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CSPV SAV
vedecko-výskumné pracovisko so zameraním na
interdisciplinárny výskum etnických vzťahov, najmä na
problematiku menšín a sociálno-psychologický výskum. 
 Vedecký výskum v súčasnosti, ktorý  zároveň reaguje aj
aktuálne problémy spoločnosti, akými sú  napr.
nezamestnanosť, otázky etnickej identity, rómska
problematika a pod.

www.svusav.sk/

SPOLUPRACUJÚCE
ORGANIZÁCIE
Tréningový program Podnikni niečo! bol vytvorený ako súčasť dizertačnej práce
„Kariérová adaptabilita vysokoškolských študentov a jej rozvoj“ Mgr, Zuzany Kožárovej,
PhD. realizovanej v Centre sociálnych a psychologických vied SAV v spolupráci
Univerzitným poradenským centrom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

UNIPOC
Univerzitné poradenské centrum je špecializovaným
pracoviskom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
(ďalej len UPJŠ v Košiciach) pre poskytovanie poradenstva
študentom UPJŠ v Košiciach.  UNIPOC tiež poskytuje
podporu a starostlivosť študentom so špecifickými
potrebami.

www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/
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Tréningový program Podnikni niečo! je zameraný na rozvoj podnikateľskej kompetencie
študentov, ktorá je považovaná za jednu z 8 kľúčových kompetencií 21.storočia a taktiež
zvyšovanie kariérovej adaptability študentov, teda  vôľu a schopnosť riadiť svoj pracovný
život. Program je určený nielen študentom, ktorí podnikať chcú, ale aj tým, ktorí o podnikaní
nikdy neuvažovali a chcú sa o ňom dozvedieť viac.

Počas niekoľkých modulov budú môcť účastníci rozmýšľať o vlastnom kariérnom smerovaní,
zistiť svoj podnikateľský potenciál a silné/slabé stránky, uvažovať o výhodách (ale aj
nevýhodách) podnikania, naučia sa vnímať podnikateľské príležitosti a na základe svojho
nápadu si skúsia vypracovať podnikateľský plán. Ten na záver odprezentujú a získajú spätnú
väzbu ohľadne jeho realizovateľnosti. Tréningový program prebieha formou aktívneho
učenia a zážitkového učenia - rôznych aktivít, prezentácií, brainstormingu, skupinových úloh
či diskusií s hosťami – lokálnymi podnikateľmi, ktorí predstavia svoj podnikateľský príbeh a
ponúknu praktické tipy ohľadne podnikania na Slovensku. Absolvovanie tohto programu by
jeho účastníkom malo napomôcť k lepšiemu sebapoznaniu sa, k vytvoreniu kariérového
plánu v súlade s ich schopnosťami, záujmami a presvedčeniami, k lepšiemu vnímaniu
pracovných príležitostí pre sebarealizáciu, a to nielen formou zamestnania sa v nejakej
spoločnosti, ale napríklad aj formou samozamestnávania či založenia firmy. 

Vzhľadom na finančnú nenáročnosť realizácie programu je táto aktivita dlhodobo udržateľná 
a prenositeľná aj na iné univerzíty či stredné školy.

ÚVOD
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KĽÚČOVÉ
KOMPETENCIE
V Odporúčaní Rady EÚ o kľúčových kompetenciách z roku 2018 (COM, 2018/C 189/01)
je uvedených 8 kľúčových kompetencií súčasnosti, ktoré boli koncipované v kontexte
celoživotného vzdelávania. Ich rozvíjanie by malo prebiehať počas formálneho,
neformálneho vzdelávania, a tiež informálneho učenia sa. Kľúčové kompetencie sú
prenositeľné do osobného aj pracovného života, zvyšujú flexibilitu jedinca, čím sa stáva
uplatniteľnejším.
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osobná a sociálna kompetencia a schopnosť učiť sa

