda 

fungovania ako podnikateľov. 

Z výsledkov prieskumu podnikateľskej aktivity zamestnancov (EEA) na 

Slovensku (tabuľka 3.20) vyplýva, že jej hodnoty sa v priebehu rokov 2011 – 2015 

dosť významne menili. Po pomerne úspešnom roku 2014 došlo k dosť radikálnemu 

zníženiu tejto aktivity v roku 2015 a to u všetkých sledovaných ukazovateľov. 

V tomto roku sa dosiahli dokonca hodnoty, ktoré sú pod päťročným priemerom. 

  

                                                   
22 Podľa obidvoch definícií sa meria EEA ako percento účasti v podnikateľskej aktivite zamestnancov 

a to buď z populácie alebo zo zamestnancov celkom. 

Potenciálni intrapreneuri: 

Individuálna motivácia, 

prostredie organizácie, 

inštitucionálna motivácia

Vývoj ideí Príprava a využitie

Fázy vnútropodnikového podnikania

(TEA) Celková počiatočná podnikateľská 

aktivita
Potenciál podnikania: 

Očakávania, schopnosti, 

strach zo zlyhania, 

Spoločenská klíma

Zámer 

podnikať

Rodiaci sa 

podnikatelia

Noví

podnikatelia

Etablovaní 

podnikatelia

Ukončenie 

podnikaniaFázy podnikania



 

106 

Tabuľka 3.20: Podnikateľská aktivita zamestnancov (EEA) na Slovensku 
v rokoch 2011 až 2015 

 

Širšia definícia EEA  
(aktivity za posledné 3 roky) 

Užšia definícia EEA  
(v súčasnosti zapojení do aktivít) 

% dospelej 
populácie 

% 
zamestnancov 

% dospelej 
populácie 

% 
zamestnancov 

Slovensko 2015 3,6 6,0 3,1 5,1 

Slovensko 2014 4,9 8,4 4,3 7,4 

Slovensko 2013 4,4 7,7 3,7 6,5 

Slovensko 2012 4,6 8,4 3,8 7,0 

Slovensko 2011 3,4 6,5 2,7 5,2 

Priemer 2011 - 2015 4,2 7,4 3,5 6,2 

Zdroj: Dáta GEM 2011 – 2015, vlastné spracovanie autorov 

Z medzinárodného porovnania (tabuľka 3.21) vyplýva, že Slovensko sa dostalo 

pod priemer Európy, ako aj krajín, ktorých rozvoj je založený na inováciách. 

Intrapreneurship na Slovensku si vyžaduje špeciálnu pozornosť aj z hľadiska 

výskumu. Ide totiž o potrebu objasniť pomerne rozsiahle medziročné zmeny 

v dynamike hodnotených ukazovateľov. V tomto prípade sa takisto Slovensko 

významne odchyľuje od krajín, ktorých rozvoj je založený na inováciách, teda 

skupiny, kde z hľadiska makroekonomického rozvoja je oficiálne začlenené. 

Tabuľka 3.21: Podnikateľská aktivita zamestnancov 
v rokoch (EEA) 2014 a 2015 

 

Širšia definícia EEA  
(aktivity za posledné 3 roky) 

Užšia definícia EEA  
(v súčasnosti zapojení do 

aktivít) 

% 
dospelej 

populácie 

% 
zamestnan-

cov 

% 
dospelej 

populácie 

% 
zamestnan-

cov 

Slovensko 2015 3,6 6,0 3,1 5,1 

Slovensko 2014 4,9 8,4 4,3 7,4 

Priemer Európa 2015 4,5 7,2 3,5 5,7 

Priemer Európa 2014 4,5 7,4 3,4 5,8 

Priemer inovatívne 
krajiny 2015 5,1 7,9 4,0 6,2 

Priemer inovatívne 
krajiny 2014 5,3 8,2 4,2 6,4 

Zdroj: Dáta GEM 2015 a 2014, vlastné spracovanie autorov 
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4 Dynamika a medzinárodné porovnanie podnikateľského 

profilu a ašpirácie Slovákov 

Dôležitou súčasťou poznania podnikania v príslušnej krajine sú sociálno-

demografické charakteristiky podnikateľov, ktoré tvoria podnikateľský profil, ale aj 

ich ašpirácie. V ďalších častiach tejto publikácie prezentujeme analýzu dynamiky 

slovenských podnikateľov, ktorí sa nachádzajú v počiatočnej fáze podnikania a to 

z hľadiska jednotlivých komponentov podnikateľského profilu, ako aj ašpirácií a to 

za roky 2011 - 2015. 

4.1 Sociálno-demografický profil v rámci počiatočnej 
podnikateľskej aktivity (TEA) 

Sociálno-demografický profil slovenských podnikateľov charakterizujeme 

podľa vekovej, vzdelanostnej a príjmovej štruktúry a to z hľadiska dynamiky vývoja 

za roky 2011 - 2015, ako aj medzinárodného porovnania s krajinami, ktoré sú pre 

Slovensko benchmarkmi. 

4.1.1 Pohlavie 

Sociálno-demografický profil slovenských podnikateľov zapojených do 

počiatočnej fázy podnikania (TEA) z hľadiska pohlavia hodnotíme na základe dvoch 

vyššie uvedených hľadísk a to časová dynamiky a medzinárodný kontext. V prvom 

rade pri pohľade na graf 4.1 a tabuľku 4.1 je evidentná zásadná prevaha mužov 

oproti ženám. V roku 2015 sa do podnikania v počiatočnej fáze zapojilo 13,0 % 

mužov, čo je síce medziročne o 1,4 percentuálneho bodu menej ako v roku 2014 

(14,4 %) avšak je to dvojnásobne viac ako u žien, ktorých sa do tejto fázy podnikania 

zapojilo 6,5 %. Rovnako u žien nastal mierny pokles v TEA v porovnaní s rokom 

2014 (7,4 %). Táto mierne klesajúca dynamika u oboch pohlaví sa následne prejavila 

aj v celkovom medziročnom poklese TEA z 10,9 % na 9,6 % v porovnaní s rokom 

2014. U mužov je z hľadiska vývoja ukazovateľa TEA rok 2015 napriek miernemu 

medziročnému poklesu stále pozitívnym výsledkom pri medzinárodnom porovnaní, 

hoci priemerne v rokoch 2011 - 2015 sa do počiatočnej podnikateľskej aktivity 

zapojilo na Slovensku 14,6 % mužov. Z hľadiska podnikania žien na Slovensku je 

rovnako mierny pokles TEA na úroveň 6,5 % žien zapojených do počiatočného 

podnikateľského procesu pod priemerom Slovenska v rokoch 2011 - 2015 na úrovni 

7,2 %  

V medzinárodnom porovnaní Slovensko porovnávame s krajinami V5 

a krajinami Európy zapojenými do Globálneho monitora podnikania. Zapojenie 

mužov do počiatočnej podnikateľskej aktivity na Slovensku je najvyššie spomedzi 

krajín V5 pričom priemerne sa v roku 2015 vo V5 do TEA zapojilo 11,1 % mužov. Pri 

porovnaní s Európou sa Slovensko radí medzi krajiny s najvyšším percentom mužov 

v TEA, pričom len v troch krajinách Európy, Rumunsku (14,2 %), Estónsku (16,6 %) 
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a Lotyšsku (18,6 %) je toto percento vyššie. Priemerne je v Európe do TEA 

zapojených 10,1 % mužov. Podnikanie žien v počiatočnej fáze je v rámci Európy 

fenoménom, ktorému sa venuje značná pozornosť. Politiky a programy zamerané na 

inkluzivitu podnikania žien sa snažia docieliť rovnosť príležitostí a odstrániť bariéry, 

ktoré ženám v podnikaní bránia. Percento žien zapojených do podnikania 

v počiatočnej fáze je v priemere 5,4 %, čo je približne polovica v porovnaní 

s opačným pohlavím. Slovensko je v rámci regiónu V5 v tomto ohľade opäť vedúcou 

krajinou, pričom v priemere je vo V5 do TEA zapojených 5,3 % žien vo veku 18 - 64 

rokov. Rovnako aj v rámci Európy je Slovensko so 6,5 % nad priemerom, a v poradí 

je šiestou krajinou s najvyšším percentom žien zapojených do počiatočnej fázy 

podnikania. Na prvom mieste v Európe sa nachádza opäť Lotyšsko s 9,8 %, naopak 

na chvoste Európy je Bulharsko, kde len 2,9 % žien začína podnikať. 

Graf 4.1: TEA podľa pohlavia v rokoch 2011 – 2015 

 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 

Tabuľka 4.1: TEA podľa pohlavia v medzinárodnom porovnaní v roku 2015 

Rok 2015 TEA 15 muži (%) TEA 15 ženy (%) 

Slovensko 13,0 6,5 

Priemer V5 11,1 5,3 

Priemer Európa 10,1 5,4 

Priemer inovatívne krajiny 10,7 6,2 

Priemer GEM 15,4 11,1 

Zdroj: Dáta GEM 2015, vlastné spracovanie autorov 
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4.1.2 Vek 

Pri pohľade na distribúciu podnikateľskej aktivity vo vekových kategóriách sa 

do istej miery opäť pozeráme na inkluzivitu znevýhodnených skupín obyvateľstva, 

medzi ktoré sú v rámci Európy radené nie len ženy, ale aj seniori či mladí ľudia. 

Využitie potenciálu, ktorý tieto skupiny obyvateľstva v sebe ukrývajú je dôležitým 

krokom k ekonomickému rastu, ale aj ku sociálnej kohézii.  

Z hľadiska medziročnej dynamiky TEA a vekového profilu slovenských 

podnikateľov zapojených do počiatočnej podnikateľskej aktivity, sa celkový pokles 

TEA prejavil najvýznamnejšie v najmladšej vekovej skupine obyvateľstva vo veku 

18 - 24 rokov (tabuľky 4.2 a 4.3). V porovnaní s 18,2 % mladých začínajúcich 

podnikateľov v roku 2014 sa v roku 2015 do TEA zapojilo v tejto vekovej kategórii 

len 12,1 % mladých. Napriek výraznému poklesu sú mladí Slováci v porovnaní s V5 

(7,9 %) ako aj s Európou (7,2 %) oveľa podnikavejší, a Slovensko sa radí na štvrté 

miesto v Európe z hľadiska zapojenia sa najmladšej vekovej kategórie do TEA. 

Mierny pokles TEA nastal aj vo vekovej kategórii 25 - 34 rokov (zo 14,4 % na 12,7 %) 

a 45 - 54 rokov (z 8,9 % na 7,3 %). V oboch týchto vekových kategóriách je zapojenie 

Slovákov do TEA mierne nad priemerom Európy ako aj regiónu V5 (tabuľka 4.2). 

V skupine obyvateľstva vo veku 35 - 44 rokov nastal v porovnaní s rokom 2014 

nárast podnikateľskej aktivity v počiatočnom štádiu (z 10,4 % na 12,8 %). 

V porovnaní s priemerom krajín V5 (9,9 %) ako aj s Európou (9,5 %) je na Slovensku 

do TEA zapojených viac ľudí v strednom veku. Slovensko sa tak radí na štvrté miesto 

v rámci Európy (a prvé v rámci V5).  

Skupina seniorov v rámci podnikania, z hľadiska metodiky GEM vo veku 

55 - 64 rokov, je na Slovensku dlhodobo problematickou. Medziročná dynamika 

podnikateľskej aktivity v rámci TEA v tejto kategórii zaznamenala len minimálnu 

zmenu nadol, o jednu desatinu percentuálneho bodu z 3,6 % na 3,5 %, čo je 

konzistentné aj s priemerom rokov 2011 - 2015 na úrovni 3,5 %. Snaha o inklúziu 

seniorov v TEA by mala byť na Slovensku témou, ktorej sa venuje viac pozornosti. 

V porovnaní s krajinami V5 má nižšie percento seniorov zapojených do TEA len 

Slovinsko (2,0 %), ktorého celková TEA však dosahuje len 5,9 % a teda je logické, že 

vo všetkých vekových kategóriách bude pod priemerom V5, s nižším zapojením do 

TEA ako u Slovákov. Slovensko má naopak v rámci V5 najvyššiu celkovú počiatočnú 

podnikateľskú aktivitu, a teda nízke zapojenie seniorov v porovnaní s krajinami 

regiónu je preto markantnejšie. Rovnako aj v porovnaní s Európskymi krajinami 

slovenskí seniori podnikajú menej, pričom v priemere je do TEA v Európe 

zapojených 4,2 % populácie vo vekovej skupine seniorov. Najvyššie zapojenie 

seniorov do podnikania v počiatočnej fáze má v rámci Európy Írsko (7,6 %) 

a Luxembursko (7,2 %), ktoré sú dlhodobo príkladom politík inkluzívneho 

podnikania seniorov. 
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Graf 4.2: TEA vo vekových kategóriách na Slovensku v rokoch 2011 – 2015 

 

Zdroj: Dáta GEM 2014 a 2015, vlastné spracovanie autorov 

Tabuľka 4.2: TEA vo vekových kategóriách v medzinárodnom 
porovnaní v roku 2015 

TEA 2015 (%) 
Veková kategória 

18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 

Slovensko 12,1 12,7 12,8 7,3 3,5 

Priemer V5 7,9 11,9 9,9 7,1 3,6 

Priemer Európa 7,2 10,4 9,5 7,1 4,2 

Priemer IDC 7,5 10,8 10,2 8,0 5,2 

Priemer GEM 11,2 16,3 15,4 12,7 8,8 

Zroj: Dáta GEM 2015, vlastné spracovanie autorov 

Tabuľka 4.3: TEA vo vekových kategóriách na Slovensku v rokoch 2011 - 2015 

TEA (%) 18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 

Slovensko 2015 12,1 12,7 12,8 7,3 3,5 

Slovensko 2014 18,2 14,4 10,4 8,9 3,6 

Slovensko 2011 - 2015 13,2 14,9 12,8 9,4 3,5 

Priemer V5 2015 7,9 11,9 9,9 7,1 3,6 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 
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vzťah medzi schopnosťou, respektíve odhodlanosťou začať podnikať, a vplyvom 

vzdelávacieho systému. Z hľadiska metodiky GEM sa na dosiahnuté vzdelanie 

pozeráme cez štyri vzdelanostné kategórie (tabuľky 4.4 a 4.5). Z hľadiska priemeru 

rokov 2011 - 2015 bolo na Slovensku do TEA percentuálne zapojených najviac 

obyvateľov v kategórii vysokoškolsky vzdelaných (15,0 %) a najnižšie zapojenie do 

podnikania v počiatočnej fáze naopak v skupine so základným vzdelaním (7,4 %). 

Dynamika v jednotlivých skupinách v rokoch 2014 a 2015 však nenaznačuje 

tento trend. V kategórii vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov bolo v roku 2015 do 

podnikania zapojených 10,9 % obyvateľov, čo je zásadný pokles oproti roku 2014 

(14,0 %). Tento pokles z medzinárodného hľadiska znamená posun Slovenska pod 

Európsky priemer v tejto kategórii, ktorý je na úrovni 11,4 % o v regióne V5 zostáva 

Slovensko naďalej nad priemerom (9,8 %). Najvyššie percento vysokoškolsky 

vzdelaných podnikateľov v rámci Európy je v Rumunsku (22,2 %) a v Luxembursku 

(15,6 %). V roku 2015 bola kategóriou s najvyšším percentom populácie zapojenej 

do TEA na Slovensku kategória s dosiahnutým maturitným a pomaturitným 

vzdelaním, pričom v porovnaní s rokom 2014 (12,3 %) sa do počiatočnej 

podnikateľskej aktivity zapojilo 15,6 % obyvateľov s týmto stupňom vzdelania. 

Nárast podnikateľskej aktivity v tejto skupine obyvateľstva dostal Slovensko na 

tretie miesto v rámci Európy za Lotyšskom (16,8 %) a Estónskom (17,7 %), a nad 

priemer tak V5 (11,1 %), Európy (9,6 %) ale aj sveta (15,3 %), teda všetkých krajín 

zapojených do výskumu GEM v roku 2015.  

Zásadný pokles nastal v kategórii obyvateľstva s dosiahnutým stredoškolským 

vzdelaním a to tak medziročný, kde v porovnaní s 11,5 % v roku 2014 poklesol v roku 

2015 na 7,1 %, ale aj v porovnaní s priemerom rokov 2011 - 2015 (11,2 %). 

Z medzinárodného hľadiska, v rámci regiónu V5 ale aj Európy je však takáto úroveň 

podnikateľskej aktivity celkom prirodzená, pričom priemerne sa v krajinách V5 do 

TEA v tejto kategórii zapojilo rovnako 7,1 % a v Európe 7,0 % obyvateľov. Kategória 

obyvateľov so základným vzdelaním bola v uplynulých piatich rokoch na Slovensku 

zapojená do podnikania v počiatočnej fáze najmenej. Nárast TEA v tejto kategórii 

v kontexte poklesu podnikania v kategórii obyvateľov so stredoškolským vzdelaním 

tak prvý krát posunul kategóriu obyvateľov so základným vzdelaním nad 

stredoškolsky vzdelaných. Medziročne vzrástlo percento obyvateľov zapojených do 

TEA zo 6,6 % na 7,5 % (tabuľka 4.5). Nárast podnikateľskej aktivity obyvateľov so 

základným vzdelaním posúva Slovensko nad priemer regiónu V5 (5,3 %) ako aj 

Európy (4,3 %). Slovensko je v tejto kategórii v porovnaní s krajinami Európy na 

treťom mieste za prvým Holandskom, v ktorom podniká 11,7 % obyvateľov so 

základným vzdelaním v rámci TEA. 
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Tabuľka 4.4: TEA vo vzdelanostných kategóriách v medzinárodnom 
porovnaní v roku 2015 

TEA 
Vzdelanie 2015 (%) 

Základné Stredné Maturitné a pomaturitné Vysokoškolské 

Slovensko 7,5 7,1 15,6 10,9 

Priemer V5 5,3 7,1 11,1 9,8 

Priemer Európa 4,3 7,0 9,6 11,4 

Priemer IDC 5,8 6,9 10,0 12,0 

Priemer GEM 10,5 12,4 15,3 17,3 

Zdroj: Dáta GEM 2015, vlastné spracovanie autorov 

Tabuľka 4.5: TEA vo vzdelanostných kategóriách na Slovensku 
v rokoch 2011 - 2015 

TEA 

Vzdelanie (%) 

Základné Stredné 
Maturitné 

a pomaturitné Vysokoškolské 

Slovensko 2015 7,5 7,1 15,6 10,9 

Slovensko 2014 6,6 11,5 12,3 14,0 

Slovensko 2011-2015 7,4 11,2 14,1 15,0 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 

Graf 4.3: TEA vo vzdelanostných kategóriách na Slovensku 
v rokoch 2011 - 2015 

 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 
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4.1.4 Príjem 

Z hľadiska metodiky GEM demografický profil obyvateľstva dopĺňa 

socioekonomický pohľad, skúmaný cez príjem obyvateľstva. Populácia je na základe 

kumulovaného príjmu domácnosti rozdelená na tri príjmové skupiny. Počiatočnú 

podnikateľskú aktivitu obyvateľstva tak môžeme pozorovať z hľadiska vplyvu 

príjmu domácností (tabuľka 4.6 a graf 4.4). Podnikateľská aktivita tak na Slovensku 

ako aj vo zvyšku Európy je tradične doménou najvyššej príjmovej kategórie. V rámci 

Slovenska sa v najvyššej príjmovej kategórii do TEA zapojilo v roku 2015 14,7 % 

obyvateľov, čo znamená mierny pokles v porovnaní s rokom 2014 (15,1 %). 

Z hľadiska trendu uplynulých rokov je táto hodnota mierne nad priemerom rokov 

2011 - 2015 (13,2 %). V rámci regiónu V5 je v tejto príjmovej kategórii do podnikania 

zapojených v priemere 12,8 % obyvateľov, pričom v Poľsku je táto kategória 

dominantnou (16,4 %). V rámci Európy je do TEA v tejto skupine zapojených 11,2 % 

populácie, s najvyšším percentom obyvateľov s vysokým príjmom podnikajúcim 

v rámci TEA v Lotyšsku (23,2 %). 

V prostrednej príjmovej kategórii nastal zásadný pokles podnikateľskej 

aktivity a to z 11,2 % na 7,7 % populácie zapojenej do TEA, pričom priemerne 

v uplynulých piatich rokoch v strednej príjmovej kategórii podnikalo 8,4 % 

Slovákov. V rámci medzinárodného porovnania je zapojenie skupiny strednej vrstvy 

obyvateľstva do podnikania na úrovni Slovenska priemerom. V porovnaní 

s regiónom V5, v ktorom podniká v rámci TEA 6,9 % a priemerom Európy na úrovni 

7,5 % je Slovensko mierne nad priemerom. Najvyššie zapojenie strednej vrstvy do 

TEA má Lotyšsko (12,3 %) a Estónsko (11,7 %), naopak najnižšie je v Nemecku 

(4,3 %) a Taliansku (4,3 %).  

Tabuľka 4.6: TEA v príjmových kategóriách na Slovensku 
a v medzinárodnom porovnaní v rokoch 2011 - 2015 

 Príjem dolných 
33 % (%) 

Príjem stredných 
33 % (%) 

Príjem horných 
33 % (%) 

Slovensko 2015 4,8 7,7 14,7 

Slovensko 2014 6,2 11,2 15,1 

Slovensko 2011 - 2015 4,7 8,4 13,2 

Priemer V5 4,8 6,9 12,8 

Priemer Európa 5,5 7,5 11,2 

Priemer IDC 6,4 8,5 10,9 

Priemer GEM 10,9 13,5 16,4 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 

V najnižšej príjmovej kategórii nastal v rámci Slovenska medziročne pokles 

o 1,4 percentuálneho bodu zo 6,2 % v roku 2014 na 4,8 % v roku 2015. Táto úroveň 

je mierne nad priemerom uplynulých piatich rokov (4,7 %), a na úrovni priemeru 

regiónu V5 (4,8 %). V rámci Európy sa do podnikania v počiatočnej fáze zapojilo 
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v roku 2015 v priemere 5,5 % populácie v najnižšej príjmovej kategórii, teda viac ako 

na Slovensku. Najvyššie zapojenie do TEA v tejto kategórii má Luxembursko 

(11,8 %) a Írsko (10,5 %). Zároveň majú obe tieto krajiny ako jedny z mála v Európe 

rovnaký respektíve veľmi vyrovnaný podiel zapojenia sa do podnikania v rámci 

všetkých príjmových skupín. Trend vyššieho zapojenia bohatších skupín 

obyvateľstva do podnikateľskej aktivity svedčí o bariérach, ktoré je nutné v rámci 

sociálnej kohézie identifikovať a následne prijímať politiky a tvoriť programy, ktoré 

tieto bariéry odstránia. Práve Luxembursko a Írsko môžu byť pre slovenských 

tvorcov politík v tomto ohľade príkladom. 

Graf 4.4: TEA v príjmových kategóriách na Slovensku v rokoch 2011 - 2015 

 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 

Na základe uvedených demografických charakteristík, by sa mohlo zdať, že 

profil typického slovenského podnikateľa je muž vo veku 35 - 44 rokov s maturitným 

respektíve pomaturitným vzdelaním, patriaci do najvyššej príjmovej skupiny. 

Takýto stereotypný pohľad na podnikateľskú realitu je však v rozpore s princípom 

inkluzivity, ktorý sa snaží zahrnúť do podnikateľskej aktivity všetky skupiny 

obyvateľstva. Na základe uvedených demografických charakteristík slovenských 

začínajúcich podnikateľov však vieme identifikovať skupiny, pre ktoré je existencia 

podporných programov zameraných na podnikanie najužitočnejšou. Medzi tieto 

skupiny na Slovensku patria predovšetkým ženy, seniori a najnižšia príjmová 

kategória. 
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4.2 Podnikateľské ašpirácie Slovákov: inovácie, zahraničný 
obchod a odvetvia 

Z hľadiska metodiky GEM skúmame okrem aktivity začínajúcich 

a etablovaných podnikateľov a ich profilu taktiež ašpirácie Slovenských 

podnikateľov a ich porovnanie z hľadiska dynamiky vývoja ašpirácií, ako aj pozície 

v rámci Európy. V rámci ašpirácií slovenských podnikateľov sa zameriavame na 

kľúčové ukazovatele, medzi ktoré radíme inovatívnu činnosť podnikateľov, 

zameranie a prenikanie na zahraničné trhy a zapojenie sa do odvetvia. 

4.2.1 Inovačná činnosť 

V rámci inovačnej činnosti podnikateľov sledujeme viacero indikátorov a to 

tak z hľadiska aktívnej inovácie – teda kombinácie nového produktu a nového trhu, 

ako aj pasívnej inovácie zameranej na využívanie nových technológií. Dynamika 

podnikateľskej aktivity z hľadiska aktívnej inovácie u začínajúcich podnikateľov, 

ako je možné pozorovať v tabuľke 4.7 medziročne u slovenských podnikateľov 

markantne poklesla. V porovnaní s 33,9 % inovatívnych začínajúcich podnikateľov 

v roku 2014, poklesla aktívna inovačná činnosť viac než o tretinu na 20,7 % v roku 

2015. Porovnanie s priemerom v rokoch 2011 - 2015 opäť poukazuje na pokles tohto 

ukazovateľa. V rámci Európy si Slovensko na základe medziročného poklesu 

pohoršilo svoju pozíciu. Percento aktívne inovatívnych začínajúcich podnikateľov 

na Slovensku je ako dôsledok tohto poklesu pod priemerom v rámci V5 (23,1 %) ako 

aj v rámci Európskych krajín (27,9 %), čo predstavuje medziročne posun z 9. na 18. 

miesto v rámci Európy (tabuľka 4.7). Za zmienku stojí skutočnosť, že medzi 

najinovatívnejších európskych podnikateľov v počiatočnej fáze patria občania 

Luxemburska, kde až 48,5 % začínajúcich podnikateľov participuje v aktívnej 

inovačnej činnosti. Naopak, najmenej inovatívnymi sú začínajúci podnikatelia 

v Bulharsku s 8,6 %. 

Dynamika v rámci inovatívnej činnosti u etablovaných podnikateľov na 

Slovensku má opačný charakter. Ako je možné vidieť v tabuľke 4.7, aktívnu inováciu 

je možné pozorovať u 14,0 % etablovaných podnikateľov, čo je takmer dvojnásobok 

v porovnaní s rokom 2014 (7,7 %). Zároveň je to nárast aj v porovnaní s priemerom 

rokov 2011 – 2015, ktorý predstavuje 10,0 %. V medzinárodnom porovnaní v tomto 

indikátore sa Slovensko posunulo nad priemer skupiny V5 (12,7 %), a vyrovnalo 

priemer Európy (14,0 %). Rovnako ako u začínajúcich podnikateľov, krajinou 

s najvyšším podielom etablovaných podnikateľov zapojených do aktívnej inovácie je 

Luxembursko s 28,1 %. Naopak, krajinou s najnižším podielom etablovaných 

inovatívnych podnikateľov je Maďarsko so 4,2 %.  

Z hľadiska pasívnej inovácie, čiže využívania nových technológií si začínajúci 

podnikatelia na Slovensku v porovnaní s rokom 2014 polepšili o 4,7 percentuálnych 

bodov, čo znamená, že 29,0 % začínajúcich podnikateľov využíva najnovšie 

dostupné technológie (v porovnaní s 24,3 %). Nárast pasívne inovatívnych 

podnikateľov je evidentný aj v porovnaní s priemerom rokov 2011 - 2015, ktorý 
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predstavuje 21,8 %. Podiel začínajúcich podnikateľov využívajúcich technológie 

staré 1 - 5 rokov zostal prakticky nezmenený s minimálnym nárastom, pričom 

dynamika v porovnaní s priemerom rokov 2011 - 2015 je pozitívna. Nárast 

etablovaných podnikateľov využívajúcich najnovšie technológie je podstatne vyšší 

v porovnaní so začínajúcimi podnikateľmi. Medziročne sa percento etablovaných 

podnikateľov v tejto skupine zvýšilo viac ako dvojnásobne, zo 7,1 % v roku 2014 na 

20,2 % v roku 2015, a tento pozitívny trend je možné sledovať aj v porovnaní 

s päťročným priemerom na úrovni 12,8 %. V skupine podnikateľov využívajúcich 

staršie technológie (1 - 5 rokov) nastal taktiež nárast z 15,4 % v roku 2014 na 21,1 % 

v roku 2015. Následne v skupine etablovaných podnikateľov, ktorí nevyužívajú 

žiadne nové technológie, nastal celkom logicky zásadný medziročný pokles zo 77,6 % 

na 58,8 %. 

4.2.2 Zahraničná orientácia podnikateľov 

Dôležitým ukazovateľom ašpirácií podnikateľov je, okrem ich orientácie na 

inovácie z hľadiska metodiky GEM, zameranie na zahraničný obchod. V tomto 

ohľade je zaujímavé sledovať tak podnikateľov s vysokým percentom tržieb 

pochádzajúcich od zahraničných klientov, ako aj podnikateľov bez zahraničnej 

orientácie. Schopnosť a odhodlanosť podnikateľov predávať produkty a služby za 

hranice krajiny sú dôležitým faktorom pozitívne vplývajúcim nielen na rast 

ekonomiky, obchodnej bilancie a HDP, ale taktiež predstavujú dôležitý zdroj rastu 

pre malé a stredné podniky. V Európe je cezhraničný obchod výrazne zjednodušený 

čo má pozitívny vplyv na internacionalizáciu malých a stredných podnikateľov.  

Prostredníctvom pohľadu na podiel tržieb pochádzajúcich zo zahraničia je 

možné klasifikovať podnikateľov na tých, ktorí sú zameraní výlučne na národný trh 

(nemajú žiadnych zákazníkov v zahraničí) a tých, u ktorých zameranie na 

zahraničných zákazníkov dosahuje 25 % až 75 %. 

Z tabuľky 4.7 je možné vidieť, že tržby začínajúcich podnikateľov na Slovensku 

pochádzajú predovšetkým od domácich zákazníkov, pričom 15,3 % nemá žiadnych 

zákazníkov v zahraničí, čo predstavuje mierny nárast v porovnaní s rokom 2014. 

Najvyšší podiel začínajúcich podnikateľov, teda až 63,9 % má menej než 25 % 

zahraničných klientov (respektíve menej než 25 % jeho tržieb pochádza od 

zákazníkov zo zahraničia). Z hľadiska medziročnej dynamiky to predstavuje mierny 

pokles, v roku 2014 predstavovala táto skupina podnikateľov 66,2 %. Vyššia 

zahraničná orientácia u začínajúcich podnikateľov na Slovensku, s 25 – 75 % tržieb 

zo zahraničia, zaznamenala v roku 2015 mierny nárast. V roku 2014 do tejto skupiny 

spadalo 13,0 % začínajúcich podnikateľov pričom v roku 2015 je to 14,8 %. Tento 

nárast predstavuje posun aj v porovnaní s päťročným priemerom rokov 2011 - 2015, 

ktorý je na úrovni 13,7 %. V skupine s vysokou zahraničnou orientáciou, 

u začínajúcich podnikateľov s viac ako 75 % tržieb pochádzajúcimi od zahraničných 

klientov, nastal medziročne mierny pokles, zo 6,3 % na 6,0 %. Pri porovnaní 

s Európou sú začínajúci podnikatelia na Slovensku na tom horšie. Napriek 
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medziročnému poklesu európskeho priemeru v tomto ukazovateli z 9,7 % na 7,4 % 

sa Slovensko nachádza pod priemerom.  

Z hľadiska medzinárodného porovnania slovenských začínajúcich 

podnikateľov so zvyškom Európy ako aj V5 má Slovensko dobrú pozíciu. Ako 

z tabuľky 4.8 vyplýva, teda pri porovnaní podnikateľov bez zahraničných 

zákazníkov, je zrejmé, že Slovensko je krajina so značne otvorenou ekonomikou. 

Priemer Európy je na úrovni 40,4 % (teda v priemere až 40,4 % začínajúcich 

podnikateľov v Európe nemá žiadnych zákazníkov mimo svojej krajiny) a priemer 

V5 je na úrovni 37,9 %. Slovensko je teda v rámci Európy hlboko pod priemerom 

(15,3 % podnikateľov bez zahraničných zákazníkov) čo v tomto prípade znamená 

pozitívum. Najmenšie percento podnikateľov bez zahraničnej orientácie má 

v Európe Chorvátsko 9,9 %, a naopak, najvyššiu orientáciu na domáci trh majú 

začínajúci podnikatelia z Nórska (80,9 %). 

U etablovaných podnikateľov na Slovensku nastal mierny nárast v skupine 

s vysokou zahraničnou orientáciou ako aj v skupine bez zahraničných klientov. 

V skupine podnikateľov s viac ako 75 % tržieb pochádzajúcich od zahraničných 

klientov nastal posun zo 6,5 % na 10,6 %, čo predstavuje pozitívny trend aj pri 

pohľade na päť ročný priemer v tejto premennej, ktorý je na úrovni 7,7 %. 

V porovnaní s európskym priemerom je pozícia Slovenska lepšia, pričom v roku 

2015 bolo v Európe v priemere 6,8 % etablovaných podnikateľov v tejto kategórii.  

V skupine bez zahraničných klientov vzrástol podiel etablovaných 

podnikateľov medziročne z 24,7 % v roku 2014 na 29,2 % v roku 2015. Tento nárast 

môžeme hodnotiť ako mierny návrat k trendu, pričom priemer rokov 2011 - 2015 je 

na úrovni 31,8 %. Napriek tejto zmene zostáva Slovensko pod priemerom tak V5 

(42,6 %) ako aj Európy (43,0 %), čo nás radí medzi krajiny orientované na 

zahraničné trhy. Skôr ako pozitívny trend tak u začínajúcich ako aj u etablovaných 

podnikateľov by sme mohli túto skutočnosť z hľadiska podnikania na Slovensku 

hodnotiť ako nutnosť. Orientácia na zahraničie predovšetkým v rámci spoločného 

európskeho trhu predstavuje dôležitú súčasť profilu slovenských podnikateľov.  

4.2.3 Profil z hľadiska odvetvia 

Profil slovenských podnikateľov je možné analyzovať aj z hľadiska odvetví, 

ktoré sú na základe metodiky GEM rozdelené do štyroch kategórií: 

- poľnohospodárstvo a ťažba; 

- stavebníctvo, výroba, doprava, siete a komunikácie; 

- biznis služby; 

- služby pre konečných spotrebiteľov. 
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Tabuľka 4.7: Ašpirácie slovenských podnikateľov v rokoch 2011 – 2015 

Ukazovateľ 2015 2014 2011-2015 

Inovatívnosť (podiel na TEA a etablovaných podnikateľoch) 

Kombinácia nový produkt + nový trh (TEA) 20,7 33,9 25,3 

Kombinácia nový produkt + nový trh (etablovaní podnikatelia) 14,0 7,7 10,0 

Inovatívnosť: využívanie nových technológií (podiel na TEA) 

Najnovšie technológie 29,0 24,3 21,8 

Technológie staré 1 až 5 rokov 27,5 27,1 22,5 

Žiadne nové technológie 43,5 48,6 55,7 

Inovatívnosť: využívanie nových technológií (podiel na etablovaných podnikateľov) 

Najnovšie technológie 20,2 7,1 12,8 

Technológie staré 1 až 5 rokov 21,1 15,4 13,8 

Žiadne nové technológie 58,8 77,6 73,4 

Zahraničná orientácia: zákazníci v zahraničí (podiel na TEA) 

Viac ako 75 % 6,0 6,3 6,3 

25 % až 75 % 14,8 13,0 13,7 

Menej ako 25 % 63,9 66,2 58,5 

Žiadni 15,3 14,5 21,5 

Zahraničná orientácia: zákazníci v zahraničí (podiel na etablovaných podnikateľoch) 

Viac ako 75 % 10,6 6,5 7,7 

25 % až 75 % 13,3 12,3 11,9 

Menej ako 25 % 46,9 56,5 48,6 

Žiadni 29,2 24,7 31,8 

Odvetvová orientácia (podiel na TEA) 

Poľnohospodárstvo, ťažba 4,4 5,0 5,1 

Stavebníctvo, výroba, doprava, siete, komunikácie... 26,8 34,7 34,7 

Biznis služby 34,4 25,2 23,2 

Služby pre konečných spotrebiteľov 34,4 35,1 37,0 

Odvetvová orientácia (podiel na EB) 

Poľnohospodárstvo, ťažba 0,9 5,9 3,5 

Stavebníctvo, výroba, doprava, siete, komunikácie... 42,0 41,4 43,2 

Biznis služby 24,1 30,3 21,0 

Služby pre konečných spotrebiteľov 33,0 22,4 32,3 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 

U začínajúcich podnikateľov na Slovensku nastal podstatný nárast v kategórii 

biznis služieb (B2B) pričom v porovnaní s rokom 2014 (25,2 %) do tejto kategórie 

v roku 2015 spadá až 34,4 % podnikateľov. Podiel podnikateľov zameraných na 

biznis služby sa tak vyrovnal podielu podnikateľov zameraných na služby pre 
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konečných spotrebiteľov (B2C), ktorý rovnako v roku 2015 dosiahol 34,4 %, pričom 

medziročne mierne poklesol z 35,1 %. V kategórii, ktorá zahŕňa stavebníctvo, 

výrobu, dopravu či siete a komunikácie (súhrnná kategória založená na metodike 

GEM, (AMORÓS, J. E., BOSMA, N., 2014) nastal výrazný medziročný pokles 

z 34,7 % v roku 2014 na 26,8 % v roku 2015. Tento pokles je možné sledovať aj 

z hľadiska päťročného priemeru, ktorý je v tomto odvetví na úrovni 34,7 %. V oblasti 

poľnohospodárstva a ťažby nastal len mierny pokles z 5,0 % v roku 2014 na 4,4 % 

v roku 2015, pričom táto oblasť aj v uplynulých piatich rokoch patrila medzi 

najmenej preferované s priemerom 5,1 %. Na základe uvedených údajov môžeme 

konštatovať, že začínajúci podnikatelia sa v roku 2015 začali viac zaujímať o služby 

pre podnikateľské subjekty pričom v ostatných odvetviach nastal mierny pokles. 

U etablovaných podnikateľov nastal medziročne zásadný pokles v oblasti 

poľnohospodárstva a ťažby, kde z 5,9 % v roku 2014 poklesol podiel podnikateľov 

na 0,9 %. V kategórii stavebníctva, výroby a dopravy (súhrnná kategória) sa podiel 

etablovaných podnikateľov mierne zvýšil na úroveň 42 %, v porovnaní s 41,2 % 

v roku 2014, pričom aj v uplynulých piatich rokoch je táto kategória u etablovaných 

podnikateľov na Slovensku najvýznamnejšou (priemer rokov 2011 - 2015 je 43,2 %). 

Pokles v biznis službách na 24,1 % z 30,3 % v roku 2014 je návratom smerom 

k päťročnému priemeru, ktorý je na úrovni 21,0 %. Z tohto hľadiska môžeme 

hodnotiť aj nárast v odvetví služieb pre konečného spotrebiteľa, kde podiel 

etablovaných podnikateľov dosiahol v roku 2015 úroveň 33,0 % (päťročný priemer 

je 32,2 %) v porovnaní s 22,4 % v roku 2014.  

Tabuľka 4.8: Inovatívni podnikatelia v Európe 

Krajina 

Inovatívni začínajúci (TEA) 
podnikatelia 

Inovatívni etablovaní (TEA) 
podnikatelia 

2015 2014 2011 - 2015 2015 2014 2011 - 2015 

Slovensko 20,7 33,9 25,3 14,0 7,7 10,0 

Česko NA NA 30,1 NA NA 13,9 

Maďarsko 18,6 23,3 22,1 4,2 12,7 10,6 

Poľsko 22,4 32,0 29,3 18,4 12,2 14,9 

Slovinsko 30,7 39,5 35,5 14,1 21,6 15,7 

Rusko NA 14,5 14,8 NA 5,0 5,4 

Grécko 24,0 23,9 25,6 10,6 6,0 12,3 

Holandsko 26,4 26,4 28,1 11,6 9,0 10,5 

Belgicko 39,7 30,9 30,6 13,8 15,5 11,5 

Francúzsko NA 40,1 37,4 NA 10,6 18,9 

Španielsko 23,9 26,9 26,0 7,0 6,3 6,6 

Taliansko 28,0 21,2 24,4 24,5 13,9 21,9 

Rumunsko 30,0 16,7 25,8 13,2 11,3 16,4 

Švajčiarsko 38,5 27,1 32,8 17,1 16,9 16,8 
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Krajina 

Inovatívni začínajúci (TEA) 
podnikatelia 

Inovatívni etablovaní (TEA) 
podnikatelia 

2015 2014 2011 - 2015 2015 2014 2011 - 2015 

Rakúsko NA 35,3 34,4 NA 12,6 13,7 

Veľká Británia 36,0 21,4 32,4 10,8 15,3 13,7 

Dánsko NA 46,3 48,3 NA 21,4 26,6 

Švédsko 32,7 36,6 29,7 17,8 9,9 15,5 

Nórsko 14,0 18,6 19,0 7,5 12,1 9,0 

Nemecko 34,2 24,0 28,3 12,4 14,3 11,4 

Portugalsko 27,2 26,9 28,9 7,8 7,0 8,2 

Luxembursko 48,5 53,4 49,9 28,1 25,0 24,7 

Írsko 44,8 36,9 37,4 23,9 10,6 15,0 

Fínsko 19,7 23,1 24,0 11,7 7,2 12,1 

Bulharsko 8,6 NA 8,6 5,5 NA 5,5 

Litva NA 29,6 25,1 NA 16,3 12,4 

Lotyšsko 26,3 NA 31,4 12,5 NA 14,0 

Estónsko 39,5 34,9 36,7 26,5 22,4 21,0 

Kosovo NA 28,5 28,5 NA 26,4 26,4 

Chorvátsko 16,9 20,1 21,7 17,0 10,6 11,2 

Bosna a Herc. NA 17,1 16,5 NA 7,6 7,3 

Macedónsko 17,0 NA 17,1 5,1 NA 6,2 

Maximum 48,5 53,4 49,9 28,1 26,4 26,6 

Maximum krajina Luxembursko Kosovo Dánsko 

Minimum 8,6 14,5 8,6 4,2 5,0 5,4 

Minimum krajina Bulharsko Rusko Bulharsko Maďarsko Rusko Rusko 

Priemer Európa 27,9 28,9 28,3 14,0 13,1 13,7 

Poradie SK 
Európa 18. 9. 22. 10. 22. 25. 

Priemer V5 23,1 32,2 28,5 12,7 13,5 13,0 

Poradie SK V5 3. 2. 4. 3. 4. 5. 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 
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Tabuľka 4.9: Podnikatelia v Európe z hľadiska zahraničnej orientácie  

Krajina 

Podnikatelia v TEA bez 
zahraničnej orientácie 

Etablovaní podnikatelia bez 
zahraničnej orientácie 

2015 2014 2011 - 2015 2015 2014 2011 - 2015 

Slovensko 15,3 14,5 21,5 29,2 24,7 31,8 

Česko NA NA 15,2 NA NA 26,4 

Maďarsko 41,6 32,9 38,9 46,4 44,0 43,4 

Poľsko 59,8 16,8 29,1 55,1 17,5 34,8 

Slovinsko 34,8 28,6 31,8 39,6 38,0 35,3 

Rusko NA 90,3 90,5 NA 94,6 92,8 

Grécko 33,9 41,8 43,2 48,3 54,5 52,4 

Holandsko 46,3 49,4 48,7 53,0 48,0 47,4 

Belgicko 18,5 28,3 26,9 26,8 27,9 30,0 

Francúzsko NA 36,3 41,3 NA 30,5 45,0 

Španielsko 79,1 67,6 74,2 80,7 74,7 78,8 

Taliansko 51,3 50,1 53,9 48,5 47,3 46,9 

Rumunsko 40,4 24,0 28,1 47,8 32,4 32,6 

Švajčiarsko 22,9 28,9 25,1 13,3 24,9 19,6 

Rakúsko NA 34,1 34,3 NA 38,3 37,4 

Veľká Británia 36,9 60,4 48,2 44,1 59,3 51,0 

Dánsko NA 70,7 61,3 NA 49,2 48,0 

Švédsko 37,8 33,6 42,1 58,2 50,7 50,1 

Nórsko 80,9 67,3 67,1 81,1 75,2 67,8 

Nemecko 43,6 43,5 43,5 49,4 42,6 41,2 

Portugalsko 18,4 23,8 24,1 15,9 26,6 29,4 

Luxembursko 17,6 4,1 11,1 6,1 15,0 12,3 

Írsko 21,6 39,7 35,2 26,8 40,9 38,0 

Fínsko 38,5 55,0 54,2 45,6 59,0 57,1 

Bulharsko 71,2 NA 71,2 57,3 NA 57,3 

Litva NA 24,7 29,2 NA 39,2 38,6 

Lotyšsko 42,1 NA 31,7 51,5 NA 34,0 

Estónsko 38,3 29,5 33,1 39,2 1,6 28,4 

Kosovo NA 22,5 22,5 NA 31,4 31,4 

Chorvátsko 9,9 20,5 19,5 12,6 29,7 24,2 

Bosna a Herc. NA 47,8 47,9 NA 44,1 50,5 

Macedónsko 68,0 NA 42,9 55,6 NA 40,7 

Maximum 80,9 90,3 90,5 81,1 94,6 92,8 

Maximum 
krajina Nórsko Rusko Rusko Nórsko Rusko Rusko 



 

122 

Krajina 

Podnikatelia v TEA bez 
zahraničnej orientácie 

Etablovaní podnikatelia bez 
zahraničnej orientácie 

2015 2014 2011 - 2015 2015 2014 2011 - 2015 

Minimum 9,9 4,1 11,1 6,1 1,6 12,3 

Minimum 
krajina Chorvátsko Luxembursko Estónsko Luxembursko 

Priemer 
Európa 40,4 38,8 40,2 43,0 9,7 42,3 

Poradie SK 
Európa 23. 27. 29. 18. 25. 24. 

Priemer V5 37,9 23,2 27,3 42,6 31,0 34,3 

Poradie SK 
V5 4. 4. 4. 4. 3. 4. 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 
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5 Sociálne podnikanie na Slovensku a v medzinárodnom 

kontexte 

Problematika sociálneho podnikania je globálnou témou ostatných rokov. Jej 

narastajúci význam je evidentný jednak v praxi, ale aj v akademickom výskume. 

Napriek tomu, že už existuje množstvo článkov, ale aj publikácií, ktoré prezentujú 

rôzne teórie z oblasti sociálneho podnikania (bližšie o sociálnom podnikaní 

z teoretickej perspektívy uvádzame v kapitole 1), stále je nedostatok komparatívnych 

štúdií založených na empirických výskumoch z jednotlivých krajín (Terjessen, 

Hessels a Li, 2016). O to významnejší je náš výskum, ktorý je založený na 

špecifickom prieskume realizovanom v roku 2015. V ďalších častiach tejto kapitoly 

prezentujeme jednak výsledky komparatívnej analýzy sociálnych podnikateľských 

aktivít podľa širšej a užšej definície metodiky GEM na Slovensku a v porovnávaných 

krajinách ako aj naše zistenia z podrobnejšieho výskumu miery týchto aktivít 

v porovnaní s inkluzivitou podnikania u nás. 

5.1 Sociálne podnikateľské aktivity na Slovensku 
a v medzinárodnom kontexte 

Pod sociálnymi podnikateľskými aktivitami sa v projekte GEM rozumie 

akákoľvek činnosť, organizácia alebo iniciatíva, ktorá má špeciálne cieľ v oblasti 

sociálnej, životného prostredia alebo určitej komunity. Toto môže zahŕňať 

poskytovanie služieb alebo tréningy sociálne odkázaným alebo postihnutým 

osobám, aktivity zamerané na zníženie nečistoty v prostredí, organizovanie 

svojpomocných skupín na aktivity pre komunity. Ako z metodológie GEM vyplýva 

(kapitola 2.3.2), existujú dva prístupy k meraniu úrovne sociálnych podnikateľských 

aktivít (SEA). Prvý prístup vychádza z tzv. širšieho chápania sociálnych 

podnikateľských aktivít a definuje začínajúcich podnikateľov ako aj vlastníkov, 

manažérov už existujúcich biznisov. Druhý prístup vychádza z užšieho chápania 

sociálneho podnikania a jeho aktivít, kedy sa špecificky zisťuje u podnikateľov, či 

tvorba sociálnej hodnoty má prioritu pred získaním hodnoty (finančný efekt) a či sa 

táto tvorba realizuje za trhových alebo netrhových podmienok.  

5.1.1 Sociálne podnikateľské aktivity – širšia definícia 

V súlade so širšou definíciou sa sociálne podnikateľské aktivity merajú podľa 

dvoch skupín podnikateľov. Prvá skupina sú začínajúci sociálni podnikatelia, ktorí 

sa definujú ako osoby, ktoré sú buď sami alebo s inými ľuďmi v súčasnosti zapojené 

do sociálnej podnikateľskej aktivity a v ostatných 12 mesiacoch zrealizovali 

konkrétne činnosti, ktoré im napomohli začať tento druh podnikania. Druhá 

skupina sú vlastníci, manažéri, ktorí už reálne zabezpečujú činnosti (operácie) 

v rámci sociálneho podnikania. Miera podnikateľskej aktivity pre každú z týchto 

skupín vyjadruje percento, ktoré predstavujú z celkovej populácie (bližšie viď 



 

124 

kapitola 1.2.2). V tejto súvislosti je treba zdôrazniť, že širšia definícia sociálneho 

podnikania zahŕňa tých podnikateľov, ktorí sa jednak prioritne venujú sociálnym 

aktivitám v podnikaní, ako aj tých, ktorí majú vo svojom podnikaní aj sociálne aj 

komerčné aktivity.  

Tabuľka 5.1 obsahuje mieru sociálnej podnikateľskej aktivity u začínajúcich 

podnikateľov, rozbehnutého biznisu, ako aj spolu, teda podiel tých podnikateľov, 

ktorí sa nachádzajú v niektorej z uvedených fáz. Ako z tabuľky 5.1 a grafu 5.1 

vyplýva, Slovensko má v porovnaní s európskym priemerom ako aj s krajinami, 

ktorých rozvoj je založený na inováciách (IDC) vyššiu mieru sociálnej podnikateľskej 

aktivity v etape začiatočného podnikania (3,9 % v porovnaní s 3 %). Avšak lídrom 

medzi krajinami V5 v tejto kategórii je Maďarsko s 9,7 %. Miera sociálnej 

podnikateľskej aktivity Slovenska v kategórii už fungujúcich (operujúcich) biznisov 

(4,1 %) je však nižšia a to v porovnaní s V5 krajinami (4,3 %), ako aj krajinami, 

ktorých rozvoj je založený na inováciách (4,5 %). Zaujímavé zistenie je, že v tejto fáze 

sociálneho podnikania má spomedzi V5 krajín najvyššiu mieru sociálnych 

podnikateľských aktivít Poľsko (6,9 %) pričom má najnižšiu mieru začínajúceho 

sociálneho podnikania. 

Tabuľka 5.1: Sociálne podnikateľské aktivity (širšia definícia) na Slovensku 
a v medzinárodnom kontexte v roku 2015 
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Hodnota Slovensko 3,9 % 4,1 % 6,4 % 
Priemer skupina V5 /poradie Slovenska 4,2 %/2. 4,3 %/2. 7,5 %/3. 

Priemer Európa (24 krajín) /poradie Slovenska 
3,0 %/7. 3,8 %/9. 5,7 %/10. 

Priemer skupina krajín v štádiu rozvoja založenom 
na inováciách (24 krajín) /poradie Slovenska 

3,0 %/8. 4,5 %/11. 6,1 %/10. 

Zdroj: Dáta GEM 2015, vlastné spracovanie autorov 

Z uvedeného vyplýva, že celková miera sociálnych podnikateľských aktivít 

(6,4 %) je na Slovensku nad európskym priemerom (5,7 %), ako aj priemerom 

krajín, ktorých rozvoj je založený na inováciách (6,1 %), avšak výrazne pod 

priemerom V5 krajín (7,5 %). 
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Graf 5.1: Sociálne podnikateľské aktivity (širšia definícia) na Slovensku 
a v medzinárodnom kontexte v roku 2015 

 

Zdroj: Dáta GEM 2015, vlastné spracovanie autorov 

5.1.2 Sociálne podnikateľské aktivity - užšia definícia 

Užšia definícia sociálnych podnikateľských aktivít v GEM projekte vychádza 

z tzv. pozitívnej teórie sociálneho podnikania (Santos, F., 2012) a u tých 

podnikateľov, ktorí sú súčasťou širšej definície sociálnej podnikateľskej aktivity 

ďalej identifikuje akú mieru prioritizácie majú ciele v oblasti sociálnej a životného 

prostredia pred finančnými. V rámci GEM metodológie sa v rámci širšie 

zadefinovaných sociálnych podnikateľov skúmajú viaceré charakteristiky 

sociálneho podnikania. V ďalšej časti sa budeme podrobnejšie zaoberať vybranými 

charakteristikami, ktoré ďalej špecifikujú sociálne podnikateľské aktivity. 

5.1.2.1 Sociálna misia (ciele), tvorba hodnoty a získanie hodnoty 

Podľa Santosa (2012) sociálni podnikatelia sa konzistentne orientujú na 

tvorbu hodnoty to znamená sociálne ciele sú dominantné, hoci aj získanie hodnoty 

(finančný cieľ) z krátkodobého hľadiska môže byť akceptovateľné pokiaľ je to 

nevyhnutné z hľadiska dlhodobého zabezpečenia sociálnych cieľov. V metodológii 

GEM (Bosma a kol. 2016) sa záväzok podnikateľa, pokiaľ ide o tvorbu hodnoty, 

posudzuje podľa kladnej odpovede na výrok: “Pre moju organizáciu generovanie 

hodnoty pre spoločnosť a životné prostredie je dôležitejšia než generovanie 

finančnej hodnoty pre firmu”. 

Podľa výsledkov uvedených v tabuľke 5.2. preferencia sociálnych cieľov nad 

finančnými je u slovenských sociálnych podnikateľov (1,1 %) mierne vyššia než je 

priemer V5 (0,9 %) ako aj Európy (1,0 %), avšak je nižšia, než je priemer krajín, 

ktorých rozvoj je založený na inováciách (1,4 %). Z uvedeného je zrejmé, že necelých 
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27 % sociálnych podnikateľov na Slovensku preferuje sociálne ciele pred 

finančnými. Tento pomer je viac-menej zhodný s ostatnými porovnávanými 

krajinami. 

5.1.2.2 Sociálna podnikateľská aktivita a vysoká trhová aktivita 

Podľa názorov viacerých akademikov ako aj takých inštitúcií ako je OECD a EC 

(Bosma a kol. 2016) sociálne podniky by vo veľkom rozsahu mali byť aktívne na trhu 

a nie pôsobiť mimo neho. Miera tejto aktivity sa v rámci metodológie GEM-u skúma 

u sociálnych podnikateľov (podľa širšej definície) ich kladným vyjadrením sa 

k výroku: “Moja organizácia pôsobí na trhu prostredníctvom produkcie tovarov 

a služieb” (Bosma a kol. 2016, s. 15). Z tabuľky 5.2 vyplýva, že slovenskí sociálni 

podnikatelia majú pomerne vysokú trhovú aktivitu (2,3 %), ktorá je najvyššia medzi 

V5 krajinami, štvrtá najvyššia v Európe a šiesta medzi krajinami, ktorých rozvoj je 

založený na inováciách.  

Tabuľka 5.2: Sociálna podnikateľská aktivita (užšia definícia) fungujúceho 
biznisu a jej charakteristiky na Slovensku v roku 2015 
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Hodnota Slovensko 4,1 % 1,1 % 2,3 % 1,9 % 1,7 % 1,9 % 

Priemer skupina V5 /poradie 
Slovenska 

3,5 % / 1. 0,9 % / 1. 1,6 % / 1. 1,3 % / 1. 1,5 % / 1. 1,7 % / 1. 

Priemer Európa (24 krajín) 
/poradie Slovenska 

3,4 % / 4. 1,0 % / 5. 1,6 % / 4. 1,3 % / 3. 1,7 % / 5. 1,7 % / 4. 

Priemer skupina krajín v štádiu 
rozvoja založenom na inováciách 
(24 krajín) /poradie Slovenska 

4,9 % / 6. 1,4 % / 7. 2,3 % / 6. 2,0 % / 5. 2,3 % / 7. 2,5 % / 6. 

Zdroj: Dáta GEM 2015, vlastné spracovanie autorov 

  



 

127 

Graf 5.2: Sociálna podnikateľská aktivita (užšia definícia) fungujúceho 
biznisu na Slovensku v roku 2015 

 

5.1.2.3 Sociálna podnikateľská aktivita a inovácie 

Inovácie sú dôležitým faktorom rozvoja podnikania ako takého, a teda aj 

sociálneho podnikania. Ak sociálni podnikatelia nebudú inovovať svoje produkty, 

služby, prístupy k riešeniu sociálnych problémov, tak miera ich úspešnosti sa bude 

znižovať.  

Podľa GEM metodiky sa inovatívnosť sociálnych podnikateľov meria na 

základe kladnej odpovede na výroky: “Moja organizácia ponúka nový produkt alebo 

službu” a “ Moja organizácia ponúka nový spôsob tvorby produktu alebo služby”. 

Sociálni podnikatelia na Slovensku sú najinovatívnejší (1,9 %) medzi krajinami V5 

a sú tretí najinovatívnejší v Európe a piaty medzi krajinami, ktorých rozvoj je 

založený na inováciách. 

5.1.2.4 Reinvestovanie ziskov 

V akademických výskumoch ako aj medzi praktikmi neexistuje jednotný názor 

na mieru reinvestovania ziskov, teda či vlastníci sociálnych podnikov si majú 

vyplácať dividendy a do akej miery. Ako sa v práci Bosma a kol. (2016) uvádza 

laureat Nobelovej ceny Muhammad Yunus (2006, 2007) prezentuje skôr extrémny 

názor, že žiadne dividendy by sa nemali vyplácať vlastníkom, ale že celý zisk by sa 

mal reinvestovať v záujme dosiahnutia vytýčených sociálnych cieľov.  

V GEM metodike sa meria miera reinvestovania na základe toho, či 

respondenti súhlasia alebo úplne súhlasia s výrokom: “Zisky budú reinvestované 

s cieľom, aby v mojej organizácii slúžili sociálnym účelom alebo životnému 

prostrediu”. Ako z tabuľky 5.2. vyplýva, je na Slovensku percentuálny podiel 

sociálnych podnikateľov, ktorí reinvestujú získy (1,7 %) nad priemerom V5 krajín 
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(1,5 %), na priemere Európy (1,7 %), avšak pod priemerom krajín, ktorých rozvoj je 

založený na inováciách (2,3 %). Z uvedeného vyplýva, že na Slovensku iba 41,1 % 

sociálnych podnikateľov uvažuje s plným reinvestovaním zisku späť do sociálnej 

oblasti a životného prostredia, čo je hlboko pod svetovým priemerom 52 % (Bosma 

a kol. 2016, s. 16). 

5.1.2.5 Meranie sociálneho dopadu aktivít vo fungujúcich sociálnych podnikoch 

V teórii i v empirických výskumoch sa čoraz častejšie zdôrazňuje dôležitosť 

merania dopadov sociálnych aktivít, ktoré vyvíjajú sociálni podnikatelia vo svojich 

firmách. Ide o tému, ktorá sa klasifikuje ako “vynárajúca sa”, avšak veľmi dôležitá 

a to ako z hľadiska samotných podnikateľov a merania ich výkonnosti, tak aj 

investorov, ktorí investujú peniaze do tohto druhu podnikania. 

V prieskume GEM sa zisťovala miera, do akej podnikatelia vo fáze fungujúcich 

biznisov sa významne venujú meraniu sociálnych dopadov, ako aj dopadov na 

životné prostredie prostredníctvom kladnej odpovede na výrok: “Moja organizácia 

vyvíja veľké úsilie na meranie dopadov svojich aktivít do sociálnej oblasti 

a životného prostredia”.  

Ak z tabuľky 5.2 vyplýva, úsilie, ktoré vyvíjajú slovenskí sociálni podnikatelia 

na to, aby sa merali dopady aktivít v oblasti sociálneho podnikania a životného 

prostredia je na Slovensku (1,9 %) najvyššie medzi krajinami V5 (1,7 %), takisto je 

nad priemerom Európy (1,7 %), avšak je pod priemerom krajín, ktorých rozvoj je 

založený na inováciách (2,5 %). Treba však konštatovať, že iba 46 % našich 

sociálnych podnikateľov vyvíja snahu na meranie dopadov ich aktivít do sociálnej 

oblasti a na životné prostredie. 

Z výsledkov výskumu v rámci projektu GEM vyplynulo, že kľúčovými 

charakteristikami pre sociálne podnikanie v užšej definícii sú rozhodujúce ciele pre 

organizáciu, ktorými je skôr tvorba sociálnej hodnoty než získanie hodnoty 

(finančný efekt) a organizácia je viac trhovo ako netrhovo orientovaná. Ako však 

z analýz vyplýva (tabuľka 5.2), podiel tých podnikateľov, ktorí sa prioritne orientujú 

na sociálne ciele a životné prostredie je menší ako 30 %. Konkrétne na Slovensku je 

to 27 % z tých, ktorí spadajú pod širšiu definíciu sociálneho podnikania. Toto 

percento rastie so stupňom vývoja ekonomík, ale stále v týchto krajinách je menšie 

ako 30 %. Na základe uvedeného je nevyhnutné zamerať aj politiky v oblasti 

podnikania na podporu rastu tých aktivít, ktoré sú ťažiskovo zamerané na rozvoj 

sociálneho podnikania. 

5.2 Sociálne podnikanie a inkluzivita 

Problematika sociálneho podnikania je úzko spojená s inkluzivitou podnikania 

a to na jednej strane cez cieľ, ktorý majú sociálni podnikatelia, ktorým je riešenie 

sociálnych problémov a na druhej strane cez objekt riešenia, ktorými mnohokrát sú 

práve skupiny obyvateľstva, ktoré sú menej zastúpené/znevýhodnené v podnikaní. 

Otázkou však je, do akej miery sa práve menej zastúpené/znevýhodnené skupiny 
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obyvateľstva angažujú v sociálnom podnikaní a to či už v širšom alebo užšom slova 

zmysle. Je pre nich tento druh podnikania zaujímavejší ako komerčné podnikanie? 

Tabuľka 5.3: Celková podnikateľská aktivita podľa vekových skupín 
v jednotlivých sektoroch podnikania na Slovensku 

Sektory podnikania 18 - 24 25 - 34 55 - 64 Celkom 

Komerčné podnikanie23 10,6 % 13,6 % 6,9 % 12,4 % 

Sociálne podnikanie24 3,8 % 2,8 % 5,2 % 4,0 % 

Komerčné a sociálne podnikanie 1,9 % 3,9 % 2,2 % 2,4 % 

Celková podnikateľská aktivita 16,3 % 20,3 % 14,3 % 18,8 % 

Zdroj: GEM 2015, vlastné spracovanie autorov 

Ako z tabuľky 5.3 vyplýva, sociálne podnikanie v širšom slova zmysle (riadok 

2 a 3) predstavuje 35 % z celkovej podnikateľskej aktivity na Slovensku, avšak podiel 

seniorov je najvyšší a predstavuje až 52 %, zatiaľčo najmenej sa na sociálnych 

aktivitách podieľajú mladí 33 % a podiel mladých dospelých tvorí 35 %. Vo svete je 

problematika sociálneho podnikania prisudzovaná predovšetkým mladším 

vekovým kategóriám, na základe predpokladu, že práve mladí ľudia sú motivovaní 

meniť status-quo prostredníctvom sociálneho podnikania (Bosma, 2016). 

Tabuľka 5.4: Sociálne podnikanie a inkluzivita - širšia definícia 
na Slovensku v roku 2015 

 Sociálne 
podnikanie, 

začiatočná fáza 
(širšia definícia) 

Sociálne 
podnikanie, 

vlastník-manažér 
(širšia definícia) 

Sociálne 
podnikanie, 
všetky fázy 

(širšia definícia) 

Celková dospelá populácia 3,9 % 4,1 % 6,4 % 

Ženy 3,4 % 3,5 % 5,5 % 

Muži 4,4 % 4,8 % 7,4 % 

Mládež (18 - 24) 4,5 % 3,0 % 5,7 % 

Mladí dospelí (25 - 34) 4,5 % 3,5 % 6,7 % 

Seniori 2,2 % 6,2 % 7,4 % 

Zdroj: GEM 2015, vlastné spracovanie autorov 

Z tabuliek 5.3 a 5.4 však vyplýva, že na Slovensku tento predpoklad, ako sme 

uviedli aj vyššie, neplatí pre celkovú mieru sociálneho podnikania v širšom slova 

                                                   
23 Komerčné podnikanie vyjadruje podiel v percentách TEA a etablovaných podnikateľov, ktorých 

prioritným zameraním je získanie hodnoty, teda finančný cieľ, na celkovej populácii. 
24 Sociálne podnikanie vyjadruje podiel v percentách začínajúcich a fungujúcich podnikateľov, 

ktorých hlavnou náplňou je sociálne podnikanie, na celkovej populácii. Tento percentuálny podiel 
spolu s percentuálnym podielom tých, ktorí vykonávajú sociálne a komerčné aktivity (tabuľka 3.3. 
riadok 3) spadajú pod sociálnych podnikateľov podľa širšej definície.  
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zmysle (fáza začiatočná a fungujúcich podnikov – vlastník, manažér). Ak však 

podrobnejšie skúmame fázu začínajúcich podnikateľov (tabuľka 5.4) tam je 

zastúpenie mládeže a mladých dospelých (4,5 %) nad priemerom celkovej populácie 

(3,9 %), ale neplatí to pre seniorov, ktorých, podobne ako v celkovom nezávislom 

podnikaní, je zastúpenie najnižšie. Na druhej strane však vo fungujúcom sociálnom 

podnikaní je zastúpenie seniorov najvyššie. Zaujímavý je celkový trend vo 

fungujúcom podnikaní na Slovensku a to, že s vekom sa zvyšuje podiel obyvateľstva 

na sociálnom podnikaní čo spôsobuje rovnaký trend v celkovej miere sociálneho 

podnikania (viď tabuľka 5.4). V skupine seniorov je do sociálneho podnikania – 

respektíve aktivity, organizácie, či iniciatívy, ktorá má špecificky sociálny, 

environmentálny alebo komunitný charakter25 - zapojených 7,4 % populácie, čo, ako 

sme uviedli na začiatku, predstavuje až 52 % z ich celkovej podnikateľskej aktivity. 

Ich zameranie na sociálne podnikanie je rozhodne témou, ktorej je potrebné venovať 

sa viac do hĺbky. Práve v kontexte inkluzivity podnikania seniorov, ktorej sa 

venujeme v kapitole 6, ale aj ako vyplýva z ďalších našich výskumov, môže byť 

sociálne podnikanie zaujímavou alternatívou na udržanie najstaršej vekovej 

kategórie v aktívnej pracovnej sile. Otázky, na ktoré je potrebné v nasledujúcich 

rokoch nájsť adekvátne odpovede, sú okrem iných aj do akej miery je sociálne 

podnikanie pre vekovú kategóriu seniorov prospešné, aké faktory ovplyvňujú 

zapojenie sa seniorov do sociálneho podnikania, či akú sociálnu hodnotu 

prostredníctvom tohto druhu podnikania seniori pre spoločnosť vytvárajú.  

Tabuľka 5.5: Sociálne podnikanie v užšom zmysle a inkluzivita na Slovensku- 
trhová aktivita, inovácie a meranie dopadu 

Kategória 

Sociálne 
podnikanie 

(užšia definícia - 
fungujúce 

podnikanie, 
sociálne ciele, 
trhová aktivita) 

Sociálne 
podnikanie – 

fungujúca 
aktivita, vysoká 
trhová aktivita 

Sociálne 
podnikanie – 

fungujúca 
aktivita, 

inovatívnosť 

Sociálne 
podnikanie – 

fungujúca 
aktivita, dôraz 

na meranie 
dopadu 

Dospelá populácia 1,1 % 2,3 % 1,9 % 1,9 % 

Ženy 0,7 % 1,6 % 1,1 % 1,2 % 

Muži 1,7 % 3,1 % 2,8 % 2,8 % 

Mládež (18 - 24) 0,0 % 1,9 % 1,5 % 0,4 % 

Mladí dospelí 
(25 - 34) 0,9 % 1,9 % 1,5 % 1,1 % 

Seniori 2,5 % 3,2 % 2,7 % 4,2 % 

Zdroj: GEM 2015, vlastné spracovanie autorov. 

  

                                                   
25 Definícia sociálneho podnikania v širšom kontexte podľa metodiky GEM 
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Ak skúmame sociálnu podnikateľskú aktivitu z hľadiska inkluzivity podnikania 

žien, tak sa potvrdzuje tá známa téza ich nižšej podnikateľskej aktivity aj v tejto 

oblasti (tabuľka 5.5) a to v obidvoch fázach podnikania. Na rozdiel od seniorov, ako 

z uvedených výsledkov vyplýva, ženy na Slovensku neprejavujú vyšší záujem 

o podnikanie v sociálnej oblasti, ale zostáva aj táto oblasť doménou mužov. 

Ďalšou dimenziou výskumu inkluzivity podnikania vo vzťahu ku sociálnemu 

podnikaniu je analýza vplyvu kľúčových charakteristík užšej definície sociálneho 

podnikania. Ako z tabuľky 5.5 vyplýva, mládež má veľmi nízke – temer nulové 

zastúpenie na sociálnych podnikateľských aktivitách v užšom slova zmysle, čo sa 

ďalej prejavuje aj na jej rovnakej participácii na trhových aktivitách ako u mladých 

dospelých (1,9 %) rovnako aj inovatívnosti (1,5 %), avšak v nižšom podiele na meraní 

dopadu sociálneho podnikania. Podiel mladých dospelých je výrazne nižší 

v porovnaní so seniormi. Takže trend identifikovaný z analýzy v širšom slova zmysle 

a vyššie popísaný, platí aj pre sociálne podnikanie v užšom slova zmysle. Seniori 

majú najvyšší podiel na týchto podnikateľských charakteristikách ako aj ich 

rozhodujúcich charakteristikách. Takisto sa potvrdzuje opačný trend v sociálnom 

podnikaní v porovnaní so svetom a to že, mladí na Slovensku nie sú tí, ktorí by sa 

prioritne venovali sociálnemu podnikaniu, ale ich preferencie sú v komerčnom 

podnikaní. Podobný záver ako pre sociálne podnikanie v širšom slova zmysle, platí 

aj pre participáciu žien na sociálnom podnikaní v užšom slova zmysle. Je to doména 

mužov, ktorí majú výraznú prevahu ako v ich podiele na výlučne sociálnom 

podnikaní, ale aj podľa jednotlivých charakteristík. Skúmanie dôvodov takýchto 

výrazných trendov si vyžaduje ďalší podrobný špeciálny prieskum a výskum. 
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6 Inkluzivita podnikania na Slovensku a v medzinárodnom 

kontexte 

Hlavným zámerom inkluzivity podnikania je zahrnutie menej zastúpených 

alebo znevýhodnených skupín obyvateľstva do podnikania s cieľom využitia ich 

tvorivého potenciálu pri zabezpečovaní ekonomickej samostatnosti a to ako 

v záujme ich samých tak aj spoločnosti. Tento koncept bol v roku 2008 vyvinutý na 

Univerzite v Syrakúzach vo Whitman School of Management a Burton Blatt 

Institute (USA). Medzičasom aj Európska únia a OECD spustili niekoľko projektov 

zameraných na inkluzivitu podnikania menej zastúpených skupín obyvateľstva. 

Najznámejším je projekt COPIE (Community for Practice on Inclusive 

Entrepreneurship), ktorý sa zameral na vývoj praktických nástrojov zameraných na 

podporu inkluzivity podnikania. OECD v spolupráci s Európskou komisiou už vydali 

tri správy zamerané na politiky v oblasti inkluzivity podnikania (OECD/Európska 

komisia, 2013, 2014, 2015). Avšak samotný koncept a praktiky inkluzivity 

podnikania sú zložité, mnohodimenzionálne a majú mnohé špecifiká ako na 

národnej, tak aj medzinárodnej úrovni. Svoju dôležitosť nadobudol ako koncept 

motivovaný predpokladom rovnosti príležitostí, ktoré môže dosiahnuť každý 

v spoločnosti. (Amaro da Luz, 2014). Bližšie sa východiskám a súčasnému stavu 

inkluzivity podnikania v teórii venujeme v práci Pilková a kolektív, 2014 a 2016. 

V tejto kapitole prezentujeme výsledky našich výskumov z inkluzivity 

podnikania na Slovensku a v medzinárodnom kontexte a to na základe našich analýz 

založených na dátach GEM za obdobie 2011 - 2015 s dôrazom na podnikanie 

mladých, žien a seniorov.  

6.1 Podnikanie mladých 

Dôležitým aspektom skúmania inkluzivity podnikania, teda zapojenia do 

podnikateľskej aktivity napriek znevýhodňujúcim faktorom, je vek. Od neho sú 

prirodzene odvodené mnohé faktory pôsobiace ako bariéry rovnakej možnosti 

zapojenia do podnikateľskej aktivity. Keďže tieto sa prirodzene viažu aj na nižší vek, 

budeme inkluzivitu podnikania analyzovať aj v populácii mladých. Z pohľadu 

metodiky GEM a v rámci nej uplatňovaných vekových kategórií možno pod pojem 

mladí zahrnúť až dve kategórie, a mládež (vo veku 18 až 24 rokov) a mladí dospelí 

(vo veku 25 až 34 rokov). Keďže tieto kategórie sa vyznačujú istými spoločnými 

črtami ako aj vzájomne sa odlišujúcimi špecifikami, a to tak vo všeobecnosti, ako aj 

vo vzťahu k podnikaniu, budeme ich analyzovať z pohľadu inkluzivity samostatne. 

Stručnú charakteristiku týchto špecifík a predovšetkým podnikania uvedených 

dvoch kategórií mladých na Slovensku prezentujeme v častiach 6.1.1 a 6.1.2. 

6.1.1 Podnikanie mládeže 

Prvou z hodnotených skupín spadajúcich pod širší pojem „mladí“ je mládež, 

teda časť dospelej populácie vo veku 18 až 24 rokov. Z pohľadu podnikania a širšieho 
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socio-ekonomického kontextu ide o skupinu nachádzajúcu sa na rozhraní vstupu do 

ekonomickej aktivity. Kým niektorí jedinci sa ešte nachádzajú v procese prípravy na 

povolanie, iní sú už plne začlenení v ekonomicky aktívnom živote. Náklonnosť 

k podnikaniu ako k profesionálnej dráhe, ktorú by chceli nasledovať, práve v tejto 

fáze je dôležitým predpokladom jej nasledovania aj počas celého ekonomicky 

aktívneho života, a teda pre budovanie podnikateľského potenciálu ekonomiky. Pre 

časť tejto skupiny populácie, ktorá sa nachádza ešte vo vzdelávacom procese, je tiež 

relevantné zaoberať sa vplyvom systému vzdelávania na rozvoj podnikavosti 

a poskytovaním vedomostí a zručností potrebných na podnikanie. Tým, že sú stále 

v jeho dosahu, vzdelávací systém by sa mal usilovať o rozvoj charakteristík 

a kompetencií spojených s podnikavosťou, ktoré môžu mládež vybaviť nielen pre 

budúce podnikanie, ale aj pre aktívne pôsobenie v akejkoľvek inej budúcej role 

v rámci ekonomickej aktivity. 

Pri hodnotení inkluzivity podnikania mládeže na Slovensku najprv budeme 

analyzovať hodnotu indexu inkluzivity, pričom sa pozrieme na naše postavenie aj 

v medzinárodnom porovnaní. Následne sa budeme venovať hodnoteniu 

podnikateľského potenciálu a jeho zložiek, samotnej podnikateľskej aktivite v jej 

jednotlivých fázach, ako aj jej biznis profilu a ašpiráciám. Všetky uvedené 

hodnotenia budú zamerané na sledovanie stavu v rokoch 2015 a 2014, ktoré 

zabezpečí informácie o najnovšom stave a jeho medziročnom vývoji, ako aj na 

priemerné hodnotenie v sledovanom päťročnom období rokov 2011 až 2015, ktoré 

poskytne robustnejší obraz o dlhodobejšej situácii. 

6.1.1.1 Inkluzivita podnikania mládeže 

Ako vyplýva z výsledkov uvedených v tabuľke 6.1, mládež na Slovensku je 

v počiatočnej podnikateľskej aktivite zapojená výraznejšie než celková dospelá 

populácia, keďže index inkluzivity vykazuje hodnotu vyššiu ako 1. Mierny pokles 

v roku 2015 oproti predchádzajúcemu roku (z 1,67 na 1,25) v kontexte päťročného 

priemeru (1,22) vyznieva skôr ako návrat k stabilnému trendu než ako výrazne 

negatívna zmena, avšak bude potrebné sledovať ďalší vývoj tohto ukazovateľa 

v budúcom období, ako aj stav faktorov s potenciálnym vplyvom na jeho vývoj. 

V kontexte európskych krajín patrí slovenská mládež jednoznačne medzi 

podnikateľsky aktívnejšiu, o čom nasvedčuje 3. miesto v rebríčku krajín Európy 

v roku 2015 (v roku 2014 to bolo dokonca prvé miesto), ako aj celkovo 4. miesto pri 

zohľadnení priemeru v sledovanom päťročnom období. Analogicky, popredné 

umiestnenie vykazujeme aj v kontexte krajín V5, kde v roku 2015 obsadilo Slovensko 

prvé, a v hodntoení päťorčného priemeru veľmi tesne druhé miesto (za Českou 

republikou). Pohľad na hodnoty indexu inkluzivity mládeže naprieč európskym 

kontinentom či dokonca v rámci regionálneho zoskupenia V5 naznačuje rozdielnu 

situáciu v jednotlivých krajinách. Spomedzi celkovo 32 hodnotených európskych 

krajín prekračuje priemer indexu za päťročné obdobie hodnotu 1 len v prípade 

tretiny krajín, pričom ide o všetko krajiny bývalého východného bloku (ak za takú 

považujeme aj Nemecko), na čele s Bulharskom. Naopak, na opačnom konci spektra 

sa nachádzajú Švajčiarsko a Nórsko, kde miera zapojenia mládeže v rozbiehaní 
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podnikania je menej než polovičná oproti celkovej dospelej populácii. Celkovo tak 

možno konštatovať, že miera zapojenia mládeže v počiatočnej podnikateľskej 

aktivite vyznieva na Slovensku v medzinárodnom kontexte priaznivo. 

Tabuľka 6.1: TEA Index inkluzivity podnikania mládeže 
v Európe v rokoch 2011 – 2015 

Krajina Index 2015 Index 2014 Index 2011 - 2015 

Slovensko 1,25 1,67 1,22 

Česko NA NA 1,23 

Maďarsko 0,85 1,02 0,90 

Poľsko 1,07 0,88 0,89 

Slovinsko 0,48 0,64 0,80 

Rusko NA 0,79 1,00 

Grécko 0,43 1,35 0,76 

Holandsko 1,01 1,37 0,96 

Belgicko 0,54 0,97 0,66 

Francúzsko NA 0,61 0,70 

Španielsko 0,59 0,70 0,65 

Taliansko 1,22 1,02 0,90 

Rumunsko 1,32 1,37 1,15 

Švajčiarsko 0,43 0,47 0,46 

Rakúsko NA 0,80 0,77 

Veľká Británia 0,57 0,65 0,75 

Dánsko NA 0,96 0,94 

Švédsko 0,78 0,57 0,71 

Nórsko NA 0,42 0,43 

Nemecko 0,97 1,31 1,01 

Portugalsko 0,79 1,07 0,87 

Luxembursko 0,88 0,99 0,88 

Írsko 0,96 0,52 0,74 

Fínsko 0,78 0,27 0,73 

Bulharsko 1,27 NA 1,27 

Litva NA 0,95 1,23 

Lotyšško 1,13 NA 1,13 

Estónsko 1,12 0,69 1,08 

Kosovo NA 0,86 0,86 

Chorvátsko 1,04 0,81 0,95 

Bosna a Hercegovina NA 0,97 1,18 

Macedónsko 0,86 NA 0,97 
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Krajina Index 2015 Index 2014 Index 2011 - 2015 

Maximum 1,32 1,67 1,27 

Max krajina Rumunsko Slovensko Bulharsko 

Minimum 0,43 0,27 0,43 

Minumum krajina Švajčiarsko Fínsko Nórsko 

Priemer Európa 0,89 0,88 0,90 

Poradie SK Európa 3. 1. 4. 

Priemer V5 0,91 1,05 1,01 

Poradie SK V5 1. 1. 2. 

Zdroj: Dáta GEM 2011 – 2015, vlastné spracovanie autorov 

Tabuľka 6.2: Index inkluzivity etablovaného podnikania (EB) mládeže 
v Európe v rokoch 2011 – 2015 

Krajina Index 2015 Index 2014 Index 2011 - 2015 

Slovensko 0,07 0,26 0,13 

Česko NA NA 0,09 

Maďarsko 0,44 0,18 0,23 

Poľsko 0,14 0,33 0,18 

Slovinsko 0,11 0,09 0,15 

Rusko NA 0,16 0,15 

Grécko 0,44 0,47 0,41 

Holandsko 0,06 0,11 0,11 

Belgicko 0,15 0,07 0,19 

Francúzsko NA 0,13 0,13 

Španielsko 0,07 0,11 0,11 

Taliansko 0,23 0,38 0,35 

Rumunsko 0,43 0,34 0,35 

Švajčiarsko NA 0,26 0,12 

Rakúsko NA 0,61 0,34 

Veľká Británia 0,05 0,08 0,08 

Dánsko NA 0,06 0,07 

Švédsko 0,15 0,05 0,14 

Nórsko 0,09 0,13 0,11 

Nemecko 0,04 0,09 0,06 

Portugalsko 0,17 0,14 0,10 

Luxembursko 0,23 0,11 0,17 

Írsko 0,05 0,24 0,12 

Fínsko 0,03 0,17 0,10 
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Krajina Index 2015 Index 2014 Index 2011 - 2015 

Bulharsko NA NA NA 

Litva NA 0,28 0,20 

Lotyšško 0,18 NA 0,18 

Estónsko 0,26 0,06 0,15 

Kosovo NA 0,67 0,67 

Chorvátsko 0,34 NA 0,32 

Bosna a Hercegovina NA 0,33 0,28 

Macedónsko 0,56 NA 0,34 

Maximum 0,56 0,67 0,67 

Maximum krajina Macedónsko Kosovo Kosovo 

Minimum 0,03 0,05 0,06 

Minumum krajina Fínsko Švédsko Nemecko 

Priemer Európa 0,19 0,22 0,20 

Poradie SK Európa 17. 10. 19. 

Priemer V5 0,19 0,22 0,16 

Poradie SK V5 4. 2. 4. 

Zdroj: Dáta GEM 2011 – 2015, vlastné spracovanie autorov 

Čo sa týka etablovaného podnikania (tabuľka 6.2), ako naznačuje hodnota 

indexu inkluzivity, mládež na Slovensku je zapojená v etablovanom podnikaní 

oproti celkovej dospelej populácii vo výrazne nižšej miere. Hodnoty indexu síce 

medziročne v rokoch 2014 a 2015 kolísali, avšak aj päťročný priemer naznačuje, že 

trend výrazne nízkeho zastúpenia mládeže medzi podnikateľmi, ktorých biznisy 

fungujú dlhšie ako 3,5 roka, je stabilný. Priemerné hodnotenie krajín Európy 

naznačuje, že podobný vzorec je charakteristický aj pre túto porovnávaciu skupinu, 

kde v priemere oporti celkovej dospelej populácii, je mládež v etablovanom 

podnikaní zapojená päťkrát menej. Vysvetlenie tohto javu možno hľadať 

v prirodzenej skutočnosti, že kým podniky mládeže dosiahnú „vek“ etablovaných 

podnikov, ich vlastníci-manažéri často postúpia do vyššej vekovej kategórie (fázu 

etablovaného podnikania môžu prakticky dosiahnúť podnikatelia, ktorí vybudovali 

biznis úspešne generujúci tržby pred vekom 21 rokov). Na druhej strane, príčina 

v niektorých krajinách (vrátane Slovenska), môže byť skrytá vo vysokej miere 

prerušenia podnikania u podnikateľov z radov mládeže. 

6.1.1.2 Podnikateľský potenciál mládeže 

Ďalším krokom v analýze inkluzivity podnikania mládeže na Slovensku je 

hodnotenie podnikateľského potenciálu, ktorý zahŕňa faktory predstavujúce 

východisko zapojenia do podnikateľskej aktivity. Ide o prepojenie konceptu 

podnikateľskej príležitosti, vnímania spoločenských postojov k podnikaniu 
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a sebahodnotenia spojeného s podnikaním. Výsledky hodnotenia podnikateľského 

potenciálu mládeže na Slovensku v rokoch 2011 až 2015 sú zobrazené v tabuľke 6.3. 

Tabuľka 6.3: Hodnotenie podnikateľského potenciálu mládeže na Slovensku 
v rokoch 2011 – 2015 

Ukazovateľ 

SR 
2015 

SR 
2014 

SR 
2011 - 2015 

Vnímanie priležítostí 30,8 33,6 29,0 

Spoločenské postoje k podnikaniu 

Egalitarizmus 75,6 73,8 76,8 

Podnikanie ako vhodná kariérna voľba 52,0 49,3 54,4 

Vnímanie podnikateľov a ich spoločenského statusu 65,3 64,9 66,8 

Pozornosť medií venovaná podnikaniu 50,8 55,6 54,4 

Sebahodnotenie 

Vnímanie schopností 45,5 47,9 47,5 

Strach zo zlyhania (% z tých, čo vnímajú príležitosti na podnikanie) 27,4 34,6 34,0 

Zdroj: Dáta GEM 2011 – 2015, vlastné spracovanie autorov 

Ako vyplýva z výsledkov prezentovaných v tabuľke 6.3, takmer tretina (30,8 %) 

jednotlivcov z radov mládeže na Slovensku vníma existenciu podnikateľských 

príležitostí, teda verí, že v ich okolí budú v najbližšom čase dobré príležitosti na 

začatie podnikania. Oproti roku 2014 (hodnota 33,6 %) ide síce o mierny pokles, ale 

pohľad na priemerné hodnotenie za sledované obdobie rokov 2011 až 2015 

naznačuje, že vnímanie príležitostí medzi mládežou je pomerne stabilné. Z pohľadu 

vplyvu na inkluzivitu mládeže v podnikaní pozitívne vyznieva porovnanie tohto 

ukazovateľa s celkovou dospelou populáciou. V jej radoch v roku 2015 vnímal dobré 

príležitosti na začatie podnikania vo svojom okolí len niečo vyše každý štvrtý 

jednotlivec (presnejšie 26,4 %), pričom v priemere za roky 2011 až 2015 to bol len 

približne každý piaty jednotlivec (21,3 %). Na druhej strane, kým v celkovej dospelej 

populácii vnímanie príležitosti v roku 2015 medziročne vzrástlo o približne tri 

percentuálne body, mládež vykázala rovnaký medziročný pokles. Bude preto 

potrebné vývoj tohto ukazovateľa naďalej sledovať. 

Ďalším dôležitým komponentom podnikateľského potenciálu sú spoločenské 

postoje k podnikaniu, ktoré sú skúmané prostredníctvom ich vnímania zo strany 

jednotlivcov, keďže práve to určuje, akým spôsobom budú vplývať na ich prípadnú 

podnikateľskú akciu. Zároveň ich agregovaná hodnota predstavuje celkové 

vnímanie podnikania v spoločnosti, ktoré determinuje jej podnikateľskú kapacitu 

ako celku. Predmetom hodnotenia v rámci GEM je egalitarizmus, vnímanie 

podnikania ako vhodnej kariérnej voľby, vnímanie spoločenského statusu 

podnikateľov, a pozornosť médií venovaná podnikaniu. Čo sa týka egalitarizmu, teda 

preferencie rovnakej životnej úrovne pre všetkých, ktorá pôsobí ako akýsi 

prirodzený protipól diferenciácie na základe individuálneho úsilia charakteristikého 
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pre podnikanie, mládež na Slovensku vykazuje ešte o niečo vyššiu mieru než celková 

dospelá populácia. Konkrétne kým v roku 2015 ako aj v päťročnom priemere sa niečo 

vyše tri štvrtiny (75,6 % resp. 76,8 %) jednotlivcov z radov mládeže prikláňala 

k egalitarizmu, v prípade celkovej dospelej populácie to bolo len 70,7 % resp. 71,7 %. 

Pri vnímaní podnikania ako vhodnej kariérnej voľby hodnotila mládež naopak 

spoločenskú náklonnosť podnikateľskej kariére o niečo pozitívnejšie oproti celkovej 

dospelej populácii, a to tak v roku 2015 (52,0 % vs. 50,8 %), ako aj v priemere za 

sledované päťročné obdobie (54,4 % vs. 50,0 %). V prípade vnímania spoločenského 

statusu úspešných nových podnikateľov bola situácia veľmi podobná, keď mládež 

v porovnaní s celkovou dospelou populáciou vykázala o niečo málo priaznivejšie 

vnímanie tohto spoločenského postoja. Konkrétne, v roku 2015 aj v priemere za 

obdobie rokov 2011 až 2015 si približne dve tretiny jednotlivcov z radov mládeže 

(65,3 % resp. 66,8 %) myslia, že úspešní podnikatelia sú na Slovensku uznávaní 

a rešpektovaní, kým v prípade celkovej dospelej populácie to bolo 64,2 % (v roku 

2015) resp. 63,9 % (v priemere za roky 2011 až 2015). Napokon, mládež je, najmä 

v roku 2015, oproti celkovej dospelej populácii o niečo skeptickejšia voči pozitívnej 

medializácii podnikania. Kým v roku 2015 len niečo vyše polovica (50,8 %) mládeže 

vnímala v médiách častú pozornosť venovanú príbehom úspešných podnikateľov 

(v priemere za roky 2011 až 2015 to bolo 54,4 %), v prípade celkovej dospelej 

populácie to bolo 54,0 % (priemer za roky 2011 až 2015 bol 54,6 %). Celkovo možno 

konštatovať, že kompozícia vnímania spoločenských postojov k podnikaniu v radoch 

mládeže sa odkláňa od celkovej dospelej populácie len mierne. V zásade tak zrejme 

dochádza k interpretácii spoločenského kontextu spojeného s podnikaním 

podobným spôsobom, z čoho možno predpokladať aj podobnú intenzitu vplyvu na 

podnikateľskú aktivitu. Spoločenské postoje tak pravdepodobne nepôsobia ako 

prekážka, no ani ako podporný faktor na inkluzivitu podnikania mládeže. 

Napokon, dôležitým komponentom podnikateľského potenciálu je 

sebahodnotenie vlastných charakteristík súvisiacich s podnikaním. Keďže na 

individuálnej úrovni je dôležitým faktorom vplývajúcim na vstup do podnikania, na 

agregovanej úrovni bude významne napovedať o celkovom potenciáli podnikať 

v skúmanej skupine. Predmetom hodnotenia je vnímanie vlastných schopností 

a strach zo zlyhania. V prípade vnímania vlastných vedomostí, zručností 

a skúseností potrebných na začatie podnikania, teda akéhosi podnikateľského 

sebavedomia, je mládež na Slovensku o niečo skromenjšia než celková dospelá 

populácia. V roku 2015 takéto sebavedomie indikovalo 45,5 % jednotlivcov z radov 

mládeže (v priemere za roky 2011 až 2015 to bolo 47,5 %), kým v prípade celkovej 

dospelej populácie to bolo až 52,4 % jednotlivcov (v priemere za roky 2011 až 2015 

to bolo 52,1 % jednotlivcov). Vzhľadom na s nižším vekom spojené menšie pracovné, 

profesionálne, podnikateľské či životné skúsenosti je to síce prirodzené, avšak 

vzhľadom na skutočnosť, že ide o jednotlivcov tesne po ukončení alebo ešte stále pod 

vplyvom vzdelávacieho procesu, ktorý by ich aj na podnikanie ako na jednu 

z možných alternatív kariérnej dráhy mal pripraviť, je to znepokojujúce. Čo sa týka 

strachu zo zlyhania, spomedzi jednotlivcov z radov mládeže, ktorí vnímali existenciu 

podnikateľských príležitostí, v roku 2015 približne traja z desiatich uviedli, že by ich 
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strach zo zlyhania odradil od podnikania. Išlo pritom o pokles oproti predošlému 

roku (34,6 % v roku 2014) aj päťročnému priemeru (34,0 % v priemere rokov 2011 

až 2015). Pozitívne je, že mládež je oproti celkovej dospelej populácii o niečo 

odvážnejšia, keďže miera strachu zo zlyhania v tejto skupine v roku 2015 dosiahla 

33,6 % (priemer za roky 2011 až 2015 bol 34,6 %). 

Ako z vyššie uvedeného vyplýva, celkový potenciál mládeže sa od dospelej 

populácie odkláňa len mierne, a to predovšetkým v optimistickejšom vnímaní 

príležitostí, a naopak, nižšom podnikateľskom sebavedomí. Ostatné komponenty, 

predovšetkým z hľadiska vnímania spoločenských postojov k podnikaniu, sú veľmi 

podobné. Celkovo tak možno konštatovať, že podnikateľský potenciál nevytvára 

závažnú prekážku, no ani výrazný komparatívne podporujúci faktor pre inkluzivitu 

podnikania mládeže na Slovensku. 

6.1.1.3 Zámer začať podnikať a podnikateľská aktivita mládeže 

V nadväznosti na anlýzu podnikateľského potenciálu mládeže v ďalšom kroku 

analyzujeme stav a vývoj samotnej podnikateľskej aktivity v jej jednotlivých fázach. 

Ukazovatele tejto analýzy sú uvedené v tabuľke 6.4. 

Tabuľka 6.4: Podnikateľská aktivita mládeže na Slovensku 
v rokoch 2011 – 2015 

Ukazovateľ SR 2015 SR 2014 SR 2011 - 2015 

Zámer začať podnikať 26,4 34,4 28,2 

TEA 12,1 18,2 13,2 

Etablovaní podnikatelia 0,4 2,1 1,0 

Prerušenie podnikania 6,4 3,4 4,5 

Zdroj: Dáta GEM 2011 – 2015, vlastné spracovanie autorov 

Ako vyplýva z výsledkov uvedených v tabuľke 6.4, podnikateľská aktivita 

mládeže v roku 2015 oproti predchádzajúcemu roku síce celkovo výraznejšie 

poklesla, no stále je vo všeobecnosti porovnateľná s priemerom za roky 2011 až 2015. 

Prvou fázou ešte predchádzajúcou samotnému vstupu do podnikania, avšak jeho 

dôležitou prerekvizitou je zámer začať podnikať. V roku 2015 zámer začať podnikať 

v období najbližších troch rokov poklesol v radoch mládeže z 34,4 % na 26,4 %. 

Znamená to, že približne každý štvrtý doposiaľ nepodnikajúci jedinec plánuje vstup 

do podnikateľskej aktivity. Priemer za sledované obdobie bol o niečo vyšší, 

presnejšie 28,2 %. V počiatočnej podnikateľskej aktivite, teda vo fáze aktívneho 

rozbiehania rodiaceho sa podnikania resp. vedenia nového podnikania nie staršieho 

ako 3,5 roka, pokles v radoch mládeže pokračoval. V roku 2015 v ňom bolo 

zapojených 12,1 % jednotlivcov, oproti 18,2 % v roku 2014. Priemer päťročného 

obdobia je vyšší len miernejšie a dosahuje 13,2 %. V etablovanom podnikaní, teda 

vedení podnikania generujúceho príjmy dlhšie ako 3,5 roka, bolo zapojených v roku 

2015 len 0,4 % jedinotlivcov z radov mládeže, čo je výrazný pokles oproti roku 2014 
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(s mierou etablovaného podnikania 2,1 %). Čiastočným vysvetlením tohto poklesu 

môže byť nárast prerušenia podnikania, teda podielu populácie, ktorý v posledných 

dvanástich mesiacoch zanechal podnikanie. V roku 2015 to bolo v radoch mládeže 

až 6,4 %, čo je viac ako dvojnásobný nárast oproti predchádzajúcemu roku (3,4 %) 

a o približne polovicu viac, ako je paťročný priemer (4,5 %). V porovnaní s celkovou 

dospelou populáciou však mládež stále vykazuje výrazne vyššiu hodnotu zámeru 

začať podnikať (v dospelej populácii v roku 2015 vo výške 18,8 %) a celkovej 

počiatočnej podnikateľskej aktivity (v roku 2015 vo výške 9,6 %), no taktiež aj 

prerušenia podnikania (v roku 2015 vo výške 5,4 %). Naopak, v etablovanom 

podnikaní mládež za celkovou dospelou populáciou (s hodnotou 5,7 % v roku 2015) 

výrazne zaostáva. Prvé dve uvedené skutočnosti možno vnímať pozitívne, keďže 

napovedajú o väčšom záujme o zapojenie sa do podnikania v skoršom veku, 

o ktorého dôležitosti sme už písali vyššie. Tretia však naznačuje komparatívne 

slabšiu udržateľnost týchto aktivít, čo možno súvisí so slabšími skúsenosťami 

a pripravenosťou ich nositeľov. Pokiaľ však dostanú šancu v prípade záujmu znova 

reštartovať svoje podnikanie po čestnom zlyhaní, nie je potrebné to vnímať 

problematicky. Napokon, za nižším zastúpením etablovaného podnikania môže byť 

ako spomínaná nižšia miera prežitia biznisov, tak i pragmatická skutočnosť, že 

vzhľadom na nízky vek zakladateľov, opustia túto vekovú skupinu mládeže skôr, než 

ich biznisy stihnú „dospieť“ do etablovaného podnikania. 

Tabuľka 6.5: Podnikateľská aktivita mládeže podľa pohlaví na Slovensku 
v rokoch 2011 – 2015 

Ukazovateľ SR 2015 SR 2014 SR 2011 - 2015 

Mládež - muži: TEA 13,3 23,3 16,7 

Mládež - ženy: TEA 10,8 12,7 9,5 

Zdroj: Dáta GEM 2015 - 2011, vlastné spracovanie autorov 

Predmetom analýzy v rámci inkluzivity podnikania mládeže môže byť i jeho 

vnútorná inkluzivita z pohľadu zapojenia jednotlivých pohlaví. Ako vyplýva 

z výsledkov uvedených v tabuľke 6.5, aj v radoch mládeže je podnikateľská aktivita 

skôr doménou mužov, keď do počiatočného podnikania bolo v roku 2015 zapojených 

13,3 % mužov a len 10,8 % žien. Oproti predchádzajúcemu roku však tento výsledok 

predstavuje výrazné zníženie rozdielu medzi pohlaviami. Robustnejší pohľad 

ponúka priemerné hodnotenie za päťročné sledované obdobie rokov 2011 až 2015, 

ktorý napovedá o pretrvávajúcom rozdielnom zapojení pohlaví do rozbiehania 

podnikania. Oproti rozdielu v celkovej dospelej populácii (kde je aktivita mužov 

oproti ženám celkovo dvojnásobná) je však rozdiel o niečo menší, čím kategória 

mládeže priaznivo vplýva na zlepšovanie inkluzivity žien v podnikaní. 

6.1.1.4 Podnikateľské ašpirácie mládeže 

Posledným krokom analýzy podnikania mládeže na Slovensku je analýza jej 

kvalitatívnej stránky, v rámci ktorej budeme hodnotiť jej biznis profil a ašpirácie 
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z hľadiska odvetvovej orientácie, inovatívnosti, využívania nových technológií 

a zahraničnej orientácie. Ukazovatele tejto analýzy sú uvedené v tabuľke 6.6. 