digitálna kompetencia 

matematická kompetencia a kompetencia vo
vede, v technológii a inžinierstve

občianska kompetencia 

podnikateľská kompetencia

kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia
a prejavu

viacjazyčnosť

gramotnosť



PODNIKATEĽSKÁ
KOMPETENCIA
V širšom kontexte je podnikateľská kompetencia chápaná ako prostriedok k sebanaplneniu,
aktívnemu občianstvu a kariérovým príležitostiam v časoch neistoty a rapídnych zmien. Zahŕňa
špecifické znalosti, schopnosti a postoje a „vzťahuje sa na schopnosť využívať príležitosti a
myšlienky a meniť ich na hodnoty pre ostatných. Je založená na tvorivosti, kritickom myslení a riešení
problémov, iniciatívnosti, vytrvalosti, ako aj schopnosti spolupracovať s cieľom plánovať a riadiť
projekty s kultúrnou, sociálnou alebo finančnou hodnotou.“ (COM, 2018/C 189/01, str. 11). V tzv.
EntreComp – Európskom rámci kompetencie k podnikavosti (Bacigalupo et al., 2016) sa
uvádza, že podnikateľská kompetencia je aplikovateľná do všetkých oblastí života a ľuďom
umožňuje podporovať svoj osobnostný rozvoj, aktívne prispievať k sociálnemu vývoju a
vstupovať na trh práce ako zamestnanec alebo samozamestnávateľ, resp. rozbehnúť
podnikanie, ktoré môže mať kultúrny, sociálny alebo komerčný význam. 

MYŠLIENKY A PRÍLEŽITOSTI

ZDROJE

REALIZÁCIA 
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myslieť eticky a udržateľne
vnímať príležitosti
hodnotiť nápady
kreativita
vízia

mobilizácia ostatných
zdroje na mobilizáciu
finančná a ekonomická
gramotnosť
motivácia a vytrvalosť
sebauvedomenie a sebaúčinnosť

iniciatívnosť
tímová práca
plánovanie a manažment
učenie sa prostredníctvom skúsenosti
zvládanie nejednoznačnosti, neistoty, rizika

ŠTRUKTÚRA PODNIKATLSKEJ KOMPETENCIE PODĽA EURÓPSKEHO RÁMCA



rámec

širší
 V širšom zmysle ide o tzv. výchovu k podnikavosti (entreprising

education), ktorá je chápaná ako formovanie ľudí viac na príležitosť
orientovaných, samostatnejších, kreatívnejších, proaktívnejších a

inovatívnejších. Jej cieľom je vybaviť jedinca myslením a schopnosťami, ktoré
mu budú umožňovať efektívnejšie reagovať na príležitosti. Jej výsledkom je

aplikácia kreatívnych nápadov a inovácii do praktického života. 
 
 

V užšom význame je podnikateľské vzdelávanie (entrepreneurship
education) podnecovanie jedincov k rozbehnutiu vlastného podnikania. Jeho
cieľom je rozvoj podnikateľského myslenia a schopností, ktoré jedinci využijú

v špecifickom kontexte, a to na zakladanie nových firiem, rozvoj a rast už
existujúceho biznisu, alebo kreovanie podnikateľskej organizácie.

 
 

rámec

užší

je kľúčová pre všetkých študentov, podporujúca
osobnostný rozvoj, aktívne občianstvo, sociálnu
inklúziu a zamestnateľnosť.

rozvíjať kariérovú adaptabilitu študentov, teda  vôľu a schopnosť riadiť svoj
pracovný život“ a zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry

zvyšovať povedomie študentov o podnikaní ako možnej profesnej voľbe

rozvíjať podnikavosť ako kľúčovú kompetenciu 21. storočia

Rozvoj podnikateľskej kompetencie

Ako sa uvádza v dokumente Výchova k podnikateľstvu (Európska komisia/EACEA/Eurydice,
2016, str.19) podnikateľská kompetencia je: „kľúčová pre všetkých študentov, podporujúca
osobnostný rozvoj, aktívne občianstvo, sociálnu inklúziu a zamestnateľnosť. Je relevantná v
rámci celého procesu celoživotného vzdelávania a pre všetky formy vzdelávania a prípravy
(formálne, neformálne a informálne).“

Preto vznikol tréningový program pre vysokoškolských študentov, ktorý má za cieľ:
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Podľa Kamovich a Foss (2017, s. 1)

PODNIKATEĽSKÁ
KOMPETENCIA



"Súčasťou

jednotlivých

modulov by okrem

facilitátora mali

byť aj prizvaní

hostia, napr.

lokálni

podnikatelia, či

odborníci v oblasti

financií či

právnych

aspektov

podnikania."