Tabuľka 6.6: Biznis profil a ašpirácie v podnikaní mládeže na Slovensku 
v rokoch 2011 – 2015 

Ukazovateľ SR 2015 SR 2014 
SR 

2011 - 2015 

Odvetvová orientácia (podiel na TEA) 

Poľnohospodárstvo, ťažba 0,0 7,8 4,3 

Stavebníctvo, výroba, doprava, siete, komunikácie... 30,0 17,6 30,4 

Biznis služby 30,0 39,2 25,9 

Služby pre konečných spotrebiteľov 40,0 35,3 39,4 

Inovatívnosť (podiel na TEA) 

Kombinácia nový produkt + nový trh 12,5 35,8 23,6 

Ostatné 87,5 64,2 76,4 

Inovatívnosť: využívanie nových technológií (podiel na TEA) 

Najnovšie technológie 37,5 34,0 21,8 

Technológie staré 1 až 5 rokov 28,1 35,8 30,2 

Žiadne nové technológie 34,4 30,2 48,1 

Zahraničná orientácia: zákazníci v zahraničí (podiel na TEA) 

Viac ako 75 % 12,9 3,9 6,8 

25 % až 75 % 22,6 17,6 15,7 

Menej ako 25 % 51,6 68,6 58,1 

Žiadni 12,9 9,8 19,4 

Zdroj: Dáta GEM 2011 – 2015, vlastné spracovanie autorov 

Odvetvová orientácia začínajúcich podnikateľov z radov mládeže je prevažne 

zameraná na služby, pričom prevládajú služby zamerané na konečných 

spotrebiteľov (teda jednoduchšie služby často s nižšou pridanou hodnotou) nad 

biznis službami (ktoré možno považovať za sofistikovanejšie), pri priemernom 

hodnotení za sledované päťročné obdobie rokov 2011 až 2015 v pomere 39,4 % 

oproti 25,9 %. Približne tretina začínajúcich biznisov v radoch mládeže vzniká vo 

výrobných odvetviach (30,4 % v priemere rokov 2011 až 2015) a len malý podiel 

v poľnohospodárstve a ťažbe (4,3 % v priemere rokov 2011 až 2015). V porovnaní 

s odvetvovou štruktúrou začínajúceho podnikania v celkovej dospelej populácii 

(tabuľka 4.7 v časti 4.2.3) sa mládež odkláňa len minimálne. V hodnotení aktívnej 

inovatívnosti, ktorá je v GEM meraná ako kombinácia nového produktu (t. j. 

produkt, ktorý je nový pre zákazníkov) a nového trhu (t. j. trh, na ktorom je málo 

alebo žiadni konkurenti) možno v sledovanom päťročnom období vidieť, že približne 

necelá štvrtina začínajúcich podnikateľov z radov mládeže profiluje svoje biznisy 

ako inovatívne. Mládež sa tak opäť od celkovej dospelej populácie odkláňa len 



 

143 

minimálne (tabuľka 4.7 v časti 4.2.3). Iným uhlom pohľadu je hodnotenie tzv. 

pasívnej inovatívnosti, teda podielu začínajúcich podnikateľov využívajúcich 

v podnikaní najnovšie technológie. V prípade začínajúcich podnikateľov z radov 

mládeže využívanie najnovších technológií v priemere rokov 2011 až 2015 uvádza 

niečo vyše pätina podnikateľov, kým naopak takmer polovica žiadne nové 

technológie nevyužíva (t. j. využíva technológie staršie ako 5 rokov). V tomto prípade 

je podiel prvej skupiny takmer identický s celkovou dospelou populáciou, no 

v radoch mládeže je o niečo menší podiel začínajúcich podnikateľov bez využívania 

nových technológií (tabuľka 4.7 v časti 4.2.3). Posledným hodnoteným 

kvalitatívnym atribútom podnikania mládeže je jeho zahraničná orientácia, meraná 

prostredníctvom podielu tržieb od zákazníkov pochádzajúcich zo zahraničia. 

V priemere rokov 2011 až 2015 označilo primárnu orientáciu na internacionalizáciu 

podnikania (s viac ako 75 % tržbami od zákazníkov zo zahraničia) len necelých 7 % 

začínajúcich podnikateľov z radov mládeže. V prípade celkovej dospelej populácie 

to bolo veľmi podobné - len 6,3 % začínajúcich podnikateľov (tabuľka 4.7 v časti 

4.2.3). Na druhej strane, až šiesti z desiatich začínajúcich podnikateľov z radov 

mládeže vykazuje miernu internacionalizáciu (menej ako 25 % tržieb zo zahraničia) 

a až pätina uvádza, že nemá žiadnych zahraničných zákazníkov. Opäť ide o takmer 

identické čísla ako v prípade celkovej dospelej populácie. Celkový pohľad na 

kvalitatívnu stránku podnikania mládeže z hľadiska jej inkluzivity v porovnaní 

s celkovou dospelou populáciou naznačuje, že mládež sa odkláňa len minimálne. 

Pozitívne z tohto hľadiska je, že mládež nevykazuje zaostávanie, ktoré by bolo 

náznakom problematickej inkluzivity. Naopak, za negatívum možno považovať, že 

mládež nemá ambície svojím podnikaním prispievať k zlepšovaniu celkovo 

zaostávajúcich kvalitatívnych parametrov slovenských podnikateľov, ako je 

inovatívnosť či zahraničná orientácia. 

6.1.2 Podnikanie mladých dospelých 

Druhou vekovou skupinou spadajúcou do kategórie mladých sú mladí dospelí, 

teda veková kategória 25 až 34 rokov. V prípade tejto vekovej kategórie ide 

o jednotlivcov väčšinou už plnohodnotne zapojených v ekonomicky aktívnom živote, 

resp. ukončujúcich prípravu na povolanie. Zvyčajne už mali možnosť získať 

pracovné alebo iné profesionálne skúsenosti, teda istú odbornú doménu. Tá im 

môže poslúžiť ako základ, ktorý môžu zúročiť vo vlastnom podnikaní, ako z hľadiska 

schopnosti identifikovať príležitosti v konkrétnych odvetviach či oblastiach, tak aj 

z hľadiska nadobudnutých znalostí o danej doméne a fungovaní biznisu v nej. 

Zároveň však mladí dospelí pre svoj nižší vek často čelia prirodzeným bariéram 

vstupu do podnikania, ako sú obmedzenia finančného, ľudského či sociálneho 

kapitálu. Preto je potrebné sledovať ukazovatele inkluzivity podnikania a jeho 

atribúty aj pri tejto vekovej kategórii. Rovnako ako v prípade mládeže, aj v tejto 

o niečo staršej kategórii stále platí, že skorší sklon k vydaniu sa podnikateľskou 

dráhou predstavuje významný predpoklad jej nasledovania počas celého 

ekonomicky aktívneho života, a teda pre zvýšenie agregovaného podnikateľského 

potenciálu ekonomiky ako takej. 
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Rovnako ako v prípade mládeže, aj pri hodnotení inkluzivity podnikania 

mladých dospelých na Slovensku najprv budeme sledovať hodnotu indexu 

inkluzivity a analyzovať jeho vývoj u nás ako aj v medzinárodnom kontexte. Ďalej 

budeme hodnotiť jednotlivé zložky podnikateľského potenciálu z hľadiska 

individuálnych aj spoločenských charakteristík. Napokon, pozornosť venujeme 

samotnej podnikateľskej aktivite a jej jednotlivým fázam, a tiež jej kvalitatívnej 

charakteristike z pohľadu biznis profilu a ašpirácií. Prirodzene, naše hodnotenia 

budú zamerané na sledovanie stavu hodnotených ukazovateľov v rokoch 2015 

a 2014, ktoré zabezpečí informácie o najnovšom stave a jeho medziročnom vývoji, 

ako aj na robustnejšie priemerné hodnotenie v päťročnom období rokov 2011 až 

2015, ktoré poskytne obraz o dlhodobejšej situácii. 

6.1.2.1 Inkuzivita podnikania mladých dospelých 

Tabuľka 6.7: TEA Index inkluzivity podnikania mladých dospelých v Európe 
v rokoch 2011 – 2015  

Krajina Index 2015 Index 2014 Index 2011 - 2015 

Slovensko 1,32 1,32 1,37 

Česko NA NA 1,48 

Maďarsko 1,30 0,98 1,16 

Poľsko 1,42 1,72 1,60 

Slovinsko 1,93 1,55 1,52 

Rusko NA 1,61 1,45 

Grécko 1,08 1,36 1,29 

Holandsko 1,35 1,15 1,25 

Belgicko 1,59 1,34 1,40 

Francúzsko NA 1,23 1,44 

Španielsko 1,25 1,15 1,26 

Taliansko 1,40 1,75 1,56 

Rumunsko 1,26 1,34 1,39 

Švajčiarsko 1,20 0,90 0,98 

Rakúsko NA 1,67 1,49 

Veľká Británia 1,06 1,43 1,19 

Dánsko NA 1,45 1,25 

Švédsko 1,29 1,15 1,09 

Nórsko 1,28 1,32 1,22 

Nemecko 1,34 1,69 1,39 

Portugalsko 1,29 1,37 1,39 

Luxembursko 1,19 1,40 1,26 

Írsko 0,90 1,53 1,20 

Fínsko 1,30 1,23 1,29 
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Krajina Index 2015 Index 2014 Index 2011 - 2015 

Bulharsko 1,09 NA 1,09 

Litva NA 1,72 1,60 

Lotyšško 1,58 NA 1,60 

Estónsko 1,64 1,58 1,58 

Kosovo NA 1,32 1,32 

Chorvátsko 1,41 1,69 1,63 

Bosna a Hercegovina NA 1,69 1,41 

Macedónsko 1,49 NA 1,38 

Maximum 1,93 1,75 1,63 

Maximum krajina Slovinsko Taliansko Chorvátsko 

Minimum 0,90 0,90 0,98 

Minumum krajina Írsko Švajčiarsko Švajčiarsko 

Priemer Európa 1,33 1,42 1,36 

Poradie SK Európa 11. 19. 18. 

Priemer V5 1,49 1,39 1,43 

Poradie SK V5 3. 3. 4. 

Zdroj: Dáta GEM 2011 – 2015, vlastné spracovanie autorov 

Tabuľka 6.8: EB Index inkluzivity podnikania mladých dospelých v Európe 
v rokoch 2011 – 2015 

Krajina Index 2015 Index 2014 Index 2011 - 2015 

Slovensko 0,95 0,63 0,80 

Česko NA NA 0,65 

Maďarsko 0,71 0,62 0,61 

Poľsko 0,74 1,02 0,90 

Slovinsko 0,45 0,80 0,53 

Rusko NA 0,58 0,83 

Grécko 0,36 1,03 0,83 

Holandsko 0,67 0,72 0,67 

Belgicko 0,67 0,80 0,52 

Francúzsko NA 0,83 0,72 

Španielsko 0,40 0,31 0,41 

Taliansko 0,81 0,81 0,79 

Rumunsko 0,92 1,01 1,00 

Švajčiarsko 0,56 0,53 0,42 

Rakúsko NA 0,40 0,45 

Veľká Británia 0,51 0,50 0,45 
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Krajina Index 2015 Index 2014 Index 2011 - 2015 

Dánsko NA 0,48 0,56 

Švédsko 0,47 0,31 0,46 

Nórsko 0,71 0,72 0,64 

Nemecko 0,48 0,57 0,56 

Portugalsko 0,63 0,65 0,60 

Luxembursko 0,30 0,81 0,52 

Írsko 0,42 0,22 0,47 

Fínsko 0,79 0,46 0,57 

Bulharsko 0,74 NA 0,74 

Litva NA 0,50 0,62 

Lotyšško 0,58 NA 0,72 

Estónsko 0,67 0,50 0,59 

Kosovo NA 1,25 1,25 

Chorvátsko 1,22 0,96 0,69 

Bosna a Hercegovina NA 0,66 0,62 

Macedónsko 0,71 NA 0,81 

Maximum 1,22 1,25 1,25 

Maximum krajina Chorvátsko Kosovo Kosovo 

Minimum 0,30 0,22 0,41 

Minumum krajina Luxembursko Írsko Španielsko 

Priemer Európa 0,64 0,67 0,66 

Poradie SK Európa 2. 15. 7. 

Priemer V5 0,71 0,77 0,70 

Poradie SK V5 1. 3. 2. 

Zdroj: Dáta GEM 2011 – 2015, vlastné spracovanie autorov 

Ako vyplýva z výsledkov uvedených v tabuľke 6.7, mladí dospelí sú na 

Slovensku zapojení v rozbiehaní rodiaceho sa či vedení nového podnikania 

výraznejšie než celková dospelá populácia. Hodnota indexu inkluzivity sa dokonca 

v rokoch 2015 a 2014 nemenila (hodnota 1,32 v oboch rokoch), pričom bola na 

úrovni priemernej hodnoty počas sledovaného päťročného obdobia (hodnota 1,37). 

V európskom kontexte patrí Slovensko z hľadiska zapojenia mladých dospelých do 

podnikania medzi priemer, keď v roku 2015 aj v primere za päťročné obdobie boli 

hodnoty indexu inkluzivity Slovenska i európskeho priemeru takmer identické. 

V porovnaní so susednými krajinami v rámci regionálneho zoskupenia V5 však 

vykazujeme skôr nižšiu mieru inkluzivity mladých dospelých, keď v každom 

hodnotení (v rokoch 2015 a 2014, ako aj v priemere za roky 2011 až 2015) menšie 

relatívne zastúpenie tejto vekovej kategórie v počiatočnom podnikaní vykázalo len 

Maďarsko, a ostatné krajiny nás pomerne výrazne predbiehajú. Celkový pohľad na 
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hodnotenie indexu inkluzivity naprieč krajinami Európy jednoznačne napovedá, že 

mladí dospelí sú v rámci celkovej dospelej populácie tou podnikateľsky aktívnejšou 

vekovou kategóriou. Vo všetkých európskych krajinách totiž priemerná hodnota 

indexu inkluzivity v päťročnom sledovanom období rokov 2011 až 2015 dosiahla 

hodnotu vyššiu ako jedna. Výnimkou bolo Švajčiarsko, kde však mladí dospelí sú 

zapojení v počiatočnom podnikaní len o málo menej (priemerná hodnota indexu 

0,98). Na rozdiel od mládeže (časť 6.1.1 vyššie) však nemožno povedať, že by miera 

zapojenia mladých dospelých v počiatočnom podnikaní sledovala nejaký regionálny, 

resp. ekonomicko-politicko.historický vzorec. Na základe uvedenej analýzy možno 

konštatovať, že inkluzivita podnikania mladých dospelých z hľadiska kvantity ich 

zapojenia v podnikaní nevykazuje problematický stav a nachádza sa na priemere 

Európy, i keď v regionálnom kontexte mierne zaostáva. 

Čo sa týka etablovaného podnikania, ako vyplýva z analýzy indexu inkluzivity 

uvedenej v tabuľke 6.8, miera etablovaného podnikania medzi mladými dospelými 

je v prípade Slovenska o niečo nižšia než v celkovej dospelej populácii. I keď 

v poslednom sledovanom roku 2015 hodnota indexu narástla na takmer 1, 

dlhodobejší pohľad na obdobie posledných piatich rokov naznačuje, že mladí 

dospelí vykazujú o pätinu nižšie zapojenie v etablovanom podnikaní. Oproti mládeži 

je táto miera inkluzivity o poznanie vyššia, avšak stále nedosahuje hodnotu celkovej 

dospelej populácie. V porovnaní s krajinami Európy vykazuje Slovensko nielen 

v ostatnom roku, ale aj v päťročnom sledovanom období nadpriemerné zapojenie 

mladých dospelých v etablovanom podnikaní. Popredné hodnotenie vykazujeme aj 

v porovnaní s krajinami regionálneho zoskupenia V5. Celkovo tak možno inkluzivitu 

podnikania mladých dospelých z pohľadu etablovaného podnikania považovať za 

priaznivú. 

6.1.2.2 Podnikateľský potenciál mladých dospelých 

Podobne ako v prípade mládeže, aj pri mladých dospelých je ďalším krokom 

v analýze inkluzivity ich podnikania na Slovensku hodnotenie podnikateľského 

potenciálu. V rámci neho sa sledujú faktory, ktoré pôsobia ako východisko zapojenia 

do podnikateľskej aktivity na individuálnej, a následne i na agregovanej úrovni. 

Konkrétne, ide podnikateľskú príležitosť, vnímanie spoločenských postojov 

k podnikaniu a sebahodnotenie spojené s podnikaním. Výsledky hodnotenia 

podnikateľského potenciálu mladých dospelých na Slovensku v rokoch 2011 až 2015 

sú zobrazené v tabuľke 6.9. 

Ako vyplýva z výsledkov prezentovaných v tabuľke 6.9, vyše tretina (konkrétne 

34,3 %) mladých dospelých na Slovensku v roku 2015 vnímalo existenciu dobrých 

príležitostí na začatie podnikania v ich okolí v najbližšom čase. Oproti roku 2014 

(hodnota 28,4 %) ako aj oproti priemernému hodnoteniu za sledované obdobie 

rokov 2011 až 2015 ide o nárast. Rovnako priaznivo v prospech inkluzivity 

podnikania situácia v radoch mladých dospelých vyznieva v porovnaní s celkovou 

dospelou populáciou, kde v roku 2015 vnímal dobré príležitosti na začatie 

podnikania vo svojom okolí len niečo vyše každý štvrtý jednotlivec (presnejšie 

26,4 %), pričom v priemere za roky 2011 až 2015 to bol len približne každý piaty 
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jednotlivec (21,3 %). Zaujímavé tiež je, že mladí dospelí vykázali v roku 2015 mierne 

vyššie vnímanie príležitostí oproti mládeži (čo možno považovať za prirodzené 

vzhľadom na predpoklad disponovania výraznejšími skúsenosťami umožňujúcimi 

identifikovanie príležitostí), avšak v robustnejšom priemernom hodnotení vnímajú 

príležitosti o niečo menej ako mládež (čo už je v protiklade so spomenutým 

teoretickým predpokladom a naopak napovedá o možnom väčšom optimizme 

mládeže resp. jej neviazanosti „naučenými“ bariérami). 

Tabuľka 6.9: Hodnotenie podnikateľského potenciálu mladých dospelých na 
Slovensku v rokoch 2011 – 2015 

Ukazovateľ 

SR 
2015 

SR 
2014 

SR 
2011 - 
2015 

Vnímanie priležítostí 34,3 28,4 27,9 

Spoločenské postoje k podnikaniu 

Egalitarizmus 73,1 71,6 74,9 

Podnikanie ako vhodná kariérna voľba 48,4 45,7 50,6 

Vnímanie podnikateľov a ich spoločenského statusu 64,1 58,6 64,5 

Pozornosť medií venovaná podnikaniu 57,0 50,9 55,3 

Sebahodnotenie 

Vnímanie schopností 54,6 54,9 55,9 

Strach zo zlyhania (% z tých, čo vnímajú príležitosti na podnikanie) 37,0 36,4 32,3 

Zdroj: Dáta GEM 2011 – 2015, vlastné spracovanie autorov 

Významným komponentom podnikateľského potenciálu sú aj spoločenské 

postoje k podnikaniu, skúmané prostredníctvom ich vnímania zo strany 

jednotlivcov. V rámci GEM je predmetom hodnotenia egalitarizmus, vnímanie 

podnikania ako vhodnej kariérnej voľby, vnímanie spoločenského statusu 

podnikateľov, a pozornosť médií venovaná podnikaniu. V prípade egalitarizmu, teda 

preferencie rovnakej životnej úrovne pre všetkých, sa mladí dospelí na Slovensku 

vyznačujú ešte o niečo vyššou mierou tohto postoja než celková dospelá populácia. 

Konkrétne, v roku 2015 ako aj v priemernom hodnotení za sledované päťročné 

obdobie sa takmer tri štvrtiny (73,1 % resp. 74,9 %) mladých dospelých prikláňali 

k egalitarizmu, kým v prípade celkovej dospelej populácie to bolo len 70,7 % resp. 

71,7 %. Čo sa týka vnímania podnikania ako vhodnej kariérnej voľby, situácia medzi 

mladými dospelými bola v zásade podobná ako v celkovej dospelej populácii, i keď 

v roku 2015 mladí dospelí hodnotili spoločenskú náklonnosť podnikateľskej kariére 

o niečo negatívnejšie (48,4 % vs. 50,8 %), a naopak, v priemere za sledované 

päťročné obdobie o len mierne pozitívnejšie (50,6 % vs. 50,0 %) než celková dospelá 

populácia. V prípade vnímania spoločenského statusu úspešných nových 

podnikateľov bola situácia veľmi podobná. Mladí dospelí v roku 2015 vykázali 

prakticky identické vnímanie tohto spoločenského postoja ako celková dospelá 

populácia (64,1 % vs. 64,2 %), kým v priemere rokov 2011 až 2015 si o oproti celkovej 
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dospelej populácii o niečo viac myslia, že úspešní podnikatelia sú na Slovensku 

uznávaní a rešpektovaní (64,5 % vs. 63,9 %). Napokon, mladí dospelí vykázali oproti 

celkovej dospelej populácii, najmä v roku 2015, o niečo výraznejšie vnímanie častej 

pozornosti médií venovanej príbehom úspešných podnikateľov. Konkrétne, 

pozornosť médií podnikaniu vnímalo v roku 2015 až 57,0 % mladých dospelých 

(v priemere za roky 2011 až 2015 to bolo 55,3 %), kým v prípade celkovej dospelej 

populácie to bolo 54,0 % (priemer za roky 2011 až 2015 bol 54,6 %). Pri súhrnnom 

pohľade na kompozíciu vnímania spoločenských postojov k podnikaniu medzi 

mladými dospelými možno konštatovať, že táto veková kategória sa od celkovej 

dospelej populácie odkláňa len mierne. Podobne je to aj v prípade mládeže. Celkovo 

tak zrejme v týchto vekových skupinách platí predpoklad o podobnom spôsobe 

interpretácie spoločenského kontextu spojeného s podnikaním a s ním súvisiacej 

podobnej intenzite vplyvu na podnikateľskú aktivitu. Aj tu teda platí, že z pohľadu 

inkluzivity spoločenské postoje pravdepodobne nepôsobia ako prekážka, no ani ako 

podporný faktor podnikania mladých dospelých. 

Napokon, kľúčovým komponentom podnikateľského potenciálu je vnímanie 

a sebahodnotenie vlastných charakteristík súvisiacich s podnikaním. Konkrétne, 

predmetom hodnotenia sú dve základné charakteristiky významne ovplyvňujúce 

individuálnu (a následne v príslušnej skupine aj agregovanú) tendenciu 

k podnikaniu, a to vnímanie vlastných schopností a strach zo zlyhania. V prípade 

sebahodnotenia vlastných vedomostí, zručností a skúseností potrebných na začatie 

podnikania sú mladí dospelí na Slovensku oproti celkovej dospelej populácii o niečo 

sebavedomejší. V roku 2015 takéto sebavedomie indikovalo 54,6 % mladých 

dospelých (v priemere za roky 2011 až 2015 to bolo 55,9 %), kým v prípade celkovej 

dospelej populácie to bolo 52,4 % jednotlivcov (v priemere za roky 2011 až 2015 to 

bolo 52,1 % jednotlivcov). Ešte priaznivejšie vyznieva podnikateľské sebavedomie 

v porovnaní s mládežou, kde ho indikovalo 45,5 % (2015) resp. 47,5 % (priemer 

2011 - 2015) jednotlivcov. V porovnaní s celkovou dospelou populáciou zrejme 

úlohu zohráva aktuálnosť profesionálnych, pracovných a podnikateľských zručností 

a skúseností pre súčasný kontext (v porovnaní napr. so staršími vekovými 

kategóriami), v porovnaní s mládežou zase väčšie množstvo takýchto skúseností 

nadobudnutých vekom. Čo sa týka strachu zo zlyhania, v roku 2015 by vyše tretinu 

mladých dospelých (37,0 %), ktorí vnímajú dobré podnikateľské príležitosti, strach 

zo zlyhania odradil od ich využitia v podobe začatia podnikania. Ide pritom o mierny 

nárast oproti roku 2014 (36,4 %) a výraznejšie prekročenie päťročného priemeru za 

roky 2011 až 2015 (33,3 %). Kým v priemernom päťročnom hodnotení sú mladí 

dospelí o niečo odvážnejší než celková dospelá populácia (34,6 %), v roku 2015 už 

za strachom zo zlyhania v celkovej dospelej populácii (33,7 %) zaostávajú. 

Na základe vyššie uvedených zistení možno konštatovať, že celkový 

podnikateľský potenciál mladých dospelých sa od celkovej dospelej populácie 

odkláňa len mierne, a to najmä v optimistickejšom vnímaní príležitostí 

a podnikateľskom sebavedomí, a naopak výraznejšom strachu zo zlyhania. Ostatné 

komponenty, teda vnímanie spoločenských postojov k podnikaniu, sú v oboch 

prípadoch veľmi podobné. Celkovo tak možno konštatovať, že podnikateľský 
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potenciál nevytvára závažnú prekážku inkuizivity podnikania mladých dospelých. 

Naopak, napriek vyššiemu strachu zo zlyhania (pravdepodobne súvisiacemu 

s vyšším rizikom straty spojeným so zlyhaním v tejto fáze života spojenej s potrebou 

ekonomického zabezpečenia živobytia seba a často i svojej rodiny) majú vyššie 

sebavedomie a vnímanie príležitostí potenciál priaznivo ovplyvniť inkluzivitu 

podnikania mladých dospelých na Slovensku. 

6.1.2.3 Zámer začať podnikať a podnikateľská aktivita mladých dospelých 

V nadväznosti na analýzu podnikateľského potenciálu mladých dospelých 

ďalej analyzujeme stav a vývoj samotnej podnikateľskej aktivity tejto vekovej 

kategórie na Slovensku v jej jednotlivých fázach - od zámeru začať podnikať, cez 

počiatočné a etablované podnikanie, až po ukončenie podnikania. Ukazovatele tejto 

analýzy sú uvedené v tabuľke 6.10. 

Tabuľka 6.10: Podnikateľská aktivita mladých dospelých na Slovensku 
v rokoch 2011 – 2015 

Ukazovateľ SR 2015 SR 2014 SR 2011 - 2015 

Zámer začať podikať 21,1 17,0 18,9 

TEA 12,7 14,4 15,0 

Etablovaní podnikatelia 5,4 4,9 5,5 

Prerušenie podnikania 5,4 5,8 6,5 

Zdroj: Dáta GEM 2011 – 2015, vlastné spracovanie autorov 

Prvou skúmanou fázou, ktorá ešte predchádza samotnému vstupu do 

podnikania, avšak je jeho dôležitou prerekvizitou, je zámer začať podnikať. V roku 

2015 približne každý piaty doposiaľ nepodnikajúci mladý dospelý (presne 21,1 %) 

indikoval, že v najbližších troch rokoch plánuje začatie podnikateľskej aktivity. 

Oproti predchádzajúcemu roku (17,0 %) ako aj priemeru za sledované päťročné 

obdobie rokov 2011 až 2015 (18,9 %) je to nárast. Oproti celkovej dospelej populácii 

(v roku 2015 vo výške 18,8 %) je zámer začať podnikať v radoch mladých dospelých 

o niečo vyšší, avšak oproti mládeži už výraznejšie nižší (v roku 2015 vo výške 

26,4 %). Možno tak usudzovať, že veľká časť podnikateľského zámeru medzi 

jednotlivcami v kategórii mladých dospelých už bola realizovaná a zostávajúci zámer 

sa postupne blíži k štandardu populácie. 

Čo sa týka samotnej podnikateľskej aktivity, konkrétne jej počiatočného štádia 

(aktívne rozbiehanie rodiaceho sa podnikania resp. vedenie nového podnikania nie 

staršieho ako 3,5 roka), v roku 2015 v nej bolo zapojených 12,7 % mladých 

dospelých, čo je, naopak, oproti predchádzajúcemu roku či päťročnému priemeru 

(14,4 % resp. 15,0 %) pokles. Možno tak usúdiť, že časť podnikateľského potenciálu 

tejto vekovej kategórie ostala v roku 2015 nezrealizovaná a zatiaľ vo fáze zámeru 

(ktorý, ako sme vyššie uviedli, medziročne výraznejšie narástol). Mladí dospelí 

v počiatočnej podnikateľskej aktivite len mierne predstihujú kategóriu mládeže 
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v roku 2015 (12,1 %) i v päťročnom priemere (13,2 %). O niečo výraznejšie tiež 

predstihujú celkovú dospelú populáciu (9,6 % resp. 10,9 %). Možno tak konštatovať, 

že práve mladí dospelí sú spolu s mládežou výraznými ťahúňmi rozbiehania 

podnikateľskej aktivity na Slovensku. V etablovanom podnikaní, teda vedení 

podnikania generujúceho príjmy dlhšie ako 3,5 roka, bolo v roku 2015 zapojených 

5,4 % mladých dospelých, čo zodpovedá priemeru za sledované päťročné obdobie 

rokov 2011 až 2015 (5,5 %) a nasvedčuje o stabilnej situácii. V roku 2015 miera 

etablovaného podnikania dospelej populácie klesla na úroveň mladých dospelých 

(5,7 %), avšak jej päťročný priemer bol stále vyšší (7,0 %). Naopak, mladí dospelí 

výrazne prevyšujú mládež, kde je miera etablovaného podnikania prirodzene nižšia 

(ako sme uviedli vyššie v časti 6.1.1). Možno však tiež prirodzene predpokladať, že 

časť etablovaného podnikania mladých dospelých má korene v počiatočnom 

podnikaní vzniknutom vo veku spadajúcom do kategórie mládeže. Napokon, miera 

prerušenia podnikania v radoch mladých dospelých (5,4 % v roku 2015) dosiahla 

v roku 2015 úroveň celkovej dospelej populácie, po poklese oproti 

predchádzajúcemu roku i päťročnému priemeru. To môže byť náznakom 

priaznivého trendu zvyšujúcej sa miery prežitia biznisov mladých dospelých. 

Tabuľka 6.11: Podnikateľská aktivita mladých dospelých podľa pohlaví na 
Slovensku v rokoch 2011 – 2015 

Ukazovateľ SR 2015 SR 2014 SR 2011 - 2015 

Mládež - muži: TEA 19,6 20,2 20,9 

Mládež - ženy: TEA 6,3 8,4 8,7 

Zdroj: Dáta GEM 2011 – 2015, vlastné spracovanie autorov 

Predmetom analýzy v rámci podnikania mladých dospelých je taktiež jeho 

vnútorná inkluzivita z pohľadu zapojenia jednotlivých pohlaví. Ako vyplýva 

z výsledkov uvedených v tabuľke 6.11, medzi mladými dospelými muži výrazne 

prevažujú nad ženami v zapojení do rozbiehania podnikania. Kým spomedzi mužov 

bol v počiatočnom podnikaní zapojený každý piaty (tak v roku 2015 ako aj 

v robustnejšom pohľade pri hodnotení päťročného priemeru), medzi ženami to bola 

v roku 2015 len každá približne šestnásta žena (v priemere rokov 2011 až 2015 každá 

dvanásta žena). To napovedá o dramatickom rozdieli v zapojení v počiatočnom 

podnikaní medzi pohlaviami. Tento rozdiel je výrazne vyšší aj oproti celkovej 

dospelej populácii, kde aktivita mužov oproti ženám je „len“ približne dvojnásobná. 

Jedným z vysvetlení môže byť častá pozícia žien v tejto vekovej kategórii v úlohe 

matky, ktorá prirodzene znižuje ich tendenciu začínať podnikanie. 

6.1.2.4 Podnikateľské ašpirácie mladých dospelých 

Záverečným krokom analýzy podnikania mladých dospelých na Slovensku je 

hodnotenie jej kvalitatívnej stránky. V rámci neho sa sleduje biznis profil a ašpirácie 

z hľadiska odvetvovej orientácie, inovatívnosti, využívania nových technológií 
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a zahraničnej orientácie podnikania. Ukazovatele tejto analýzy sú uvedené v tabuľke 

6.12. 

Tabuľka 6.12: Biznis profil a ašpirácie v podnikaní mladých dospelých na 
Slovensku v rokoch 2011 – 2015 

Ukazovateľ 
SR  

2015 
SR  

2014 
SR  

2011 - 2015 

Odvetvová orientácia (podiel na TEA) 

Poľnohospodárstvo, ťažba 7,3 4,9 5,4 

Stavebníctvo, výroba, doprava, siete, 
komunikácie... 

18,2 42,6 33,2 

Biznis služby 36,4 18,0 25,6 

Služby pre konečných spotrebiteľov 38,2 34,4 35,8 

Inovatívnosť (podiel na TEA) 

Kombinácia nový produkt + nový trh 22,0 35,7 27,4 

Ostatné 78,0 64,3 72,6 

Inovatívnosť: využívanie nových technológií (podiel na TEA) 

Najnovšie technológie 25,4 24,3 21,9 

Technológie staré 1 až 5 rokov 30,5 17,1 21,0 

Žiadne nové technológie 44,1 58,6 57,2 

Zahraničná orientácia: zákazníci v zahraničí (podiel na TEA) 

Viac ako 75 % 5,5 6,3 6,0 

25 % až 75 % 21,8 12,5 14,3 

Menej ako 25 % 67,3 70,3 62,4 

Žiadni 5,5 10,9 17,4 

Zdroj: Dáta GEM 2011 – 2015, vlastné spracovanie autorov 

Začínajúce podnikanie mladých dospelých je z hľadiska odvetvovej orientácie 

zamerané prevažne na služby. Napriek nárastu zastúpenia biznis služieb v roku 2015 

pri priemernom hodnotení za sledované päťročné obdobie rokov 2011 až 2015 stále 

prevláda zameranie na služby pre konečných spotrebiteľov (35,8 % v priemere rokov 

2011 až 2015) nad biznis službami (25,6 % v priemere rokov 2011 až 2015). Celkovo 

sa až šesť z desiatich začínajúcich biznisov mladých dospelých orientuje na odvetvia 

služieb. Tretina počiatočnej podnikateľskej aktivity mladých dospelých (33,2 % 

v priemere rokov 2011 až 2015) vzniká vo výrobných odvetviach, a len malá časť 

v poľnohospodárstve a ťažbe (5,4 % v priemere rokov 2011 až 2015). Takouto 

odvetvovou štruktúrou mladí dospelí takmer presne kopírujú situáciu v celkovej 

dospelej populácii. V hodnotení aktívnej inovatívnosti, meranej v rámci GEM ako 

podnikanie vyznačujúce sa kombináciou nového produktu (t. j. produkt, ktorý je 

nový pre zákazníkov) a nového trhu (t. j. trh, na ktorom sú málo alebo žiadni 

konkurenti) možno v sledovanom päťročnom období sledovať prevahu 

neinovatívnych biznisov, keď aktívnou inovatívnosťou sa vyznačovala niečo vyše 
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štvrtina začínajúcich podnikateľských aktivít (27,4 %). Mladí dospelí tak len mierne 

prekračujú v tomto ukazovateli hodnotenie celkovej dospelej populácie (25,3 %). 

Ďalším pohľadom je hodnotenie pasívnej inovatívnosti, meranej ako podiel 

podnikateľskej aktivity indikujúcej využívanie najnovších technológií. V prípade 

mladých dospelých to bol v päťročnom sledovanom období prípad vyše pätiny 

(21,9 %) začínajúcich biznisov, pričom ďalšia približne pätina (21,0 %) indikovala 

využívaie technológií starých 1 až 5 rokov. Zvyšných takmer 60 % začínajúcich 

podnikateľov z radov mládeže nevyužívalo vo svojom podnikaní nové technológie. 

Aj v tomto prípade je odklon od vzorca v podnikaní celkovej dospelej populácie len 

minimálny, keď napríklad v nej len 55,7 % začínajúcich podnikateľov indikovalo 

nevyužívanie nových technológií. Posledným hodnoteným kvalitatívnym atribútom 

podnikania mladých dospelých je jeho zahraničná orientácia, meraná 

prostredníctvom podielu tržieb od zákazníkov pochádzajúcich zo zahraničia. 

V priemere rokov 2011 až 2015 označilo primárnu orientáciu na internacionalizáciu 

podnikania (s viac ako 75 % tržbami od zákazníkov zo zahraničia) len 6,0 % 

začínajúcich podnikateľov z radov mladých dospelých. V prípade celkovej dospelej 

populácie je situácia takmer identická (6,3 % v priemere rokov 2011 až 2015). Vyše 

šesť z desiatich začínajúcich podnikateľov medzi mladými dospelými (62,4 %) 

indikovalo miernu internacionalizáciu (menej ako 25 % tržieb zo zahraničia), čo je o 

niečo viac ako v celkovej dospelej populácii (58,5 % v priemere rokov 2011 až 2015). 

Naopak, pozitívne je, že kým v celkovej dospelej populácii nemá žiadnych 

zahraničných zákazníkov až vyše pätina začínajúcich podnikateľov (21,5 % 

v priemere rokov 2011 až 2015), v prípade mladých dospelých to bolo v priemere za 

sledované päťročné obdobie len 17,4 % začínajúcich podnikateľov. Celkový pohľad 

na kvalitatívnu stránku podnikania mladých dospelých na Slovensku v porovnaní 

s celkovou dospelou populáciou naznačuje len mierny odklon mladých dospelých, 

a to v podobe mierne vyššej aktívnej inovatívnosti a mierne vyššej 

internacionalizácie. Síce ide o pozitívne signály, avšak sú stále príliš slabé aby 

poskytovali veľa dôvodov na optimizmus vo vzťahu k riešeniu celkovo 

zaostávajúcich kvalitatívnych parametrov slovenských podnikateľov, ktorými sú 

práve inovatívnosť či zahraničná orientácia. 

6.2 Podnikanie žien 

Ženy sú jednou z najrýchlejšie rastúcich kategórií populácie v rámci 

podnikania, avšak stále ešte v mnohých krajinách zaostávajú svojím podielom na 

podnikateľských aktivitách za mužmi. A to platí i napriek tomu, že za posledné 

desaťročie urobili významný pokrok vo vzdelaní i v rámci svojho zdravia. Tento 

pokrok je predpokladom rastu rovnosti pohlaví, ale je kritický pre ekonomický 

rozvoj a jeho udržateľnosť vo svete (Kelley a kol., 2014). Avšak ako z početných štúdií 

vyplýva, podnikanie žien je vysoko závislé na špecifickom kontexte, v ktorom 

prebieha (Welter, 2011). Pokiaľ sú ženy vnorené do prostredia, ktoré má svoje 

špecifiká, toto jednoznačne vplýva na podnikateľskú aktivitu žien. Ako príklady 

možno uviesť zvyky a tradície islamskej kultúry alebo konzervativizmus v rámci 

modelov rodiny (viď Jordánsko), ako aj kultúrne normy a modely deľby práce 
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v rodine, ktoré vytvárajú obmedzené časové možnosti pre ženy, aby sa venovali 

rozvoju biznisu mimo domu, kde literatúra ako príklad cituje post-sovietske krajiny 

(Welter a Smallbone, 2008). Vplyv týchto komponentov prostredia sa často 

prejavuje na vnímaní podnikateľských príležitostí žien, čo je kľúčový faktor rozvoja 

ich podnikateľských aktivít. Ale takisto ovplyvňuje celkový podnikateľský potenciál 

žien, ako aj zámer začať podnikať a vyúsťuje do miery podnikateľskej aktivity.  

Poznanie kľúčových determinantov prostredia, ako aj osobnostných 

charakteristík žien podnikateliek a ich vývoj v čase a v porovnaní s modelovými 

krajinami je dôležitým zdrojom informácií ako pre ďalší výskum, tak aj pre tvorcov 

politík zameraných na zvýšenie podnikateľskej aktivity žien. 

V tejto časti, v súlade s nami zvolenou metodikou výskumu inkluzivity 

a charakteristiky podnikania marginálnych skupín, najskôr skúmame inkluzivitu 

podnikania žien na Slovensku a to prostredníctvom indexu inkluzivity podnikania 

v počiatočnej fáze, ako aj v etablovaných biznisoch. Ďalej hodnotíme podnikateľské 

aktivity žien podľa modelu fáz podnikateľského procesu a na základe získaných 

výsledkov, ako aj medzinárodného porovnania, robíme príslušné závery. 

6.2.1 Inkluzivita podnikania žien 

V roku 2015 index inkluzivity podnikania žien na Slovensku mierne poklesol 

v porovnaní s rokom 2014 a dosiahol hodnotu 0,67 a teda je na úrovni päťročného 

priemeru (tabuľka 6.13). Napriek tomu sa však jeho hodnota nachádza stále nad 

priemerom V5 krajín (0,64), kde Slovensko v roku 2015 pokleslo na druhú priečku 

v porovnaní s rokom 2014, avšak je pod priemerom Európy (0,70). Túto situáciu 

môžeme hodnotiť z hľadiska stavu a pozície voči porovnávaným subjektom ako 

pozitívnu, avšak znepokojujúca je už niekoľkoročná klesajúca dynamika. I keď 

v oblasti podpory podnikania žien sa realizujú na Slovensku viaceré aktivity, ktoré 

zabezpečujú najmä Slovak Business Agency (SBA), Platforma žien Slovenska, Top 

podnikateľky Slovenka ako aj ďalšie mimovládne organizácie, avšak priestor na 

zlepšenie stále existuje. Je to najmä v porovnaní s krajinami, ktoré sú dlhodobo 

lídrami v tejto oblasti, ako napríklad Švajčiarsko, Luxembursko atď.  
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Tabuľka 6.13: TEA index inkluzivity podnikania žien v krajinách Európy 
v rokoch 2011 – 2015 

  
TEA Index 

2015 
TEA Index 

2014 
TEA Index 
2011 - 2015 

Slovensko 0,67 0,68 0,67 

Česko NA NA 0,55 

Maďarsko 0,69 0,57 0,66 

Poľsko 0,65 0,65 0,64 

Slovinsko 0,55 0,67 0,61 

Rusko NA 0,79 0,85 

Grécko 0,88 0,74 0,72 

Holandsko 0,48 0,77 0,67 

Belgicko 0,80 0,58 0,68 

Francúzsko NA 0,76 0,68 

Španielsko 0,88 0,84 0,80 

Taliansko 0,60 0,71 0,65 

Rumunsko 0,69 0,58 0,67 

Švajčiarsko 0,70 1,01 0,92 

Rakúsko NA 0,81 0,83 

Veľká Británia 0,69 0,71 0,72 

Dánsko NA 0,69 0,63 

Švédsko 0,67 0,56 0,70 

Nórsko 0,68 0,71 0,62 

Nemecko 0,70 0,75 0,74 

Portugalsko 0,71 0,84 0,74 

Luxembursko 0,85 0,74 0,75 

Írsko 0,62 0,65 0,63 

Fínsko 0,64 0,82 0,72 

Bulharsko 0,84 NA 0,84 

Litva NA 0,60 0,62 

Lotyšško 0,69 NA 0,69 

Estónsko 0,74 0,82 0,74 

Kosovo NA 0,82 0,82 

Chorvátsko 0,74 0,60 0,64 

Bosna a Hercegovina NA 0,57 0,64 

Macedónsko 0,57 NA 0,60 

Maximum 0,88 1,01 0,92 

Maximum krajina Grécko Švajčiarsko Švajčiarsko 

Minimum 0,48 0,56 0,55 
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TEA Index 

2015 
TEA Index 

2014 
TEA Index 
2011 - 2015 

Minumum krajina Holandsko Švédsko Česko 

Priemer Európa 0,70 0,72 0,70 

Poradie SK Európa 16. 18. 20. 

Priemer V5 0,64 0,64 0,63 

Poradie SK V5 2. 1. 1. 

Zdroj:Dáta GEM 2011 – 2015, vlastné spracovanie autorov. 

Ešte nižší, i keď medziročne rastúci, je index inkluzivity podnikania v skupine 

etablovaných podnikateliek na Slovensku (0,58), ktorý však je tesne pod úrovňou 

V5 krajín (0,59), kde sme až na tretej priečke za Maďarskom (0,63) a Poľskom 

(0,62). Ešte výraznejšie je naše zaostávanie za Európou (0,67), kde sme až na 

dvadsiatej priečke z 32 hodnotených krajín (tabuľka 6.14). I uvedené zistenia 

potvrdzujú naše predchádzajúce závery o nevyhnutnosti podpory podnikania žien 

na Slovensku a to výraznejšie vo fáze etablovaného podnikania, kde naše 

podpriemerné výsledky môžeme označiť až za alarmujúce. 

Tabuľka 6.14: Index inkluzivity etablovaného podnikania žien v krajinách 
Európy v rokoch 2011 – 2015 

Krajina EB Index 2015 EB Index 2014 
EB Index 

2011 - 2015 

Slovensko 0,58 0,50 0,54 

Česko NA NA 0,53 

Maďarsko 0,63 0,63 0,63 

Poľsko 0,62 0,63 0,60 

Slovinsko 0,53 0,58 0,55 

Rusko NA 0,86 0,85 

Grécko 0,72 0,60 0,60 

Holandsko 0,67 0,74 0,66 

Belgicko 0,43 0,64 0,59 

Francúzsko NA 0,57 0,62 

Španielsko 0,81 0,86 0,75 

Taliansko 0,62 0,67 0,54 

Rumunsko 0,76 0,67 0,66 

Švajčiarsko 0,74 0,89 0,82 

Rakúsko NA 0,70 0,73 

Veľká Británia 0,73 0,65 0,64 

Dánsko NA 0,53 0,54 

Švédsko 0,60 0,75 0,67 
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Krajina EB Index 2015 EB Index 2014 
EB Index 

2011 - 2015 

Nórsko 0,51 0,69 0,57 

Nemecko 0,76 0,60 0,70 

Portugalsko 0,77 0,70 0,68 

Luxembursko 0,59 0,82 0,75 

Írsko 0,70 0,61 0,60 

Fínsko 0,60 0,60 0,59 

Bulharsko 0,84 NA 0,84 

Litva NA 0,55 0,57 

Lotyšško 0,84 NA 0,71 

Estónsko 0,74 0,78 0,66 

Kosovo NA 0,50 0,50 

Chorvátsko 0,69 0,62 0,73 

Bosna a Hercegovina NA 0,60 0,70 

Macedónsko 0,56 NA 0,62 

Maximum 0,84 0,89 0,85 

Maximum krajina Bulharsko Švajčiarsko Rusko 

Minimum 0,43 0,50 0,50 

Minumum krajina Belgicko Slovensko Kosovo 

Priemer Európa 0,67 0,66 0,65 

Poradie SK Európa 20. 28. 28. 

Priemer V5 0,59 0,59 0,57 

Zdroj:Dáta GEM 2011 – 2015, vlastné spracovanie autorov 

6.2.2 Podnikateľský potenciál žien 

Podnikateľský potenciál žien na Slovensku sme analyzovali z hľadiska troch 

jeho komponentov: spoločenské postoje k podnikaniu, sebahodnotenie, vnímanie 

príležitostí (tabuľka 6.15). 

Prvú skupinu komponentov tvoria spoločenské postoje k podnikaniu 

(egalitarizmus, podnikanie ako vhodná kariérna voľba a vnímanie podnikateľov 

a ich spoločenského statusu). Vývoj názorov podľa jednotlivých komponentov, ktoré 

tvoria spoločenské postoje k podnikaniu je rôzny. Ženy v porovnaní s mužmi 

dlhodobo viac preferujú egalitarizmus. Vysvetlením môže byť ich sociálne cítenie. 

Na druhej strane sa však pozitívne vyvíjajú ich názory na podnikanie ako vhodnú 

kariérnu voľbu, vnímanie spoločenského statusu podnikateľov, ako aj pozornosť 

médií venovanú podnikaniu. V roku 2015 sú dokonca vo všetkých týchto 

komponentoch optimistickejšie, avšak celkove sa tieto hodnoty nachádzajú na 

úrovni päťročného priemeru (tabuľka 6.15). Vývoj spoločenských postojov 

k podnikaniu u žien je možno považovať za pozitívny signál nakoľko prostredie, ako 
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sme uviedli vyššie, je dôležitým faktorom vplývajúcim na rozhodovanie o zapojení 

sa do podnikateľskej aktivity. 

Tabuľka 6.15: Podnikateľský potenciál podľa pohlavia na Slovensku 
v rokoch 2011 – 2015 

Ukazovateľ 
Ženy Muži 

2015 2014 2011 - 2015 2015 2014 2011 - 2015 

Vnímanie priležítostí 24,4 20,6 19,4 28,5 26,4 23,3 

Spoločenské postoje k podnikaniu       

Egalitarizmus 74,3 70,0 75,0 67,0 66,8 68,3 

Podnikanie ako vhodná kariérna 
voľba 51,5 44,8 51,2 50,0 46,0 48,8 

Vnímanie podnikateľov a ich 
spoločenského statusu 66,2 59,9 66,3 62,2 56,2 64,7 

Pozornosť medií venovaná 
podnikaniu 54,9 55,4 56,9 53,0 49,7 55,4 

Sebahodnotenie       

Vnímanie schopností 42,2 42,6 41,2 63,1 66,3 63,2 

Strach zo zlyhania (% z tých, čo 
vnímajú príležitosti na podnikanie) 36,7 43,6 38,9 30,9 30,1 30,8 

Zdroj: Dáta GEM 2011 – 2015, vlastné spracovanie autorov 

Ďalšou významnou skupinou komponentov, ktoré ovplyvňujú podnikateľský 

potenciál je vnímanie schopností podnikať a strach zo zlyhania. Ak sa pozeráme na 

vývoj týchto dvoch komponentov v roku 2015 (tabuľka 6.15) môžeme konštatovať, 

že zatiaľ čo sa vnímanie schopností u žien nezmenilo (mierne pokleslo), avšak strach 

zo zlyhania výrazne poklesol. Celkovo je treba konštatovať, že ženy v porovnaní 

s mužmi sú dlhodobo menej sebavedomé vo svojho hodnotení vedomostí, zručností 

a schopností podnikať. I keď takýto stav nie je dobrý, avšak ak zoberieme do úvahy 

všeobecne vysoké sebavedomie Slovákov v oblasti podnikania vyplývajúce 

z medzinárodného porovnania, nemusíme túto oblasť považovať až za tak 

nepriaznivú. Avšak ako z medzinárodného porovnania vnímania schopností 

(tabuľka 6.16) vyplýva, naše ženy sú síce vysoko nad priemerom Európy i krajín V5, 

avšak rozdiel medzi sebavedomím žien a mužov v týchto porovnávaných krajinách 

je podstatne nižší než na Slovensku. A to je určitý signál, ktorým je potrebné sa na 

Slovensku zaoberať. Pokiaľ ide o strach zo zlyhania tak u slovenských žien je síce 

pod priemerom Európy ako aj V5 krajín, avšak rozdiel medzi našimi ženami 

a mužmi je vyšší ako v porovnávaných regiónoch. 
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Tabuľka 6.16: Vnímanie vlastných schopností a vedomostí o podnikaní podľa 
pohlavia v krajinách Európy v rokoch 2011 - 2015 

Krajina 
Vnímanie schopností - ženy Vnímanie schopností - muži 

2015 2014 2011 - 2015 2015 2014 2011 - 2015 

Slovensko 42,2 42,6 41,3 63,1 66,3 63,0 

Česko NA NA 31,6 NA NA 50,0 

Maďarsko 28,2 31,1 28,9 49,5 51,0 50,2 

Poľsko 47,7 39,1 42,1 64,2 69,8 65,2 

Slovinsko 41,4 39,6 41,7 55,5 57,2 58,2 

Rusko NA 25,1 25,1 NA 30,8 31,5 

Grécko 39,7 40,2 40,8 53,9 50,9 54,4 

Holandsko 29,2 33,8 31,0 51,8 54,6 53,5 

Belgicko 24,5 22,0 26,2 39,2 38,9 44,7 

Francúzsko NA 24,8 27,2 NA 46,4 44,3 

Španielsko 40,6 42,8 43,1 49,8 53,4 54,0 

Taliansko 23,3 28,6 24,6 37,9 34,1 36,0 

Rumunsko 37,4 39,0 34,8 55,4 58,1 53,6 

Švajčiarsko 33,6 32,4 32,8 54,3 50,6 51,0 

Rakúsko NA 40,4 41,0 NA 56,8 57,3 

Veľká Británia 35,3 37,9 35,8 52,0 55,1 53,6 

Dánsko NA 25,6 23,9 NA 44,1 43,2 

Švédsko 25,0 27,7 28,1 47,9 45,8 47,5 

Nórsko 21,1 22,8 22,7 40,6 38,3 42,4 

Nemecko 28,5 28,7 29,7 43,8 44,0 44,0 

Portugalsko 41,8 39,6 40,2 56,4 53,9 55,2 

Luxembursko 35,6 31,1 33,5 52,0 43,8 49,4 

Írsko 36,3 36,7 35,6 53,9 57,9 54,8 

Fínsko 30,4 30,1 29,3 44,2 39,6 41,5 

Bulharsko 30,6 NA 30,6 39,7 NA 39,7 

Litva NA 24,3 26,5 NA 43,4 46,4 

Lotyšško 44,0 NA 40,7 54,4 NA 53,1 

Estónsko 38,2 35,0 35,6 49,9 50,3 49,6 

Kosovo NA 57,0 57,0 NA 73,2 73,2 

Chorvátsko 39,3 37,6 38,1 55,8 54,5 55,5 

Bosna a Herc. NA 38,3 39,1 NA 56,2 58,6 

Macedónsko 46,3 NA 44,2 62,3 NA 61,7 

Maximum 47,7 57,0 57,0 64,2 73,2 73,2 

Maximum krajina Poľsko Kosovo Kosovo Poľsko Kosovo Kosovo 
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Krajina 
Vnímanie schopností - ženy Vnímanie schopností - muži 

2015 2014 2011 - 2015 2015 2014 2011 - 2015 

Minimum 21,1 22,0 22,7 37,9 30,8 31,5 

Minumum krajina Nórsko Belgicko Nórsko Taliansko Rusko Rusko 

Priemer Európa 35,0 34,1 34,5 51,1 50,7 51,1 

Poradie SK Európa 4. 3. 6. 2. 3. 3. 