Facilitátor/ka
vedie tréningový program ako proces,  
zohľadňuje špecifiká skupiny, sleduje
časový rozsah, ciele a výstupy
jednotlivých modulov, ktoré majú byť
dosiahnuté. Jeho/jej úlohou je taktiež
podporovať skupinovú dynamiku,
vyvážene zapájať jednotlivých
účastníkov a vytvárať priateľskú
atmosféru.

Podnikateľ/ka
do programu vstupuje ako človek  
z praxe, ktorého úlohou je zreálniť
podnikanie, predstaviť svoj
podnikateľský príbeh a inšpirovať
účastníkov. 

Expert/ka
by mal/a byť  do programu prizvaný/á
prednášať o  špecifických odborných
témach ako právne či finančné
aspekty podnikania.

LEKTORI
Vzdelávanie v oblasti podnikania je viac ako len príprava na podnikanie. Jeho cieľom je
rozvíjať podnikateľské postoje, zručnosti a vedomosti, vďaka ktorým jeho účastníci
„premenia svoje nápady na skutky.
Lektori nemôžu učiť o podnikateľskom duchu, pokiaľ ho sami nemajú. Lektori rozvoja
podnikateľskej kompetencie sú zapálení pre učenie. Sú inšpiratívni, otvorení rôznosti
názorov a sebavedomí, flexibilní a zodpovední. Sú dobrými poslucháčmi, vedia využívať a
predať nápady a vedia pracovať so zameraním na študenta a činnosť. Sú tímovými hráčmi
a majú dobrú sieť kontaktov. Snažia sa preklenúť medzeru medzi vzdelávaním a
hospodárstvom a do výučby sa snažia zapojiť externých odborníkov; zameriavajú sa na
skúsenosti zo skutočného života. 
V tréningovom programe Podnikni niečo! hrá dôležitú rolu ako facilitátor, tak prizvaní
hostia - podnikatelia, či experti, ktorí by mali byť súčasťou jednotlivých modulov.
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Tréningový program Podnikni niečo! je štrukturovaný do 7 modulov (+1 voliteľný), každý v
trvaní 120 minút. Jednotlivé moduly tréningového programu sú zostavené ako akýsi úvod
do podnikania - od zhodnotenia vlastného potenciálu pre podnikanie, cez identifikovanie a
analýzu potenciálu podnikateľského nápadu, až po vytvorenie podnikateľského plánu a jeho
prezentáciu. 
Program je zostavený tak, že kombinuje tradičný prístup k vzdelávaniu (prednáška,
prezentácia) vyvážene s aktívnym prístupom (tímová práca, brainstorming, prípadové
štúdie), kde facilitátor kladie hlavný dôraz na aktivitu študentov, produktívne myslenie a ich
samostatnosť. Tréningový program bol vytvorený pre menšiu skupinu študentov (6-10),
tak aby bola zachovaná skupinová dynamika a možnosť intenzívnej interakcie medzi
študentmi a podnikateľmi, či odborníkmi.

ŠTRUKTÚRA
PROGRAMU
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1.

zamestnanec 
vs

 podnikateľ
 

2.
osobnosť

 podnikateľa

3. 
podnikateľské 

príležitosti

6. 
podnikateľský

plán

4. 
právne aspekty

podnikania

5. 
ekonomické

aspekty
podnikania

7.
záverečné 

vyhodnotenie
 nápadov

 
VOLITEĽNÝ:
návšteva 
lokálnej 

firmy



Hlavný cieľ modulu:  formou individuálnych alebo skupinových aktivít uvažovať o rozdieloch
v rolách zamestnanca a podnikateľa, o výhodách a nevýhodách jednotlivých foriem pracovnej
sebarealizácie a na základe aktivít rozvíjajúcich sebapoznanie zistiť, ktorá im vyhovuje viac.