Priemer V5 39,9 38,1 37,1 58,0 61,1 57,3 

Poradie SK V5 2. 1. 3. 2. 2. 2. 

Zdroj: Dáta GEM 2015 - 2011, vlastné spracovanie autorov 

Tabuľka 6.17: Strach dospelej populácie zo zlyhania v podnikaní v európskych 
krajinách podľa pohlavia v rokoch 2011 - 201526 

Krajina 
Strach zo zlyhania - ženy Strach zo zlyhania - muži 

2015 2014 2011-2015 2015 2014 2011-2015 

Slovensko 45,4 53,5    37,8 

Česko NA NA 46,7 NA NA 36,2 

Maďarsko 47,9 53,1 50,3 40,7 42,9 41,9 

Poľsko 63,6 62,0 61,9 52,1 54,9 52,2 

Slovinsko 45,3 43,2 45,4 35,2 34,4 35,5 

Rusko NA 44,0 46,3 NA 37,5 38,7 

Grécko 64,9 74,9 71,1 63,4 66,3 66,4 

Holandsko 43,3 42,7 43,0 33,1 34,7 34,7 

Belgicko 54,2 53,5 51,7 46,1 46,2 43,7 

Francúzsko NA 46,1 48,5 NA 39,5 40,7 

Španielsko 46,9 50,4 51,7 39,3 42,7 44,7 

Taliansko 64,2 62,6 61,5 59,6 51,4 54,3 

Rumunsko 54,9 54,8 52,0 42,5 41,0 40,2 

Švajčiarsko 39,9 40,3 40,7 34,3 27,7 28,9 

Rakúsko NA 52,2 50,6 NA 35,0 36,6 

Veľká Británia 40,5 38,3 42,8 33,8 37,0 37,7 

Dánsko NA 46,4 45,6 NA 36,3 38,0 

Švédsko 46,2 46,0 43,3 37,2 35,5 36,0 

Nórsko 32,2 34,8 35,5 30,3 31,3 33,0 

Nemecko 53,2 54,6 54,4 40,4 38,3 41,8 

Portugalsko 50,1 52,4 52,8 39,3 43,2 44,1 

Luxembursko 49,5 52,5 51,6 45,7 49,0 47,1 

                                                   
26 Strach zo zlyhania podľa pohlaví je vyhodnocovaný na celej populácii, teda nie len na tej skupine, 

ktorá eviduje príležitosti na podnikanie. 
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Krajina 
Strach zo zlyhania - ženy Strach zo zlyhania - muži 

2015 2014 2011-2015 2015 2014 2011-2015 

Írsko 46,3 48,3 47,0 35,3 36,5 37,4 

Fínsko 46,1 48,9 46,2 34,4 35,4 33,3 

Bulharsko 46,5 NA 46,5 39,2 NA 39,2 

Litva NA 58,8 55,9 NA 38,8 39,7 

Lotyšško 49,5 NA 48,4 35,8 NA 35,3 

Estónsko 52,3 56,6 53,0 41,7 42,5 41,1 

Kosovo NA 29,4 29,4 NA 29,6 29,6 

Chorvátsko 49,7 48,4 49,7 39,8 40,4 41,1 

Bosna a Herc. NA 41,4 42,4 NA 33,6 34,6 

Macedónsko 46,1 NA 44,8 41,8 NA 41,8 

Maximum 64,9 74,9 71,1 63,4 66,3 66,4 

Maximum krajina Grécko Grécko Grécko Grécko Grécko Grécko 

Minimum 32,2 29,4 29,4 30,3 27,7 28,9 

Minumum krajina Nórsko Kosovo Kosovo Nórsko Švajčiarsko Švajčiarsko 

Priemer Európa 49,1 49,7 48,8 40,8 40,0 40,1 

Poradie SK 
Európa 19. 8. 9. 15. 14. 19. 

Priemer V5 50,6 53,0 51,2 41,3 42,7 40,7 

Poradie SK V5 3. 2. 2. 3. 3. 3. 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 

Ďalším významným komponentom podnikateľského potenciálu je vnímanie 

podnikateľských príležitostí. V roku 2015 došlo na Slovensku k výraznému nárastu 

vnímania podnikateľských príležitostí u žien na medziročnej úrovni, ale aj 

v porovnaní s päťročným stavom (tabuľka 6.18). Napriek tomu, stále však zostáva 

i v tejto oblasti dosť významý rozdiel medzi ženami a mužmi. Ak si pripomenieme 

nízke vnímanie podnikateľských príležitostí na Slovensku u celej populácie, potom 

tento stav je potrebné označiť za nedobrý, vyžadujúci riešenie. Dokumentuje to 

i medzinárodné porovnanie, v ktorom sme v rámci Európy až 10 % pod priemerom. 

V rámci V5 krajín sme síce na priemere, avšak rozdiel medzi najlepšou krajinou 

Poľskom a Slovenskom je takisto temer 10 %. Ide o oblasť, v ktorej je na Slovensku 

veľký priestor pre zlepšenie a bude si vyžadovať jednak ďalší výskum kľúčových 

faktorov, ktorého ho ovplyvňujú, ako aj systematický prístup k hľadaniu riešenia. 
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Tabuľka 6.18: Vnímanie príležitostí v európskych krajinách 
v rokoch 2011 až 2015 podľa pohlavia 

Krajina 
Vnímanie príležitostí - ženy Vnímanie príležitostí - muži 

2015 2014 2011 - 2015 2015 2014 2011 - 2015 

Slovensko 24,4 20,6 19,5 28,5 26,4 23,3 

Česko NA NA 20,4 NA NA 26,5 

Maďarsko 24,2 22,0 17,6 26,5 24,7 19,6 

Poľsko 31,6 32,9 29,5 34,2 29,7 28,1 

Slovinsko 17,2 13,5 14,8 23,8 20,8 21,7 

Rusko NA 23,7 21,7 NA 29,5 24,2 

Grécko 12,8 18,0 13,1 15,5 21,8 15,4 

Holandsko 39,8 39,2 36,2 56,6 51,6 47,0 

Belgicko 35,3 30,5 31,3 44,9 41,2 41,7 

Francúzsko NA 28,0 28,4 NA 28,6 33,4 

Španielsko 23,8 19,2 16,3 28,1 25,9 20,7 

Taliansko 21,5 23,0 18,2 29,7 30,2 26,4 

Rumunsko 30,9 31,6 31,0 35,7 33,3 35,9 

Švajčiarsko 38,0 40,9 40,3 45,1 46,3 43,6 

Rakúsko NA 41,8 43,5 NA 47,0 50,1 

Veľká Británia 36,6 38,0 32,6 46,5 43,9 41,1 

Dánsko NA 57,0 47,7 NA 62,2 52,7 

Švédsko 70,9 68,5 66,6 69,6 71,4 70,3 

Nórsko 66,0 58,4 60,2 71,7 68,4 70,4 

Nemecko 35,3 33,0 32,0 41,2 42,0 39,3 

Portugalsko 24,1 19,5 17,2 32,1 26,4 24,5 

Luxembursko 43,7 37,3 40,7 52,4 47,5 49,7 

Írsko 33,0 29,2 26,4 45,9 37,5 34,5 

Fínsko 49,5 43,3 50,7 47,8 41,5 49,7 

Bulharsko 14,2 NA 14,2 17,5 NA 17,5 

Litva NA 29,0 26,2 NA 34,6 30,8 

Lotyšško 35,2 NA 31,8 34,2 NA 31,3 

Estónsko 54,1 49,3 47,5 48,9 49,6 48,7 

Kosovo NA 66,6 66,6 NA 64,7 64,7 

Chorvátsko 19,1 17,4 16,4 25,4 19,5 21,1 

Bosna a Hercegovina NA 17,6 18,7 NA 21,6 22,8 

Macedónsko 38,6 NA 34,4 37,1 NA 36,0 

Maximum 70,9 68,5 66,6 71,7 71,4 70,4 

Maximum krajina Švédsko Švédsko Kosovo Nórsko Švédsko Nórsko 
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Krajina 
Vnímanie príležitostí - ženy Vnímanie príležitostí - muži 

2015 2014 2011 - 2015 2015 2014 2011 - 2015 

Minimum 12,8 13,5 13,1 15,5 19,5 15,4 

Minumum krajina Grécko Slovinsko Grécko Grécko Chorvátsko Grécko 

Priemer Európa 34,2 33,9 31,6 39,1 38,8 36,3 

Poradie SK Európa 16. 22. 23. 18. 22. 25. 

Priemer V5 24,3 22,3 20,3 28,2 25,4 23,8 

Poradie SK V5 2. 3. 3. 2. 2. 3. 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 

6.2.3 Zámer začať podnikať a podnikateľská aktivita žien 

Zámer slovenských žien začať podnikať v roku 2015 poklesol a je výrazne pod 

päťročným priemerom (tabuľka 6.19). Tento negatívny trend je viditeľný aj 

u mužov. Avšak u žien je to signál, že keď v najbližších troch rokoch je zámer začať 

podnikať znižujúci sa, potom sa dá v najbližšej budúcnosti očakávať aj klesajúca 

podnikateľská aktivita. Takýto trend sa môže odzrkadliť aj na ďalšom znížení 

inkluzivity podnikania tejto menej reprezentovanej skupine populácie. Je to ďalší 

signál, ktorý je potrebné zohľadniť ako v akademických výskumoch, tak aj pri tvorbe 

špecifických politík v oblasti inkluzivity podnikania žien. 

Tabuľka 6.19: Zámer začať podnikať a celková počiatočná podnikateľská 
aktivita podľa pohlavia za roky 2011 - 2015 na Slovensku 

Fáza podnikateľského 
procesu 

Ženy (%) Muži (%) 

2015 2014 2011 - 2015 2015 2014 2011 - 2015 

Zámer začať podnikať 12,7 15,0 26,9 17,9 20,6 32,3 

Rodiaci sa podnikatelia 4,6 5,0 4,8 8,5 8,4 9,4 

Noví podnikatelia 2,0 2,6 2,5 4,8 6,1 5,7 

TEA 6,5 7,4 7,1 13,0 14,4 14,7 

Etablovaní podnikatelia 3,3 3,9 3,8 8,2 11,7 10,2 

Prerušenie podnikania 4,8 3,1 4,1 6,0 7,2 7,0 

Zdroj: Dáta GEM 2015- 2011, vlastné spracovanie autorov 

Podobný negagívny trend ako pri zámere začať podnikať možno u žien sledovať 

v dynamike vývoja ako počiatočnej podnikateľskej aktivity žien (TEA), tak aj 

etablovaného podnikania žien. Počiatočná podnikateľská aktivita žien v roku 2015 

dosiahla hodnotu 6,5 %, čo je predstavuje dvanásť percentný medziročný pokles a je 

pod päťročným priemerom (7,2 %). Na tomto poklese sa podieľali ako rodiace sa, 

tak aj nové podnikateľky. Etablované podnikateľky poklesli z 3,9 % v roku 2014 na 

3,3 % v roku 2015 a tiež sú pod päťročným priemerom (3,8 %). Táto dynamika sa 

jednoznačne odrazila na prerušení podnikania žien, ktoré v vroku 2014 bolo 3,1 % 
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avšak v roku 2015 dosiahlo hodnotu 4,8 %. Z uvedeného vyplýva, že mierne zníženie 

inkluzivity podnikania žien na Slovensku v roku 2015 bolo spôsobené znížením 

podnikateľskej aktivity žien a to ako v počiatočnej, tak aj v etablovanej fáze, 

a zvýšením prerušenia podnikania. 

Ako z medzinárodného porovnania vyplýva (tabuľka 6.20), napriek 

negatívnym trendom v počiatočnej podnikateľskej aktivite žien v roku 2015, ako aj 

v porovnaní s päťročným priemerom, naše ženy majú nadpriemernú počiatočnú 

podnikateľskú aktivitu, a to ako na úrovni Európy, tak aj v rámci V5 krajín, kde TEA 

našich žien je najvyššia. Pokles TEA žien na Slovensku sa v roku 2015 odrazil v ich 

6. pozícii v Európe, čo znamená pokles o 2 priečky v porovnaní s rokom 2014. Za 

logické vysvetlenie tejto ešte stále dobrej európskej pozície možno považovať našu 

pomerne vysokú podnikateľskú aktivitu, do ktorej prispieva i podnikateľská aktivita 

žien. 

Tabuľka 6.20: Počiatočná podnikateľská aktivita žien v krajinách Európy 
v rokoch 2011 - 2015 

Krajina 

Ženy Muži 

TEA 2015 TEA 2014 
TEA 

2011-2015 
TEA 2015 

TEA 
2014 

TEA 
2011-2015 

Slovensko 6,5 7,4 7,2 13,0 14,4 14,6 

Česko NA NA 4,1 NA NA 10,8 

Maďarsko 5,5 5,3 5,6 10,4 13,5 11,5 

Poľsko 6,0 6,0 5,9 12,5 12,5 12,6 

Slovinsko 3,3 4,3 3,4 8,4 8,3 7,6 

Rusko NA 3,7 4,1 NA 5,8 5,6 

Grécko 6,0 5,8 5,0 7,5 9,9 8,8 

Holandsko 3,5 7,3 6,1 10,9 11,6 11,7 

Belgicko 5,0 3,1 3,7 7,5 7,6 7,2 

Francúzsko NA 4,0 3,5 NA 6,7 6,9 

Španielsko 5,0 4,6 4,5 6,4 6,4 6,7 

Taliansko 2,9 3,1 2,8 6,9 5,7 5,8 

Rumunsko 7,5 6,6 6,9 14,2 16,0 13,7 

Švajčiarsko 5,1 7,2 6,5 9,5 7,0 7,6 

Rakúsko NA 7,1 7,6 NA 10,4 10,7 

Veľká Británia 4,8 7,5 5,9 9,1 13,8 10,5 

Dánsko NA 3,8 3,3 NA 7,1 7,0 

Švédsko 4,8 3,8 4,8 9,4 9,5 8,8 

Nórsko 3,8 4,0 3,8 7,5 7,3 8,6 

Nemecko 3,3 4,0 3,8 6,1 6,5 6,5 

Portugalsko 6,7 8,4 6,4 12,4 11,7 10,9 
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Krajina 

Ženy Muži 

TEA 2015 TEA 2014 
TEA 

2011-2015 
TEA 2015 

TEA 
2014 

TEA 
2011-2015 

Luxembursko 8,7 5,3 6,6 11,6 8,9 10,7 

Írsko 5,8 4,2 4,9 13,0 8,9 10,5 

Fínsko 4,2 4,6 4,2 8,9 6,6 7,6 

Bulharsko 2,9 NA 2,9 4,0 NA 4,0 

Litva NA 6,8 6,5 NA 16,2 14,7 

Lotyšško 9,8 NA 9,1 18,6 NA 17,4 

Estónsko 9,7 7,7 9,1 16,6 11,2 16,0 

Kosovo NA 3,3 3,3 NA 4,8 4,8 

Chorvátsko 5,7 4,7 5,0 9,7 11,3 10,8 

Bosna a Herc. NA 4,3 5,4 NA 10,6 11,4 

Macedónsko 3,5 NA 4,0 8,6 NA 9,1 

Maximum 9,8 8,4 9,1 18,6 16,2 17,4 

Maximum krajina Lotyšško Portugalsko Estónsko Lotyšško Litva Lotyšško 

Minimum 2,9 3,1 2,8 4,0 4,8 4,0 

Minumum krajina Bulharsko Belgicko Taliansko Bulharsko Kosovo Bulharsko 

Priemer Európa 5,4 5,3 5,2 10,1 9,7 9,7 

Poradie SK Európa 6. 4. 4. 4. 3. 4. 

Priemer V5 5,3 5,7 5,2 11,1 12,2 11,4 

Poradie SK V5 1. 1. 1. 1. 1. 1. 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 

Nepriaznivá dynamika vývoja ako aj náš celkový status v oblasti etablovaného 

podnikania žien nás v roku 2015 (tabuľka 6.21) posunula až na 17. miesto, čo 

znamená, že sme výrazne pod priemerom Európy (4,5 %) a tretí v rámci V5 krajín. 

Nízke zapojenie žien do etablovaného podnikania je dlhodobým slovenským 

problémom, na riešenie ktorého zrejme nestačia nesystémové iniciatívy zo strany 

dobrovoľných a mimovládnych organizácií, ale systematické riešenia zo strany 

tvorcov politík v oblasti podnikania a špeciálne podnikania žien. 
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Tabuľka 6.21: Podiel žien na etablovanom podnikaní v krajinách Európy 
v rokoch 2011 - 2015 

Krajina 

Ženy Muži 

EB 2015 EB 2014 
EB 

2011-2015 
EB 2015 EB 2014 

EB 
2011-2015 

Slovensko 3,3 3,9 3,8 8,2 11,7 10,2 

Česko NA NA 2,8 NA NA 7,6 

Maďarsko 4,1 5,0 3,9 9,0 11,0 8,8 

Poľsko 3,7 4,6 3,6 8,2 10,0 8,6 

Slovinsko 2,2 2,8 2,8 6,1 6,6 7,2 

Rusko NA 3,4 2,6 NA 4,6 3,6 

Grécko 9,4 7,7 8,1 16,8 18,0 18,6 

Holandsko 6,6 7,1 6,2 13,1 12,1 12,3 

Belgicko 1,6 2,3 3,0 5,9 4,8 7,0 

Francúzsko NA 1,7 2,0 NA 4,2 4,4 

Španielsko 6,3 6,0 6,0 9,1 8,0 10,2 

Taliansko 2,8 2,9 2,2 6,2 5,7 5,8 

Rumunsko 5,7 5,1 3,9 9,3 10,1 7,7 

Švajčiarsko 8,4 8,1 8,0 14,2 10,0 11,6 

Rakúsko NA 6,9 6,4 NA 12,9 11,1 

Veľká Británia 3,8 4,2 4,0 6,7 8,8 8,6 

Dánsko NA 2,7 2,4 NA 7,5 6,6 

Švédsko 3,1 4,9 4,1 7,1 8,0 7,8 

Nórsko 3,4 3,7 3,5 9,7 7,0 8,7 

Nemecko 3,7 3,1 3,5 6,0 7,1 6,7 

Portugalsko 5,4 5,3 4,7 8,7 10,0 9,1 

Luxembursko 1,9 3,0 2,3 4,6 4,3 3,9 

Írsko 3,9 6,1 4,7 7,3 13,8 11,1 

Fínsko 6,1 4,0 4,8 14,2 9,2 11,2 

Bulharsko 4,6 NA 4,6 6,3 NA 6,3 

Litva NA 4,3 4,4 NA 11,6 11,2 

Lotyšško 8,0 NA 5,7 11,2 NA 10,4 

Estónsko 5,7 4,4 4,3 9,8 7,0 8,7 

Kosovo NA 1,0 1,0 NA 3,1 3,1 

Chorvátsko 1,9 2,3 2,5 3,7 5,0 4,3 

Bosna a Herc. NA 4,0 3,9 NA 9,3 7,2 

Macedónsko 3,3 NA 4,2 8,5 NA 9,1 

Maximum 9,4 8,1 8,1 16,8 18,0 18,6 

Maximum krajina Grécko Švajčiarsko Grécko Grécko Grécko Grécko 
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Krajina 

Ženy Muži 

EB 2015 EB 2014 
EB 

2011-2015 
EB 2015 EB 2014 

EB 
2011-2015 

Minimum 1,6 1,0 1,0 3,7 3,1 3,1 

Minumum krajina Belgicko Kosovo Kosovo Chorvátsko Kosovo Kosovo 

Priemer Európa 4,5 4,3 4,0 8,7 8,6 8,4 

Poradie SK Európa 17. 17. 19. 13. 5. 10. 

Priemer V5 3,3 4,1 3,4 7,9 9,8 8,5 

Poradie SK V5 3. 3. 2. 2. 1. 1. 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov  

6.2.4 Podnikateľské ašpirácie žien 

Ďalším aspektom hodnotenia podnikateľskej aktivity žien je hodnotenie ich 

podnikateľských ašpirácií a to v oblasti inovatívnosti, ako aj zahraničnej orientácie. 

Ako z tabuľky 6.22 vyplýva, v roku 2015 došlo síce k poklesu aktívnej 

inovatívnosti v rámci počiatočnej podnikateľskej aktivity žien (podiel 

na TEA), avšak ešte výraznejšie poklesla inovatívnosť mužov v tejto fáze 

podnikania. Vzhľadom na to inovatívnosť žien dosiahla vyššie percento ako u mužov 

(22,4 % vs. 19,8 %). Avšak v oboch skupinách tento negatívny trend spôsobil pokles 

aktívnej inovatívnosti pod päťročný priemer. V roku 2015 však naopak vzrástla 

inovatívnosť žien i mužov v etablovanom biznise, ale podobne ako 

u počiatočnej podnikateľskej aktivity jej úroveň je u oboch skupín pod päťročným 

priemerom. Pokiaľ ide o pasívnu inovatívnosť (využívanie technológií) vo 

fáze počiatočnej podnikateľskej aktivity v roku 2015 medziročne poklesol podiel 

žien, ktoré využívali najnovšie technológie, zatiaľčo u mužov sa tento podiel zvýšil. 

Avšak v tejto fáze podnikania je pomerne malý rozdiel medzi mužmi a ženami pokiaľ 

ide o žiadne využívanie technológií. Z uvedeného sa dá dedukovať určité lámanie 

stereotypov medzi začínajúcimi podnikateľmi pokiaľ ide o typicky ženské a mužské 

biznisy. Iná situácia je v oblasti pasívnych inovácií vo fáze etablovaného 

podnikania. I keď v roku 2015 došlo k nárastu využívania najnovších technológií 

u žien i mužov, predsa rozdiel medzi percentom etablovaných podnikateliek, ktoré 

nevyužívajú žiadne nové technológie (67,6 % v roku 2015 resp. 70,5 % päťročný 

priemer) a mužov, ktorí nevyužívajú žiadne nové technológie (55,0 % v roku 2015, 

resp. 61,7 % päťročný priemer) je výrazný. Z uvedeného sa dá zasa dedukovať, že 

etablované podnikateľky pôsobia skôr v tradičných „ženských“ biznisoch, kde 

technologické inovácie nie sú potrebné. 

Ašpirácie slovenských podnikateliek v oblasti zahraničnej orientácie 

zaznamenali v roku 2015 pozitívny trend ako v rámci počiatočnej podnikateľskej 

aktivity, tak aj etablovaného podnikania (tabuľka 6.22). Vo fáze počiatočnej 

podnikateľskej aktivity (TEA) došlo k nárastu percentuálneho podielu zákazníkov 

v zahraničí u všetkých skúmaných kategórií a dokonca sa dosiahli hodnoty vyššie 

ako päťročný priemer. Takisto sa korigovali rozdiely medzi ašpiráciami mužov a žien 
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v tejto oblasti a dokonca v kategórii (viac ako 75 % zákazníkov) podiel žien prevýšil 

podiel mužov. Vo fáze etablovaného podnikania a vývozných ašpirácií žien možno 

takisto vidieť pozitívny vývoj i keď iba u niektorých vybraných kategórií a takisto 

v najvyššej kategórii (viac ako 75 % zákazníkov) je podiel žien vyšší ako mužov.  

Tabuľka 6.22: Ašpirácie podnikania žien a mužov (invatívnosť a zahraničná 
orientácia) na Slovensku a v Európe za roky 2011 – 2015 

Ukazovateľ 
Ženy Muži 

2015 2014 2011-2015 2015 2014 2011-2015 

Inovatívnosť (podiel na TEA) 

Kombinácia nový produkt + nový trh 22,4 32,4 26,7 19,8 34,7 24,2 

Ostatné 77,6 67,6 73,3 80,2 65,3 75,8 

Inovatívnosť (podiel na EB) 

Kombinácia nový produkt + nový trh 14,7 5,1 19,7 13,8 8,5 18,1 

Ostatné 85,3 94,9 80,3 86,3 91,5 81,9 

Inovatívnosť: využívanie nových technológií (podiel na TEA) 

Najnovšie technológie 26,9 29,7 21,9 30,2 21,5 22,2 

Technológie staré 1 až 5 rokov 31,3 24,3 20,6 25,4 28,5 23,2 

Žiadne nové technológie 41,8 45,9 57,6 44,4 50,0 54,5 

Inovatívnosť: využívanie nových technológií (podiel na EB) 

Najnovšie technológie 14,7 5,1 14,5 22,5 7,7 17,9 

Technológie staré 1 až 5 rokov 17,6 10,3 15,0 22,5 17,1 20,4 

Žiadne nové technológie 67,6 84,6 70,5 55,0 75,2 61,7 

Zahraničná orientácia: zákazníci v zahraničí (podiel na TEA) 

Viac ako 75 % 6,2 2,8 5,0 5,9 8,1 7,0 

25 % až 75 % 13,8 4,2 11,1 15,3 17,6 15,1 

Viac ako 25 % 20,0 7,0 16,1 21,2 25,7 22,0 

Menej ako 25 % 63,1 69,0 58,1 64,4 64,7 58,6 

Žiadni 16,9 23,9 25,9 14,4 9,6 19,4 

Zahraničná orientácia: zákazníci v zahraničí (podiel na EB) 

Viac ako 75 % 11,8 5,1 6,6 10,1 7,0 7,6 

25 % až 75 % 5,9 10,3 10,7 16,5 13,0 14,4 

Viac ako 25 % 17,6 15,4 17,2 26,6 20,0 22,0 

Menej ako 25 % 47,1 61,5 53,4 46,8 54,8 53,1 

Žiadni 35,3 23,1 29,4 26,6 25,2 24,9 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 
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6.3 Podnikanie seniorov 

Význam podnikania vo vekovej kategórii seniorov je podmienený 

demografickým vývojom v krajinách Európy, ktorý sa prejavuje rastom 

priemerného veku obyvateľstva, ako aj zvyšujúcim sa podielom seniorov na celkovej 

populácii. Podnikanie seniorov je vnímané tak z hľadiska medzinárodných 

organizácií ako aj Európskej únie ako potenciálna alternatíva inklúzie seniorov do 

aktívneho pracovného ale aj sociálneho života, a ich udržanie v aktívnej pracovnej 

sile, čím sa odbremeňujú dôchodkové systémy a vytvára sa základ pre udržateľný 

rozvoj spoločnosti s vysokou prevalenciou obyvateľstva v seniornom veku. Tak ako 

v Európe, aj na Slovensku seniori predstavujú dôležitú súčasť spoločnosti, pričom 

potenciál seniorov tak z hľadiska akumulovaných skúseností, schopností 

a vedomostí môže predstavovať významný článok ekonomického rozvoja 

prostredníctvom ich zapojenia do podnikateľskej aktivity. V nasledujúcej časti 

analyzujeme súčasný stav a dynamiku podnikateľskej činnosti vo vekovej kategórii 

seniorov, ktorí z hľadiska metodiky GEM predstavujú vekovú kategóriu 55 - 64 

rokov. 

6.3.1 Inkluzivita podnikania seniorov 

Inkluzivita podnikania seniorov, podobne ako u iných marginalizovaných 

skupín obyvateľstva hodnotí zapojenie sa seniorov do počiatočnej podnikateľskej 

aktivity v porovnaní s celkovou populáciou vybranej krajiny. Práve veková kategória 

seniorov je jednou z problematických oblastí v kontexte podnikania (predovšetkým 

v počiatočnej fáze) na Slovensku. Z výsledkov a analýzy GEM v uplynulých rokoch 

a rovnako aj v roku 2015 vyplýva, že Slovensko je z hľadiska inkluzivity seniorov na 

chvoste Európy ako aj regiónu V5.  

Tabuľka 6.23 obsahuje hodnoty indexu inkluzivity podnikania seniorov 

v Európe za roky 2014 a 2015 ako aj priemer uplynulých piatich rokov (2011 - 2015). 

Index inkluzivity podnikania seniorov je nástrojom, ktorý umožňuje porovnanie 

miery zapojenia sa seniorov do počiatočnej podnikateľskej aktivity nie len ako 

percentuálny podiel na populácii seniorov (popísaný v kapitole 4 popisujúcej 

zloženie TEA z hľadiska vekových kategórií), ale v závislosti od úrovne celkovej 

počiatočnej podnikateľskej aktivity dáva aktivitu seniorov do perspektívy 

a umožňuje jej medzinárodné porovnanie.  

Z hľadiska dynamiky vývoja indexu na Slovensku môžeme pozorovať jeho 

medziročný nárast z 0,33 na 0,36 bodov, teda seniori v roku 2015 sa do TEA zapojili 

približne na úrovni jednej tretiny v porovnaní s celkovou populáciou na Slovensku. 

Tento mierny nárast indexu na Slovensku je výsledkom výraznejšieho poklesu 

celkovej TEA v porovnaní s TEA v kategórii seniorov. Zároveň je však nárast indexu 

pozitívnym znakom, aj z hľadiska päťročného priemeru indexu, ktorý je na úrovni 

0,31. Zvyšovanie indexu inkluzivity z dlhodobého hľadiska by malo byť pre 

Slovensko prioritou v oblasti zamerania politík sociálnej kohézie. 
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Slovensko bolo v roku 2015 šiestou krajinou s najnižším zapojením seniorov 

do podnikania v rámci Európy, pričom v rámci V5 je na tom horšie len Slovinsko 

s indexom na úrovni 0,34. Krajinou s najnižším indexom inkluzivity seniorov 

v rámci Európy je Macedónsko s hodnotou 0,11. V porovnaní s priemerom krajín 

V5, ktorý medziročne poklesol z 0,51 na 0,44 bodov, je Slovensko stále 

podpriemerné, pričom v rámci regiónu má najvyšší index Maďarsko (0,63), ktoré 

zaznamenalo pomerne výrazný medziročný nárast (z 0,53 v roku 2014). V porovnaní 

s Európou, ktorej priemer je na úrovni 0,55 bodov indexu inlkuzivity podnikania 

seniorov, a medziročne si mierne polepšil, Slovensko výrazne zaostáva. Krajinou 

s najvyšším indexom inkluzivity v rámci Európy je Nórsko s úrovňou 0,92, 

znamenajúcou vysoké zastúpenie seniorov v TEA v porovnaní s populáciou 

v Nórsku. Medzi krajiny s tradične vysokým indexom inkluzivity podnikania 

seniorov v uplynulých piatich rokoch patrili okrem Nórska (s priemerom 0,84) aj 

Švédsko (priemer 0,92), Švajčiarsko (priemer 0,76) a Írsko (priemer 0,66). Práve 

tieto krajiny môžu Slovenským tvorcom politík slúžiť ako príklady funkčných politík 

na podporu inkluzivity v oblasti podnikania seniorov. 

Tabuľka 6.23: TEA Index inkluzivity podnikania seniorov v Európe 
v rokoch 2011 až 2015 

Krajina Index 2015 Index 2014 Index 2011 - 2015 

Slovensko 0,36 0,33 0,31 

Česko NA NA 0,37 

Maďarsko 0,63 0,53 0,59 

Poľsko 0,42 0,54 0,50 

Slovinsko 0,34 0,64 0,47 

Rusko NA 0,42 0,42 

Grécko 0,85 0,40 0,64 

Holandsko 0,58 0,55 0,52 

Belgicko 0,46 0,63 0,55 

Francúzsko NA 0,68 0,45 

Španielsko 0,39 0,57 0,46 

Taliansko 0,70 0,33 0,55 

Rumunsko 0,57 0,48 0,44 

Švajčiarsko 0,67 0,96 0,75 

Rakúsko NA 0,35 0,43 

Veľká Británia 0,78 0,69 0,68 

Dánsko NA 0,55 0,49 

Švédsko 0,84 0,91 0,86 

Nórsko 0,92 0,60 0,85 

Nemecko 0,43 0,29 0,47 

Portugalsko 0,63 0,31 0,48 
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Krajina Index 2015 Index 2014 Index 2011 - 2015 

Luxembursko 0,70 0,61 0,67 

Írsko 0,81 0,84 0,71 

Fínsko 0,66 0,76 0,66 

Bulharsko 0,26 NA 0,26 

Litva NA 0,34 0,31 

Lotyšško 0,30 NA 0,30 

Estónsko 0,35 0,50 0,35 

Kosovo NA 0,23 0,23 

Chorvátsko 0,38 0,47 0,43 

Bosna a Hercegovina NA 0,23 0,44 

Macedónsko 0,11 NA 0,35 

Maximum 0,92 0,96 0,86 

Maximum krajina Nórsko Švajčiarsko Švédsko 

Minimum 0,11 0,23 0,23 

Minumum krajina Macedónsko Bosna a Herc. Kosovo 

Priemer Európa 0,55 0,53 0,50 

Poradie SK Európa 19. 23. 30. 

Priemer V5 0,44 0,51 0,45 

Poradie SK V5 3. 4. 5. 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015 vlastné spracovanie autorov 

Tabuľka 6.24: EB Index inkluzivity podnikania seniorov v Európe 
v rokoch 2011 až 2015 

Krajina Index 2015 Index 2014 Index 2011 - 2015 

Slovensko 1,04 1,50 1,15 

Česko NA NA 1,16 

Maďarsko 1,34 1,37 1,34 

Poľsko 1,08 1,01 1,07 

Slovinsko 0,96 0,89 0,94 

Rusko NA 1,06 0,61 

Grécko 1,61 0,59 0,90 

Holandsko 1,00 0,92 1,05 

Belgicko 1,06 1,16 1,19 

Francúzsko NA 1,34 1,17 

Španielsko 1,44 1,60 1,46 

Taliansko 1,10 1,03 0,94 

Rumunsko 1,04 0,97 1,13 
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Krajina Index 2015 Index 2014 Index 2011 - 2015 

Švajčiarsko 1,38 1,32 1,51 

Rakúsko NA 1,10 1,22 

Veľká Británia 1,48 1,24 1,65 

Dánsko NA 0,98 1,18 

Švédsko 1,95 1,68 1,66 

Nórsko 1,39 1,42 1,44 

Nemecko 1,08 1,46 1,30 

Portugalsko 1,23 1,32 1,33 

Luxembursko 1,18 1,30 1,30 

Írsko 1,76 1,46 1,62 

Fínsko 1,11 1,20 1,15 

Bulharsko 1,27 NA 1,27 

Litva NA 1,23 1,08 

Lotyšško 1,21 NA 1,14 

Estónsko 1,27 1,67 1,31 

Kosovo NA 0,64 0,64 

Chorvátsko 1,05 1,03 1,07 

Bosna a Hercegovina NA 1,31 1,11 

Macedónsko 0,87 NA 0,81 

Maximum 1,95 1,68 1,66 

Max krajina Švédsko Švédsko Švédsko 

Minimum 0,87 0,59 0,61 

Minumum krajina Macedónsko Grécko Rusko 

Priemer Európa 1,25 1,21 1,18 

Poradie SK Európa 20. 4. 19. 

Priemer V5 1,10 1,19 1,13 

Poradie SK V5 3. 1. 3. 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015 vlastné spracovanie autorov 

6.3.2 Podnikateľský potenciál seniorov 

Z hľadiska analýzy podnikania seniorov môžeme na základe dát GEM 

analyzovať ich podnikateľský potenciál, v ktorom hodnotíme jednak schopnosť 

vnímať príležitosti na podnikanie, spoločenské postoje kohorty seniorov voči 

podnikaniu, ale aj vlastné hodnotenie schopností potrebných na podnikanie a strach 

zo zlyhania podnikateľskej aktivity. Uvedené premenné hodnotíme na celkovej 

populácii vo veku 55 - 64 rokov, teda nie len z hľadiska seniorov už zapojených do 

podnikania v počiatočnej či etablovanej fáze.  
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Seniori na Slovensku v uplynulých rokoch začali viac vnímať príležitosti na 

podnikanie. V roku 2015 narástlo percento seniorov, ktorí vo svojom okolí vidia 

príležitosti na začatie podnikania na 20 % zo 17,7 % v porovnaní s rokom 2014 

a výrazne aj v porovnaní s päť ročným priemerom na úrovni 15,6 %. Tento výsledok 

môžeme interpretovať z dvoch hľadísk. V prvom rade je možné tento výsledok 

interpretovať ako nárast príležitostí v podnikateľskom prostredí – teda nezávisle od 

schopnosti identifikovať príležitosť. Táto interpretácia je v jednej línii s nárastom 

identifikovaných príležitostí v celkovej populácii. Na druhej strane je možné 

interpretovať tento nárast, ako schopnosť seniorov reagovať na už existujúce 

príležitosti vo svojom okolí. Prienikom oboch interpretácií môžeme konštatovať, že 

na jednej strane sú v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi seniori viac pozorní voči 

príležitostiam na podnikanie, ale zároveň je v podnikateľskom prostredí možné 

sledovať nárast pozitívneho sentimentu týkajúceho sa začatia podnikania – a s ním 

súvisiacich príležitostí.  

Spoločenské postoje k podnikaniu sa vo vekovej kategórii seniorov medziročne 

mierne zhoršili. Podnikanie ako vhodnú kariérnu voľbu vníma 51,8 % seniorov 

(v porovnaní s 53,6 % v roku 2014) a pozornosť médií venovaná podnikaniu je 

vnímaná seniormi taktiež slabšie ako v roku 2014 (tabuľka 6.25). Práve pozornosť 

médií a ich prezentácia pozitívnych príkladov a príbehov podnikateľov seniorov je 

v krajinách s vysokou inkluzivitou seniorov jedným z nástrojov na zvýšenie záujmu 

seniorov o podnikanie (Rehák, 2014). Egalitarizmus, teda viera, že ľudia by mali mať 

podobný príjem, respektíve socioekonomický status, na Slovensku v uplynulých 

rokoch graduálne klesal a rovnakú dynamiku je možné sledovať aj v medziročnom 

poklese zo 65,8 % na 64,8 %. Tento vývoj je priaznivý podnikaniu, vzhľadom na to, 

že práve viera v individuálny úspech jednotlivca je hnacím motorom podnikateľskej 

aktivity. Z hľadiska spoločenských postojov k podnikaniu v skupine seniorov nastal 

nárast v roku 2015 vo vnímaní spoločenského statusu podnikateľov. V porovnaní 

s rokom 2014 kde 57,3 % seniorov vnímalo podnikateľov a ich status pozitívne, 

v roku 2015 toto percento vzrástlo na 64,8 % čím bol prekročený aj päť ročný 

priemer na úrovni 63,1 %.  

Vnímanie vlastných schopností a vedomostí na začatie podnikania, teda 

sebahodnotenie podnikateľských zručností samotnými seniormi v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom mierne kleslo na 48,7 % z pôvodných 50,8 %, teda 48,7 % 

seniorov verí, že má potrebné schopnosti a vedomosti na začatie podnikania. 

V kontexte priemeru rokov 2011 - 2015 na úrovni 44,7 % seniorov je to však stále 

pozitívnym výsledkom, hoci v porovnaní s celkovou populáciou na Slovensku 

(52,4 %) sú seniori menej sebavedomí v oblasti sebahodnotenia. Význam v oblasti 

podnikateľského potenciálu zohráva aj strach zo zlyhania. Z hľadiska analýzy tohto 

ukazovateľa sa pozeráme na strach zo zlyhania u tých seniorov, ktorí vnímajú 

príležitosti na začatie podnikania. V tomto ukazovateli nastala medziročne výrazná 

pozitívna zmena. V roku 2015 by strach zo zlyhania odradil od začatia podnikania 

33,3 % seniorov, ktorí vnímajú existenciu podnikateľských príležitostí, teda zásadný 

pokles v porovnaní s 37,7 % v roku 2014. Zároveň je to výrazné zlepšenie aj 

v porovnaní s priemerom rokov 2011 - 2015, ktoré poukazuje na to, že v priemere 
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38,6 % seniorov vnímajúcich príležitosti by odradil strach zo zlyhania. Pokles 

v oblasti strachu zo zlyhania u seniorov je pozitívnou správou pre slovenské 

podnikanie. Otázkou zostáva, do akej miery sa tento sentiment premietne do 

počiatočnej podnikateľskej aktivity v nasledujúcich rokoch. 

Tabuľka 6.25: Podnikateľský potenciál seniorov na Slovensku 
v rokoch 2011 až 2015 

Ukazovateľ 

SR 
2015 

SR 
2014 

SR 
2011-2015 

Vnímanie priležítostí 20,0 17,7 15,6 

Spoločenské postoje k podnikaniu 

Egalitarizmus 64,8 65,8 67,4 

Podnikanie ako vhodná kariérna voľba 51,8 53,6 51,0 

Vnímanie podnikateľov a ich spoločenského statusu 64,8 57,3 63,1 

Pozornosť medií venovaná podnikaniu 54,3 56,2 55,8 

Sebahodnotenie 

Vnímanie schopností 48,7 50,8 44,7 

Strach zo zlyhania (% z tých, čo vnímajú príležitosti na podnikanie) 33,3 37,7 38,6 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015 vlastné spracovanie autorov 

6.3.3 Zámer začať podnikať a podnikateľská aktivita seniorov 

Praktickú aplikáciu sentimentu a podnikateľského potenciálu seniorov na 

Slovensku a premietnutie tohto potenciálu do podnikateľskej aktivity analyzujeme 

cez ukazovatele hodnotiace podnikateľský proces od jeho začiatku až po jeho 

ukončenie. V prvom rade sa pozeráme na zámer začať podnikať, ktorý síce 

u seniorov medziročne vzrástol na 9,5 % v roku 2015 zo 6,5 % v roku 2014, no 

v porovnaní s rokmi 2011 - 2015 je výrazne pod priemerom 13,1 %. Pozitívom je 

medziročný nárast o tri percentuálne body, a návrat k vyššej miere zámeru na 

začatie podnikania. Podnikateľská aktivita seniorov v počiatočnom štádiu (TEA) je 

tak v roku 2015 ako aj v uplynulých piatich rokoch v okolí 3,5 % (tabuľka 6.26). 

Podnikateľská aktivita v počiatočnej fáze je v kategórii seniorov na Slovensku 

v uplynulých rokoch pomerne stabilná, hoci treba dodať, že v porovnaní s Európou 

aj regiónom je nízka. Otázne je, či sa tak nárast v schopnosti identifikovať 

príležitosti, ako aj nárast zámeru začať podnikať v konečnom dôsledku bude 

transformovať u seniorov do podnikateľskej aktivity v nasledujúcom období.  

Nasledujúcou fázou procesu podnikania sledovanou z hľadiska seniorov je 

percento etablovaných podnikateľov. V skupine seniorov nastal medziročne 

významný pokles v tejto kategórii. V roku 2014 bolo medzi seniormi 11,7 % 

etablovaných podnikateľov, pričom v roku 2015 sa toto percento znížilo na 5,9 %, 

a tým kleslo aj pod priemer rokov 2011 – 2015, ktorý je na úrovni 7,9 %. Napriek 

tomuto poklesu je možné pozorovať vyššie zapojenie seniorov do podnikateľskej 
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aktivity vo fáze etablovaného podnikania. Poslednou fázou v podnikateľskom 

procese je prerušenie podnikateľskej aktivity, ktoré v porovnaní s priemerom rokov 

2011 - 2015 na úrovni 4,8 % a rokom 2014 na úrovni 5,5 %, vzrástlo v roku 2015 na 

5,7 %. Dynamika podnikateľského procesu ako takého v kategórii seniorov na 

základe výsledkov v roku 2015 nie je taká optimistická ako samotný pohľad na 

potenciál v tejto skupine. Pokles v skupine etablovaných podnikateľov, stagnácia 

v etape počiatočnej podnikateľskej aktivity ako aj zvýšenie miery prerušenia 

podnikania naznačujú, že v skupine seniorov sa nachádza viacero príležitostí na 

implementáciu podporných programov a politík zo strany vládnych aj 

mimovládnych organizácií, zameraných na využitie potenciálu tejto 

marginalizovanej skupiny obyvateľov. 

Tabuľka 6.26: Podnikateľská aktivita seniorov na Slovensku 
v rokoch 2011 až 2015 

Ukazovateľ SR 2015 SR 2014 SR 2011 - 2015 

Zámer začať podikať 9,5 6,5 13,1 

TEA 3,5 3,6 3,4 

Etablovaní podnikatelia 5,9 11,7 7,9 

Prerušenie podnikania 5,7 5,5 4,8 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 

Demografia začínajúcich a etablovaných podnikateľov v skupine seniorov 

z hľadiska pohlavia poukazuje na vysokú prevahu mužov v oboch kategóriách 

podnikateľského procesu. U začínajúcich podnikateľov je možné pozorovať trend 

mierneho poklesu podnikania u mužov, pričom do TEA bolo v roku 2015 zapojených 

4,9 % v porovnaní s 5,5 % v roku 2014 a päťročným priemerom na úrovni 5,7 %. 

Naopak u žien je trend opačný, no veľmi mierny, pričom TEA stúpla u žien na 2,2 % 

v porovnaní s 2,0 % v roku 2014 a priemerom piatich rokov na úrovni 1,7 %. Pomer 

mužov a žien v TEA je však u seniorov v ešte zásadnejšom nepomere ako u celkovej 

populácie na Slovensku, teda ženy vo veku 55 - 64 rokov začínajú podnikať oveľa 

menej v porovnaní s mužmi, než v iných vekových kategóriách.  

Tabuľka 6.27: Počiatočná podnikateľská aktivita seniorov podľa pohlaví na 
Slovensku v rokoch 2011 až 2015 

Ukazovateľ 
SR 2015 SR 2014 SR 2011 - 2015 

Seniori - muži: TEA 4,9 5,5 5,7 

Seniori - ženy: TEA 2,2 2,0 1,5 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 
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V kategórii etablovaných podnikateľov seniorov je to z hľadiska zastúpenia 

pohlaví podobné ako u podnikateľov začínajúcich (tabuľka 6.28). Ženy sú do 

podnikania v etablovanej fáze zapojené zásadne menej než muži, hoci v medziročnej 

dynamike možno sledovať u mužov výrazný pokles. V porovnaní s naozaj vysokým 

percentom seniorov – mužov – zapojených do tejto fázy podnikania v roku 2014 

(20,9 %), klesol podiel etablovaných podnikateľov vo vekovej kategórii 55 - 64 rokov 

na 9,3 %. U žien nenastala medziročne zásadná zmena, pričom aktivita v tejto fáze 

klesla z 3,4 % na 3,1 % v roku 2015. Úroveň aktivity žien je napriek poklesu v aktivite 

mužov na úrovni jednej tretiny. 

Tabuľka 6.28: Aktivita etablovaných podnikateľov seniorov podľa pohlaví na 
Slovensku v rokoch 2011 až 2015 

Ukazovateľ 
SR 2015 SR 2014 SR 2011 - 2015 

Seniori - muži: Etablovaní podniatelia 9,3 20,9 13,3 

Seniori - ženy: Etablovaní podniatelia 3,1 3,4 3,4 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 

6.3.4 Podnikateľské ašpirácie seniorov 

Z hľadiska podnikateľských ašpirácií seniorov hodnotíme zapojenie sa 

seniorov do inovačnej aktivity (aktívnej ako aj pasívnej) a zahraničnej orientácie 

začínajúcich a etablovaných podnikateľov. Inovačná kapacita začínajúcich 

podnikateľov v skupine seniorov bola v roku 2015 z hľadiska aktívnej inovácie – 

teda kombinácie nového trhu a nového produktu na úrovni 21,4 %, teda nad 

úrovňou celkovej populácie na Slovensku (20,7 %), a to napriek tomu, že 

zaznamenala značný pokles v porovnaní s rokom 2014. Pasívna inovácia, sledovaná 

cez využívanie nových technológií v podnikaní, sa u začínajúcich podnikateľov 

seniorov medziročne zásadne zvýšila, z 21,4 % podnikateľov využívajúcich najnovšie 

technológie na 35,7 % v roku 2015. Tento nárast je markantný aj v porovnaní 

s trendom rokov 2011 - 2015, pričom priemerne 27,5 % začínajúcich podnikateľov 

v kategórii seniorov využívalo najnovšie technológie.  

U etablovaných podnikateľov seniorov je inovácia v oblasti trhu a produktu 

nižšia ako u začínajúcich, avšak napriek tomu, presahuje úroveň celkovej populácie. 

V roku 2015 percento inovujúcich etablovaných podnikateľov v skupine seniorov 

vzrástlo na 16,7 % oproti roku 2014, v ktorom bolo do inovačnej aktivity zapojených 

11,1 % etablovaných podnikateľov. Nové technológie využívalo 16,7 % podnikateľov 

seniorov v etablovanej fáze podnikania, čo je v porovnaní s celkovou populáciou 

menej (20,2 %), no v medziročnej dynamike to znamenalo nárast o desať 

percentuálnych bodov. 
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Tabuľka 6.29: Ašpirácie v podnikaní seniorov na Slovensku 
v rokoch 2011 až 2015 

Ukazovateľ SR 2015 SR 2014 
SR  

2011 - 2015 

Inovatívnosť (podiel na TEA a etablovaných podnikateľoch) 

Kombinácia nový produkt + nový trh (TEA) 21,4 42,9 21,1 

Kombinácia nový produkt + nový trh (etablovaní 
podnikatelia) 

16,7 11,1 14,2 

Inovatívnosť: využívanie nových technológií (podiel na TEA) 

Najnovšie technológie 35,7 21,4 27,5 

Technológie staré 1 až 5 rokov 14,3 35,7 18,0 

Žiadne nové technológie 50,0 42,9 54,4 

Inovatívnosť: využívanie nových technológií (podiel na etablovaných podnikateľoch) 

Najnovšie technológie 16,7 6,7 10,5 

Technológie staré 1 až 5 rokov 16,7 22,2 14,6 

Žiadne nové technológie 66,7 71,1 74,9 

Zahraničná orientácia: zákazníci v zahraničí (podiel na TEA) 

Viac ako 75 % 0,0 0,0 2,9 

25 % až 75 % 14,3 23,1 10,8 

Menej ako 25 % 78,6 53,8 62,6 

Žiadni 7,1 23,1 23,8 

Zahraničná orientácia: zákazníci v zahraničí (podiel na etablovaných podnikateľoch) 

Viac ako 75 % 4,2 8,9 5,4 

25 % až 75 % 4,2 17,8 10,7 

Menej ako 25 % 58,3 55,6 49,2 

Žiadni 33,3 17,8 34,7 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015 vlastné spracovanie autorov 

Z hľadiska zahraničnej orientácie, ktorá je hodnotená cez podiel tržieb 

pochádzajúcich od zákazníkov zo zahraničia, sú seniori orientovaní v podnikateľskej 

aktivite, a to tak počiatočnej ako etablovanej, prevažne na domáce trhy. 

U začínajúcich podnikateľov seniorov je podiel podnikateľov s vysokou zahraničnou 

orientáciou (teda viac než 75 % tržieb zo zahraničia) rovný nule, a to v roku 2014 aj 

v roku 2015. Naopak, v kategórii medzi 25 - 75 % zahraničných zákazníkov 

(respektíve tržieb pochádzajúcich zo zahraničia) je percento začínajúcich 

podnikateľov seniorov (14,3 %) takmer identické celkovej počiatočnej aktivite 

Slovákov (14,8 %) s touto zahraničnou orientáciou. Treba však dodať, že percento 

TEA u seniorov v tejto skupine v porovnaní s rokom 2014 kleslo z 23,1 %. Veľká 

väčšina začínajúcich podnikateľov seniorov (78,6 %) má nízku zahraničnú 

orientáciu a 7,1 % začínajúcich podnikateľov seniorov nemá žiadnych zákazníkov 

v zahraničí (tabuľka 6.29). Pozitívom je pokles podnikateľov bez zahraničnej 



 

178 

orientácie v porovnaní s rokom 2014 (23,1 %). Etablovaní podnikatelia seniori sa na 

zahraničných zákazníkov orientujú podstatne menej než začínajúci, pričom viac ako 

25 % tržieb od zahraničných zákazníkov má len 8,4 % podnikateľov (4,2 %, teda 

polovica z nich viac než 75 %). Naopak, až tretina všetkých etablovaných 

podnikateľov seniorov nemá žiadnych zákazníkov v zahraničí (33,3 %). V porovnaní 

s celkovou populáciou v tejto fáze podnikania sú seniori menej orientovaní na 

zahraničných zákazníkov.  
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7 Podnikateľské prostredie na Slovensku: hodnotenie 

podmienok na podnikanie v medzinárodnom kontexte 

Podnikateľské prostredie zohráva popri individuálnych faktoroch významnú 

úlohu v ovplyvňovaní podnikateľskej aktivity. Tento vzťah sa odohráva na úrovni 

jednotlivcov, čo sa následne premieta do agregovanej úrovne, kde sledujeme vplyv 

podnikateľského prostredia prípadne jeho jednotlivých komponentov na 

podnikanie. Tento vplyv spočíva nielen vo formovaní kvantity podnikateľskej 

aktivity, ale aj v usmerňovaní jej kvalitatívnej alokácie (Baumol, 1990). Podmienky 

na podnikanie ovplyvňujú napríklad vnímanie podnikania ako takého, vnímanie 

stupňa náročnosti založenia a najmä prevádzkovania podnikateľskej aktivity, 

vnímanie dostupnosti financovania, odbornej pomoci a podporných služieb, 

potrebnej infraštruktúry a podobne (Šúbertová, 2015). Rozsah podmienok na 

podnikanie, ktoré možno v súlade s Baumolovým pohľadom považovať za tzv. 

„pravidlá hry“, je široký. V rámci vývoja koncepčneho modelu GEM (obrázok 2.1, 

strana 60) bola pozornosť venovaná identifikácii podmienok a ich čiastkových 

dimenzií, ktoré sú z pohľadu vplyvu na podnikanie kľúčové. Na základe toho bolo 

vymedzených dvanásť tzv. kľúčových rámcových podmienok na podnikanie, ktoré 

sú dlhodobo predmetom expertného hodnotenia (časť 2.1), a aj na Slovensku boli 

hodnotené počas všetkých piatich doterajších ročníkov realizácie projektu GEM. 

Tieto kľúčové rámcové podmienky na podnikanie sú uvedené v tabuľke 7.1. 

Tabuľka 7.1: Podmienky na podnikanie hodnotené v GEM 2015 

Kód Kľúčové rámcové podmienky na podnikanie 

A Financovanie 

B1 Vládne politiky (konkrétne politiky, priority a podpora) 

B2 Vládne politiky (byrokracia, dane) 

C Vládne programy 

D1 Vzdelanie (základné a stredné) 

D2 Vzdelanie (odborné, profesijné, vysokoškolské) 

E Transfer V&V 

F Prístup ku komerčnej infraštruktúre a infraštruktúre služieb 

G1 Dynamika trhu 

G2 Trhové obmedzenia 

H Prístup k fyzickej infraštruktúre a službám 

I Kultúrne a spoločenské normy 

Zdroj: Dáta GEM 2015, vlastné spracovanie autorov 
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Kľúčové rámcové podmienky na podnikanie sú v rámci GEM hodnotené na 

základe dát získaných prostredníctvom tzv. národného expertného prieskumu (angl. 

orig. National Expert Survey - NES). Je to unikátny nástroj, zameraný na získavanie 

expertných informovaných názorov o stave dimenzií podnikateľského prostredia. 

Jednotlivé vyššie uvedené podmienky ako súhrnné oblasti sú zložené z viacerých tzv. 

dimenzií, predstavujúcich konkrétne špecifické otázky resp. čiastkové oblasti 

formujúce danú podmienku. Respondentmi expertného prieskumu sú experti 

z rôznych oblastí súvisiacich s podnikaním, pričom v metodike GEM NES je presne 

stanovené požadované pokrytie oblastí a ich štruktúra. Tak ako prieskum dospelej 

populácie APS, aj GEM NES prináša medzinárodne harmonizované a medziročne 

konzistentné dáta, ktoré okrem hodnotenia samotného stavu umožňujú aj jeho 

porovnávanie v medzinárodnom kontexte či sledovanie trendov jeho vývoja. Viac 

o metodike GEM NES uvádzame v časti 2.3. 

Rozsah hodnotenia podnikateľského prostredia uvádzaného v tejto kapitole 

využije potenciál ponúkaný dátami získanými z GEM NES. Predmetom hodnotenia 

tak bude nielen stav jednotlivých podmienok na podnikanie či vybraných dimenzií 

podnikateľského prostredia na Slovensku, ale aj ich porovnanie v medzinárodnom 

kontexte. Zvolenými porovnávacími skupinami pritom budú susedné krajiny 

regionálneho zoskupenia V5, krajiny Európy a krajiny, ktorých rozvoj je založený na 

inováciách. Vo všetkých spomínaných uhloch pohľadu sa zameriame nielen na 

hodnotenie stavu v roku 2015, ale vďaka dostupnosti ucelených dát aj na päťročné 

priemerné hodnotenie (za roky 2011 až 2015), ktoré poskytuje robustnejší obraz 

očistený o prípadné medziročné odchýlky. Môžeme tak sledovať výsledky, ktoré sú 

skutočným zrkadlom stavu zo strednodobého hľadiska a poukážu tak na 

pretrvávajúcu situáciu a odchýlky od porovnávacích krajín či skupín. Komplexný 

obraz o stave podnikateľského prostredia dotvorí aj hodnotenie otvorených otázok 

prieskumu GEM NES, zameraných na identifikáciu najväčších prekážok 

a podporných faktorov podnikateľskej aktivity na Slovensku, ako aj definovanie 

podnetov pre jej zlepšenie. Rovnako ako v prípade podmienok na podnikanie, aj 

tieto atribúty budeme hodnotiť v perspektíve roku 2015 aj sledovaného päťročného 

obdobia. 

Hodnotiaca škála jednotlivých kľúčových rámcových podmienok na 

podnikanie i pod ne spadajúcich dimenzií podnikateľského prostredia, ktorú 

budeme uplatňovať v našom hodnotení, má rozsah 1 až 5 (aj po prechode na 

9 stupňovú škálu v roku 2015 v rámci GEM NES je možné hodnoty prepočítať 

v záujme medziročnej konzistentnosti na škálu pozostávajúcu z 5 stupňov). Hodnota 

„1“ pritom predstavuje najnižšiu možnú hodnotu, teda jednoznačne nepriaznivé 

hodnotenie, kým hodnota „5“ ako najvyššia možná hodnota naznačuje optimálny 

stav. Analogicky, stred hodnotiacej škály indikujúci neutrálne hodnotenie sa 

nachádza v hodnote „3“. 
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7.1 Podnikateľské prostredie na Slovensku 

Podnikateľské prostredie na Slovensku z pohľadu kľúčových rámcových 

podmienok na podnikanie hodnotených expertmi v GEM NES vykazovalo celkovo 

nepriaznivý stav (tabuľka 7.2 a graf 7.1). S výnimkou dvoch spomedzi dvanástich 

sledovaných podmienok (konkrétne ide o podmienky hodnotiace prístup ku 

komerčnej infraštruktúre a službám pre podnikanie a prístup k fyzickej 

infraštruktúre a službám) možno hovoriť o stave negatívne vplývajúcom resp. 

nedostatočne podporujúcom vznik a rozvoj podnikateľskej aktivity. Ako ďalej 

vidíme v tabuľke 7.2, okrem vo všeobecnosti negatívneho stavu možno tiež sledovať 

mierne medziročné pohoršenie oproti roku 2014 v desiatich z dvanástich 

hodnotených oblastí (výnimkou sú dve už spomenuté pozitívne hodnotené 

podmienky na podnikanie, ktoré obe zaznamenali medziročný nárast). Celkovo tak 

možno hovoriť o skôr skeptickom vnímaní expertov ohľadom vývoja 

podnikateľského prostredia na Slovensku. Napokon, aj pohľad na päťročný priemer, 

teda priemerné hodnotenie jednotlivých podmienok na podnikanie za sledované 

obdobie rokov 2011 až 2015 prináša závery konzistentné s predošlými dvoma 

pohľadmi. Konkrétne, s výnimkou komerčnej a fyzickej infraštruktúry, všetky 

ostatné kľúčové rámcové podmienky na podnikanie vykazujú aj v tomto prípade 

podpriemerný stav, a teda možno konštatne hovoriť o nedostatku podpory resp. 

skôr prekážkach zo strany podnikateľského prostredia pre vznik a rozvoj 

podnikateľskej aktivity na Slovensku. 

Tabuľka 7.2: Podnikateľské prostredie na Slovensku: 
2015, 2014 a 5 ročný priemer 

Kód Podmienka 2015 2014 5 ročný priemer 

A Financovanie 2,56 2,73 2,39 

B1 Vládne politiky (priority a podpora) 2,27 2,28 2,15 

B2 Vládne politiky (byrokracia, dane) 2,08 2,16 2,18 

C Vládne programy 2,25 2,26 2,19 

D1 Vzdelanie (základné a stredné) 1,98 2,21 2,04 

D2 Vzdelanie (odborné, profesijné, vysokoškolské) 2,45 2,98 2,72 

E Transfer V&V 1,94 2,13 1,97 

F Komerčná infraštruktúra a služby 3,28 3,07 3,11 

G1 Dynamika trhu 2,44 2,63 2,69 

G2 Trhové obmedzenia 2,59 2,84 2,67 

H Fyzická infraštruktúra a služby 4,13 3,94 3,97 

I Kultúrne a spoločenské normy 2,01 2,40 2,15 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 
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Graf 7.1: Podnikateľské prostredie na Slovensku: 
2015, 2014 a 5 ročný priemer 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 

Vizualizáciu údajov prezentovaných vo vyššie uvedenej tabuľke 7.2 ponúkame 

v grafe 7.1. Na tomto zobrazení možno vidieť hypotetický profil podnikateľského 

prostredia. V porovnaní s neutrálnou hodnotou (hodnotenie = 3) tak jednoznačne 

možno vidieť kvalitatívne zaostávanie väčšiny hodnotených podmienok na 

podnikanie, ako aj konzistentnosť tohto nepriaznivého stavu v porovnaní rokov 

2015 a 2014 s priemerom za päťročné sledované obdobie.  

Zaujímavý pohľad na podrobnejšiu vnútornú štruktúru hodnotenia 

podnikateľského prostredia prináša sledovanie jednotlivých dimenzií, teda 

konkrétnych špecifických oblastí formujúcich príslušné podmienky na podnikanie. 

V našom prípade sa zameriame na identifikáciu dimenzií s najvyšším ako aj 

najnižším hodnotením v roku 2015, pričom v analýze taktiež sledujeme medziročný 

vývoj, ako aj porovnanie s priemerom za sledované obdobie rokov 2011 až 2015 na 

Slovensku aj v krajinách Európy či najvyspelejších ekonomikách (tabuľky 7.3 a 7.4). 

Získavame tak cenné informácie o konkrétnych oblastiach, ktoré experti vnímajú 

ako najpriaznivejšie alebo naopak ako najviac zaostávajúce z pohľadu podpory 

podnikateľskej aktivity na Slovensku. 

Najlepšie hodnotenými dimenziami podnikateľského prostredia na Slovensku 

sú dimenzie chatrakterizujúce oblasť prístupu k fyzickej infraštruktúre a službám. 

Tvoria až polovicu pomyselného rebríčka najlepšie hodnotených dimemzií v roku 

2015, pričom v ňom zastupujú aj prvé tri miesta. Päť dimenzií v rebríčku najvyššie 

hodnotených sú zároveň všetkými piatimi dimenziami, z ktorých táto podmienka 

pozostáva. Napokon, o celkovo pozitívnom vnímaní stavu prístupu podnikateľov 

k fyzickej infraštruktúre a službám napovedá aj medziročný nárast hodnotenia 

v roku 2015 oproti roku 2014 v prípade všetkých piatich dimenzií. V pozitívnom 
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duchu vyznieva hodnotenie stavu fyzickej infraštruktúry aj pri porovnaní 

priemerných hodnotení za sledované päťročné obdobie medzi Slovenskom 

a priemerom európskych krajín či najvyspelejších ekonomík. Stav jednotlivých 

dimenzií na Slovensku je z pohľadu expertov priaznivejší ako v porovnávacích 

skupinách, resp. približne na ich úrovni. Platí to pre všetky dimenzie s výnimkou 

hodnotenia celkovej podpory fyzickej infraštruktúry pre nové firmy, ktorá napriek 

výskytu v TOP 10 dimenziách na Slovensku oproti porovnávacím skupinám, najmä 

oproti najvyspelejším ekonomikám, výraznejšie zaostáva. Vzhľadom na skutočnosť, 

že predmetom hodnotenia tejto podmienky je celková infraštruktúra vrátane 

dopravnej infraštruktúry, príčinou tohto hodnotenia z pohľadu expertov môže byť 

práve horší stav infraštruktúry v niektorých regiónoch.  

Tabuľka 7.3: Najvyššie hodnotené dimenzie podnikateľského prostredia na 
Slovensku v roku 2015 

Poz. Kód Dimenzia 
2015 2014 5 ročný priemer 

SK SK SK EU IDC 

1. H03 Rýchlosť prístupu ku komunikáciám 4,58 4,19 4,34 4,08 4,04 

2. H02 Cenová dostupnosť komunikácií 4,33 4,16 4,19 4,00 4,01 

3. H05 Rýchlosť prístupu k energiám a službám 4,20 3,95 4,09 3,87 4,12 

4. F05 Prístup k dobrým bankovým službám 4,14 3,63 3,72 3,44 3,22 

5. H04 Cenová dostupnosť energií a služieb 4,08 3,87 3,91 3,80 3,95 

6. 
F04 Prístup k dobrým právnym a účtovníckym 

službám 3,67 3,50 3,50 3,53 3,51 

7. 
H01 Podpora fyzickej infraštruktúry pre nové 

firmy 3,44 3,13 3,19 3,51 3,80 

8. A02 Prístup k úverovým zdrojom financovania 3,22 3,21 2,82 2,63 2,62 

9. A06 Prístup k venture kapitálu 3,20 2,89 2,60 2,55 2,67 

10. F01 Dostatok (sub)dodávateľov a konzultantov 3,20 3,30 3,16 3,50 3,57 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 

Ako vyplýva z výsledkov prezentovaných v tabuľke 7.3, v roku 2015 experti na 

Slovensku najviac pozitívne hodnotili dimenziu charakterizujúcu rýchlosť prístupu 

podnikateľov ku komunikačným službám. Hodnotenie (4,58 v roku 2015) z pohľadu 

expertov znamená, že možnosť získania prístupu ku kvalitným komunikačným 

službám pre podnikateľov hodnotia ako takmer optimálnu a tým pádom 

podporujúcu podnikateľskú aktivitu u nás. Komunikačných služieb sa týka aj druhá 

najlepšie hodnotená dimenzia, ktorá charakterizuje ich cenovú dostupnosť 

(hodnotenie 4,33 v roku 2015). Napokon, treťou najlepšie hodnotenou spomedzi 

jednotlivých dimenzií slovenského podnikateľského prostredia je hodnotenie 

rýchlosti prístupu k energiám a službám, ktorú rovnako experti hodnotia vysoko 

pozitívne (4,20 v roku 2015).  
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Okrem podmienky hodnotiacej prístup k fyzickej infraštruktúre a službám má 

v rebríčku TOP 10 dimenzií podnikateľského prostredia na Slovensku výrazne 

zastúpenie aj podmienka charakterizujúca prístup ku komerčnej infraštruktúre 

a službám pre podnikanie. Konkrétne, experti pozitívne vnímajú prístup slovenkých 

podnikateľov k dobrým bankovým službám (hodnotenie 4,14 v roku 2015), pričom 

o stabilne priaznivej situácii nasvedčuje aj priaznivé hodnotenie za celé sledované 

obdobie rokov 2011 až 2015 (hodnotenie 3,72), ktoré presahuje priemer krajín 

Európy i najvyspelejších ekonomík sveta. Ďalšou dimenziou komerčnej 

infraštruktúry a služieb je hodnotenie prístupu k dobrým právnym a účtovníckym 

službám (hodnotenie 3,67), ktorý tak rovnako z pohľadu expertov priaznivo vplýva 

na vznik a rozvoj podnikateľskej aktivity. Ako naznačuje porovnanie päťročného 

priemeru Slovenska a porovnávacích skupín, situácia u nás je takmer identická 

s priemerom Európy či najvyspelejších ekonomík sveta. Napokon, k uvedenej 

podmienke patrí aj dimenzia charakterizujúca existenciu dostatku dodávateľov, 

subdodávateľov a konzultantov pre podnikateľov (hodnotenie 3,20), ktorá uzatvára 

rebríček TOP 10 dimenzií. Jej hodnotenie (3,20 v roku 2015) je síce blízko neutrálnej 

hranice, možno však stále konštatovať, že experti hodnotia túto oblasť skôr priaznivo 

než ako prekážku podnikania na Slovensku. Pohľad na priemerné hodnotenie za 

roky 2011 až 2015 (hodnotenie 3,16) však naznačuje, že Slovensko v tejto oblasti 

zaostáva za krajinami Európy i najvyspelešími ekonomikami sveta.  

Tabuľka 7.4: Najnižšie hodnotené dimenzie podnikateľského prostredia na 
Slovensku v roku 2015 

Poz. Kód Dimenzia 2015 2014 5 ročný priemer 

SK SK SK EU IDC 

54. E04 Vládne dotácie na nové technológie 1,67 2,03 1,82 2,51 2,54 

53. D03 
Dôraz na podporu podnikania v základnom 
a strednom vzdelávaní 1,72 2,05 1,84 1,96 1,98 

52. 
I03 Podpora podstupovania podnikateľského 

rizika 1,72 2,16 1,98 2,30 2,45 

51. A07 Prístup k financovaniu cez IPOs 1,75 1,91 1,76 2,21 2,43 

50. E03 Dostupnosť nových technológií 1,89 2,13 2,02 2,25 2,30 

49. B01 Podpora podnikania vo vládnych politikách 1,91 2,11 2,01 2,06 2,20 

48. I01 Podpora individuálneho úspechu 1,92 2,39 2,13 2,70 3,01 

47. 
I02 Dôraz na sebestačnosť, autonómiu a 

iniciatívnosť 1,92 2,47 2,17 2,71 2,93 

46. C05 Dostupnosť pomoci vládnych programov 1,97 2,33 2,07 2,50 2,62 

45. 

D01 Podpora kreativity, sebestačnosti 
a iniciatívnosti v základnom a strednom 
vzdelávaní 1,97 2,16 2,08 2,31 2,39 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 
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Pomyselný rebríček najvyššie hodnotených dimenzií podnikateľského 

prostredia u nás uzatvárajú dve dimenzie charakterizujúce problematiku 

financovania podnikania, konkrétne dimenzie hodnotiace prístup k úverovým 

zdrojom financovania a prístup k venture kapitálu. Obe dimenzie vykázali v roku 

2015 takmer identické hodnotenie mierne pozitívne hodnotenie (3,22 resp. 3,20), 

a tak ich možno považovať za faktor mierne priaznivo (i keď stále s rezervou) 

pozitívne ovplyvňujúci vznik a rozvoj podnikateľskej aktivity u nás. Priaznivo 

v prospech Slovenska vyznieva porovnanie priemerného hodnotenia v období 

posledných piatich rokov s krajinami Európy či najvyspelejšími ekonomikami sveta, 

keď priemerné hodnotenie oboch porovnávacích skupín prekračujeme (v prípade 

dostupnosti úverového financovania) či sa mu vyrovnávame (pri hodnotení 

dostupnosti venture kapitálu). 

Oproti rebríčku TOP 10 najvyššie hodnotených dimenzií podnikateľského 

prostredia na Slovensku je pomyselný rebríček desiatich najnižšie hodnotených 

dimenzií o niečo rozmanitejší z hľadiska skladby podmienok na podnikanie, do 

ktorých jednotlivé dimenzie spadajú. Možno v ňom nájsť dimenzie patriace až do 

šiestich (teda polovice) z kľúčových rámcových podmienok na podnikanie, čo 

napovedá o výskyte problematických faktorov naprieč širokým spektrom oblastí 

slovenského podnikateľského prostredia. Najčastejšie zastúpenou je podmienka 

hodnotiaca podporu kultúrnych a spoločenských noriem podnikaniu, z ktorej až tri 

dimenzie patria medzi najnižšie hodnotené. Pozornosť v negatívnom zmysle 

v prípade tejto podmienky púta aj porovnanie priemerného hodnotenia za obdobie 

rokov 2011 až 2015 s priemerom európskych krajín či najvyspelejších ekonomík. Ide 

totiž o dimenzie, kde Slovensko v medzinárodnej komparácii dramaticky a rádovo 

zaostáva za oboma porovnávacími skupinami. Konkrétne hovoríme o dimenziách 

charakterizujúcich podporu národnej kultúry pre podstupovanie podnikateľského 

rizika (hodnotenie 1,72 v roku 2015), podporu dosahovania individuálneho úspechu 

dosiahnutého vlastným úsilím, a dôraz na sebestačnosť, autonómiu a iniciatívnosť 

(obe s hodnotením 1,92 v roku 2015). V prípade všetkých troch dimenzií tak možno 

konštatovať, že predstavujú skôr prekážku než podporu vzniku a rozvoja nových 

podnikateľských aktivít na Slovensku.  

Ako vyplýva z tabuľky 7.4, celkovo najnižšie hodnotenou v roku 2015 bola 

dimenzia charakterizujúca existenciu adekvátnych vládnych dotácií pre nové 

a rastúce firmy na získanie nových technológií, ktorá spadá do podmienky 

hodnotiacej oblasť transferu poznatkov z vedy a výskumu do podnikania. Ako 

naznačuje výsledok ako i medziročný pokles oproti roku 2014, experti vnímajú 

jednoznačný nedostatok takýchto dotácií ako impulzu pre rozvoj podnikania, a ich 

vnímanie sa v poslednom hodnotenom roku ešte zhoršilo. V neprospech Slovenska 

vyznieva aj porovnanie päťročného priemeru s medzinárodnými porovnávacími 

skupinami, keď takmer zhodne výrazne zaostávame za krajinami Európy 

i ekonomikami, ktorých rozvoj je založený na inováciách. S uvedenou dimenziou 

súvisí aj ďalšia dimenzia z oblasti transferu vedy a výskumu do podnikania 

zastúpená v pomyselnom rebríčku, a to hodnotenie cenovej dostupnosti najnovších 

technológií pre nové a rastúce firmy (1,89 v roku 2015). Aj v tomto prípade 
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sledujeme medziročný pokles hodnotenia, ako aj v priemere za sledované päťročné 

obdobie zaostávanie Slovenska v medzinárodnom kontexte, i keď už o niečo menej 

výrazné (2,02 vs. 2,25 resp. 2,30). Prepojenie uvedených dvoch dimenzií naznačuje, 

že dôvodom cenovej nedostupnosti najnovších technológií môžu byť aj absentujúce 

dotácie, aj keď zrejme len čiastočne, keďže aj v porovnávacích skupinách napriek 

výrazne lepšiemu hodnoteniu dotácií na získanie nových technológií je ich cenová 

dostupnosť pre nové a rastúce firmy len o niečo lepšia než u nás.  

Druhou najhoršie hodnotenou dimenziou podnikateľského prostredia na 

Slovensku v roku 2015 bolo hodnotenie dôrazu kladeného na podnikanie 

a zakladanie nových firiem v rámci primárneho a sekundárneho vzdelávania 

(hodnotenie 1,72 v roku 2015). Znamená to, že podľa názoru expertov miera do akej 

je kladený dôraz na podnikanie v rámci vyučovania na základných a stredných 

školách na Slovensku nepredstavuje dostatočný základ a východisko podporujúce 

vznik budúcich podnikateľských aktivít či celkový postoj voči podnikaniu a jeho 

pochopenie. Medziročný pokles oproti roku 2014 naznačuje zhoršenie pesimizmu 

expertov v hodnotení tejto oblasti. Na druhej strane, pozornosť zaujme len pomerne 

mierne zaostávanie (najmä v kontraste s ostatnými dimenziami v rebríčku) za 

priemerom krajín Európy či najvyspelejších ekonomík v priemernom hodnotení za 

roky 2011 až 2015. Na základe toho možno usudzovať, že Slovensko nie je zďaleka 

jedinou krajinou s problémom v tejto oblasti, a že miera do akej je podnikanie 

podporované v primárnom a sekundárnom vzdelávaní je aj naprieč vyspelými 

krajinami sveta nedostatočná. Podmienka charakterizujúca primárne a sekundárne 

vzdelávanie má v rebríčku ešte jedno zastúpenie, a to v podobe hodnotenia podpory 

kreativity, sebestačnosti a iniciatívnosti vo vyučovacom procese v základnom a 

strednom vzdelávaní (hodnotenie 1,97 v roku 2015). Rovnako teda možno 

konštatovať, že stav aj v tejto oblasti je skôr prekážkou resp, obmedzujúcim 

faktorom než podporou pre vznik a rozvoj podnikania u nás. Tak ako v prípade 

predošlej dimenzie, aj v tomto prípade možno sledovať zhoršenie hodnotenia 

expertov oproti roku 2014. Navyše, naše zaostávanie v komparácii priemerných 

hodnotení za sledované päťročné obdobie je o niečo výraznejšie.  

V rebríčku najhoršie hodnotených dimenzií možno nájsť aj dimenziu patriacu 

do inak skôr priaznivo hodnotenej podmienky charakterizujúcej financovanie 

podnikania. Konkrétne ide o hodnotenie dostupnosti financovania prostredníctvom 

výziev na upisovanie akcií, teda prvotnej emisie akcií na akciovom trhu (hodnotenie 

1,75 v roku 2015). Vzhľadom na praktickú neexistenciu akciového trhu u nás 

a nutnosť podnikov hľadať možnosti takéhoto financovania na iných trhoch 

v regióne či vzdialenejšom zahraničí je nízke hodnotenie, ktoré oproti roku 2014 ešte 

o niečo pokleslo, pochopiteľné. Komparatívne nepriaznivú situáciu na Slovensku 

vystihuje aj naše zaostávanie v priemernom hodnotení za sledované obdobie rokov 

2011 až 2015 za priemerom porovnávacích skupín, teda krajín Európy či 

najvyspelejších ekonomík. 

Zvyšné dve dimenzie v pomyselnom rebríčku najviac problematických 

dimenzií podnikateľského prostredia na Slovensku súvisia s podporou podnikania 
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zo strany vlády. Konkrétne, ide o hodnotenie podpory podnikania vo vládnych 

politikách (patriace do podmienky charakterizujúcej vládne politiky z hľadiska 

prioritizácie a podpory podnikania) a dobrej dostupnosti pomoci vládnych 

programov pre nové a rastúce firmy (patriace do podmienky charakterizujúcej 

vládne programy na podporu podnikania). V prípade oboch dimenzií tak experti 

hodnotia ich stav (hodnotenie 1,91 rep. 1,97) ako nepriaznivý a nedostatočný pre 

podporu vzniku a rozvoja podnikateľskej aktivity na Slovensku. Taktiež, v oboch 

prípadoch sme zaznamenali medziročný pokles hodnotenia zo strany expertov. 

Odlišný vzorec však možno sledovať pri medzinárodnej komparácii priemerných 

hodnôt za sledované obdobie rokov 2011 až 2015. Kým oblasť podpory podnikania 

vo vládnych politikách sa javí ako problematická aj v najvypelejších ekonomikách 

sveta a najmä v krajinách Európy (za ktorými zaostávame len minimálne), 

v dostupnosti vládnych programov na podporu podnikania je naša situácia zhodne 

komparatívne výrazne horšia. 

7.2 Hodnotenie podmienok na podnikanie v medzinárodnom 
kontexte 

Hodnotenie podmienok na podnikanie v medzinárodnom kontexte je 

nevyhnutné pre porozumenie silných a slabých stránok podnikateľského prostredia 

danej krajiny. Len izolovaný pohľad nedokáže poukázať na skutočne pálčivé oblasti 

či naopak pozitíva. Niektoré podmienky s nízkym hodnotením v rámci krajiny môžu 

napriek tomu v medzinárodnom kontexte vynikať. To samozrejme nesmie viesť 

k uspokojeniu so síce absolútne slabým, ale komparatívne priaznivým stavom, ale 

skôr k hľadaniu príkladov dobrých praktík a inšpirácií ako tvorcovia 

podnikateľských a prierezových politík v jednotlivých krajinách čelia výzve 

formovať priaznivé prostredie pre vznik a rozvoj podnikateľskej aktivity, ktorá bude 

efektívna, produktívna a udržateľne prínosná pre jej realizátorov aj pre spoločnosť 

ako takú. Rovnako to samozrejme platí aj pre podmienky síce pozitívne hodnotené, 

ale komparatívne podpriemerné. Aj v nich treba hľadať v relevantných zdrojoch 

inšpirácie pre ich ďalšie zdokonalenie. 

Z toho dôvodu na analýzu stavu a dynamiky podnikateľského prostredia na 

Slovensku v predošlej časti hneď nadväzujeme hodnotením podmienok na 

podnikanie v medzinárodnom kontexte. Slovensko budeme porovnávať s troma 

medzinárodnými porovnávacími benchmarkmi, ktorými sú: 

- Krajiny Európy ako krajiny najbližšieho geografického, hospodárskeho 
a politického priestoru, do ktorého je Slovensko ako otvorená ekonomika 
prirodzene a intenzívne integrované, 

- Krajiny, ktorých rozvoj je založený na inováciách, teda ekonomiky 
klasifikované na základe hodnotenia medzinárodnej konkurencieschopnosti 
zo strany Svetového ekonomického fóra ako najrozvinutejšie. 

- Krajiny regionálneho zoskupenia V5, ktoré predstavuje relevantné 
porovnávacie krajiny v historicky, ekonomicky aj geograficky podobnom 
regióne, teda susedné krajiny zo zoskupenia V4 a Slovinsko. 
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7.2.1 Slovensko a Európa 

Porovnanie stavu jednotlivých podmienok na podnikanie na Slovensku 

s priemerom hodnotenia krajín Európy uskutočníme na základe analýzy 

priemerných hodnotení za sledované päťročné obdobie rokov 2011 až 2015. Naším 

zámerom je priniesť robustné porovnanie s dlhodobejším pohľadom. Zároveň 

samozrejme prinášame aj aktuálne hodnotenie jednotlivých podmienok v roku 

2015, ktoré poskytuje informáciu o ich najnovšom stave. Východiskové údaje našej 

analýzy v uvedenom rozsahu sú prezentované v tabuľke 7.5 a na grafe 7.2 nižšie. 

Tabuľka 7.5: Podmienky na podnikanie na Slovensku a v krajinách Európy, 
2015 a 5 ročný priemer 

  2015 5 ročný priemer 

Kód Podmienka SK EU Rozd. SK EU Rozd. 

A Financovanie 2,56 2,65 -0,09 2,39 2,68 -0,29 

B1 Vládne politiky (priority a podpora) 2,27 2,54 -0,27 2,15 2,75 -0,60 

B2 Vládne politiky (byrokracia, dane) 2,08 2,45 -0,37 2,18 2,68 -0,50 

C Vládne programy 2,25 2,72 -0,47 2,19 2,89 -0,71 

D1 Vzdelanie (základné a stredné) 1,98 2,14 -0,16 2,04 2,31 -0,27 

D2 
Vzdelanie (odborné, profesijné, 
vysokoškolské) 

2,45 2,77 -0,32 2,72 2,92 -0,19 

E Transfer V&V 1,94 2,51 -0,57 1,97 2,72 -0,74 

F Komerčná infraštruktúra a služby 3,28 3,16 0,12 3,11 3,29 -0,18 

G1 Dynamika trhu 2,44 2,96 -0,52 2,69 3,20 -0,51 

G2 Trhové obmedzenia 2,59 2,71 -0,12 2,67 2,84 -0,17 

H Fyzická infraštruktúra a služby 4,13 3,82 0,31 3,97 4,03 -0,06 

I Kultúrne a spoločenské normy 2,01 2,64 -0,63 2,15 2,80 -0,65 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 
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Graf 7.2: Podmienky na podnikanie na Slovensku a v krajinách Európy, 2015 
a 5 ročný priemer 

 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorv 

V kontexte krajín Európy vykazuje podnikateľské prostredie na Slovensku 

komparatívne priaznivý stav v sledovanom päťročnom období len v prípade jednej 

podmienky, ktorou je prístup podnikateľov k fyzickej infraštruktúre a službám. 

Hodnotenie z pohľadu expertov na Slovensku je blízke priemeru európskych krajín. 

Na základe toho možno konštatovať, že noví aj existujúci podnikatelia u nás majú 

porovnateľný prístup k fyzickej infraštruktúre, komunikačným službám a energiám 

ako vo všeobecnosti podnikatelia v Európe. V tomto prípade priaznivému 

hodnoteniu v medzinárodnej komparácii zodpovedá aj pozitívne absolútne 

hodnotenie stavu (5 ročný priemer 3,97), ktoré sa v ostatnom hodnotenom roku ešte 

zvýšilo (4,13 v roku 2015). 

Výrazne nepriaznivý komparatívny stav v kontexte európskych krajín však 

slovenské podnikateľské prostredie vykazuje hneď v niekoľkých kľúčových 

rámcových podmienkach na podnikanie. Najvýraznejšie za európskym priemerom 

v sledovanom období zaostávame v hodnotení transferu poznatkov z vedy 

a výskumu do podnikania, kde naše zaostávanie je rádové. Znamená to, že ide 

o oblasť v ktorej rozvoji hlboko zaostávame, a je nevyhnutné podniknúť zásadné 

a systémové kroky, aby sme sa priblížili na úroveň európskych krajín. Takmer 

rovnako výrazne zaostáva Slovensko aj v hodnotení vládnych programov na 

podporu podnikania. Kým priemer krajín Európy v sledovanom päťročnom období 

sa blíži k pozitívnej časti hodnotiacej škály, Slovensko sa nachádza hlboko v jej 

negatívnom poli. Európske krajiny teda celkovo ponúkajú svojim potenciálnym aj 

existujúcim podnikateľom kvalitnejšiu ponuku podporných programov. Rádové 

zaostávanie v porovnaní s európskym priemerom sledujeme aj v prípade 

hodnotenia kultúrnych a spoločenských noriem vzťahujúcich sa k podnikaniu. 

Výrazný rozdiel v päťročnom priemernom hodnotení napovedá o konštantne 

nepriaznivom stave na Slovensku, keď potenciálna podnikateľská aktivita je 

formovaná v komparatívne nepriaznivom prostredí a nenachádza východisko 
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v podnikaniu naklonených kultúrnych a spoločenských normách. Napokon, 

Slovensko oproti priemeru európskych krajín rádovo zaostáva aj v prípade stavu 

vládnych politík z hľadiska prioritizácie a podpory podnikania. Podľa názoru 

expertov je miera, ktorou vlády vo svojich politikách podporujú a zdôrazňujú 

dôležitosť podnikania komparatívne nižšia a v európskom kontexte výrazne 

zaostávajúca. 

7.2.2 Slovensko a krajiny, ktorých rozvoj je založený na inováciách 

Porovnanie kľúčových rámcových podmienok na podnikanie na Slovensku 

s priemerom hodnotenia krajín Európy uskutočníme na základe analýzy 

priemerných hodnotení za sledované päťročné obdobie rokov 2011 až 2015. Tento 

prístup zvyšuje robustnosť výsledkov porovnania a prináša poznatky o dlhodobejšie 

pretrvávajúcom stave. Samozrejme, na jeho doplnenie prinášame aj aktuálne 

hodnotenie kľúčových rámcových podmienok na podnikanie v roku 2015, ktoré 

poskytuje informáciu o ich aktuálnom stave. Východiskové údaje našej analýzy 

v uvedenom rozsahu sú prezentované v tabuľke 7.6 a na grafe 7.3 nižšie. 

Tabuľka 7.6: Podmienky na podnikanie na Slovensku a v krajinách, ktorých 
rozvoj je založený na inováciách, 2015 a 5 ročný priemer 

  2015   5 r. 
primer 

  

Kód Podmienka SK IDC Rozd. SK IDC Rozd. 

A Financovanie 2,56 2,73 -0,17 2,39 2,67 -0,28 

B1 Vládne politiky (priority a podpora) 2,27 2,73 -0,46 2,15 2,70 -0,55 

B2 Vládne politiky (byrokracia, dane) 2,08 2,55 -0,47 2,18 2,61 -0,44 

C Vládne programy 2,25 2,79 -0,54 2,19 2,86 -0,67 

D1 Vzdelanie (základné a stredné) 1,98 2,16 -0,18 2,04 2,16 -0,12 

D2 
Vzdelanie (odborné, profesijné, 
vysokoškolské) 

2,45 2,78 -0,33 2,72 2,83 -0,11 

E Transfer V&V 1,94 2,60 -0,66 1,97 2,62 -0,64 

F Komerčná infraštruktúra a služby 3,28 3,11 0,17 3,11 3,16 -0,05 

G1 Dynamika trhu 2,44 3,01 -0,57 2,69 3,00 -0,31 

G2 Trhové obmedzenia 2,59 2,73 -0,14 2,67 2,73 -0,06 

H Fyzická infraštruktúra a služby 4,13 3,89 0,24 3,97 4,00 -0,03 

I Kultúrne a spoločenské normy 2,01 2,94 -0,93 2,15 2,84 -0,69 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 
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Graf 7.3: Podmienky na podnikanie na Slovensku a v krajinách, ktorých 
rozvoj je založený na inováciách, 2015 a 5 ročný priemer 

 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 

V porovnaní s najvyspelejšími ekonomikami sveta možno v prípade 

podnikateľského prostredia na Slovensku hovoriť o priaznivom stave až v troch 

hodnotených podmienkach. V každej z nich sa hodnotenia expertov na Slovensku 

nachádza síce „len“ na úrovni priemeru porovnávacej skupiny, avšak aj to znamená, 

že podnikatelia u nás sú konfrontovaní s porovnateľnými podmienkami ako 

v najvyspelejších ekonomikách. Priestor na zlepšenie, ako napovedajú aj hodnotenia 

jednotlivých podmienok, však je ešte zrejmý. Menovite ide o podmienky 

charakterizujúce problematiku prístupu podnikateľov ku komerčnej infraštruktúre 

a službám pre podnikanie, ako aj k fyzickej infraštruktúre a službám, vrátane energií 

a komunikácií. Keďže ide o dve najlepšie (a v podstate aj jediné pozitívne) 

hodnotené podmienky u nás, prizanivý komparatívny stav je zároveň spätý s ich 

pozitívnym absolútnym hodnotením (päťročný priemer 3,11 resp. 3,97). Treťou 

komparatívne priaznivou podmienkou je otázka trhových obmedzení, hodnotiaca 

možnosť a cenovú dostupnosť vstupu na trh, ako aj ochranu nových firiem pred 

bariérami zo strany etablovaných hráčov a monopolov. Tu však Slovensko síce 

dosahuje priemer najvyspelejších ekonomík, avšak hodnotenie expertov (5 ročný 

priemer 2,67) sa nachádza v negatívnej časti hodnotiacej škály, čiže na Slovensku 

ani v prípade priemerného hodnotenia najvypelejších ekonomík nemožno hovoriť 

o priaznivom stave. 

Naopak, výrazne nepriaznivý komparatívny stav v porovnaní s najvyspelejšími 

ekonomikami sveta Slovensko vykazuje v prípade až štyroch kľúčových rámcových 

podmienok na podnikanie. Zaujímavé (a do veľkej miery prirodzené) je, že ide 

o rovnaké podmienky na podnikanie, ktoré vyzneli výrazne problematicky aj 

v komparácii s krajinami Európy.  To len potrvdzuje platnosť zistení o komparatívne 

problematickom stave práve v uvedených oblastiach. Za krajinami, ktorých rozvoj je 

založený na inováciách najvýraznejšie zaostávame v hodnotení podpory, ktorú 

kultúrne a spoločenské normy vyplývajúce z národnej kultúry poskytujú 
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podnikateľskej aktivite. Rozdiel v hodnotení je natoľko výrazný, že možno u nás 

hovoriť až o rádovo nepriaznivejšom kultúrnom prostredí, v ktorom má vznikať 

a rozvíjať sa podnikateľská aktivita, čo je prirodzenou komparatívnou bariérou. 

Podobne výrazne zaostáva Slovensko za porovnávacou skupinou aj v hodnotení 

vládnych programov na podporu podnikania. Znamená to, že u nás potenciálni aj 

existujúci podnikatelia sú znevýhodnení oproti podnikateľom v nyjvyspelejších 

ekonomikách z hľadiska možností jednoducho získať dostupnú, kvalitnú 

a relevantnú pomoc zo strany vládnych programov. V oboch uvedených prípadoch 

sa priemer porovnávacej skupiny blíži k pozitívnej časti hodnotiacej škály, kým 

Slovensko je hlboko v jej negatívnom poli. Podobne výrazne Slovensko v porovnaní 

s najvyspelejšími ekonomikami zaostáva aj v hodnotení podmienky 

charakterizujúcej transfer poznatkov z vedy a výskumu do podnikania. Našu krajinu 

toto zaostávanie stavia nielen do komparatívne nepriaznivej pozície v hodnotení 

podmienok na podnikanie, ale predstavuje tiež komparatívne slabé východisko pre 

formovanie inovatívneho, rastovo orientovaného podnikania, ktoré je 

charakteristické pre vysokú vyspelosť ekonomík. Napokon, o výraznom 

komparatívnom zaostávaní nášho podnikateľského prostredia možno hovoriť aj 

v prípade prioritizácie a podpory podnikania v politikách vlády a regionálnych 

samospráv. Priemerné hodnotenie najvyspelejších ekonomík sa síce tiež nachádza 

v negatívnej časti hodnotiacej škály, čo znamená taktiež suboptimálny stav 

s množstvom priestoru na zlepšenia, avšak situácia na Slovensku je z pohľadu 

expertov dlhodobo výrazne negatívna. Podnikateľská aktivita sa tak u nás nemôže 

spoliehať na systematickú, cielenú a intenzívnu podporu zo strany vládnych politík, 

čo je komparatívne výraznejšou prekážkou oproti najvyspelejším ekonomikám. 

7.2.3 Slovensko a krajiny V5 

Porovnanie Slovenska s krajinami V5, ktoré je poslednou uplatnenou 

perspektívou na hodnotenie podmienok na podnikanie v medzinárodnom kontexte, 

založíme na dvoch pohľadoch. Prvým je hodnotenie postavenia Slovenska 

v hypotetickom rebríčku krajín V5, kde sledujeme naše umiestnenie v poradí 

regionálneho zoskupenia pri zohľadnení päťročného priemeru (tabuľka 7.7). 

Druhým je identifikácia relatívnych silných a slabých stránok Slovenska z hľadiska 

kvalitatívneho postavenia v hodnotení jednotlivých kľúčových rámcových 

podmienok, ktorá je následne založená, podobne ako pri predchádzajúcich 

porovnávacích skupinách, na porovnaní priemerných hodnotení za sledované 

päťročné obdobie rokov 2011 až 2015. Výsledky tohto pohľadu prezentujeme nižšie 

v tabuľke 7.8 obsahujúcej celkové zhrnutie medzinárodnej komparácie. 
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Tabuľka 7.7: Podmienky na podnikanie na Slovensku a v krajinách V5, 2015 

Kód Podmienka  SK CZ HU PL SLO 

A Financovanie 
2015 2,56 NA 2,40 2,86 2,55 

5 r. priem. 2,39 2,28 2,53 2,70 2,35 

B1 
Vládne politiky (priority 
a podpora) 

2015 2,27 NA 1,66 2,76 2,45 

5 r. priem. 2,15 1,94 2,11 2,81 2,23 

B2 
Vládne politiky (byrokracia, 
dane) 

2015 2,08 NA 1,57 2,11 1,93 

5 r. priem. 2,18 2,04 1,83 2,08 2,01 

C Vládne programy 
2015 2,25 NA 2,01 2,79 2,75 

5 r. priem. 2,19 2,24 2,27 2,67 2,60 

D1 
Vzdelanie (základné 
a stredné) 

2015 1,98 NA 1,55 1,53 1,72 

5 r. priem. 2,04 1,64 1,64 1,76 1,90 

D2 
Vzdelanie (odborné, 
profesijné, vysokoškolské) 

2015 2,45 NA 2,62 2,32 2,38 

5 r. priem. 2,72 2,50 2,73 2,44 2,56 

E Transfer V&V 
2015 1,94 NA 2,17 2,15 2,29 

5 r. priem. 1,97 2,21 2,32 2,22 2,37 

F 
Komerčná infraštruktúra 
a služby 

2015 3,28 NA 2,65 2,70 2,82 

5 r. priem. 3,11 3,06 3,10 2,82 2,84 

G1 Dynamika trhu 
2015 2,44 NA 3,27 3,80 3,13 

5 r. priem. 2,69 2,78 3,07 3,95 3,14 

G2 Trhové obmedzenia 
2015 2,59 NA 2,37 2,73 2,31 

5 r. priem. 2,67 2,73 2,47 2,76 2,42 

H 
Fyzická infraštruktúra 
a služby 

2015 4,13 NA 3,65 4,07 3,83 

5 r. priem. 3,97 3,97 3,86 3,70 3,82 

I 
Kultúrne a spoločenské 
normy 

2015 2,01 NA 2,04 2,64 2,08 

5 r. priem. 2,15 2,11 2,28 2,77 2,17 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 

V regionálnom zoskupení krajín V5 vykazuje Slovensko pri zohľadnení 

priemerného hodnotenia za sledované päťročné obdobie rokov 2011 až 2015 

najvyššie hodnotenie v prípade štyroch kľúčových rámcových podmienok na 

podnikanie. Prvou z nich je podmienka hodnotiaca vládne politiky z hľadiska 

byrokratického a daňového zaťaženia. Napriek výrazne negatívnemu hodnoteniu 

(5 ročný priemer 2,18) je situácia na Slovensku stále najpriaznivejšia (aj keď ostatné 

V5 krajiny s výnimkou Maďarska zaostávajú len mierne), čo nasvedčuje o postavení 

dobrého medzi zlými v regióne charakteristickom nepriaznivým daňovým 

a administratívnym zaťažením podnikania. Druhou z podmienok, v ktorých 

Slovensko vykazuje najvyššie hodnotenie je podpora podnikania zo strany 

vzdelávania na úrovni základných a stredných škôl. Aj v tomto prípade síce ide 

o výrazne nepriaznivo hodnotenú podmienku z absolútneho hľadiska (5 ročný 
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priemer 2,04), no vzhľadom na výrazne horšie hodnotenie vo zvyšných V5 krajinách 

to na umiestnenie najlepšieho medzi slabými v našom regióne postačuje. Zvyšnými 

dvoma podmienkami, v ktorých Slovensko medzi krajinami V5 vyniká, sú 

podmienky hodnotiace prístup podnikateľov k fyzickej infraštruktúre a službám, 

a ku komerčnej infraštruktúre a službám pre podnikanie. V ich prípade ide naopak 

o najsilnejšie a (jediné) pozitívne hodnotené podmienky nášho podnikateľského 

prostredia. Celkovo je situácia vo V5 krajinách v týchto podmienkach (s pár 

výnimkami) priaznivá, takže náš náskok nie je výrazný. 

Slovensko však pri zohľadnení priemerného hodnotenia jednotlivých 

kľúčových rámcových podmienok na podnikanie za päťročné sledované obdobie 

vykazuje aj umiestnenie na chvoste poradia V5 krajín, a to až v prípade piatich 

podmienok. Prvou z nich sú vládne programy na podporu podnikania, kde 

dosahujeme najnižšie hodnotenie tesne za Českom a Maďarskom. Je to alarmujúce, 

keďže aj regionálnom porovnaní už zaostávame v dostupnosti a kvalite programov, 

ktoré by mali pomáhať vzniku a rozvoju podnikania. Druhou podmienkou, kde 

Slovensko vykazuje najslabšie postavenie v rámci regiónu V5 je transfer vedy 

a výskumu. Nejde teda len o problém z hľadiska nízkeho hodnotenia stavu 

(najnižšieho spomedzi hodnotených podmienok), ale aj pomerne výrazného 

zaostávania za susednými krajinami. Je to opäť alarmujúca situácia, keďže na 

rozdiel od susedných krajín podľa všetkého nepodnikáme dostatok krokov na rozvoj 

tejto oblasti kľúčovej pre inovatívne podnikanie. Napokon, Slovensko vykazuje 

v sledovanom období najnižšie hodnotenie v našom regióne čo sa týka dynamiky 

trhu, teda miery do akej intenzita zmien na spotrebiteľských a B2B trhoch 

podnecuje vznik a rozvoj podnikateľskej aktivity. 

7.2.4 Zhrnutie hodnotenie podmienok na podnikanie 

v medzinárodnom kontexte 

Na základe zistení z komparatívnych analýz stavu kľúčových rámcových 

podmienok na podnikanie počas sledovaného päťročného obdobia, v ktorých sme 

uplatnili porovnanie s rôznymi medzinárodnými benchmarkmi relevantnými pre 

našu krajinu, sme spracovali zhrnutie hodnotenia podmienok na podnikanie na 

Slovensku v medzinárodnom kontexte. Jeho výsledky prezentujeme v tabuľke 7.8 

a stručne zhrňujeme nižšie. Vybrané podmienky sú podrobnejšie charakterizované 

v jednotlivých častiach tejto kapitoly, a základná charakteristika každej z nich je 

prezentovaná v súhrnnom hodnotení s analytickým komentárom (executive 

summary). 
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Tabuľka 7.8: Zhrnutie hodnotenia podmienok na podnikanie na Slovensku 
v medzinárodnom kontexte 

  SK V5 rozd. EU rozd. IDC rozd. 

Kód Podmienka 2015 5 r. 
priemer 

2015 5 r. 
priemer 

2015 5 r. 
priemer 

2015 5 r. 
priemer 

A Financovanie 2,56 2,73 -0,03 -0,06 -0,09 -0,29 -0,17 -0,28 

B1 
Vládne politiky 
(priority a podpora) 

2,27 2,73 -0,02 -0,10 -0,27 -0,60 -0,46 -0,55 

B2 
Vládne politiky 
(byrokracia, dane) 

2,08 2,55 0,16 0,15 -0,37 -0,50 -0,47 -0,44 

C Vládne programy 2,25 2,79 -0,20 -0,20 -0,47 -0,71 -0,54 -0,67 

D1 

Vzdelanie 
(základné 
a stredné) 

1,98 2,16 0,29 0,24 -0,16 -0,27 -0,18 -0,12 

D2 

Vzdelanie 
(odborné, 
profesijné, 
vysokoškolské) 

2,45 2,78 0,01 0,13 -0,32 -0,19 -0,33 -0,11 

E Transfer V&V 1,94 2,60 -0,20 -0,24 -0,57 -0,74 -0,66 -0,64 

F 

Komerčná 
infraštruktúra 
a služby 

3,28 3,11 0,42 0,12 0,12 -0,18 0,17 -0,05 

G1 Dynamika trhu 2,44 3,01 -0,72 -0,43 -0,52 -0,51 -0,57 -0,31 

G2 
Trhové 
obmedzenia 

2,59 2,73 0,09 0,06 -0,12 -0,17 -0,14 -0,06 

H 

Fyzická 
infraštruktúra 
a služby 

4,13 3,89 0,21 0,11 0,31 -0,06 0,24 -0,03 

I 

Kultúrne 
a spoločenské 
normy 

2,01 2,94 -0,18 -0,14 -0,63 -0,65 -0,93 -0,69 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 

Pozitívne v medzinárodnom kontexte vyznievajú oblasti prístupu 

podnikateľov k fyzickej infraštruktúre a službám (vrátane komunikačných služieb 

a energií) a prístupu ku komerčnej infraštruktúre a infraštruktúre služieb pre 

podnikanie. V oboch prípadoch je naše priaznivé komparatívne postavenie 

výsledkom pozitívneho stavu aj z absolútneho hľadiska. Zároveň však treba 

podotknúť, že ide žiaľ o jediné dve pozitívne hodnotené podmienky na podnikanie 

u nás.  

Negatívne a problematicky v medzinárodnom kontexte možno vnímať stav 

kľúčových rámcových podmienok na podnikanie charakterizujúcich oblasti 

vládnych politík z hľadiska prioritizácie a podpory podnikania, vládnych programov 

na podporu podnikania, transferu poznatkov z vedy a výskumu do podnikania 

a kultúrnych a spoločenských noriem vzťahujúcich sa k podnikaniu. Aj v tomto 
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prípade platí súvislosť s absolútnym hodnotením, keďže každá z uvedených oblastí 

sa vyznačuje výrazne nízkym hodnotením, a teda nepriaznivým stavom z hľadiska 

podpory podnikania na Slovensku. 

7.3 Analýza vybraných podmienok na podnikanie 

Na základe výsledkov analýz s uplatnením rôznych uhlov pohľadu možno 

identifikovať podmienky na podnikanie, ktoré vyžadujú osobitnú pozornosť 

vzhľadom na ich problematický (často chronický) stav a/alebo výrazné zaostávanie 

v medzinárodnej komparácii. Ide teda o oblasti predstavujúce skôr prekážky než 

podporu vzniku a rozvoja podnikateľskej aktivity na Slovensku. Vzhľadom na to by 

mali byť stredobodom pozornosti tvorcov podnikateľských politík. Z toho dôvodu 

venujeme podrobnejšiu pozornosť ich jednotlivým vnútorným komponentom, teda 

konkrétnym dimenziám podnikateľského prostredia, ktoré ich formujú. 

Konkrétne budú predmetom našej analýzy podmienky na podnikanie 

charakterizujúce oblasť vládnych politík z hľadiska byrokratického a daňového 

zaťaženia podnikania, podpory podnikania zo strany vzdelávania na úrovni 

primárneho a sekundárneho vzdelávania, podpory podnikania prostredníctvom 

transferu poznatkov z vedy a výskumu, a kultúrnych a spoločenských noriem 

vzťahujúcich sa k podnikaniu.  

7.3.1 Vládne politiky (byrokracia, dane) 

Vládne politiky vzťahujúce sa k administratívnemu a byrokratickému 

zaťaženiu podnikania a k jeho daňovému zaťaženiu predstavujú jeden zo základných 

regulačných rámcov vplývajúcich na vznik a predovšetkým na následnú realizáciu 

podnikania. Obsahom hodnotenia tejto podmienky vzťahujúcej sa k vzniku 

podnikania je rýchlosť získania potrebných povolení a licencií pre nové podniky 

(kód B04), ktorá je jedným z parametrov jednoduchosti začínania podnikateľskej 

aktivity. Ďalej táto podmienka hodnotí závažnosť bremena daňového zaťaženia pre 

nové a rastúce firmy (B05), predvídateľnosť a konzistentnosť regulácií vzťahujúcich 

sa k podnikaniu, a celkovú náročnosť vyrovnávania sa s byrokraciou, reguláciami 

a požiadavkami na licencie. Ide teda faktory dlhodobo vplývajúce na podnikateľskú 

aktivitu počas jej celého cyklu, ale tiež na celkové vnímanie náročnosti podnikania 

v očiach širšej verejnosti i budúcich potenciálnych podnikateľov. 
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Tabuľka 7.9: Hodnotenie dimenzií podmienky Vládne politiky 
(byrokracia, dane) 

Dimenzia SK  EU  IDC  

 2015 5 r. 
priemer 

2015 5 r. 
priemer 

2015 5 r. 
priemer 

B04: Rýchlosť získania povolení 2,17 2,07 2,36 2,31 2,33 2,35 

B05: Bremeno daňového zaťaženia 2,19 2,53 2,49 2,49 2,60 2,74 

B06: Predvídateľnosť daní a regulácií 2,06 2,23 2,62 2,64 2,83 2,86 

B07: Náročnosť zvládania byrokracie 2,03 1,92 2,42 2,42 2,46 2,55 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 

Ako možno vidieť z výsledkov uvedených v tabuľke 7.9, jednotlivé dimenzie 

hodnotiace vládne politiky z hľadiska byrokratického a daňového zaťaženia 

podnikania vykazujú v roku 2015 zhodne výrazne nepriaznivé hodnotenie hlboko 

v negatívnej časti hodnotiacej škály. Najmenej priaznivo experti hodnotili celkovú 

náročnosť zvládania byrokracie, regulácií a požiadaviek spojených so zakladaním 

a najmä vedením podnikania (hodnotenie 2,03). Oproti krajinám Európy 

i najvyspelejším ekonomikám sveta výrazne zaostávame, čo naznačuje absolútne 

i komparatívne nepriaznivú situáciu. Hodnotenie v poronávacích skupinách, ktoré 

je tiež skôr nepriaznivé, zodpovedá skutočnosti, že v každej ekonomike existuje istá 

byrokratická záťaž spojená s podnikaním. Miera do akej existujúci stav na Slovensku 

komplikuje podnikateľom vykonávanie ich aktivít je však výraznejšia než je 

medzinárodný benchmark. Takmer rovnako nepriaznivé hodnotenie (2,06) experti 

v roku 2015 prisúdili dimenzii hodnotiacej konzistentnosť a predvídateľnosť daní 

a regulácií. V tejto otázke je naše zaostávanie v medzinárodnom porovnaní ešte 

o niečo výraznejšie. To naznačuje, že zhoršená predvídateľnosť vývoja daňového 

a regulačného zaťaženia vnáša do podnikateľského prostredia komparatívne vyššiu 

neistotu, čo je nepriaznivé pre vznik a rozvoj podnikateľskej aktivity. Ďalšou výrazne 

negatívne hodnotenou dimenziou je rýchlosť získania povolení pre nové firmy 

(hodnotenie 2,17 v roku 2015). Oproti priemeru krajín Európy i najvyspelejších 

ekonomík opäť zaostávame, no v tomto prípade len mierne. Znamená to, že rýchlosť 

získania povolení a licencií u nás nie je úplne optimálna z pohľadu podpory 

vznikajúcich podnikateľských aktivít, avšak je komparatívne porovnateľná 

v medzinárodnom porovnaní. Napokon, posledná hodnotená dimenzia 

charakterizuje závažnosť bremena daňového zaťaženia pre nové a rastúce firmy. Aj 

v tomto prípade možno v roku 2015 hovoriť o výrazne nepriaznivom stave 

(hodnotenie 2,19). Zaostávanie Slovenska v roku 2015 oproti priemernému 

hodnoteniu porovnávacích skupín bolo pomerne výrazné. To znamená, že daňové 

zaťaženie, ktoré bolo niekoľko rokov dozadu vnímané ako komparatívna výhoda 

podnikateľského prostredia na Slovensku, už z pohľadu expertov tento priaznivý 

stav nevykazuje a je naopak jednou z prekážok vzniku a rozvoja podnikania u nás.  
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Graf 7.4: Hodnotenie dimenzií podmienky Vládne politiky (byrokracia, dane), 
5 r. priemer 

 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 

Zámerom porovnania priemerných hodnotení Slovenska a porovnávacích 

skupín (krajiny Európy a ekonomiky, ktorých rozvoj je založený na inováciách) za 

sledované päťročné obdobie (2011 až 2015) je poukázať na komparatívne priaznivé 

resp. nepriaznivé komponenty podnikateľského prostredia na Slovensku. Päťročný 

pohľad zabezpečuje robustnosť zistení očistením od prípadných medziročných 

výkyvov. Ako možno vidieť z grafu 7.4, kým v prvej hodnotenej dimenzii (rýhlosť 

získania povolení - B04) Slovensko zaostáva za porovnávacími skupinami len 

mierne a v pripade druhej (bremeno daňového zaťaženia - B05) dokonca priemer 

krajín Európy prekračuje, naše zaostávanie z hľadiska predvídateľnosti daní 

a regulácií (D03) a celkovej náročnosti zvládania byrokracie spojenej s podnikaním 

(D04) je omnoho výraznejšie. 

7.3.2 Vzdelávanie (základné, stredné) 

Vzdelávanie na úrovni základných a stredných škôl je omnoho dôležitejšie vo 

vzťahu k podnikaniu, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať (Šúbertová, 2016). 

Súvislosti medzi vzdelávaním na tejto úrovni a podporou podnikania sú 

dlhodobejšie a menej priamočiare, avšak o to dôležitejšie. Práve počas vzdelávania 

na primárnom a sekundárnom stupni totiž dochádza k formovaniu elementárnych 

postojov a charakteristík, ako aj k nadobúdaniu zručností a kompetencií 

jednotlivcov predurčujúcich ich budúce kariérne smerovanie, ako aj vnímanie socio-

ekonomických procesov a fenoménov ako také. Práve preto vzdelávanie na 

základnej a strednej úrovni zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní podnikateľského 

potenciálu, formovaní konkrétnych zručností a vedomostí, ale aj formovaní 

všeobecných postojov, názorov a charakteristík súvisiacich s podnikaním. Je 

životnou fázou kľúčovou pre budovanie východiska budúcej tendencie 

k podnikavosti a jej realizácie prostredníctvom zakladania a rozvíjania 

podnikateľských aktivít. Rovnako je však kľúčové pre budovanie východiska 

priaznivého vnímania podnikania v očiach budúcich generácií, od ktorého budú 

závisieť spoločenské postoje k podnikaniu prispievajúce k formovaniu priaznivého 
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podnikateľského ekosystému. Obsahom hodnotenia tejto podmienky v GEM NES je 

miera, do akej primárne a sekundárne vzdelávanie podporuje kreativitu, 

sebestačnosť a osobnú iniciatívnosť žiakov a študentov (D01), ďalej miera, do akej 

im poskytuje inštrukcie o princípoch fungovania trhovej ekonomiky (D02), 

a napokon miera, do akej je venovaná pozornosť podnikaniu a vytváraniu nových 

firiem (D03). 

Tabuľka 7.10: Hodnotenie dimenzií podmienky Vzdelávanie 
(základné, stredné) 

Dimenzia SK EU IDC 

 2015 5 r. 
priemer 

2015 5 r. 
priemer 

2015 5 r. 
priemer 

D01: Podpora kreativity, 
sebestačnosti a iniciatívnosti 1,97 2,08 2,32 2,31 2,39 2,39 

D02: Poskytovanie inštrukcií 
o princípoch trhovej ekonomiky 2,25 2,21 2,17 2,15 2,12 2,15 

D03: Dôraz na podporu podnikania 1,72 1,84 1,99 1,96 1,98 1,98 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 

Ako vyplýva z výsledkov prezentovaných v tabuľke 7.10, jednotlivé dimenzie 

podmienky charakterizujúcej podporu podnikania zo strany primárneho 

a sekundárneho vzdelávania vykazujú nepriaznivé hodnotenie, pričom ich „prepad“ 

do negatívnej časti hodnotiacej škály je stupňovaný. Najmenej priaznivo experti 

v roku 2015 hodnotili mieru, do akej je v rámci vzdelávania na základných 

a stredných školách na Slovensku celkovo venovaná pozornosť podnikaniu 

a vytváraniu nových firiem (hodnotenie 1,72). Výrazne negatívne skóre naznačuje, 

že takáto podpora podnikania takmer vôbec nie je systematicky zakotvená 

v prostredí našich základných a stredných škôl. Len o niečo priaznivejšie, avšak 

stále zásadne negatívne priemerné hodnotenie krajín Európy či najvyspelejších 

ekonomík sveta však naznačuje, že ide o všeobecne rozšírený nedostatok. Zároveň 

však možno všeobecne nepriaznivú situáciu považovať za príležitosť, keďže ide 

o oblasť ponúkajúcu možnosť získať komparatívnu výhodu. Predmetom ďalšej, len 

o niečo málo priaznivejšie, no stále hlboko negatívne hodnotenej dimenzie je 

charakteristika miery, do akej primárne a sekundárne vzdelávanie podporuje 

kreativitu, sebestačnosť a osobnú iniciatívnosť žiakov a študentov (hodnotenie 1,97 

v roku 2015). Podľa expertov rozvoj týchto charakteristík kľúčových pre podnikanie 

v prostredí našich škôl chýba, čo nevytvára priaznivé východisko pre formovanie 

podnikavých ľudí schopných a ochotných identifikovať príležitosti a konať na ich 

základe smerom k vytváraniu nových podnikateľských aktivít. Za priemerom krajín 

Európy či najvyspelejších ekonomík opäť zaostávame, aj keď ani v ich prípade znova 

nemožno hovoriť o priaznivom stave. Napokon, obsahom tretej dimenzie je 

hodnotenie miery, do akej primárne a sekundárne vzdelávanie poskytuje inštrukcie 

o princípoch fungovania trhovej ekonomiky (hodnotenie 2,25 v roku 2015). V tomto 

prípade experti vnímajú najmenšie, i keď oproti želanému stavu stále značné 
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rezervy. Zaujímavým je však mierne nadpriemerné postavenie voči porovnávacím 

skupinám v medzinárodnej komparácii. Situácia z tohto pohľadu na Slovensku tak 

napriek nedostatkom vyznieva ako porovnateľná resp. mierne priaznivejšia. Možno 

tak hovoriť o postavení lepšieho medzi slabými. 

Graf 7.5: Hodnotenie dimenzií podmienky Vzdelávanie (základné, stredné), 
5 ročný priemer 

 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autoroc 

V porovnaní priemerného hodnotenia za sledované päťročné obdobie medzi 

Slovenskom a porovnávacími skupinami (graf 7.5) síce možno sledovať nie až tak 

výrazné zaostávanie, resp. v jednom prípade (Poskytovanie inštrukcií o princípoch 

trhovej ekonomiky - D02) i mierne nadpriemerné hodnotenie nášho 

podnikateľského prostredia. Umiestnenie Slovenska i porovnávacích skupín hlboko 

v negatívnej časti hodnotiacej škály však dôvod na spokojnosť neprináša. 

Nedostatočná podpora podnikania, či už v podobe formovania charakteristík 

súvisiacich s podnikavosťou, alebo explicitnej pozornosti venovanej podnikaniu 

a zakladaniu podnikov, sa javí ako chronický nedostatok vzdelávacích systémov. 

Tvorcovia podnikateľských politík by sa preto mali snažiť ovplyvňovať situáciu aj 

v tejto, z pohľadu podnikania prierezovaj oblasti. Úsilie je o to náročnejšie, že efekty 

bude možné sledovať až v stredno- a dlhodobom horizonte. 

7.3.3 Transfer V&V 

Fungujúci transfer pozantkov z vedy a výskumu do podnikania je dôležitým 

východiskom pre podporu vzniku podnikateľských aktivít, vyznačujúcich sa často 

vysokými kvalitatívnymi parametrami, ako sú inovatívnosť, rastový potenciál, 

využívanie nových technológií, či orientácia aj na zahraničné trhy. Navyše, je 

impulzom vzniku podnikateľských aktivít založených na príležitosti, ako opaku 

podnikania vychádzajúceho čisto z nevyhnutnosti. Existujúca výskumná a vývojová 

infraštruktúra v ekonomike by mala mať k dispozícii efektívne mechanizmy, ktoré 

umožnia komercionalizáciu výstupov s trhovým potenciálom prostredníctvom 

nových a dynamicky rastúcich biznisov. Pokiaľ nie je takýto transfer dostatočne 
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zabezpečený a podporovaný, potenciál pre rozvoj podnikania ostáva nevyužitý. 

Obsahom hodnotenia podmienky charakterizujúcej transfer poznatkov z vedy 

a výskumu do podnikania je hodnotenie efektívnosti transferu technológií 

a poznatkov z univerzít a výskumných inštitúcií do podnikania najmä nových 

a rastúcich firiem (E01), rovnosti prístupu k výskumu a technológiám pre nové 

firmy i etablované veľké podniky (E02), cenovej dostupnosti najnovších technológií 

pre nové firmy (E03), existencie adekvátnych vládnych dotácií na získanie nových 

technológií (D04), efektívnej podpory výskumnej bázy pre vytváranie nových 

technologických podnikov na svetovej úrovni v aspoň jednej oblasti (E05), 

a podpory vedcom a inžinierom na komercionalizáciu ich nápadov prostredníctvom 

podnikania (E06). 

Tabuľka 7.11: Hodnotenie dimenzií podmienky Transfer V&V 

Dimenzia SK  EU  IDC  

 2015 5 r. 
priemer 

2015 5 r. 
priemer 

2015 5 r. 
priemer 

E01: Transfer technológií 
a poznatkov z výskumu do 
podnikania 2,16 2,18 2,44 2,41 2,58 2,57 

E02: Rovnosť prístupu k výskumu 
a technológiám pre nové firmy 2,09 1,96 2,32 2,30 2,35 2,36 

E03: Dostupnosť nových 
technológií 1,89 2,02 2,34 2,25 2,37 2,30 

E04: Vládne dotácie na nové 
technológie 1,67 1,82 2,50 2,51 2,44 2,54 

E05: Podpora vzniku venture 
podnikov na svetovej úrovni 2,09 1,96 2,93 2,91 3,15 3,16 

E06: Podpora vedcom a inžinierom 
na komercionalizáciu ich nápadov 2,00 2,12 2,61 2,60 2,81 2,82 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 

Ako vyplýva z údajov prezentovaných v tabuľke 7.11, hodnotenie jednotlivých 

dimenzií podmienky charakterizujúcej transfer poznatkov z vedy a výskumu do 

podnikania je celkovo výrazne negatívne, pričom obzvlášť nízkym hodnotením 

pútajú osobitú pozornosť dve oblasti. Najvýraznejšie nepriaznivo hodnotenou 

v roku 2015 bola dimenzia charakterizujúca situáciu adekvátnej dostupnosti 

vládnych dotácií na získanie nových technológií. Hodnotenie expertov na Slovensku 

(1,67) nasvedčuje o praktickej neexistencii takéhoto nástroja v adekvátnom rozsahu 

výraznejšie podporujúcom transfer nových technológií do podnikania. Ide o celkovo 

najhoršie hodnotenú dimenziu podnikateľského prostredia u nás. V porovnaní 

s priemerom krajín Európy či najvyspelejších ekonomík zaostáva Slovensko rádovo, 

čo napovedá o alarmujúcej situácii. Ďalšou výrazne negatívne hodnotenou 

dimenziou (hodnotenie 1,89) je dimenzia charakterizujúca cenovú dostupnosť 

najnovších technológií pre nové firmy. Z hodnotenia vyplýva, že experti považujú 
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najnovšie technológie za príliš nákladné pre nové firmy, čo im môže potenciálne 

zamedzovať v kvalitatívnom rozvoji a raste ich podnikania. V medzinárodnej 

komparácii opäť za porovnávacími skupinami zaostávame, i keď už výraznejšie 

menej ako v prípade predchádzajúcej dimenzie. Ďalšia dimenzia hodnotí 

dostupnosť podpory vedcom a inžinierom na komercionalizáciu ich nápadov 

prostredníctvom podnikania. Výsledok hodnotenia na Slovensku (2,00) naznačuje, 

že túto podporu možno celkovo považovať za nedostatočnú, nesystematickú a skôr 

sporadickú. Tento stav možno považovať za negatívny, keďže práve výskumné 

aktivity sú zdrojom mnohých výstupov s potenciálom komercionalizácie 

v inovatívnom, vysoko rastovom podnikaní s vysokou pridanou hodnotou. Ako 

naznačujú priemerné hodnotenia krajín Európy a najvyspelejších ekonomík, 

zaostávanie Slovenska v tejto oblasti je výrazné. Zhodné hodnotenie (2,09) v roku 

2015 vykázali dimenzie charakterizujúce rovnosť prístupu k výskumu 

a technológiám pre nové firmy i etablované veľké podniky a podpory výskumnej 

bázy pre vytváranie nových technologických podnikov na svetovej úrovni. Výsledok 

hodnotenia prvej z nich napovedá o nevýhodnom postavení nových firiem 

v prístupe k najnovším poznatkom a výstupom (čo môže súvisieť s absenciou dotácií 

a finančnou nedostupnosťou najnovších technológií pre nové a rastúce firmy), ktoré 

môže brdziť či zamedzovať ich ďalší rast. Len o niečo mierne lepšie hodnotenie 

v porovnávacích skupinách však naznačuje, že nerovnaké postavenie nových 

a veľkých etablovaných firiem je priprodzeným javom naprieč krajinami. Výsledok 

hodnotenia druhej spomenutej dimenzie je signálom, že na Slovensku chýba 

kombinácia špičkovej vedecko-výskumnej úrovne so špičkovou komercionalizáciou 

formou inovatívnych podnikov, ktorá by nás stavala do pozície lídra aspoň v jednej 

oblasti. V tomto prípade za krajinami Európy a najmä za najvypelejšími 

ekonomikami zásadne zaostávame. Napokon, posledná dimenzia hodnotí 

efektívnosť transferu technológií a poznatkov z univerzít a výskumných inštitúcií do 

podnikania (2,16 v roku 2015). Hodnotenie expertov naznačuje, ako to vyplýva už 

z predchádzajúcich dimenzií, že na Slovensku chýba systematický, plošný 

a efektívny koncept podpory transferu technológií z univerzít a verejných 

výskumných centier a inštitúcií do podnikania. I keď, ako naznačuje priemerné 

hodnotenie porovnávacích skupín, ani v nich nemožno hovoriť o optimálnom stave, 

Slovensko za krajinami Európy či najvyspelejšími ekonomikami jasne zaostáva. 

Porovnanie päťročných priemerných hodnotení jednotlivých dimenzií na 

Slovensku s priemerom krajín Európy či ekonomík, ktorých rozvoj je založený na 

inováciách, jednoznačne poukazuje na absolútne i komparatívne nepriaznivý stav 

transferu poznatkov z vedy a výskumu do podnikania. Naše zaostávanie sa 

prehlbuje najmä v druhej polovici hodnotených dimenzií, teda v oblastiach 

charakterizujúcich vládne dotácie na nové technológie (E04), podporu vzniku 

venture podnikov na svetovej úrovni (E05) a podporu vedcom a inžinierom na 

komercionalizáciu ich nápadov (E06). Na Slovensku možno sledovať pomerne 

vyrovnaný negatívny stav bez výraznejších pozitívnych odchýliek, čo napovedá 

o plošnom a systémovom nedostatku, ktorý vyžaduje pozornosť tvorcov 
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podnikateľských politík. Ide totiž o východiská mimoriadne dôležité pre rozvoj 

vysoko produktívnych, inovatívnych a rastových podnikateľských aktivít. 

Graf 7.6: Hodnotenie dimenzií podmienky Transfer V&V, 5 r. priemer 

 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorv 

7.3.4 Kultúrne a spoločenské normy 

Kultúrne a spoločenské normy vzťahujúce sa k podnikaniu sú základným 

prvkom tzv. neformálnych inštitúcií predstavujúcich „pravidlá hry“, ktoré 

ovplyvňujú správanie jednotlivcov a organizácií v podnikateľskom prostredí. Pokiaľ 

sú normy v spoločnosti podnikaniu naklonené, bude podnikanie vnímané atraktívne 

a žiaduco, tak zo strany jeho aktérov ako aj zo strany širokej verejnosti. Podmienka 

hodnotiaca kultúrne a spoločenské normy tak predstavuje agregované hodnotenie 

osvojených noriem, hodnôt a vzorcov správania jednotlivcov, ktoré buď podporujú 

tendenciu k podnikavosti a rozbiehaniu podnikateľských aktivít, alebo ju naopak 

potláčajú. Ich hodnotenie môžeme vnímať jednak z pohľadu podnikateľského 

potenciálu (aká časť populácie je usmerňovaná k podnikateľským aktivitám), ako aj 

z pohľadu spoločenskej klímy vzťahujúcej sa k podnikaniu (ako zvyšok populácie 

podnikanie vníma a posudzuje podnikateľov a podnikanie). Obsahom hodnotenia 

tejto podmienky je miera, do akej národná kultúra podporuje individuálny úspech 

dosiahnutý osobným úsilím (I01), do akej zdôrazňuje sebestačnosť, autonómiu 

a iniciatívnosť (I02), do akej povzbudzuje k preberaniu podnikateľského rizika (I03) 

či k inovatívnosti a kreativite (I04), a napokon do akej prízvukuje zodpovednosť 

jednotlivca (skôr než spoločnosti) za riadenie svojho vlastného života (I05). 
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Tabuľka 7.12: Hodnotenie dimenzií podmienky Kultúrne a spoločenské 
normy 

Dimenzia SK  EU  IDC  

 2015 5 r. 
priemer 

2015 5 r. 
priemer 

2015 5 r. 
priemer 

I01: Podpora individuálneho 
úspechu 1,92 2,13 2,72 2,70 3,11 3,01 

I02: Dôraz na sebestačnosť, 
autonómiu a iniciatívnosť 1,92 2,17 2,73 2,71 3,03 2,93 

I03: Podpora podstupovania 
podnikateľského rizika 1,72 1,98 2,33 2,30 2,58 2,45 

I04: Povbudzovanie kreativity 
a inovatívnosti 2,20 2,25 2,77 2,76 3,02 2,94 

I05: Dôraz na vlastnú, individuálnu 
zodpovednosť 2,28 2,22 2,71 2,72 2,99 2,89 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 

Ako vyplýva z výsledkov uvedených v tabuľke 7.12, hodnotenie jednotlivých 

dimenzií podmienky na podnikanie charakterizujúcej podporu kultúrnych 

a spoločenských noriem podnikaniu vykazovali v roku 2015 výrazne negatívne 

hodnotenie, pričom na základe ich prepadu do negatívnej časti hodnotiacej škály 

možno identifikovať tri „stupne“ závažnosti nepriaznivého stavu. Vo všeobecnosti 

však plošne negatívne hodnotenia nasvedčuje, že naprieč existujúcim stavom 

kultúrnych a spoločenských noriem relevantných pre podnikanie možno len ťažko 

hľadať dostatočnú podporu vzniku a rozvoja podnikateľských aktivít. Nepriaznivý 

stav jednak vytvára slabé východisko pre stimuláciu podnikateľského potenciálu, 

ako aj predstavuje prekážku v podobe spoločenského nastavenia voči podnikaniu 

a podnikateľom. Najvýraznejšie negatívne hodnotenie v roku 2015 experti pripísali 

dimenzii charakterizujúcej mieru, do akej naša národná kultúra povzbudzuje 

k preberaniu podniakteľského rizika (hodnotenie 1,72). Nižšia ochota preberať 

riziko, ktoré je implicitne spojené s podnikaním, predstavuje prekážku vstupu 

jednotlivcov do rozbiehania podnikateľských aktivít. V porovnaní s priemerným 

hodnotením európskych krajín či najvyspelejších ekonomík je tolerancia voči riziku 

a ochota podstupovať ho zo strany národnej kultúry u nás komparatívne nižšia. Na 

druhom stupni z hľadiska nepriaznivosti hodnotenia (zhodne 1,92) sa nachádzajú 

dimenzie charakterizujúce mieru, do akej národná kultúra podporuje individuálny 

úspech dosiahnutý osobným úsilím resp. do akej zdôrazňuje sebestačnosť, 

autonómiu a iniciatívnosť. Obe dimenzie zohľadňujú kľúčovú úlohu a zdopovednosť 

jednotlivca a teda súvisia s individualistickou orientáciou národnej kultúry. 

Výsledky hodnotenia za Slovensko tak napovedajú, že nižší dôraz na 

individualizmus je obmedzením vzniku podnikateľských aktivít, keďže nositeľom 

podnikania je často jednotlivec identifikujúci príležitosti a vyvíjajúci v kontexte 

existujúceho prostredia úsilie na ich aktívne využitie. Medzinárodná komparácia 

naznačuje, že v oboch oblastiach sú krajiny Európy i najvyspelejšie ekonomiky sveta 
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v priemere viac orientované na individualizmus, čo predstavuje výraznejšiu 

agregovanú stimuláciu podnikateľskej aktivity. Ďalšou dimenziou vzťahujúcou sa 

k individualizmu je dimenzia hodnotiaca vlastnú individuálnu zodpovednosť 

jednotlivca (skor než spoločnosti) za riadenie svojho vlastného života (hodnotenie 

2,28 v roku 2015). Aj v tomto prípade je mechanizmus vplyvu na podnikateľskú 

aktivitu založený na rovnakých premisách ako pri predošlých dvoch oblastiach, 

a tiež naše komparatívne postavenie v porovnaní s priemerom krajín Európy 

a najvyspelejších ekonomík je nepriaznivé v dôsledku výrazne nižšieho hodnotenia. 

Napokon, posledná z dimnezií vzťahujúcich sa ku kultúrnym a spoločenským 

normám charakterizuje mieru, do akej národná kultúra povzbudzuje ku kreativite 

a inovatívnosti. Hodnotenie expertov (2,20) naznačuje, že podpora týchto dvoch 

atribútov úzko súvisiacich s podnikavosťou zo strany národnej kultúry na Slovensku 

nie je dostatočná. Aj v tomto prípade výrazne zaostávame za priemerným 

hodnotením krajín Európy a najmä najvyspelejších ekonomík, čo len dotvára obraz 

o celkovo menej priaznivom stave kultúrnych a spoločenských noriem z hľadiska 

podpory podnikania. 

Graf 7.7: Hodnotenie dimenzií podmienky Kultúrne a spoločenské normy, 5 r. 
priemer 

 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 

Porovnanie priemerného hodnotenia v päťročnom sledovanom období rokov 

2011 až 2015 s priemerom porovnávacích skupín zobrazené na grafe 7.7 znázorňuje 

v zásade dve základné zistenia. Prvým je už spomenutý celkovo nepriaznivý stav 

kultúrnych a spoločenských noriem vzťahujúcich sa k podnikaniu v našom 

prostredí, keď hodnotenie všetkých dimenzií sa nachádza hlboko v negatívnom poli 

hodnotiacej škály. Znamená to, že národná kultúra vo svojich prvkoch relevantných 

pre podnikanie je skôr obmedzujúcim než podporujúcim faktorom vzniku a rozvoja 

podnikania. Ako možno z grafu vidieť, priemerné hodnotenie v krajinách, ktorých 

rozvoj je založený na inováciách sa takmer vo všetkých dimenziách (s výnimkou 

podpory podstupovania podnikateľského rizika - I03) nachádza blízko neutrálnej 

hodnoty, teda nie je expertmi hodnotený negatívne. Druhým je pomerne zhodný 

tvar hypotetického profilu tejto podmienky, teda pomer hodnotení jednotlivých 
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dimenzií na Slovensku i v porovnávacích skupinách, keď vo všetkých prípadoch 

zhodne o niečo menej priaznivo vyznieva už spomenutá dimenzia vzťahujúca sa 

k podpore podstupovania podnikateľského rizika. 

7.4 Podmienky na sociálne podnikanie 

Sociálne resp. spoločensky prospešné podnikanie ako špeciálna téma GEM 

2015 bolo zastúpené aj v GEM NES pri hodnotení podmienok na podnikanie. 

V podnikateľskom prostredí možno identifikovať určité faktory vplývajúce na vznik 

a rozvoj sociálneho podnikania. Ide jednak o atribúty predstavujúce potrebu vzniku 

podnikateľských aktivít so spoločensky prospešným motívom, ako aj atribúty 

hodnotiace spoločenský dopyt a tlak pre vznik sociálneho podnikania, či atribúty 

charakterizujúce podporu pre takéto podnikanie. Predmetom hodnotenia v GEM 

NES bolo v roku 2015 celkovo osem dimenzií (tabuľka 7.13). Keďže išlo o špeciálnu 

tému zaradenú len v roku 2015, nemáme možnosť sledovať vývoj hodnotenia týchto 

dimenzií v čase. O ich situácii však dobre napovie hodnotenie stavu v roku 2015 

a jeho medzinárodna komparácia s krajinami Európy a najvypelejšími 

ekonomikami. 

Tabuľka 7.13: Hodnotenie dimenzií vzťahujúcich sa k sociálnemu podnikaniu 

Kód Dimenzia SK EU IDC 

S01 Nedostatočné riešenie sociálnych problémov vládou 
a tretím sektorom 

2,83 2,61 2,48 

S02 Komerčný sektor poskytuje základné potreby inde 
pokrývané vládou alebo tretím sektorom 

2,09 2,44 2,60 

S03 Efektívnejšie riešenie sociálnych problémov 
komerčným sektorom než vládou a tretím sektorom 

3,23 2,87 2,98 

S04 Tlak na úpravu regulácií negatívne vplývajúcich na 
spoločnosť či životné prostredie zo strany podnikov 

3,32 3,13 3,14 

S05 Vláda ako facilitátor podnikateľov okolo 
spoločenských a environmentálnych problémov 

2,09 2,66 2,73 

S06 Tlak na riešenie spoločenských a environmentálnych 
problémov zo strany zákazníkov 

2,31 3,00 3,26 

S07 Dostatok verejných a súkromných zdrojov pre nové 
a rastúce sociálne podniky 

1,85 2,36 2,45 

S08 Pozornosť médií novým a rastúcim podnikom 
s prvkami sociálneho podnikania 

2,63 2,98 3,15 

Zdroj: Dáta GEM 2015, vlastné spracovanie autorov 

Prvou skupinou dimenzií sú atribúty reprezentujúce potrebu vzniku aktivít 

sociálneho podnikania vyplývajúcu zo stavu a úrovne (ne)riešenia spoločenských, 

environmentálnych a komunitných problémov. Z tohto hľadiska experti na 

Slovensku mierne nesúhlasia (hodnotenie 2,83) s tvrdením, že chudobní so 

sociálnymi problémami sa nemôžu spoľahnúť na vládu či neziskové organizácie. 

Rovnako nesúhlasia s tvrdením, že by komerčný sektor na Slovensku vo väčšom 



 

207 

rozsahu poskytoval základné potreby inde poskytované verejným či tretím sektorom 

(hodnotenie 2,09). Na druhej strane však experti konštatujú, že komerčný sektor je 

pri riešení spoločenských, environmentálnych a komunitných problémov 

efektívnejší (hodnotenie 3,23). Na základe toho možno konštatovať, že istá potreba 

vzniku aktivít v oblasti sociálneho podnikania na Slovensku existuje, pričom vyplýva 

najmä zo schopnosti komerčného sektora riešiť niektoré spoločensky prospešné 

otázky efektívnejšie, ruka v ruke s nižším zastúpením v riešení takýchto problémov 

v porovnaní s verejným či neziskovým sektorom. Aj porovnanie s krajinami Európy 

či najvyspelejšími ekonomikami naznačuje, že existuje väčší priestor pre zapojenie 

komerčného sektora do riešenia spoločensky prospešných otázok.  

Druhá skupina dimenzií charakterizuje problematiku spoločenského dopytu 

a tlaku pre vznik sociálneho podnikania. Z tohto hľadiska experti na Slovensku 

mierne pozitívne hodnotia existujúci tlak zo strany komerčného sektora na úpravu 

regulácií negatívne vplývajúcich na spoločnosť či životné prostredie. Hodnotenie na 

Slovensku (3,32) je dokonca o niečo priaznivejšie než priemer krajín Európy či 

najvyspelejších ekonomík (3,13 resp. 3,14). Na druhej strane, experti na Slovensku 

za slabú a nevýraznú považujú schopnosť vlády spojiť potenciálnych podnikateľov, 

firmy a neziskové organizácie okolo špecifických spoločenských, environmentálnych 

alebo komunitných projektov a facilitovať tak riešenie týchto otázok (hodnotenie 

2,09), ako aj tlak zákazníkov na riešenie spoločenských a environmentálnych 

problémov (hodnotenie 2,31). Za situáciou krajín Európy či krajín, ktorých rozvoj je 

založený na inováciách výrazne zaostávame. Na základe toho možno usúdiť, že 

bariérou rozvoja sociálneho podnikania je celkovo slabší tlak zákazníkov ako aj 

nedostatočné úsilie vlády facilitovať komerčný a tretí sektor okolo riešenia 

spoločensky prospešných otázok. 

Treťou skupinou dimenzií sociálneho podnikania sú dimenzie, ktoré hodnotia 

atribúty podporujúce takýto typ podnikania. Konkrétne, ide jednak o priamu 

podporu čo sa týka dostupnosti financovania, ale aj o nepriamu podporu zo strany 

spoločenských postojov v podobe mediálnej pozornosti venovanej sociálnemu 

podnikaniu. V prvom prípade podľa názoru expertov na Slovensku možno hovoriť 

o výraznom nedostatku dostupných finančných zdrojov (súkromných či verejných) 

pre nové a rastúce sociálne podniky zameriavajúce sa na riešenie spoločenských 

a environmentálnych problémov (hodnotenie 1,85). I keď ani v prípade 

porovnávacích skupín krajín Európy či najvyspelejších ekonomík nemožno hovoriť 

o priaznivom stave (hodnotenie 2,36 resp. 2,45), situácia na Slovensku je 

komparatívne menej priaznivá. Znamená to, že dostupnosť externých zdrojov 

financovania určených na podporu sociálneho podnikania možno považovať za 

bariéru vzniku a rastu podnikateľských aktivít v sociálnom podnikaní. V druhom 

prípade podľa hodnotenia expertov na Slovensku nemožno hovoriť o dostatočnej 

pozornosti médií venovanej sociálnemu podnikaniu. Aj v tejto dimenzii v porovnaní 

s priemerom krajín Európy (2,98) či najvyspelejších ekonomík (3,15) zaostávame. 

Možno teda konštatovať, že ani nepriama podpora spoločenských postojov 

k sociálnemu podnikaniu prostredníctvom primeranej pozornosti médií nie je 

dostatočná. 
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7.5 Porovnanie iniciatív 

Hodnotením stavu podnikateľského prostredia na Slovensku sa okrem GEM 

NES zaoberá aj viacero medzinárodných a národných iniciatív. Medzi 

najvýznamnejšie z nich patria Doing Business (DB) realizovaný Svetovou bankou, 

Global Competitiveness Report (GCR) zostavovaný Svetovým ekonomickým fórom, 

a Index podnikateľského prostredia (IPP), ktorý ako hodnotenie z národného 

pohľadu spracováva Podnikateľská aliancia Slovenska. Každá z uvedených iniciatív 

sa vyznačuje svojím špecifickým zameraním čo sa týka rozsahu hodnotených oblastí, 

ako aj metodiky uplatňovanej pri hodnotení (pre bližšie charakteristiky týchto 

iniciatív viď Pilková a kol., 2014). Celkovo tak ponúkajú komplementárny obraz 

o podmienkach na podnikanie v našej krajine. V analýze podnikateľského prostredia 

z pohľadu týchto vybraných iniciatív sme sa zamerali na hodnotenie kľúčových 

rámcových podmienok na podnikanie, v ktorých GEM NES má istý prienik 

s uvedenými iniciatívami. Výsledky analýzy prezentujeme v tabuľke 7.14. 

Tabuľka 7.14: Porovnanie hodnotenia vybraných podmienok na podnikanie 
na Slovensku z pohľadu domácich a zahraničných iniciatív 

 GEM NES DB GCR IPP 

 skóre 1-5 pozícia zo 189 skóre 1-7 index (ref.=100) 

Financovanie 2,56 42. 4,4 211,6 

Vládne politiky (byrokracia, 
dane) 

2,08 NA / 73.  10,4 / 35,5 

Vzdelávanie (základné, 
stredné) 

1,98  5,3  

Vzdelávanie (odborné, 
profesijné, VŠ) 

2,45  4,0  

Fyzická infraštruktúra 
a služby 

4,13 48. 4,3 149,0 

Zdroj: Dáta GEM 2015, DB ed. 2016, GCR ed. 2015 - 2016, IPP PAS 4Q/2015, vlastné 

spracovanie autorov 

Oblasť financovania podnikania je v rôznej podobe predmetom hodnotenia 

každej z porovnávaných iniciatív, čo zdôrazňuje jej dôležitosť pre fungovanie 

podnikateľského ekosystému. GEM NES hodnotí v roku 2015 celkovo prístup 

k rôznym formám financovania, pričom celkové hodnotenie je skôr negatívne. 

V rámci DB je predmetom hodnotenia prístup k dlhovému financovaniu, ktorého 

hodnotenie radí Slovensko na 42. miesto zo 189 ekonomík, čo je síce v hornej 

štvrtine rebríčka, no v porovnaní s celkovým umiestnením na 29. mieste je zrejmé, 

že ide o faktor, ktorý naše hodnotenie skôr ťahá mierne nadol. V rámci GCR je 

predmetom hodnotenia celková rozvinutosť finančného trhu, ktorá v roku 2015 

získala 4,4 boda na hodnotiacej škále 1 - 7, čo je mierne v pozitívnej časti škály. 

Napokon, IPP hodnotí celkový prístup k finančným zdrojom pre podnikateľov, 



 

209 

pričom hodnota indexu v 4Q 2015 vo výške 211,6 naznačuje pozitívne vnímanie 

a nárast oproti pôvodnej referenčnej hodnote. 

Problematika vládnych politík z hľadiska byrokratického a daňového zaťaženia 

je predmetom hodnotenia aj v rámci DB a IPP, pričom DB sa zameriava len na dane 

a IPP hodnotí tieto atribúty samostatne (podobne je to v dimenziách tejto 

podmienky v rámci GEM NES). GEM NES hodnotí oblasť vládnych politík 

z hľadiska byrokracie a daní ako celok výrazne negatívne. Predmetom hodnotenia 

v DB je platenie daní v zmysle daňových povinností spojených s podnikaním, 

pričom Slovensko sa v tejto oblasti nachádza na 73. mieste, teda síce v hornej plovici, 

no opäť nižšie ako celkové hodnotenie. Napokon, hodnotenie IPP považuje obe 

uvedené oblasti za vysoko problematické. V prípade hodnotenia vplyvu legislatívy 

upravujúcej dane, poplatky a investície na podnikanie hodnota indexu klesla na 

35,5, a v prípade hodnotenia zaťaženia byrokraciou, prieťahmi a výkazníctvom 

dokonca na extrémne nepriaznivých 10,4 oproti referenčnej hodnote 100 na 

začiatku meraní. 

Oblasť vzdelávania na úrovni základných a stredných škol z špeciálne hľadiska 

podpory podnikania hodnotí GEM NES na Slovensku mimoriadne kriticky. 

V prípade GCR je základné vzdelávanie síce hodnotené pomerne vysoko v pozitívnej 

časti škály (5,3 zo 7), avšak predmetom hodnotenia je v tomto prípade celková 

kvalita základného vzdelávania, takže tento poznatok môže slúžiť k špeciálne 

„podnikateľsky“ zameranému hodnoteniu GEM NES ako komplement pri utváraní 

širšieho obrazu. 

Oblasť odborného, profesijného a vysokoškolského vzdelávania z hľadiska 

prípravy na podnikanie a jeho podpory hodnotí GEM NES skôr negatívne 

(hodnotenie 2,45). Vyššie vzdelávanie je predmetom hodnotenia aj v rámci GCR, 

pričom hodnotí jeho kvantitatívnu aj kvalitatívnu stránku. Hodnotenie kvality 

vyššieho vzdelávania a tréningu vo všeobecnosti, ktoré sme brali do úvahy, je presne 

na neutrálnej hodnote uplatnenej škály (pozn. hodnotenie kvantity je v GCR 

omnoho pozitívnejšie). 

Napokon, obsahom hodnotenia všetkých iniciatív je fyzická infraštruktúra 

a služby, teda jeden zo základných nevyhnutných faktorov pre fungovanie 

ekonomiky a podnikateľskej aktivity v nej. GEM NES hodnotí túto oblasť na 

Slovensku vysoko pozitívne a spomedzi všetkých hodnotených podmienok 

najpriaznivejšie. V rámci DB je hodnotenie fyzickej infraštruktúry pomerne úzke 

a zameriava sa len na prístup k elektrickej energii, v ktorého hodnotení Slovensko 

obsadilo 48. miesto. Ide o umiestnenie približne v hornej štvrtine rebríčka, ale opäť 

nižšie než je celková pozícia Slovenska. V rámci GCR je predmetom hodnotenia 

celková úroveň infraštruktúry, pričom jej hodnotenie sa nachádza na úrovni skôre 

4,3 mierne v pozitívnej časti škály. Napokon, túto oblasť hodnotí aj IPP, ktorý sa 

zameriava na celkovú úroveň infraštruktúry (najmä doprava a telekomunikácie). 

Hodnota indexu 149,0 napovedá o pozitívnom hodnotení tejto oblasti. 
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7.6 Obmedzenia, podporné faktory a podnety na zlepšenie 

Okrem harmonizovaného hodnotenia kľúčových rámcových podmienok na 

podnikanie vopred definovaných v súlade s koncepčným modelom GEM je 

predmetom hodnotenia GEM NES každoročne aj prieskum názorov expertov 

ohľadom najvýraznejších vnímaných obmedzení a podporných faktorov pre vznik 

a rozvoj podnikateľskej aktivity v krajine, a tiež podnetov na zlepšenie 

podnikateľského prostredia. Experti sa k uvedeným otázkam vyjadrujú 

v otvorených odpovediach, kde majú možnosť pre každú z nich uviesť tri faktory. 

Odpovede expertov sú následne podrobené obsahovej analýze, v rámci ktorej sú 

agregované do spoločných hlavných domén. Na základe toho je možné zostaviť 

rebríčky najčastejšie uvádzaných odpovedí resp. podnetov a identifikovať tak 

z pohľadu expertov najpálčivejšie obmedzenia, ako aj najdôležitejšie podporné 

faktory a podnety na zlepšenie podnikateľského prostredia. Keďže takéto 

hodnotenie je súčasťou GEM NES každý rok, máme možnosť analyzovať tak 

výsledky za rok 2015, ako aj priemerné hodnotenie za sledované päťročné obdobie. 

Percento pri jednotlivých faktoroch znamená frekvenciu výskytu v odpovediach 

expertov, v prípade päťročného priemeru ide o priemer frekvencií v jednotlivých 

rokoch. 

Tabuľka 7.15: Najvýraznejšie obmedzenia pre podnikateľskú aktivitu na 
Slovensku 

Obmedzenia 
Výskyt v odpovediach (v %) 

2015 5 r. priemer 

Vysoké odvody, dane a poplatky  45,7 % 42,4 % 

Administratívna náročnosť, byrokracia, regulácie 40,0 % 43,5 % 

Legislatíva (zmeny, komplikovanosť, predvídateľnosť) 31,4 % 33,0 % 

Vymožiteľnosť práva 28,6 % 43,1 % 

Korupcia, klientelizmus 28,6 % 33,6 % 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 

Za najvýraznejšie obmedzenie pre podnikateľskú aktivitu na Slovensku experti 

v roku 2015 v otvorených odpovediach označili vysoké zaťaženie daňami, odvodmi 

a ďalšími poplatkami spojenými s podnikaním. Ako jednu z najproblematickejších 

oblastí ju označila až takmer polovica expertov, pričom podobne vysoké je aj 

priemerné päťročné hodnotenie. Toto zistenie je v súlade s výsledkami hodnotenia 

dimenzie charakterizujúcej náročnosť bremena daňového zaťaženia (časť 7.3.1 

vyššie). Druhou najproblematickejšou oblasťou v roku 2015 bola z pohľadu expertov 

administratívna náročnosť, byrokracia a regulácie spojené s podnikaním, označené 

až štyrmi z desiatich expertov. Ešte o niečo vyššie je aj hodnotenie za sledované 

päťročné obdobie, čo nasvedčuje o chronickej problematickosti tejto oblasti. Navyše, 

k podobným zisteniam prichádza aj hodnotenie príslušnej dimenzie 

podnikateľského prostredia, charakterizujúcej celkovú náročnosť vysporiadania sa 
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s administratívnym zaťažením podnikania (časť 7.3.1 vyššie). Treťou 

najproblematickejšou oblasťou v roku 2015 bola podnikateľská legislatíva 

v dôsledku jej komplikovanosti, častých zmien a ich nepredvídateľnosti. Tak v roku 

2015 ako aj v priemere rokov 2011 až 2015 ju označila tretina expertov. 

S legislatívnou otázkou nepriamo súvisí aj ďalší v poradí z najpálčivejších 

problémov podnikateľského prostredia, ktorým je problematická vymožiteľnosť 

práva. I keď frekvencia výskytu bola v roku 2015 o niečo nižšia ako 

v predchádzajúcom období, stále hovoríme o chronickom nedostatku prostredia na 

podnikanie u nás. Napokon, medzi najčastejšie uvádzanými obmedzeniami pre 

podnikanie v roku 2015 figurovali aj korupcia a klientelizmus, často citované najmä 

v súvislosti s prístupom k verejným zákazkam, zdrojom a pomoci. Za sledované 

obdobie tento problém považovalo za jeden z najvypuklejších až tretina expertov. 

Celkovo o konzistentnosti a stabilite vnímania najzávažnejších obmedzení 

podnikateľskej aktivity na Slovensku zo strany expertov naprieč hodnotenými 

piatimi rokmi napovedá aj skutočnosť, že až na jedinú výnimku (absenciu odvodov 

a daní medzi top 5 prekážkami v roku 2012) bolo zloženie piatich najvýznamnejších 

obmedzení podľa frekvencie výskytu v otvorených odpovediach v rokoch 2011 až 

2015 identické. Možno tak aj na základe tohto uhla pohľadu usudzovať, že ide 

o chronické a dlhodobo neriešené nedostatky, ktoré negatívne vplývajú na 

podnikanie u nás. 

Tabuľka 7.16: Najvýraznejšie podporné faktory pre podnikateľskú aktivitu 
na Slovensku 

Podporné faktory 
Výskyt v odpovediach 

2015 5 r. priemer 

Otvorenosť ekonomiky, prístup na (najmä) EÚ trhy 26,7 % 21,0 % 

Pracovná sila (kvalifikovaná, dostupná, produktívna) 23,3 % 24,4 % 

Dostatok finančných zdrojov (investori, banky, VC) 20,0 % 12,4 % 

Schopnosti a potenciál ľudí na podnikanie 16,7 % 5,6 % 

Jednoduché a lacné založenie firmy 16,7 % 7,0 % 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 

Za najvýraznejší podporný faktor pre vznik a rozvoj podnikateľskej aktivity na 

Slovensku experti v roku 2015 označili otvorenosť ekonomiky a dobrý prístup na 

zahraničné trhy, ktorú uviedla niečo vyše štvrtina expertov. V priemere za sledované 

obdobie rokov 2011 až 2015 sa tento faktor vyskytol v odpovediach približne pätiny 

expertov. Zaujímavé je, že ide o faktor, ktorý je síce výsledkom dlhodobého 

pôsobenia vlád, ale mimo priameho vplyvu tvorcov podnikateľských politík. 

Druhým najčastejšie uvádzaným podporným faktorom bola v roku 2015 

charakteristika pracovnej sily z hľadiska jej kvalifikovanosti, produktivite ale aj 

(predovšetkým cenovej) dostupnosti. Tak za rok 2015 ako aj v priemere 

v sledovanom päťročnom období sa vyskytla v odpovediach necelej štvrtiny 

respondentov. Ďalším uvádzaným podporným faktorom v poradí podľa frekvencie 



 

212 

výskytu v roku 2015 bola dostupnosť financovania podnikania z rôznych zdrojov 

(najmä banky, investori, rizikový kapitál). V roku 2015 ju uviedla pätina, avšak za 

sledované päťročné obdobie len osmina respondentov. Zvyšné dva najvýraznejšie 

podporné faktory, zhodne s výskytom v odpovediach šestiny expertov boli v roku 

2015 schopnosti a potenciál ľudí na podnikanie, a jednoduché a lacné založenie 

firmy. Na rozdiel od stabilného zloženia najvýraznejších obmedzení, rebríčky 

najdôležitejších podporných faktorov sa v rôznych rokoch sledovaného obdobia 

2011 až 2015 výraznejšie menili, a faktory v nich uvádzané majú rádovo nižšiu 

frekvenciu výskytu. Stabilnú pozíciu v nich mali otvorenosť ekonomiky a atribúty 

pracovnej sily, ktoré sa v rebríčku top 5 podporných faktorov umiestnili každý rok. 

Otázka dobrého prístupu k financovaniu bola zastúpená medzi najvýraznejšími 

podpornými faktormi len v posledných dvoch rokoch. Zvyšné podporné faktory sa 

v rebríčkoch každoročne menili. Tento jav si možno vysvetliť aj absenciou stabilných 

podporujúcich faktorov v slovenskom podnikateľskom prostredí, čo vedie expertov 

ku každoročnému reagovaniu na aktuálne trendy. Stabilita v oblastiach priaznivých 

pre podnikanie však v našich podmienkach je stále nedostatočná. 

Tabuľka 7.17: Hlavné podnety na zlepšenia podnikateľskej aktivity 
na Slovensku 

Podnety na zlepšenia 
Výskyt v odpovediach 

2015 5 r. priemer 

Vzdelávanie – rozvoj podnikateľských kompetencií 
a podnikavosti, spolupráca s praxou 33,3 % 28,7 % 

Zníženie odvodov a daní 30,0 % 23,4 % 

Legislatíva – zjednodušenie, menej zmien 26,7 % 25,3 % 

Zníženie administratívneho zaťaženia a byrokracie 23,3 % 32,4 % 

Podpora začínania podnikania - profesionalizácia, 
zjednodušenie prístupu 20,0 % 5,2 % 

Zdroj: Dáta GEM 2011 - 2015, vlastné spracovanie autorov 

Najčastejšie uvádzaným hlavným podnetom na zlepšenia pre podnikateľskú 

aktivitu zo strany expertov v roku 2015, vyskytujúcim sa až v tretine prípadov, bolo 

zlepšenie oblasti vzdelávania v súvislosti s podnikaním. Experti pritom prizvukovali 

najmä potrebu zlepšenia rozvoja podnikateľských kompetencií a podnikavosti, 

a rozvoja spolupráce s praxou. Podobne vysoký výskyt možno v prípade tejto oblasti 

sledovať aj v období rokov 2011 až 2015, čo nasvedčuje o chronickom výskyte tohto 

odporúčania. Toto zistenie možno dať do súvislosti s problematickým hodnotením 

oblasti primárneho a sekundárneho vzdelávania vo vzťahu k podpore podnikania 

(časť 7.3.2 vyššie). Ďalšie odporúčania v rebíčku nadväzujú na najvýraznejšie 

obmedzenia podnikateľskej aktivity, ktoré sme charakterizovali vyššie (tabuľka 

7.15). Konkrétne, traja z desiatich expertov vo svojich odporúčaniach zdôraznili 

potrebu zníženia daňového a odvodového zaťaženia podnikania (päťročný priemer 

bol 23,4 %). Ďalej niečo vyše štvrtina expertov poukázala na potrebu zjednodušenia 
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podnikateľskej legislatívy a obmedzenia jej častých zmien (päťročný priemer bol 

25,3 %), a takmer štvrtina expertov zdôraznila potrebu zníženia administratívneho 

a byrokratického zaťaženia podnikania (päťročný priemer bol až 32,4 %). Napokon, 

rebríček najčastejšie uvádzaných odporúčaní na zlepšenia pre podnikateľskú 

aktivitu na Slovensku zo strany expertov uzatvárala v roku 2015 potreba zlepšiť 

podporu začínania podnikania, najmä zjednodušením prístupu k potrebnej agende 

a profesionalizáciou jej vykonávateľov. 

7.7 Súhrnné hodnotenie a analytický komentár 

Výsledky expertného hodnotenia vyplývajúce z Národného expertného 

prieskumu (National Expert Survey - NES) naznačujú, že kľúčové rámcové 

podmienky na podnikanie na Slovensku poskytujú nedostatočnú celkovú podporu 

podnikateľskej aktivite, najmä z pohľadu nových a rastúcich podnikov. Uvedené 

zistenie platí tak pri pohľade na stav v roku 2015, ako aj pri analýze sledovaného 

päťročného obdobia (2011 - 2015). Konkrétne, spomedzi 12 hodnotených 

podmienok boli identifikované len dve oblasti, ktorých stav experti považujú za 

priaznivý pre podnikanie, a to prístup k fyzickej infraštruktúre a prístup ku 

komerčnej infraštruktúre a službám pre podnikanie. Zvyšných desať rámcových 

podmienok hodnotených v GEM NES podľa názoru expertov nedostatočne 

podporuje vznik a rozvoj podnikateľských aktivít v krajine. Osobitnú pozornosť, 

vzhľadom na už chronické nízke hodnotenie, si vyžadujú oblasti transferu poznatkov 

z výskumu a vývoja do podnikania, podnikateľské vzdelávanie na úrovni 

primárneho a sekundárneho vzdelávania, vládne politiky vzťahujúce sa k daniam 

a byrokratickému zaťaženiu podnikania, a podpora podnikavosti a podnikania zo 

strany kultúrnych a spoločenských noriem v rámci národnej kultúry.  

+ Fyzická infraštruktúra a služby 

V hodnotení dostupnosti a podpory fyzickej infraštruktúry a služieb pre 

podnikanie vykazuje Slovensko tak v roku 2015, ako aj stabilne počas posledných 

piatich rokov, pozitívny stav porovnateľný s priemerom krajín Európy či 

najvyspelejších ekonomík sveta, ktorých rozvoj je založený na inováciách. Možno tak 

konštatovať, že ide o oblasť priaznivo vplývajúcu na vznik a rozvoj podnikateľskej 

aktivity. Experti priaznivo hodnotia najmä kvalitné a dostupné telekomunikačné 

služby. Naopak najnižšie hodnotenie (i keď stále mierne pozitívne), vykazuje celková 

dostupnosť fyzickej infraštruktúry, vrátane cestnej siete. 

+ Komerčná infraštruktúra a služby 

Rovnako v prípade dostupnosti komerčnej infraštruktúry a infraštruktúry 

podnikateľských služieb možno hovoriť o celkovo pozitívnom vplyve na podnikanie. 

Hodnotenie expertov je však už v tomto prípade miernejšie, a rovnako mierne nižšie 

oproti priemeru európskych krajín či najvyspelejších ekonomík sveta. Spomedzi 

jednotlivých hodnotených dimenzií tejto podmienky najvýraznejšiu podporu 

podnikateľskej aktivite u nás poskytuje ľahká dostupnosť právnych, účtovníckych 
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a bankových služieb. Naopak, experti negatívne hodnotia nákladnosť využívania 

konzultačných a ďalšich dodávateľských služieb pre nové a rastúce podniky. 

- Transfer V&V 

Na druhej strane, transfer poznatkov z výskumu a vývoja do podnikania je 

z pohľadu expertov chronicky problematickou oblasťou s najnižším hodnotením tak 

v roku 2015, ako aj v sledovanom päťročnom období. O problematickosti napovedá 

nielen samotný negatívny stav, ale rovnako aj dramatické zaostávanie Slovenska 

oproti priemernému hodnoteniu európskych krajín či najvyspelejších ekonomík 

sveta. Spomedzi jednotlivých dimenzií, ktoré sú všetky hodnotené veľmi nízko, 

osobitne nepriaznivý stav dlhodobo vykazuje hodnotenie dostupnosti vládnych 

dotácií na získanie nových technológií pre nové a rastúce podniky, či dostupnosti 

podpory pre vedcov a výskumníkov na komercionalizáciu ich výsledkov 

prostredníctvom podnikateľských aktivít.  

- Vládne politiky (byrokracia, dane) 

Vládne politiky vzťahujúce sa k daňovému a administratívnemu zaťaženiu 

podnikania predstavujú výrazné obmedzenie pre vznik a rozvoj podnikateľskej 

aktivity. Dlhodobo nepriaznivé hodnotenie napovedá o chronickom nedostatku 

podnikateľského prostredia u nás. I keď ani v krajinách Európy či najvyspelejších 

ekonomikách nie je situácia hodnotená pozitívne, na Slovensku je hodnotenie 

výrazne horšie. Čo sa týka jednotlivých dimenzií, experti na Slovensku zdôrazňujú 

predovšetkým problematickú záťaž vyrovnania sa s celkovou byrokraciou, 

reguláciami a požiadavkami spojenými s podnikaním, najmä pre nové a rastúce 

podniky. 

- Vzdelanie (základné a stredné) 

Vzdelávací systém na úrovni primárneho a sekundárneho vzdelávania podľa 

názoru expertov na Slovensku nedostatočne podporuje rozvoj podnikateľských 

charakteristík, myslenia a zručností. Na rozdiel od zvyšných najvýraznejšie 

negatívne hodnotených oblastí, podpora podnikania v školskom systéme sa javí ako 

problematická aj vo väčšine krajín Európy či najvyspelejších ekonomík sveta. 

V prípade hodnotenia Slovenska sú experti obzvlášť skeptickí vo vnímaní ako výučba 

podporuje kreativitu, sebestačnosť a osobnú iniciatívu, či kladie celkový dôraz na 

podnikanie a zakladanie nových podnikov. 

- Kultúrne a spoločenské normy 

Kultúrne a spoločenské normy na Slovensku poskytujú podľa názoru expertov 

veľmi slabú podporu jednotlivcom pre začínanie a vedenie podnikateľských aktivít. 

O zásadne negatívnom stave nasvedčuje dlhodobo nízke hodnotenie (v roku 2015 aj 

v sledovanom päťročnom období), o výraznom zaostávaní zas až rádový rozdiel 

oproti krajinám Európy či najvyspelejším ekonomikám. Spomedzi jednotlivých 

hodnotených dimenzií sa národná kultúra na Slovensku javí problematicky 

z hľadiska podpory podnikania najmä v dôsledku nízkeho povzbudzovania 



 

215 

k podstupovaniu podnikateľského rizika, podporovania individuálneho úspechu, či 

zdôrazňovania sebestačnosti, autonómie či osobnej iniciatívy. Nie je prekvapením, 

že paralelu v týchto nedostatkoch možno nájsť aj v oblasti vzdelávania (viď vyššie). 

̴ Financovanie 

Financovanie podnikania na Slovensku síce z pohľadu expertov nepatrí medzi 

pozitívne hodnotené oblasti, nie je ani najproblematickejšou oblasťou a v roku 2015 

sa jeho hodnotenie zlepšilo. Zároveň v hodnotení tejto oblasti len mierne 

zaostávame za európskym priemerom, o niečo viac už ale za priemerom 

najvyspelejších ekonomík. Experti spomedzi jednotlivých zdrojov financovania 

najpriaznivejšie hodnotia dostupnosť dlhového (úverového) financovania. Pozitívny 

trend hodnotenia zaznamenáva aj financovanie prostredníctvom altrenatívnych 

zdrojov, ako sú privátni investori či rizikový kapitál. Naopak, výrazne negatívne 

hodnotená je dostupnosť financovania prostredníctvom vstupu na akciový trh. 

̴ Vládne politiky (priority a podpora) 

Vládne politiky z hľadiska prioritizácie a podpory podnikania nepredstavujú 

dostatočnú podporu pre vznik a rozvoj podnikateľskej aktivity. Experti vnímajú 

mieru, do akej je podpora nových a rastúcich firiem prioritou politík na úrovni vlády 

či regionálnej samosprávy za nedostatočnú. Nízke hodnotenie a jeho stagnácia 

v sledovanom období napovedajú, že ide o chronický nedostatok. Dôležitosť 

podnikania v politikách vlády zaostáva aj v medzinárodnom porovnaní, a to jednak 

za európskym priemerom, ale najmä za priemerným hodnotením v najvyspelejších 

ekonomikách. Experti negatívne vnímajú najmä skutočnosť, že podpora podnikania 

nie je zohľadňovaná v rozličných (i prierezových) vládnych politikách. 

̴ Vládne programy 

Súčasné vládne programy na podporu podnikania na Slovensku podľa 

hodnotenia expertov zaostávajú za požadovaným stavom. Výrazne nízke hodnotenie 

len s miernymi výkyvmi naprieč celým sledovaným obdobím nasvedčuje, že situácia 

u nás sa v tejto oblasti nezlepšuje. Oproti priemernému hodnoteniu 

podnikateľských podporných programov v krajinách Európy či najvyspelejších 

ekonomikách Slovensko výrazne zaostáva. Spomedzi jednotlivých dimenzií sa ako 

najviac problematická javí dostupnosť pomoci vládnych programov pre všetkých 

záujemcov. 

̴ Vzdelanie (odborné, profesijné, vysokoškolské) 

Vzdelávanie na úrovni odborného, profesijného a vysokoškolského 

vzdelávania síce vykazuje z pohľadu expertov mierne negatívne hodnotenie, avšak 

v kontexte hodnotenia ostatných podmienok nejde o najvýraznejší nedostatok 

podnikateľského prostredia na Slovensku. Rovnako v medzinárodnom porovnaní za 

krajinami Európy a najmä najvyspelejšími ekonomikami zaostávame len mierne. 

Spomedzi jednotlivých dimenzií experti ako najviac problematickú vnímajú mieru, 

do akej vysoké školy poskytujú prípravu na zakladanie a vedenie podnikateľských 
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aktivít, a v sledovanom období ostatných piatich rokov podobne problematické 

hodnotenie vykazuje aj podpora podnikania zo strany odborného, profesionálneho 

a kontinuálneho vzdelávania. 

̴ Dynamika trhu 

Dynamika trhu, teda intenzita zmien na spotrebiteľských trhoch a trhoch 

tovarov a služieb pre podnikanie (B2B), vykazuje na Slovensku dlhodobo mierne 

negatívne hodnotenie, pričom v poslednom roku sa ešte o niečo spomalila. Oproti 

krajinám Európy či najvyspelejším ekonomikám vnímajú experti na Slovensku 

dynamiku ako nižšiu, čím je nižšia aj miera stimulov pre vznik a rozvoj novej 

podnikateľskej aktivity. Tradične o niečo nižšia dynamika je z pohľadu expertov na 

B2C trhoch, teda na trhoch tovarov a služieb pre konečných spotrebiteľov. 

Zaujímavé, že spomenutých porovnávacích skupinách je vzorec dlhodobo mierne 

opačný a spotrebiteľské trhy v dynamike mierne B2B trhy prevyšujú. 

̴ Trhové obmedzenia 

Existujúce trhové obmedzenia pre novú a rastúcu podnikateľskú aktivitu na 

Slovensku hodnotia experti mierne negatívne. Medzinárodné porovnanie naznačuje 

naše zaostávanie za najvyspelejšími ekonomikami, a najmä za priemerným 

hodnotením krajín Európy. Spomedzi jednotlivých dimenzií oblasti trhových 

obmedzení najlepšie hodnotenie (na úrovni neutrálneho stavu) vykazuje možnosť 

ľahkého vstupu na trh, naopak najnižšie experti hodnotia nákladnosť vstupu na trh 

pre nové podniky. V medzinárodnom porovnaní Slovensko tiež vykazuje takmer 

rovnaké hodnotenie v oblasti blokovania vstupu nových hráčov na trh etablovanými 

podnikmi. 
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8 Závery a odporúčania 

Podnikanie ako faktor ekonomického rozvoja a rastu je v súčasnosti 

stredobodom záujmu národných vlád, regionálnych a globálnych inštitúcií. 

Európska komisia deklaruje, že pre návrat Európy na rastovú trajektóriu a tvorbu 

pracovných miest je potrebných viac podnikateľov. Jej odpoveďou ako to dosiahnuť 

je Akčný plán pre podnikaníe 2020, ktorý ako rámcový dokument má zámer obnoviť 

podnikateľského ducha v Európe. Cestami, ako to dosiahnúť je podpora rozvoja 

podnikateľského potenciálu a kultúry, ako aj odstránenie existujúcich bariér. 

Výsledkom by mal byť vznik nových biznisov a lepšie podnikateľské prostredie pre 

etablovaných podnikateľov, aby mohli ďalej rásť a rozvíjať sa. Aplikovanie 

a rozpracovanie tohto plánu do konkrétnych národných ekonomík však vyžaduje 

poznať silné a slabé stránky podnikania a podnikateľského prostredia príslušnej 

krajiny a z nich vychádzať pri formulovaní konkrétnych stratégií a politík. Z nášho 

výskumu zameraného na podnikateľské aktivity a prostredie na Slovensku vyplynuli 

viaceré silné a slabé stránky, ktorých zohľadnenie pri tvorbe stratégií a politík 

prispeje k dosiahnutiu zámerov deklarovaných v horeuvedenom akčnom pláne.  

Z výsledkov prezentovaných v tejto vedeckej monografii vyplývajú kľúčové 

závery v troch oblastiach: podnikateľská aktivita, inkluzivita a podnikateľské 

prostredie. 

1. Slovensko v rámci Európy ako aj krajín, ktorých rozvoj je založený na 

inováciách sa vyznačuje vysokou celkovou podnikateľskou aktivitou, ktorej 

súčasti sú komerčná podnikateľská aktivita, sociálna podnikateľská aktivita 

a podnikateľská aktivita zamestnancov v existujúcich organizáciách. Najväčší 

podiel na tejto aktivite má komerčná podnikateľská aktivita a to počiatočná 

podnikateľská aktivita (TEA; podnikanie do 42 mesiacov). Toto zistenie 

z hľadiska kvantity možno považovať za komparatívnu výhodu. Avšak 

z hľadiska kvality je našou nevýhodou motivácia pre začatie podnikať, v ktorej 

je výrazne zastúpený motív nevyhnutnosti popri začatí podnikať z dôvodu 

príležitostí. Tento fakt má viacero dopadov. Za najvýznamnejšie možno 

považovať vysokú mieru ukončenia podnikania, ktoré sa ešte stále v našej 

krajine spája s negatívnym vnímaním, avšak je treba konštatovať, že má 

i negatívne ekonomické dopady. Vysoké ukončenie podnikania sa ďalej 

odzrkadľuje aj v klesajúcej miere etablovaných biznisov na Slovensku (nad 42 

mesiacov) čo má dopad ako na pracovné miesta tak aj tvorbu pridanej hodnoty. 

V neposlednom rade motívacia sa môže považovať za príčinu nízkej inovačnej 

ašpirácie na Slovensku najmä pokiaľ ide o aktívne inovácie. Vývoj kľúčových 

komponentov podnikateľského potenciálu (spoločenské postoje k podnikaniu, 

schopnosť identifikovať podnikateľské príležitosti, osobnostné charakteristiky 

ako je sebahodnotenie vlastných schopností podnikať a strach zo zlyhania) však 

tiež signalizuje určité možné dopady na vývoj podnikateľskej aktivity na 
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Slovensku v budúcnosti. Na Slovensku je dlhodobo podnikanie vnímané 

negatívne pokiaľ ide o postoje spoločnosti k nemu. Dá sa očakávať, že takéto 

vnímanie má negatívny dopad na tých, ktorí sa rozhodujú, či začať podnikať, 

a teda do budúcnosti to môže nepriaznivo ovplyvniť mieru počiatočnej 

podnikateľskej aktivity. Tento stav je čiastočne korigovaný vysokým 

sebavedomím Slovákov pokiaľ ide o ich vedomosti, zručnosti a schopnosti začať 

podnikať. Na druhej strane však negatívny dopad na podnikateľský potenciál 

má nízke vnímanie príležitostí, ktoré sa považujú za kľúčový komponent 

v podnikaní.  

2. Z výskumov inkluzivity podnikania troch skupín populácie, a to mladí, ženy 

a seniori vo fáze počiatočnej podnikateľskej aktivity a etablovaného podnikania 

možno konštatovať, že dlhodobo najväčšie zapojenie vo fáze začínajúceho 

podnikania majú mladí a najnižšie seniori. Miera zapojenia žien je síce u nás 

nižšia ako v benchmarkových krajinách, avšak stále tento rozdiel nie je tak 

významný ako u seniorov. Seniori z hľadiska miery zapojenia do tejto fázy 

podnikania sú najproblematickejšou skupinou. Za jedno z vysvetlení možno 

považovať určité dedičstvo z minulého socialistického režimu. Táto generácia 

jednak nemala možnosť vzdelávať sa v oblasti podnikania, takisto aj rozoberané 

spoločenské postoje nepovzbudzujú k podnikaniu a ani súčasná podpora zo 

strany štátu nie je v tejto oblasti adekvátna. Na druhej strane však v etape 

etablovaného biznisu zapojenie seniorov je niekoľkonásobne vyššie 

v porovnaní s mládežou. Tento fakt nepriamo potvrdzuje skutočnosť, že mladí 

ľudia majú síce nižšiu averziu k riziku pokiaľ ide o začatie podnikania, avšak 

nevedia prekonať prekážky tejto fázy, aby ďalej budovali profitabilný biznis. 

Z pohľadu podnikania mladých tiež negatívne vyznievajú skromné inovačné 

a internacionalizačné ambície podobné ostatným vekovým kategóriám 

podnikateľov, ako aj totožné spoločenské postoje k podnikaniu v radoch 

mladších generácií, ktoré dávajú len slabú nádej na zlepšenie priaznivosti 

týchto postojov v blízkom horizonte. Z našich výsledkov vyplýva, že všetky tri 

skupiny si vyžadujú pozornosť z úrovne tvorcov stratégie a politík. 

3. Podnikateľské prostredie na Slovensku sa vyznačuje skôr negatívnym stavom, 

ktorý neposkytuje dostatočnú podporu vzniku a rozvoju podnikateľských 

aktivít. Pravidlá hry, podľa ktorých jednotlivci, skupiny a organizácie „hrajú“ 

neusmerňujú ich ekonomické aktivity tak, aby dokázali produktívne a efektívne 

nasmerovať svoj podnikateľský potenciál v prospech seba a celej spoločnosti. 

Podnikatelia stále čelia viacerým prekážkam zo strany formálnych 

a neformálnych inštitúcií vrátane kultúrnych a spoločenských noriem, systému 

vzdelávania, podporných schém pre začínajúcich podnikateľov a bohužiaľ aj zo 

strany vládnych politík. Najpálčivejšími oblasťami, ktoré si vyžadujú osobitnú 

pozornosť vzhľadom na už chronické nízke hodnotenie, sú transfer vedy a výskumu, 

vzdelávanie na úrovni základného a stredného vzdelávania, vládne politiky 

vzťahujúce sa k daniam a byrokratickému zaťaženiu podnikania, a podpora 

podnikavosti a podnikania zo strany kultúrnych a spoločenských noriem. V oblasti 

kultúrnych a spoločenských noriem je problematické najmä nízke povzbudzovanie 
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k podstupovaniu podnikateľského rizika, podpora individuálneho úspechu, či 

zdôrazňovanie sebestačnosti, autonómie a osobnej iniciatívy. Nepriaznivá 

kompozícia kultúrnych a spoločenských noriem jednak pôsobí ako faktor 

odrádzajúci jednotlivcov od vstupu do podnikania, ale tiež spôsobuje nepriaznivé 

postavenie podnikateľov a podnikania v očiach spoločnosti ako takej. V oblasti 

primárneho a sekundárneho vzdelávania, ktoré by malo v skorých fázach položiť 

základy a neskôr všestranne rozvíjať podnikavosť, podnikateľské charakteristiky, 

myslenia a zručnosti, je plnenie týchto úloh nedostatočné. Vo výraznej miere 

absentuje zabudovanie princípov súvisiacich s podnikavosťou naprieč vzdelávaním, 

ako aj explicitného podnikateľského tréningu a vzdelávania. V oblasti transferu 

poznatkov z vedy a výskumu do podnikania nie sú systematicky a efektívne 

nastavené mechanizmy, ktoré by umožňovali prepojenie vedy a výskumu 

s podnikaním formou využitia existujúceho výskumného potenciálu, 

komercionalizácie jeho výsledkov, či prenosu nových technológií a poznatkov do 

podnikania, osobitne v nových a rastúcich podnikoch. Napokon, vládne politiky 

v oblasti daní a byrokracie kladú prekážky nielen začínaniu, ale predovšetkým 

následnému vedeniu podnikateľských aktivít. Tým kladú plošnú záťaž na všetky typy 

podnikateľských aktivít, prinášajú dodatočné náklady a časovú náročnosť na ich 

zvládanie, a pôsobia odrádzajúco vo vzťahu k potenciálnym podnikateľom.  

Na základe uvedených záverov formulujeme nasledovné odporúčania pre 

tvorcov politík, ktorých implementácia by podľa nášho názoru prispela k udržaniu 

pozitívnych trendov a korekcii negatívnych v podnikaní a podnikateľskom prostredí 

na Slovensku. 

Všeobecný rámec politík, akčných plánov a programov pre 

podnikanie 

Podpora podnikania na Slovensku je súčasťou viacerých vládnych 

strategických dokumentov, ako aj dokumentov týkajúcich sa alokácie zdrojov 

Európskej únie (Operačný program pre Výskum a inovácie, Operačný program 

v oblasti ľudských zdrojov pre obdobie 2014 – 2020). 

Slovensko má schválený Zákon o malých a stredných podnikoch, avšak nemá 

samostatný preklenujúci dokument, ktorý by obsahoval podnikateľskú 

stratégiu alebo politiku pre krajinu ako celok ako aj regióny. Obsahom 

takéhoto dokumentu by boli aj strategické ciele v oblasti podnikateľskej aktivity 

a podnikateľského prostredia, ako aj určené zodpovednosti príslušným subjektom. 

Dokument by tvoril východiskový rámec aj pre tvorbu stratégií alebo 

akčných plánov pre jednotlivé znevýhodnené skupiny obyvateľstva 

v oblasti podnikania (napr. ženy, mladí, seniori, nezamestnaní a migranti). Takisto 

by obsahoval aj koordinačné mechanizmy kľúčových stakeholdrov, ktoré 

v súčasnosti predstavujú jednu z významných bariér podpory a rozvoja podnikania 

u nás. Súčasná predovšetkým plošná podpora síce pozitívne nediskriminuje žiadnu 

zo skupín, avšak často znamená univerzálnosť a tým pádom slabé cielenie nástrojov 

podpory podnikania. 



 

220 

Ďalšími dôležitými nástrojmi, ktoré je potrebné vytvoriť sú akčné plány 

zamerané na dlhodobo problematický imidž podnikania na Slovensku, ako aj 

negatívny postoj k podnikaniu. Ich obsahom by boli napr. mediálne kampane, 

súťaže, prezentácie podnikateľských vzorov, ako aj celkových prínosov podnikania 

pre spoločnosť.  

Dôležitou súčasťou celkového rámca politík, ako aj akčných plánov je 

dostupnosť informácií o start-upoch a podnikaní ako takom, a o existujúcich 

možnostiach jeho podpory. Tieto by mali byť ľahko a jasne dostupné na website 

stránke vlády, ale aj úradov práce, ktoré by mohli slúžiť ako integrované 

komunikančé body pre potenciálnych podnikateľov. 

Podnikateľské vzdelávanie, tréningy, mentoring 

Ako zo záverov nášho výskumu vyplýva, jedným z kľúčových problémov 

podnikania u nás je nízka motivácia ísť do podnikania z titulu príležitosti, ako aj 

nízke percento tých Slovákov, ktorí sú schopní identifikovať príležitosti. Tieto 

problémy sú úzko spojené s naším systémom vzdelávania, ktorý postráda dôraz na 

kreativitu, ako aj problémové a skúsenostné učenie. Vzhľadom na to je potrebné: 

- v celom vzdelávacom systéme sa sústrediť ako na rozvoj kreativity, tak aj na 
podnikateľského ducha, a to od materských škôl až po vysokoškolské 
vzdelávanie. Do vzdelávacích programov je potrebné implementovať rozvoj 
princípov proaktivity, osobnej iniciatívnosti, podpory podstupovania rizika 
a tolerancie neúspechu, či individuálnej zodpovednosti a sebestačnosti, 

- na stredných a vysokých školách zaviesť na mieru šité predmety, ktoré by 
boli zamerané na to ako začať a ďalej rozvíjať biznis ako aj kde získať 
informácie o podpore podnikania. V týchto predmetoch je vhodné stavať na 
doterajších osvedčených postupoch, ako sú napr. cvičné firmy, 

- na univerzitách zaviesť jednak systém interdisciplinárneho rozvoja 
podnikateľských zručností, ako aj zabezpečiť, aby každý študent, bez 
ohľadu na odbor štúdia, dostal základy podnikania a podnikateľských 
zručností, 

- na univerzitách podporiť systém vzdelávania predmetov z podnikania v rámci 
medzigeneračných tímov, kde by došlo k vzájomnému transféru 
vedomostí medzi generáciami, 

- na univerzitách zavádzať princípy podnikateľskej univerzity, ktoré 
znamenajú podnikateľskú kultúru a orientáciu všetkých zložiek 
univerzitného prostredia a jeho spoluprácu s podnikateľskou praxou 
obojsmerným transferom poznatkov a skúseností, 

- do systému celoživotného vzdelávania zaradiť predmety zamerané na 
rozvoj podnikania a podnikateľských zručností s cieľom zvýšiť podnikateľské 
aktivity seniorov, ako aj nezamestnaných z vyšších vekových kategórií, 

- podporiť systém stáži v malých a stredných firmách pre mladých 
podnikateľov s cieľom stimulovania záujmu o podnikanie, získanie určitých 
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podnikateľských zručností, ako aj získanie kontaktov v rámci podnikateľskej 
siete. 

Dôležitou súčasťou podpory podnikania je aj mentoring. Rozvoj 

mentoringových programov, ktoré by zabezpečili podporu začínajúcicm 

podnikateľom zo strany skúsených mentorov a koučov. Pri tvorbe mentoringových 

programov je potrebné: 

- zohľadniť nové trendy, ako je “reverse mentoring” v rámci medzigeneračnej 
spolupráce v podnikaní, 

- vytvoriť mentoringové programy pre skupiny obyvateľstva, ktoré sú 
v podnikaní menej zohľadnené ako sú mladí, ženy, seniori, nezamestnaní ako 
aj migranti, 

- mentoringové programy tvoriť v spolupráci s komunálnou úrovňou (mestami 
a dedinami) s cieľom využiť miestnu sieť podnikateľov, 

- zapojiť úrady práce ako kľúčových partnerov v tejto aktivite. 

Podnikateľské inkubátory, akcelerátory, technologické 

a coworkingové centrá 

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne podnikateľských aktivít na Slovensku, a to cez 

rast inovatívnosti a zahraničnej orientácie, ako aj transfer výsledkov výskumu do 

praxe okrem vhodných politík, vzdelávania a mentoringu vyžaduje tiež investovať 

do rozvoja systému inkubátorov, akcelerátorov, technologických a coworkingových 

centier. Vláda SR prijala dokument “Koncepcia pre podporu start-upov a rozvoj 

start-upového ekosystému v podmienkach SR” (Uznesenie vlády SR č. 307/2015), 

ktorý je však potrebné uviesť do praxe a odstrániť tak určité slabé stránky 

a zaostávanie v porovnaní s našimi zahraničnými benchmarkmi v tomto 

komponente podnikateľského ekosystému akými sú: 

- nedostatočne rozvinutý systém inkubátorov, akcelerátorov a coworkingových 
centier na slovenských univerzitách a vysokých školách ako súčasť 
vzdelávacieho procesu, 

- nedostatočne rozvinutý a aplikovaný systém technologických centier na 
transfer výsledkov výskumu a vývoja do praxe s cieľom urýchlenia 
inovačných procesov v biznisoch, 

- nízka úroveň komercionalizácie výsledkov výskumu univerzít a vysokých škôl 
ako dôsledku nedostatočne rozpracovaného ekosystému pre túto sféru, 

neexistencia inkubátorov a akcelerátorov špeciálne orientovaných na ženy, 
seniorov, migrantov a pod., kde by sa zohľadňovali ich špecifiká pri rozvoji 
inovatívnych nápadov. 
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9 Vybrané ukazovatele GEM v roku 2015 

Tabuľka 9.1: Ukazovatele merania potenciálu a zámeru začať podnikať 

Ukazovateľ Charakteristika 

Vnímané príležitosti  Percento populácie 18 - 64 ročných, ktorí vidia dobré príležitosti 
začať biznis v okolí kde žijú v nasledujúcich šiestich mesiacoch 

Dôvera vo vlastné schopnosti Percento populácie 18 - 64 ročných, ktorí veria, že majú potrebné 
zručnosti a vedomosti začať biznis 

Strach zo zlyhania  Percento populácie 18 - 64 ročných s pozitívnym vnímaním 
príležitostí, ktoré indikuje, že strach zo zlyhania by ich odradil 
začať podnikať 

Vysoký status úspešného 
podnikateľa 

Percento 18 - 64 ročných, ktorí súhlasia s výrokom, že v krajine 
má úspešný podnikateľ vysoký spoločenský status a uznanie 

Podnikanie ako vhodná kariérna 
voľba 

Percento 18 - 64 ročných, ktorí súhlasia s výrokom, že v krajine 
väčšina ľudí považuje začať biznis za dobrú kariérnu voľbu 

Pozornosť médií venovaná 
podnikaniu  

Percento populácie 18 - 64 ročných, ktorí súhlasia s výrokom, že 
médiá často uvádzajú príbehy o úspešných podnikateľoch 

Egalitarizmus (preferencia 
rovnakej životnej úrovne pre 
všetkých) 

Percento populácie 18 - 64 ročných, ktorí súhlasia s výrokom, že 
všetci by mali mať rovnakú životnú úroveň 

Zámer začať podnikať Percento populácie 18 - 64 ročných (jednotlivci, ktorí sú v 
ktoromkoľvek inom štádiu podnikateľskej aktivity sa v tejto skupine 
nenachádzajú), ktorí majú záujem začať podnikať v nasledujúcich 
troch rokoch 

Zdroj: GEM Manual, vlastné spracovanie autorov 

Tabuľka 9.2: Ukazovatele merania počiatočnej podnikateľskej aktivity, 
etablovaného a prerušeného podnikania 

Ukazovateľ Charakteristika 

Celková počiatočná 
podnikateľská aktivita 
(TEA) 

Percento populácie 18 - 64 ročných, ktorí sú buď rodiaci sa podnikatelia 
alebo vlastníci - manažéri nových firiem. 

Celková počiatočná 
podnikateľská aktivita 
mužov/žien 

Percento mužov/žien 18 - 64 ročných, ktorí sú buď rodiaci sa 
podnikatelia/podnikateľky alebo vlastníci - manažéri/vlastníčky - 
manažérky nových firiem. 

Rodiaci sa podnikatelia Percento populácie 18 - 64 ročných, ktorí sa v súčasnosti aktívne 
angažujú na zakladaní biznisu, ktorý budú vlastniť alebo spolu vlastniť; 
z tohto biznisu si ešte ako vlastníci najmenej tri mesiace nevyplácali 
mzdy, platy alebo iné platby 

Noví podnikatelia Percento populácie 18 - 64 ročných, ktorí sú v súčasnosti vlastníkmi 
manažérmi nového biznisu, z ktorého im boli vyplatené platy, mzdy 
alebo iné platby za aspoň tri mesiace ale nie viac ako 42 mesiacov. 
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Ukazovateľ Charakteristika 

Etablovaní podnikatelia Percento populácie 18 - 64 ročných, ktorí sú v súčasnosti vlastníkmi - 
manažérmi etablovaných firiem, teda vlastnia a riadia fungujúci biznis, 
z ktorého si ako vlastníci vyplácali platy, mzdy alebo iné platby za viac 
ako 42 mesiacov. 

Podnikateľská aktivita 
determinovaná 
nevyhnutnosťou: 
prevažujúca miera 

Percento z tých, ktorí sú súčasťou TEA (podnikajú) z dôvodu, že nemali 
inú možnosť zamestnať sa. 

Podnikateľská aktivita 
determinovaná 
príležitosťou zlepšenia 

Percento z tých, ktorí sú súčasťou TEA, ktorí uvádzajú, že ich 
podnikateľská aktivita je determinovaná príležitosťou ako opakom 
k neexistencii inej možnosti zamestnať sa, a ktorí deklarujú, že hlavným 
dôvodom pre túto príležitosť je byť nezávislý alebo zvýšiť si príjem, a nie 
iba si príjem udržať. 

Prerušenie podnikania: 
podnikanie zaniklo 

Percento tých, ktorí za posledných 12 mesiacov ukončili, prerušili alebo 
zrušili podnikanie, ktoré vlastnili alebo riadili, a ktoré ďalej nepokračuje. 

Prerušenie podnikania: 
podnikanie pokračuje 

Percento tých, ktorí za posledných 12 mesiacov ukončili, prerušili alebo 
zrušili podnikanie, ktoré vlastnil alebo riadili, ale podnikanie pokračuje 
ďalej. 

Zdroj: GEM Manual, vlastné spracovanie autorov 

Tabuľka 9.3: Ukazovatele merania sociálnej inkluzívnosti 

Ukazovateľ Charakteristika 

Zapojenie žien do podnikania: 
a/rodiace sa podnikateľky 
alebo vlastníčky/manažérky 
nových firiem 

b/ v etablovaných firmách 

Percento žien 18 - 64 ročných, ktoré sú buď rodiace sa podnikateľky 
alebo vlastníčky - manažérky nových firiem. 

 

Percento žien 18 - 64 ročných, ktoré sú zapojené do etablovaného 
podnikania (mzdy sú vyplácané viac ako 42 mesiacov). 

Ukazovatele typov 
podnikateľov podľa vekových 
skupín: 

18 - 24 roční 
 

25 - 34 roční 
 

35 - 44 roční 
 

45 – 54 roční 
 

55 – 64 roční 

 

 

Percento 18 – 24 ročných zapojených v rodiacom sa alebo novom 
podnikaní/etablovanom podnikaní 

Percento 25 – 34 ročných, v rodiacom sa alebo novom 
podnikaní/etablovanom podnikaní 

Percento 35 – 44 ročných, v rodiacom sa alebo novom 
podnikaní/etablovanom podnikaní 

Percento 45 – 54 ročných, v rodiacom sa alebo novom 
podnikaní/etablovanom podnikaní 

Percento 55 – 64 ročných, v rodiacom sa alebo novom 
podnikaní/etablovanom podnikaní 
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Ukazovateľ Charakteristika 

Kategórie podnikateľov podľa 
vzdelania 

Percento populácie 18 – 64 ročných, zapojených do TEA/etablovaní 
podnikatelia: 

Bez vzdelania alebo so základným vzdelaním, 

Odborné vzdelanie (bez maturity -vyučený/á) 
stredoškolské vzdelanie (s maturitou) 

Vyššie odborné vzdelanie (pomaturitné vzdelanie) alebo I. stupeň 
vysokoškolského vzdelania (bakalárske), 
II. a III. stupeň vysokoškolského vzdelania 

Zdroj: GEM Manual, vlastné spracovanie autorov 

Tabuľka 9.4: Ukazovatele merania podľa príjmových kategórií 

Ukazovateľ Charakteristika 

Ukazovatele typov podnikateľov 

podľa príjmových skupín 

Percento populácie 18 – 64 ročných z najnižšej príjmovej 
kategórie/ zo strednej príjmovej kategórie/ z najvyššej príjmovej 
kategórie, zapojených do TEA/etablovaní podnikatelia 

Zdroj: GEM Manual, vlastné spracovanie autorov 

Tabuľka 9.5: Ukazovatele merania odvetvovej angažovanosti 

Ukazovateľ Charakteristika 

Angažovanosť podnikateľov v ťažobnom 
priemysle a v poľnohospodárstve (S1P) 

 

 

Angažovanosť podnikateľov 
v stavebníctve, výrobe, doprave, 
sieťových odvetviach, komunikácii 
a veľkoobchode (S2P) 

 

Angažovanosť podnikateľov v oblasti 
biznis služieb, financií, poisťovníctva, 
realít (S3P) 
 

Angažovanosť podnikateľov v službách 
pre koncových spotrebiteľov 
(maloobchod, ubytovanie, reštauračné, 
osobné, zdravotné, vzdelávacie, 
sociálne, rekreačné služby) (S4P)  
 

Percento populácie 18 - 64 ročných, zapojených do 
TEA/etablovaní podnikatelia, ktorí pôsobia 
v ťažobnom priemysle a v poľnohospodárstve  

 

Percento populácie 18 - 64 ročných, zapojených do 
TEA/etablovaných podnikateľov podnikajúcich v 
odvetviach stavebníctva, výroby, dopravy, sieťových 
odvetví, komunikácie a veľkoobchode  

 

Percento populácie 18 - 64 ročných, zapojených do 
TEA/etablovaných podnikateľov podnikajúcich 
v oblasti biznis služieb  

 

Percento populácie 18 - 64 ročných, zapojených do 
TEA/etablovaných podnikateľov podnikajúcich 
v oblasti služieb pre koncových spotrebiteľov 

Zdroj: GEM Manual, vlastné spracovanie autorov 
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Tabuľka 9.6: Ukazovatele inovačného profilu podnikania 

Ukazovateľ Charakteristika 

Inovatívnosť podnikateľa 
 

Percento podnikateľov, ktorí sú súčasťou 
TEA/etablovaní podnikatelia, ktorí udávajú, že 
majú produkt, ktorý je nový pre väčšinu alebo 
všetkých zákazníkov; a zároveň, že existuje málo, 
resp. žiadni konkurenti, ktorí ponúkajú rovnaký 
produkt. 

Inovatívnosť podnikateľa z hľadiska 
využívania nových technológií 

Percento podnikateľov, ktorí sú súčasťou 
TEA/etablovaní podnikatelia, ktorí udávajú, že 
využívajú: a) najnovšie technológie, b) technológie 
1 - 5 ročné, c) žiadne nové technológie. 

Zdroj: GEM Manual, vlastné spracovanie autorov 

Tabuľka 9.7: Ukazovatele medzinárodného profilu podnikania 

Ukazovateľ Charakteristika 

Silná medzinárodná orientácia 
 

 

 

Slabá medzinárodná orientácia  

Percento podnikateľov, ktorí sú súčasťou 
TEA/etablovaní podnikatelia, ktorí udávajú, že 
majú viac ako 25 % zákazníkov v zahraničí 

 

Percento podnikateľov, ktorí sú súčasťou 
TEA/etablovaní podnikatelia, ktorí udávajú, že 
nemajú žiadnych, alebo majú do 25 % zákazníkov 
v zahraničí 

Zdroj: GEM Manual, vlastné spracovanie autorov 

Tabuľka 9.8: Ukazovatele podnikateľskej aktivity zamestnancov 

Ukazovateľ Charakteristika 

Širšia definícia 

EEA z populácie/zo zamestnancov 

Percento zamestnancov z populácie (18 - 64 rokov)/zo 
zamestnancov, ktorí sa v posledných troch rokoch 
aktívne zúčastnili a mali vedúcu úlohu najmenej v jednej 
z fáz podnikateľského procesu v rámci organizácie. 

Užšia definícia 

EEA z populácie/zo zamestnancov 

Percento zamestnancov z populácie (18 - 64 rokov)/zo 
zamestnancov, ktorí sa v súčasnosti zúčastňujú a majú 
vedúcu úlohu najmenej v jednej z fáz podnikateľského 
procesu v rámci organizácie. 

Zdroj: GEM Manual, vlastné spracovanie autorov 

  



 

227 

Tabuľka 9.9: Ukazovatele sociálneho podnikania 

Ukazovateľ Charakteristika 

Začínajúca sociálna podnikateľská 
aktivita - širšie chápanie 

Percento populácie 18 – 64 ročných, ktorí vykonávajú 
akýkoľvek druh činnosti, organizácie alebo iniciatívy, 
ktorá má špeciálne cieľ v oblasti sociálnej, životného 
prostredia alebo určitej komunity, ktorí realizujú tento 
druh biznisu do 12 mesiacov. 

Sociálna podnikateľská aktivita vo 
fáze fungujúcej organizácie - širšie 
chápanie 

Percento populácie 18 – 64 ročných, ktorí vykonávajú 
akýkoľvek druh činnosti, organizácie alebo iniciatívy, 
ktorá má špeciálne cieľ v oblasti sociálnej, životného 
prostredia alebo určitej komunity, ktorí realizujú tento 
druh biznisu dlhšie ako 12 mesiacov. 

Sociálna podnikateľská aktivita vo 
fáze fungujúcej organizácie - užšie 
chápanie, podľa zamerania 
podnikania a pôsobenia 
 
 

Sociálna misia, tvorba hodnoty, 
získanie hodnoty 

Sociálna podnikateľská aktivita 
a vysoká trhová aktivita 

Sociálna podnikateľská aktivita 
a inovácie 

Reinvestovanie ziskov 

Percento populácie 18 – 64 ročných, ktorí vykonávajú 
akýkoľvek druh činnosti, organizácie alebo iniciatívy, 
ktorá má špeciálne cieľ v oblasti sociálnej, životného 
prostredia alebo určitej komunity, ktorí realizujú tento 
druh biznisu dlhšie ako 12 mesiacov a ich podnik je 
orientovaný na: 

sociálne ciele a má trhovú aktivitu 
 

sociálne ciele a má vysokú trhovú aktivitu 
 

sociálne ciele a inovácie 
 

sociálne ciele a reinvestovanie zisku 

Meranie sociálneho dopadu Percento populácie 18 – 64 ročných, ktorí vykonávajú 
akýkoľvek druh činnosti, organizácie alebo iniciatívy, 
ktorá má špeciálne cieľ v oblasti sociálnej, životného 
prostredia alebo určitej komunity, ktorí realizujú tento 
druh biznisu dlhšie ako 12 mesiacov a zárovaň merajú 
dopad svojich aktivít do sociálnej oblasti a na životné 
prostredie 

Zdroj: Bosma et al., 2016, vlastné spracovanie autorov 
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10 Tabuľky 

Tabuľka 10.1: Percepcia vlastných predpokladov na podnikanie jednotlivcov 
v krajinách GEM v roku 2015 
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Ekonomiky, ktorých rozvoj je založený na faktoroch 

India 37,8 41ea27 37,8 49 44,0 10 9,2 48 

Irán 40,3 36ea 62,0 12 38,1 27ea 35,0 12 

Kazachstan 48,7 20 52,1 24 75,4 1 17,5 29 

Vietnam 56,8 9 56,8 19 45,6 8 22,3 23 

Filipíny 53,8 12 69,0 8 36,5 29ea 37,1 9 

Kamerun 60,7 4 73,1 5 23,9 53 33,1 13 

Botswana 57,8 7 74,1 4 18,9 55 61,9 2 

Burkina Faso 58,1 6 78,0 2 17,9 56 45,9 6 

Senegal 69,9 2 89,0 1 15,9 59 66,6 1 

Nevážený priemer 53,8 - 65,8 - 35,1 - 36,5 - 

Ekonomiky, ktorých rozvoj je založený na efektívnosti 

Egypt 46,1 27 41,5 46 29,5 45 36,8 11 

Maroko 34,3 44 47,6 32 41,1 16 30,2 14 

Južná Afrika 40,9 35 45,4 38 30,3 44 10,9 44ea 

Tunisko 48,8 19 59,9 16 40,3 20 28,8 17 

Čína 31,7 47 27,4 58ea 40,0 21 19,5 28 

Indonézia 49,9 17 65,3 10ea 39,5 22ea 27,5 18 

Libanon 45,7 29 69,8 7 17,4 58 44,0 7 

Malajzia 28,2 49 27,8 57 27,1 49 5,6 57ea 

Thajsko 41,0 34 46,2 36 46,6 7 16,7 31ea 

Argentína 45,9 28 61,6 13 25,8 50 29,1 15 

Barbados 55,0 11 75,0 3 14,7 60 21,6 25ea 

Brazília 42,4 31 58,3 18 44,7 9 24,4 21 

                                                   
27 ex aequo, rovnaká pozícia 
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Čile 57,4 8 65,7 9 28,1 48 50,0 3 

Kolumbia 58,3 5 59,5 17 33,2 39ea 48,2 4 

Ekvádor 52,7 14 72,2 6 28,6 47 46,3 5 

Guatemala 47,9 24 60,0 15 31,0 43 36,9 10 

Mexiko 44,7 30 45,8 37 36,4 31 13,7 39 

Panama 46,5 26 49,4 27 23,1 54 13,9 38 

Peru 51,4 15ea 65,3 10ea 25,5 51 38,6 8 

Uruguaj 39,2 39 61,0 14 24,4 52 25,4 20 

Bulharsko 15,8 58 35,2 53 33,3 38 5,3 59 

Chorvátsko 22,3 56 47,5 33 34,4 33 17,2 30 

Macedónsko 37,8 41ea 54,4 22 34,3 34 23,3 22 

Maďarsko 25,3 38 38,7 40 41,8 17 14,8 35 

Lotyšsko 34,7 43 49,1 28 38,6 26 22,2 24 

Poľsko 32,9 46 55,9 20 47,8 4ea 20,0 27 

Rumunsko 33,3 45 46,3 35 40,5 19 29,0 16 

Nevážený priemer 41,1 - 53,0 - 33,3 - 25,9 - 

Ekonomiky, ktorých rozvoj je založený na inováciách 

Belgicko 40,3 36ea 31,9 54 48,5 3 10,9 44ea 

Estónsko 51,4 15ea 44,0 41ea 39,3 24 16,7 31ea 

Fínsko 48,6 21 37,4 50 32,6 41 10,9 44ea 

Nemecko 38,3 40 36,2 52 42,3 13 7,2 54 

Grécko 14,2 60 46,8 34 46,9 6 8,3 51 

Írsko 39,4 54 45,0 48 40,9 14 14,6 36 

Taliansko 25,7 53 30,5 56 57,5 2 8,2 52ea 

Luxembursko 48,2 23 44,0 41ea 42,6 12 13,5 40 

Holandsko 48,4 22 40,6 47 33,2 39ea 9,4 47 

Nórsko 68,9 3 30,8 55 33,4 37 4,8 60 

Portugalsko 28,1 50 48,9 29 40,8 18 16,2 33 

Slovensko 26,4 51 52,4 23 33,7 36 15,7 34 

Slovinsko 20,5 57 48,6 30 32,4 42 9,1 49 

Španielsko 26,0 52 45,3 39 39,2 25 5,6 57ea 

Švédsko 70,2 1 36,7 51 36,5 29ea 8,4 50 
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Švajčiarsko 41,8 32 44,0 41ea 33,8 35 7,0 55 

Veľká Británia 41,6 33 43,6 44 34,9 32 8,2 52ea 

Kanada 53,2 13 50,5 25 39,5 22ea 11,6 42 

USA 46,6 25 55,7 21 29,4 46 12,4 41 

Puerto Rico 25,0 55 50,4 26 17,7 57 11,1 43 

Austrália 48,9 18 48,2 31 41,7 15 14,4 37 

Kórea 14,4 59 27,4 58ea 38,1 27ea 6,6 56 

Tajvan 30,2 48 25,4 60 43,8 11 26,1 19 

Izrael 55,5 10 41,6 45 47,8 4ea 21,6 25ea 

Nevážený priemer 39,7 - 41,9 - 38,6 - 11,6 - 

Zdroj: Dáta GEM 2015, vlastné spracovanie autorov 
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Tabuľka 10.2: Percepcia spoločenských postojov k podnikaniu 
v krajinách GEM v roku 2015 
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Ekonomiky, ktorých rozvoj je založený na faktoroch 

India 39,3 50ea 46,6 53 39,4 52 

Irán 56,3 37 82,3 5 58,3 35 

Kazachstan 76,9 4 83,9 3 80,0 3 

Vietnam 73,3 11 75,8 16 73,5 8 

Filipíny 74,6 5 76,2 14 81,5 2 

Kamerun 61,1 28 64,8 35 64,5 23 

Botswana 70,1 18 82,0 6 76,2 7 

Burkina Faso 73,8 8ea 83,4 4 67,3 21 

Nevážený priemer 65,7 - 74,4 - 67,6 - 

Ekonomiky, ktorých rozvoj je založený na efektívnosti 

Egypt 73,6 10 79,6 11 58,5 34 

Maroko 70,6 17 54,6 45 52,2 41 

Južná Afrika 73,8 8ea 76,1 15 72,2 11 

Tunisko 71,1 16 72,1 19 48,3 47 

Čína 65,9 22 77,6 13 77,2 6 

Indonézia 74,4 6 81,4 7 79,4 4 

Malajzia 39,3 50ea 51,0 50 63,9 24 

Thajsko 71,5 15 69,4 27 72,5 9 

Argentína 62,1 25 52,9 48 66,7 22 

Barbados 69,6 19ea 69,8 23ea 61,6 25 

Brazília 77,7 3 80,1 9 69,6 15 

Čile 69,6 19ea 64,9 34 60,4 30 

Kolumbia 72,3 13ea 69,8 23ea 71,7 12 

Ekvádor 61,6 26 67,1 32 77,3 5 

Guatemala 95,6 1 79,8 10 60,6 29 

Mexiko 49,3 46 52,0 49 40,5 51 

Peru 72,3 13ea 69,7 26 68,1 16ea 

Uruguaj 58,8 32 56,7 43 59,9 32 

Bulharsko 57,5 34ea 71,5 20 49,3 44 



 

233 

Krajina 

P
o

d
n

ik
a
n

ie
 a

k
o

 v
h

o
d

n
á
 

k
a
ri

é
rn

a
 v

o
ľb

a
 

P
o

ra
d

ie
 z

 5
4

 k
ra

jí
n

 

V
n

ím
a
n

ie
 p

o
d

n
ik

a
te

ľo
v
 

a
 i
c
h

 s
p

o
lo

č
e
n

s
k
é
h

o
 

s
ta

tu
s
u

 

P
o

ra
d

ie
 z

 5
4

 k
ra

jí
n

 

P
o

z
o

rn
o

s
ť
 m

é
d

ií
 

v
e
n

o
v
a
n

á
 p

o
d

n
ik

a
n

iu
 

P
o

ra
d

ie
 z

 5
4

 k
ra

jí
n

 

Chorvátsko 61,5 27 42,3 54 47,5 48 

Macedónsko 67,1 21 57,1 42 71,1 14 

Maďarsko 48,4 43 68,4 8 33,4 19ea 

Lotyšsko 57,5 34ea 58,2 41 54,8 37ea 

Poľsko 60,5 31 55,7 44 51,5 42 

Rumunsko 72,4 12 75,1 18 67,4 19ea 

Nevážený priemer 66,2 - 66,1 - 61,4 - 

Ekonomiky, ktorých rozvoj je založený na inováciách 

Belgicko 54,2 38 54,5 46 54,7 39 

Estónsko 53,4 40 62,6 40 49,1 45 

Fínsko 33,2 53 84,9 2 68,1 16ea 

Nemecko 50,8 44ea 75,7 17 49,8 43 

Grécko 60,9 29ea 67,8 31 38,0 53 

Írsko 52,6 47 80,3 30 67,4 54 

Taliansko 60,9 29ea 69,0 28 48,5 46 

Luxembursko 44,1 48 68,8 29 44,0 50 

Holandsko 79,2 2 64,5 36 57,7 36 

Portugalsko 63,4 24 62,9 38 71,6 13 

Slovensko 50,8 44ea 64,2 37 54,0 40 

Slovinsko 53,7 39 70,0 22 60,3 31 

Španielsko 53,2 41 48,4 51 46,9 49 

Švédsko 52,7 42 69,8 23ea 61,3 27 

Švajčiarsko 40,0 49 66,5 33 59,5 33 

Veľká Británia 57,8 33 79,2 12 61,1 28 

Puerto Rico 16,7 54 47,6 52 68,1 16ea 

Austrália 56,4 36 70,1 21 72,3 10 

Kórea 38,0 52 53,5 47 61,5 26 

Tajvan 74,0 7 62,7 39 85,6 1 

Izrael 64,5 23 86,2 1 54,8 37ea 

Nevážený priemer 52,9 - 67,1 - 58,8 - 

Zdroj: Dáta GEM 2015, vlastné spracovanie autorov 
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Tabuľka 10.3: Podnikateľská aktivita v krajinách GEM podľa fáz 
ekonomického rozvoja v roku 2015 
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Ekonomiky, ktorých rozvoj je založený na faktoroch 

India 7,7 22 3,2 40 10,8 30T 5,5 38 2,3 43ea 

Irán 7,9 21 5,3 22 12,9 23 14,0 10 6,7 12ea 

Kazachstan 8,0 20 3,2 40ea 11,0 29 2,4 58 3,1 35ea 

Vietnam 1,0 59 12,7 4 13,7 20ea 19,6 3 3,7 27ea 

Filipíny 7,6 23 10,1 9 17,2 16 7,3 26ea 12,2 3 

Kamerun 16,5 6ea 10,0 10 25,4 7 12,8 12 9,0 5 

Botswana 23,0 3 11,9 6 33,2 3 4,6 47 14,7 1 

Burkina Faso 19,7 4 11,2 7 29,8 5 27,8 1 8,1 9 

Senegal 24,9 2 15,0 2 38,6 1 18,8 5 13,3 2 

Nevážený priemer 12,9 - 9,2 - 21,4 - 12,5 - 8,1 - 

Ekonomiky, ktorých rozvoj je založený na efektívnosti 

Egypt 4,0 46ea 3,4 37ea 7,4 43 2,9 56 6,6 14 

Maroko 1,3 58 3,2 40ea 4,4 58 5,2 41ea 2,2 46ea 

Južná Afrika 5,5 35 3,8 32ea 9,2 38ea 3,4 53 4,8 19 

Tunisko 5,4 36 4,9 25ea 10,1 33 5,0 44 7,2 10ea 

Čína 6,8 26 6,3 17ea 12,8 24ea 3,1 55 2,7 39ea 

Indonézia 6,1 31ea 12,1 5 17,7 13ea 17,1 8 3,7 27ea 

Libanon 10,8 12ea 20,4 1 30,1 4 18,0 6 10,6 4 

Malajzia 0,8 60 2,3 55 2,9 60 4,8 45ea 1,1 59 

Thajsko 4,5 43ea 9,5 13 13,7 20ea 24,6 2 3,4 30ea 

Argentína 11,7 10 6,3 17ea 17,7 13ea 9,5 18 6,3 16 

Barbados 11,5 11 10,7 8 21,0 10ea 14,1 9 3,8 25ea 

Brazília 6,7 27 14,9 3 21,0 10ea 18,9 4 6,7 12ea 

Čile 16,5 6ea 9,8 11ea 25,9 6 8,2 21 8,5 7 

Kolumbia 15,6 9 7,5 16 22,7 8 5,2 41ea 7,2 10ea 

Ekvádor 25,9 1 9,8 11ea 33,6 2 17,4 7 8,3 8 

Guatemala 10,8 12ea 7,6 15 17,7 13ea 8,1 22 4,0 24 

Mexiko 16,2 8 5,0 24 21,0 10ea 6,9 30 6,4 15 

Panama 5,2 38 7,7 14 12,8 24ea 4,2 49ea 2,2 46ea 
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Peru 17,8 5 4,9 25ea 22,2 9 6,6 31 8,8 6 

Uruguaj 10,6 14 3,8 32ea 14,3 18 2,1 59 4,7 20 

Bulharsko 2,0 57 1,5 60 3,5 59 5,4 39 1,4 58 

Chorvátsko 5,1 39 2,6 53ea 7,7 42 2,8 57 2,9 37 

Macedónsko 3,0 52 3,1 44 6,1 52 5,9 34ea 2,3 43ea 

Maďarsko 5,3 29ea 2,7 45ea 7,9 36ea 6,5 32ea 2,8 35ea 

Lotyšsko 8,6 17 6,0 19 14,1 19 9,6 16ea 3,4 30ea 

Poľsko 5,7 33 3,5 36 9,2 38ea 5,9 34ea 2,7 39ea 

Rumunsko 6,1 31ea 5,1 23 10,8 30ea 7,5 25 3,3 33 

Nevážený priemer 8,5 - 6,6 - 14,7 - 8,5 - 4,7 - 

Ekonomiky, ktorých rozvoj je založený na inováciách 

Belgicko 4,5 43T 2,0 56 6,2 51 3,8 52 1,9 51ea 

Estónsko 8,7 16 4,7 28 13,1 22 7,7 23T 2,0 49ea 

Fínsko 4,0 46ea 2,8 48ea 6,6 50 10,2 14 2,7 39ea 

Nemecko 2,8 53 1,9 57ea 4,7 57 4,8 45ea 1,8 53ea 

Grécko 3,9 49 2,8 48ea 6,7 49 13,1 11 3,4 30ea 

Írsko 6,5 37 3,0 52 9,3 41 5,6 37 3,1 38 

Taliansko 3,2 50ea 1,7 59 4,9 56 4,5 48 1,9 51ea 

Luxembursko 7,1 25 3,2 40ea 10,2 32 3,3 54 4,2 23 

Holandsko 4,3 45 3,0 45ea 7,2 46ea 9,9 15 2,1 48 

Nórsko 2,3 55 3,3 39 5,7 54ea 6,5 32ea 1,6 56ea 

Portugalsko 5,6 34 4,0 30ea 9,5 35 7,0 28ea 3,2 34 

Slovensko 6,5 29ea 3,4 37ea 9,6 34 5,7 36 5,4 17 

Slovinsko 3,2 50ea 2,8 48ea 5,9 53 4,2 49ea 1,8 53ea 

Španielsko 2,1 56 3,6 35 5,7 54ea 7,7 23ea 1,6 56ea 

Švédsko 4,8 41 2,6 53ea 7,2 46ea 5,2 41ea 2,7 39ea 

Švajčiarsko 4,6 42 2,8 48ea 7,3 44ea 11,3 13 1,7 55 

Veľká Británia 4,0 46ea 2,9 47 6,9 48 5,3 40 2,3 43ea 

Kanada 9,7 15 5,5 21 14,7 17 8,8 19 5,0 18 

USA 8,3 19 4,0 30ea 11,9 27 7,3 26ea 3,6 29 

Puerto Rico 6,6 28 1,9 57ea 8,5 40 1,4 60 0,9 60 

Austrália 7,3 24 5,8 20 12,8 24ea 8,7 20 4,5 22 

Kórea 5,0 40 4,3 29 9,3 36ea 7,0 28ea 2,0 49ea 
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Tajvan 2,5 54 4,8 27 7,3 44ea 9,6 16ea 3,8 25ea 

Izrael 8,4 18 3,7 34 11,8 28 3,9 51 4,6 21 

Nevážený priemer 5,3   3,4 - 8,5 - 6,8 - 2,8 - 

Zdroj: Dáta GEM 2015, vlastné spracovanie autorov 

Tabuľka 10.4: Motívy počiatočnej podnikateľskej aktivity v krajinách GEM 
podľa fáz ekonomického rozvoja v roku 2015 
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Ekonomiky, ktorých rozvoj je založený na faktoroch 

India 10,8 30ea 18,9 39ea 78,7 22 34,3 54 1,8 31ea 

Irán 12,9 23 28,8 17 67,5 44 48,5 32 1,7 33ea 

Kazachstan 11,0 29 27,5 20ea 68,9 41 24,0 60 0,9 55ea 

Vietnam 13,7 20ea 37,4 7 62,6 52 57,9 13 1,5 42ea 

Filipíny 17,2 16 25,6 26 73,7 29ea 41,6 39 1,6 38ea 

Kamerun 25,4 7 29,8 15ea 64,1 51 37,5 47ea 1,3 48 

Botswana 33,2 3 35,6 8 61,9 53 50,1 31 1,4 46ea 

Burkina Faso 29,8 5 27,5 20ea 72,0 35 37,3 49 1,4 46ea 

Senegal 38,6 1 27,1 25 71,8 36 51,9 25 1,9 28ea 

Nevážený priemer 21,4 - 28,7 - 69,0 -- 44,4 - 1,5 - 

Ekonomiky, ktorých rozvoj je založený na efektívnosti 

Egypt 7,4 43 42,4 5 57,3 56 33,5 55 0,8 59 

Maroko 4,4 58 28,4 18 69,2 40 43,2 38 1,5 42ea 

Južná Afrika 9,2 38ea 33,2 12 65,7 48 37,5 47ea 1,1 50ea 

Tunisko 10,1 33 18,0 43 79,3 20 64,1 9 3,6 16 

Čína 12,8 24ea 34,7 9 64,3 50 38,9 45 1,1 50ea 

Indonézia 17,7 13ea 19,0 38 80,3 16 36,5 50 1,9 28ea 

Libanon 30,1 4 27,4 24 72,3 34 57,3 14 2,1 25ea 
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Malajzia 2,9 60 13,7 52ea 86,3 1 67,0 3 4,9 6 

Thajsko 13,7 20ea 17,2 44 81,2 10 75,9 1 4,4 9 

Argentína 17,7 13ea 29,8 15ea 67,4 45ea 50,7 29 1,7 33ea 

Barbados 21,0 10ea 15,2 47 80,8 12 56,5 16T 3,7 14ea 

Brazília 21,0 10ea 42,9 4 56,5 57 47,8 33 1,1 50ea 

Čile 25,9 6 25,3 27 67,4 45ea 61,2 12 2,4 22 

Kolumbia 22,7 8 33,3 11 65,6 49 56,5 16T 1,7 33ea 

Ekvádor 33,6 2 30,6 14 68,8 42 34,6 52 1,1 50ea 

Guatemala 17,7 13ea 45,8 2 53,5 58 40,8 43 0,9 55ea 

Mexiko 21,0 10ea 18,9 39ea 78,9 21 55,5 20 2,9 20 

Panama 12,8 24ea 45,3 3 52,0 59 39,1 44 0,9 55ea 

Peru 22,2 9 25,2 28 72,9 33 53,6 22 2,1 25ea 

Uruguaj 14,3 18 18,2 42 80,6 13 53,7 21 3,0 18ea 

Bulharsko 3,5 59 33,4 10 66,6 47 29,0 58 0,9 55ea 

Chorvátsko 7,7 42 40,1 6 59,2 55 40,9 41T 1,0 54 

Macedónsko 6,1 52 52,1 1 42,1 60 26,7 59 0,5 60 

Maďarsko 7,9 36ea 23,2 35 71,6 18 50,5 30 2,2 23 

Lotyšsko 14,1 19 17,1 45ea 80,5 14 51,4 26 3,0 18ea 

Poľsko 9,2 38ea 28,1 19 69,3 38ea 46,4 34 1,7 33ea 

Rumunsko 10,8 30ea 27,5 20ea 69,3 38ea 33,2 56 1,2 49 

Nevážený priemer 14,7 - 29,1 - 68,8 - 44,4 - 2,0 - 

Ekonomiky, ktorých rozvoj je založený na inováciách 

Belgicko 6,2 51 27,5 20ea 60,2 54 44,3 37 1,6 38T 

Estónsko 13,1 22 13,7 52T 84,8 6 57,0 15 4,2 10T 

Fínsko 6,6 50 15,0 48 80,4 15 63,0 10 4,2 10T 

Nemecko 4,7 57 17,1 45ea 80,2 17 64,2 8 3,7 14ea 

Grécko 6,7 49 22,3 36 75,4 24 34,4 53 1,5 42ea 

Írsko 9,3 41 19,3 37 79,8 37 38,5 46 2,0 27 

Taliansko 4,9 56 18,7 41 74,7 25 30,0 57 1,6 38ea 

Luxembursko 10,2 32 9,3 59 86,2 2 52,2 24 5,6 4 

Holandsko 7,2 46ea 14,7 50 81,8 8 65,3 7 4,5 8 
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Nórsko 5,7 54ea 10,6 57 81,5 9 66,4 4 6,3 2 

Portugalsko 9,5 35 24,5 31 73,8 28 35,9 51 1,5 42ea 

Slovensko 9,6 34 31,1 13 68,4 43 51,3 27 1,7 33ea 

Slovinsko 5,9 53 23,7 34 73,0 32 44,9 35 1,9 28ea 

Španielsko 5,7 54ea 24,8 30 73,5 31 44,5 36 1,8 31ea 

Švédsko 7,2 46ea 9,2 60 76,7 23 52,6 23 5,7 3 

Švajčiarsko 7,3 44ea 10,1 58 85,4 3 65,8 6 6,5 1 

Veľká Británia 6,9 48 23,9 33 74,3 27 51,2 28 2,1 25ea 

Kanada 14,7 17 13,5 54 81,1 11 55,9 19 4,1 12 

USA 11,9 27 14,3 51 82,2 7 69,0 2 4,8 7 

Puerto Rico 8,5 40 25,1 29 73,7 29ea 41,4 40 1,6 38ea 

Austrália 12,8 24ea 12,7 55 85,1 4ea 66,0 5 5,2 5 

Kórea 9,3 36ea 24,4 32 74,6 26 62,1 11 2,6 21 

Tajvan 7,3 44ae 14,9 49 85,1 4ea 56,5 16T 3,8 13 

Izrael 11,8 28 12,4 56 79,4 19 40,9 41T 3,3 17 

Nevážený priemer 8,5 - 18,0 - 78,0 - 44,4 - 3,4 - 

Zdroj: Dáta GEM 2015, vlastné spracovanie autorov 
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Krajiny, ktoré sa v roku 2015 zúčastnili na projekte GEM 

Tím/krajina Inštitúcia 
Členovia národného 

tímu 
Finanční sponzori 

Vykonávateľ 
prieskumu APS 

Kontakt 

Argentína 
IAE - Business 
School 

Silvia Torres 
Carbonell, Aranzazu 
Echezarreta, Juan 
Martin Rodriguez 

Buenos Aires City 
Government – Economic 
Development Ministry 

Cantu Maria Celina SCarbonell@iae.edu.ar 

Austrália 
Queensland 
University of 
Technology 

Paul Steffens, 
Per Davidsson 

QUT Business School 
Q&A Market Research 
Pty Ltd 

p.steffens@qut.edu.au 

Barbados 

The Cave Hill School 
of Business, The 
University of the 
West Indies 

Marjorie Wharton, 
Jeannine Comma, 
Jason Marshall, Paul 
Pounder, Egbert Irving 

First Citizens Bank 
Ltd,Sagicor Financial 
Corporation 

D&B Research 
services 

marjorie.wharton@cavehill.u
wi.edu 

Belgicko 
Vlerick Business 
School 

Hans Crijns, Niels 
Bosma, Tine Holvoet, 
Jeff Seaman 

STORE (Flemish 
Research Organisation for 
Entrepreneurship and 
Regional Economy),  
EWI (Department of 
Economy, Science and 
Innovation) 

TNS Dimarso tine.holvoet@vlerick.com 

Botswana 
University of 
Botswana 

C. R. Sathyamoorthi, 
R. S. Morakanyane, 
G. N. Ganamotse, 
G. Setibi, I. Radikoko, 
T. Mphela, T. Tsheko, 
T. G. Ditshweu 

International Development 
Research Centre (IDRC) 

GEM Botswana Team sathyamo@mopipi.ub.bw 
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Tím/krajina Inštitúcia 
Členovia národného 

tímu 
Finanční sponzori 

Vykonávateľ 
prieskumu APS 

Kontakt 

Brazília 
Instituto Brasileiro da 
Qualidade e 
Produtividade (IBQP) 

Simara Maria de 
Souza, Silveira Greco, 
Morlan Guimaraes 

Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas – 
SEBRAE, Fundação 
Getúlio Vargas - FGV- 
EAESP, Universidade 
Federal do Paraná – 
UFPR 

Zoom Serviços 
Administrativos Ltda 

simara@ibqp.org.br 

Bulharsko GEM Bulgaria 

Iskren Krusteff, Monika 
Panayotova, Mira 
Krusteff, Veneta 
Andonova 

Telerik - a Progress 
company 

Market Test JSC office@gemorg.bg 

Burkina Faso CEDRES/LaReGEO 

Florent Song-Naba, 
Serge B. Bayala, 
Mamadou Toé, Régis 
G. Gouem, Djarius 
Bama 

International Development 
Research Centre (IDRC) 

CEDRES/LaReGEO florent_songnaba@yahoo.fr 

Kamerun 
FSEGA - University 
of Douala 

Maurice Fouda 
Ongodo, Ibrahima, 
Jean Hubert Etoundi, 
Pierre Emmanuel 
Ndebi, Sabine Patriciia 
Moungou, Um 
Ngouem Thérese, She 
Etoundi 

International Development 
Research Centre (IDRC) 

GEM Cameroon 
Team, National 
Institute of Statistics 

fongodo@gmail.com 

Kanada 
The Centre for 
Innovation Studies 
(THECIS) 

Peter Josty, Chad 
Saunders, Jacqueline 
Walsh, Charles Davis, 
Dave Valliere, Howard 
Lin, Neil Wolff, Etienne 
St-Jean, Nathan 
Greidanus, Murat 

Futurpreneur, Atlantic 
Canada Opportunities 
Agency,  
Government of Alberta, 
Government of Ontario, 
Government of Quebec, 
International Development 

Nielsen Opinion Quest 
Inc. 

p.josty@thecis.ca 
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Tím/krajina Inštitúcia 
Členovia národného 

tímu 
Finanční sponzori 

Vykonávateľ 
prieskumu APS 

Kontakt 

Sakir Erogul, Cooper 
Langford, Karen 
Hughes, Harvey 
Johnstone, Adam 
Holbrook, Brian 
Wixted, Blair Winsor, 
Chris Street, Horia El 
Hallam, Yves 
Bourgeois, Kevin 
McKague, Allison 
Ramsay, Marc 
Duhamel  

Research Centre (IDRC), 
Ryerson University, 
Simon Fraser University/ 
CPROST 

Čile 
Universidad del 
Desarrollo 

Vesna Mandakovic, 
Adriana Abarca, 
Gianni Romani 

Telefónica Chile: Movistar 
Innova & Wayra, 
SOFOFA (Federation of 
Chilean Industry), 
InnovaChile Corfo, 
Ministerio de Economía 

Questio, Estudios de 
Mercado y Opinion 
Limitada 

vmandakovic@udd.cl 

Čína Tsinghua University 
Gao Jian, Jiang Yanfu, 
Cheng Yuan, Li Xibao, 
Rui MU 

School of Economics and 
Management, Tsinghua 
University 

SINOTRUST gaoj@sem.tsinghua.edu.cn 

Kolumbia 

Universidad Icesi, 
Universidad del 
Norte, Pontificia 
Universidad 
Javeriana Cali, 
Corporación 
Universitaria del 
Caribe - CECAR, 
Universidad EAN, 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

Rodrigo Varela 
Villegas, Jhon 
Alexander Moreno, 
Fabián Osorio, Diana 
Marcela Escandón, 
Lina Maria Medina, 
Liyis Gómez, Tatiana 
Hernandez, Sasha 
Paredes, Natalia 
Hernandez, Eduardo 
Gómez-Araujo, Sara 
Lopez-Gomez, Piedad 

Universidad Icesi, 
Pontificia Universidad 
Javeriana Cali, 
Universidad del Norte, 
Corporación Universitaria 
del Caribe – CECAR, 
Universidad EAN, 
Universidad Cooperativa 
de Colombia 

Centro Nacional de 
Consultoría 

rvarela@icesi.edu.co, 
fosorio@javerianacali.edu.co
, mgomez@uninorte.edu.co, 
piedad.martinez@cecar.edu.
co, fjmatiz@ean.edu.co, 
angela.henao@ucc.edu.co 

mailto:rvarela@icesi.edu.co
mailto:fosorio@javerianacali.edu.co
mailto:fosorio@javerianacali.edu.co
mailto:mgomez@uninorte.edu.co
mailto:fjmatiz@ean.edu.co
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Tím/krajina Inštitúcia 
Členovia národného 

tímu 
Finanční sponzori 

Vykonávateľ 
prieskumu APS 

Kontakt 

Martínez, Francisco 
Matiz, Angela Maria 
Henao 

Chorvátsko 

J. J. Strossmayer 
University Osijek, 
Faculty of 
Economics 

Slavica Singer, Nataša 
Šarlija, Sanja Pfeifer, 
Suncica Oberman 
Peterka 

Privredna banka Zagreb, 
Ministry of 
Entrepreneurship and 
Crafts, J. J. Strossmayer 
University in Osijek, 
Faculty of Economics, 
CEPOR SME & 
Entrepreneurship Policy 
Centre, Croatian Bank for 
Reconstruction and 
Development 

Ipsos d.o.o., Zagreb singer@efos.hr 

Ekvádor 
ESPOL- ESPAE 
Graduate School of 
Management 

Virginia Lasio, Guido 
Caicedo, Xavier 
Ordeñana, Rafael 
Coello, Ramón Villa, 
Edgar Izquierdo 

Banco del Pacífico, 
Mexichem Group 

Survey Data mlasio@espol.edu.ec 

Egypt 
The American 
University in Cairo - 
School of Business 

Ayman Ismail, Ahmed 
Tolba, Shima Barakat, 
Seham Ghalwash 

Information Technology 
Industry Development 
Agency (ITIDA), The 
American University in 
Cairo - School of 
Business 

Nielsen Egypt 
aymanism@aucegypt.edu, 
sghalwash@aucegypt.edu 

Estónsko 

Estonian 
Development Fund, 
SaarPoll, University 
of Tartu 

Rivo Riistop, Erki 
Saar, Kadri Paes 

Estonian Development 
Fund 

Saar Poll rivo.riistop@arengufond.ee 

mailto:aymanism@aucegypt.edu
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Tím/krajina Inštitúcia 
Členovia národného 

tímu 
Finanční sponzori 

Vykonávateľ 
prieskumu APS 

Kontakt 

Fínsko 
Turku School of 
Economics, 
University of Turku 

Anne Kovalainen, 
Jarna Heinonen, 
Tommi Pukkinen, 
Pekka Stenholm, 
Sanna Suomalainen 

Ministry of Employment 
and the Economy, Turku 
School of Economics, 
University of Turku 

Taloustutkimus Oy anne.kovalainen@utu.fi 

Nemecko 

Institute of Economic 
and Cultural 
Geography, Leibniz 
Universität 
Hannover, Institute 
for Employment 
Research (IAB) of 
the German Federal 
Employment Agency 
(BA) 

Rolf Sternberg, Udo 
Brixy, Johannes von 
Bloh 

German Federal 
Employment Agency (BA) 

Umfragezentrum Bonn 
sternberg@wigeo.uni-
hannover.de 

Grécko 

Foundation for 
Economic & 
Industrial Research 
(IOBE) 

Stavros Ioannides, 
Katerina Xanthi, 
Ioannis Giotopoulos, 
Evangelia Valavanioti 

SIEMENS HELLAS S.A. Datapower SA ioannides@iobe.gr 

Guatemala 
Universidad 
Francisco Marroquin 

Mónica de Zelaya, 
Carolina Uribe, David 
Casasola, Daniel 
Fernández, Eduardo 
Lemus 

Francisco Marroquín 
University -UFM-, School 
of Economic Sciences -
UFM-, Kirzner 
Entrepreneurship Center 

Khanti Consulting kec@ufm.edu 

Maďarsko 
University of Pécs, 
Faculty of Business 
and Economics 

László Szerb, József 
Ulbert, Attila Varga, 
Gábor Márkus, Attila 
Petheő, Dietrich Péter, 
Zoltán J. Ács, Terjesen 
Siri, Saul Estrin, Éva 
Komlósi 

Global Entrepreneurship 
and Research Institute, 
University of Pécs Faculty 
of Business and 
Economics,  

Szocio-Gráf Piac-és 
Közvélemény-kutató 

szerb@ktk.pte.hu 
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Tím/krajina Inštitúcia 
Členovia národného 

tímu 
Finanční sponzori 

Vykonávateľ 
prieskumu APS 

Kontakt 

India 

Entrepreneurship 
Development 
Institute of India 
(EDI), Ahmedabad, 
Centre for 
Entrepreneurship 
Development 
Madhya Pradesh 
(CEDMAP), Bhopal 
Jammu and Kashmir 
Entrepreneurship 
Development 
Institute (JKEDI), 
Srinagar 

Sunil Shukla, Pankaj 
Bharti, Amit Kumar 
Dwivedi, V L Kantha 
Rao, MI Parray 

Centre for Research in 
Entrepreneurship, 
Education and 
Development (CREED) 
CEDMAP, Bhopal 
JKEDI, Srinagar 

IMRB International sunilshukla@ediindia.org 

Indonézia 
Parahyangan 
Catholic University 
(UNPAR) Bandung 

Catharina Badra 
Nawangpalupi, Gandhi 
Pawitan, Agus 
Gunawan, Maria 
Widyarini, Triyana 
Iskandarsyah, Budi 
Husodo Bisowarno, 
Tutik Rachmawati 

Universitas Katolik 
Parahyangan (UNPAR) 
Indonesia, 
International Development 
Research Centre (IDRC), 
Higher Education 
Directorate General, 
Republic of Indonesia 

PT Idekami Indonesia katrin@unpar.ac.id 

Irán University of Tehran 

Abbas Bazargan, 
Nezameddin Faghih, 
Ali Akbar Moosavi- 
Movahedi, Leyla 
Sarfaraz, Asadolah 
Kordrnaeij, Jahangir 
Yadollahi Farsi, 
Mahmod Ahamadpour 
Daryani, S. Mostafa 
Razavi, Mohammad 
Reza Zali, Mohammad 

Labour Social Security 
Institute (LSSI) 

Mohammad Reza Zali mrzali@ut.ac.ir 
lsarreshtedari@ut.ac.ir 

mailto:mrzali@ut.ac.ir
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Tím/krajina Inštitúcia 
Členovia národného 

tímu 
Finanční sponzori 

Vykonávateľ 
prieskumu APS 

Kontakt 

Reza Sepehri, Ali 
Rezaean 

Írsko 

Fitzsimons 
Consulting, Dublin 
City University 
Business School 

Paula Fitzsimons, 
Colm O'Gorman 

Enterprise Ireland, 
Department of Jobs, 
Enterprise and Innovation 

IFF Research 
paula@fitzsimons-
consulting.com 

Izrael 

The Ira Centre for 
Business 
Technology and 
Society, Ben Gurion 
University of the 
Negev 

Ehud Menipaz, Yoash 
Avrahami, Miri Lerner 

The Ira Center for 
Business Technology and 
Society, Ben Gurion 
University of the Negev 

Dialogue Corporation ehudm@bgu.ac.il 

Taliansko University of Padua 

Moreno Muffatto, 
Patrizia Garengo, 
Michael Sheriff, 
Sandra Dal Bianco 

Università degli Studi di 
Padova 

Doxa moreno.muffatto@unipd.it 

Japonsko Musashi University 

Noriyuki Takahashi, 
Takeo Isobe, Yuji 
Honjo, Takehiko 
Yasuda, Masaaki 
Suzuki 

Venture Enterprise Center 
Social Survey 
Research Information 
Co. Ltd. (SSRI) 

noriyuki@cc.musashi.ac.jp 

Kazachstan 

Nazarbayev 
University Graduate 
School of Business, 
JSC Economic 
Research Institute 

Patrick Duparcq, 
Venkat Subramanian, 
Dmitry Khanin, Robert 
Rosenfeld, Assel 
Uvaliyeva, Leila 
Yergozha, Maksat 
Mukhanov, Nurlan 
Kulbatyrov, Shynggys 
Turez 

Nazarbayev University 
Graduate School of 
Business 
JSC Economic Research 
Institute 

JSC Economic 
Research Institute 

patrick.duparcq@nu.edu.kz 
subban.venkat@nu.edu.kz 
leila.yergozha@nu.edu.kz 

mailto:patrick.duparcq@nu.edu.kz
mailto:subban.venkat@nu.edu.kz
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Tím/krajina Inštitúcia 
Členovia národného 

tímu 
Finanční sponzori 

Vykonávateľ 
prieskumu APS 

Kontakt 

Lotyšsko 
Stockholm School of 
Economics in Riga 

Marija Krumina, 
Anders Paalzow, Alf 
Vanags 

Telia Sonera AB SKDS marija@biceps.org 

Libanon 
UK Lebanon Tech 
Hub 

Elie Akhrass, Mario 
Ramadan Colm Reilly, 
Patrick Baird, Khater 
Abi Habib, Alessio 
Bortone, Marta 
Solorzano, Nadim 
Zaazaa 

Central Bank of Lebanon 
(Banque du Liban) 

Information 
International sal 

elie.akhrass@uklebhub.com 
marta.solorzano@uklebhub.c
om 

Luxembursko 
STATEC – National 
Statistical Office 

Peter Höck, Chiara 
Peroni, Cesare Riillo, 
Leila Ben-Aoun, 
Francesco Sarracino 

Chambre de Commerce 
Luxembourg, Ministère de 
l'Économie et du 
Commerce Extérieur, 
STATEC - National 
Statistical Office 

TNS ILRES peter.hock@statec.etat.lu 

Macedónsko 

University Ss. Cyril 
and Methodius” - 
Business Start-Up 
Centre (BSC) 

Radmil Polenakovic, 
Tetjana Lazarevska, 
Saso Klekovski, 
Aleksandar Krzalovski, 
Dimce Mitreski, Lazar 
Nedanoski, Dimitar 
Smiljanovski 

Macedonian Enterprise 
Development Foundation 
(MEDF) 

MProspek 
radmil.polenakovik@mf.edu.
mk 

Malajzia 
Universiti Tun Abdul 
Razak 

Siri Roland Xavier, 
Mohar bin Yusof, 
Leilanie Mohd Nor, 
Samsinar Md. Sidin 

Universiti Tun Abdul 
Razak 

Rehanstat roland@unirazak.edu.my 

Mexiko 

Instituto Tecnológico 
y de Estudios 
Superiores de 
Monterrey 

Daniel Moska Arreola, 
Ernesto Amorós, Elvira 
Naranjo, Marcia 
Campos, Natzin 
López, Marcia 

Instituto de 
Emprendimiento Eugenio 
Garza Lagüera 

Alduncin y Asociados 
dmoska@itesm.mx 
jmaguirre@itesm.mx 
enaranjo@itesm.mx 

mailto:elie.akhrass@uklebhub.com
mailto:dmoska@itesm.mx
mailto:jmaguirre@itesm.mx
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Tím/krajina Inštitúcia 
Členovia národného 

tímu 
Finanční sponzori 

Vykonávateľ 
prieskumu APS 

Kontakt 

Villasana, José 
Manuel Aguirre, Lucia 
Alejandra Rodriguez, 
Rafaela Diegoli, Carlos 
Torres, Lizbeth 
González, Rafael 
Tristán 

Maroko 
Université Hassan II 
- Casablanca 

Khalid El Ouazzani, 
Hind Malainine, Sara 
Yassine, Salah 
Koubaa, Ahmed 
Benmejdoub, Fatima 
Boutaleb, Abdellatif 
Komat, Ismail Lahsini, 
Meryem Kabbaj 

International Development 
Research Centre (IDRC) 

Claire Vision 
Consulting 

elouazzanik@gmail.com 

Holandsko Panteia/EIM 

Sophie Doove, 
Jolanda Hessels, 
Peter van der Zwan, 
André van Stel, Roy 
Thurik, Niels Bosma, 
Amber van der Graaf, 
Tommy Span 

The Ministry of Economic 
Affairs of the Netherlands 

Panteia s.doove@panteia.nl 

Nórsko Nord University 

Lars Kolvereid, Bjorn 
Willy Amo, Espen 
Isaksen, Erlend 
Bullvåg 

Innovation Norway, 
Kunnskapsfondet 
Nordland AS, Nord 
University 

Polarfakta lars.kolvereid@uin.no 

Panama 

City of Knowledge's 
Innovation Center, 
IESA Management 
School (Panama 
Campus) 

Manuel Lorenzo, 
Andrés León, Federico 
Fernández Dupouy 

City of Knowledge 
Foundation 

IPSOS mlorenzo@cdspanama.org 
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Tím/krajina Inštitúcia 
Členovia národného 
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Peru Universidad ESAN 

Jaime Serida, Keiko 
Nakamatsu, Oswaldo 
Morales, Amanda 
Borda 

Universidad ESAN’s 
Center for 
Entrepreneurship, 
Imasen 

Imasen jserida@esan.edu.pe 

Filipíny 
De La Salle 
University 

Aida Licaros Velasco, 
Emilina Sarreal, Brian 
Gozun, Junette Perez, 
Gerardo Largoza, 
Mitzie Conchada, 
Paulynne Castillo 

International Development 
Research Centre (IDRC) 

TNS Philippines aida.velasco@dlsu.edu.ph 

Poľsko 

University of 
Economics in 
Katowice, Polish 
Agency for 
Enterprise 
Development 

Przemysław 
Zbierowski, Anna 
Tarnawa, Paulina 
Zadura-Lichota, 
Dorota Węcławska, 
Mariusz Bratnicki, 
Katarzyna Bratnicka 

University of Economics 
in Katowice 
Polish Agency for 
Enterprise Development 

IQS 
przemyslaw.zbierowski@ue.
katowice.pl 

Portugalsko 
Sociedade 
Portuguesa 
e Inovação (SPI) 

Augusto Medina, 
Douglas Thompson, 
Rui Monteiro, Nuno 
Gonçalves, Luís 
Antero Reto, António 
Caetano, Nelson 
Ramalho 

ISCTE - Instituto 
Universitário de Lisboa 
(ISCTE-IUL) 

GfKMetris  douglasthompson@spi.pt 

Puerto Rico 

University of Puerto 
Rico School of 
Business, Rio 
Piedras Campus 

Marines Aponte, Marta 
Alvarez, Manuel 
Lobato 

University of Puerto Rico 
School of Business, Rio 
Piedras Campus 

Gaither International marines.aponte@upr.edu 
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Rumunsko 

Faculty of 
Economics and 
Business 
Administration, 
Babeş-Bolyai 
University 

Annamária Dézsi- 
Benyovszki, Ágnes 
Nagy, Tünde Petra 
Szabó, Lehel - Zoltán 
Györfy, Dumitru Matis, 
Stefan Pete, Eugenia 
Matis 

OTP Bank Romania, 
Asociatia Pro 
Oeconomica, Babes-
Bolyai University of Cluj- 
Napoca 

Metro Media 
Transilvania 

annamaria.benyovszki@eco
n. ubbcluj.ro 

Senegal 
Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar 

Serge Simen, Bassirou 
Tidjani, Ibrahima Dally 
Diouf 

International Development 
Research Centre (IDRC) 

GEM Senegal Team serge.simen@gmail.com 

Slovensko 
Comenius University 
in Bratislava, Faculty 
of Management 

Anna Pilkova, Zuzana 
Kovacicova, Marian 
Holienka, Jan Rehak, 
Jozef Komornik 

Slovak Business Agency 
(SBA), SLOVINTEGRA 
Energy s.r.o, Comenius 
University in Bratislava, 
Faculty of Management 

AKO anna.pilkova@fm.uniba.sk 

Slovinsko 

Faculty of 
Economics and 
Business, University 
of Maribor 

Miroslav Rebernik, 
Polona Tominc, Katja 
Crnogaj, Karin Širec, 
Barbara Bradač 
Hojnik, Matej Rus 

SPIRIT Slovenia, 
Slovenian Research 
Agency, Institute for 
Entrepreneurship at 
Faculty of Business and 
Economics, UM 

RM PLUS miroslav.rebernik@um.si 

Južná Afrika 

Development Unit for 
New Enterprise 
(DUNE),  
Faculty of 
Commerce, 
University of Cape 
Town 

Mike Herrington, 
Jacqui Kew, Penny 
Kew 

Department of Economic 
Development and 
Tourism of the Western 
Cape Government 

Nielsen South Africa 
mherrington@gemconsortiu
m.org 

Južná Kórea 

Korea Insitute of 
Start-up and 
Entrepreneurship 
Development, Korea 

Siwoo Kang, Chaewon 
Lee, Byung Heon Lee, 
Dohyeon Kim, 
Choonwoo Lee, 

Korea Institute of Startup 
and Entrepreneurship 
Development, Korea 

Polarixpartner Korea start-up@kised.or.kr 
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Entrepreneurship 
Foundation 

SungHyun Cho, 
Moonsun Kim, Miae 
Kim 

Entrepreneurship 
Foundation 

Španielsko 
UCEIF Foundation-
Cise, GEM Spain 
Network 

Ana Fernandez 
Laviada, Federico 
Gutiérrez- Solana, 
Iñaki Peña, Maribel 
Guerrero, José Luis 
González-Pernía, 
Manuel Redondo, Inés 
Rueda Sampedro,  

Santander Bank, GEM, 
Spain Network, 
Fundación Rafael Del 
Pino 

Instituto Opinòmetre 
S.L. 

ana.fernandez@unican.es 
director@cise.es 
ipena@orkestra.deusto.es 
maribel.guerrero@orkestra.d
eusto.es 
ines@cise.es 

Švédsko 
Swedish 
Entrepreneurship 
Forum 

Pontus Braunerhjelm, 
Per Thulin, Carin 
Holmquist, Ylva 
Skoogberg, Johan P 
Larsson 

Svenskt Näringsliv / 
Confederation of Swedish 
Enterprise, Vinnova 

Ipsos 
pontus.braunerhjelm@ 
entreprenorskapsforum.se 

Švajčiarsko 
School of 
Management (HEG-
FR) Fribourg 

Rico Baldegger, 
Siegfried Alberton, 
Andrea Huber, Fredrik 
Hacklin, Onur Saglam, 
Pascal Wild, Jacques 
Hefti, Adrian W. 
Mueller, Benjamin 
Graziano, Benoît 
Morel, Raphaël 
Gaudart, Anka Pilauer, 
Philippe Regnier 

School of Management 
Fribourg (HEG-FR), Swiss 
Federal Institute of 
Technology in Zurich 
(ETHZ), University of 
Applied Sciences and Arts 
of Southern Switzerland 
(SUPSI)¸ ZHAW School of 
Management and Law 

gfs Bern rico.baldegger@hefr.ch 

Tajvan 
National Chengchi 
University 

Chao-Tung Wen, 
Chang-Yung Liu, Su-
Lee Tsai, Yu-Ting 
Cheng, Yi-Wen Chen, 
Ru-Mei Hsieh, Don 
Jyh-Fu Jeng, Li-Hua 
Chen, Shih-Feng Chou 

Small and Medium 
Enterprise Administration, 
Ministry of Economic 
Affairs of Taiwan 

NCCU Survey Center jtwen@nccu.edu.tw 

mailto:director@cise.es
mailto:ipena@orkestra.deusto.es
mailto:maribel.guerrero@orkestra.deusto.es
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Thajsko 

Bangkok University - 
School of 
Entrepreneurship 
and Management 
(BUSEM) 

Pichit Akrathit, Koson 
Sapprasert, Ulrike 
Guelich, Suchart 
Tripopsakul 

Bangkok University, 
OSMEP (Organization for 
Small and Medium 
Enterprise Development)  

TNS Research 
International Thailand 

gem_thailand@bu.ac.th 

Tunisko 
The Arab Institute of 
Business Leaders 
IACE 

Majdi Hassen, Sofian 
Ghali, Bilel Bellaj, 
Kamel Ghazouani, 
Yasser Arouaoui 

The Arab Institute of 
Business Leaders IACE 

The Arab Institute of 
Business Leaders 
IACE 

majdi.hassen@iace.org.tn 

Turecko 

Small and Medium 
Enterprises 
Development 
Organization 
(KOSGEB), Yeditepe 
University 

Esra Karadeniz, 
Özlem Kunday, 
Thomas Schøtt, 
Maryam Cheraghi, 
Pelin Yüce 

Small and Medium 
Enterprises Development 
Organization (KOSGEB), 
Turkish Economy Bank 
(TEB) 

Method Research 
Company ekaradeniz@yeditepe.edu.tr 

Veľká 
Británia 

Aston University 

Mark Hart, Jonathan 
Levie, Tomasz 
Mickiewicz, Michael 
Anyadike-Danes, 
Karen Bonner, Ute 
Stephan, Isabella 
Moore 

Department for Business, 
Innovation and Skills 
(BIS), Welsh Government, 
Hunter Centre for 
Entrepreneurship, 
University of Strathclyde, 
Invest Northern Ireland, 
Belfast City Council, 
British Business Bank 

BMG Ltd mark.hart@aston.ac.uk 

USA Babson College 

Donna Kelley, Abdul 
Ali, Candida Brush, 
Marcia Cole, Andrew 
Corbett, Philip Kim, 
Mahdi Majbouri, 
Monica Dean, Edward 
Rogoff, Thomas Lyons 

Babson College, 
Baruch College 

Elemental dkelley@babson.edu 
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Uruguaj 
IEEM Business 
School, University of 
Montevideo 

Leonardo Veiga, 
Isabelle Chaquiriand 

University of Montevideo, 
Deloitte Uruguay 

Equipos Mori lveiga@um.edu.uy 

Vietnam 
Vietnam Chamber of 
Commerce and 
Industry 

Luong Minh Huan, 
Doan Thi Quyen, 
Pham Thi Thu Hang, 
Le Thanh Hai, Doan 
Thuy Nga 

International Development 
Research Centre (IDRC) 

Vietnam Chamber of 
Commerce and 
Industry 

huanlm@vcci.com.vn 

Zdroj: Singer et al., 2015, s. 20 – 29, vlastné spracovanie autorov 
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