Aktivita Cieľ technikyTrvanie

ÚVODNÉ 
SLOVO

Predstavenie a krátky
popis programu,

popis cieľov, trvania
atď. Definovanie

pravidiel programu.

15 
minút

MODUL 1
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Popis aktivity Typ aktivity

Úvodný
monológ
lektorov

Spoznať
lektorov a oboznámiť

sa priebehom a
cieľmi programu.

VIZITKA

Každý
účastník dostane

papier a jeho úlohou
je vytvoriť o sebe

poster s použitím slov,
obrázkov a symbolov.

25
minút

Spoznať
sa navzájom.

Individuálna
aktivita spojená

s elevator
speech o sebe.

ZAMESTNANEC
VS PODNIKATEĽ

MÝTY

PAUZA

PODNIKATEĽ/KA
O ZAMESTNANÍ
A PODNIKANÍ

IKIGAI

Podnikateľ alebo
zamestnanec ?

10
minút

Dotazník -
Príloha1

Pochopiť
odlišnú rolu

zamestnanca a
podnikateľa

Prezentácia
najväčších mýtov o

podnikaní.

10
minút

Prezentácia
Príloha 2

Vyvrátenie
mýtov o podnikaní

10
minút

Podnikateľ hovorí o
vlastnej skúsenosti 
so zamestnaním aj s

podnikaním +
diskusia.

50
minút

Skupinová
diskusia

Oboznámiť sa s
pohľadom

podnikateľov na
podnikanie v

závislosti od témy
modulu.

Úloha na doma
-

Príloha 3

Nájdenie vhodnej
oblasti pre

sebarealizáciu

Účastníci zisťujú
oblasť, v ktorej by
mohli podnikať.

Krátky oddych

ZAMESTNANEC VS. PODNIKATEĽ  



Aktivita Cieľ technikyTrvanie

ÚVODNÉ 
SLOVO

Privítanie lektormi,
pripomenutie

predošlých modulov a
predstavenie obsahu

nasledujúceho
modulu

5 
minút

MODUL 2
Hlavný cieľ modulu:  je spoznať charakteristiky typické pre podnikavých ľudí a tiež posúdiť
vlastný podnikateľský potenciál.
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Popis aktivity Typ aktivity

Úvodný
monológ 

lektora

Oboznámiť sa
priebehom a cieľmi

modulu

PREDAJ 
PERO

Účastníci majú za úlohu
predať/vymeniť pero v

rámci areálu školy.
Účastník s najvyššou
zinkasovanou sumou

vyhráva.

20
minút

Otestovať
úroveň 

podnikavosti.

Súťaž
+ reflexia

PROFIL
PODNIKATEĽA

DOTAZNÍK
PODNIKATEĽSKÝ
KVOCIENT

PAUZA

HOSŤ/KA
PODNIKATEĽ/KA

Popis
charakteristík

úspěšného podnikateľa
na základe výskumných

zistení.

5
minút

Prezentácia
- Príloha 4

Zistiť, aké vlastnosti 
má podnikateľ/ka a

pomáhajú mu/jej
uspieť.

Účastníci vyplnia 
 dotazník, ktorý

zisťuje úroveň ich
podnikateľského

potenciálu

10
minút

Dotazník -
Príloha 5

Zistiť
vlastný potenciál na

podnikanie.

10 minút

Hosť a študenti
spoločne diskutujú 

o tom, kde a ako
podnikateľ využíva

jednotlivé vlastnosti.

50
minút

Skupinová
diskusia

Oboznámiť sa 
s pohľadom

podnikateľov 
na podnikanie v

závislosti od témy
modulu.

Krátky oddych

OSOBNOSŤ PODNIKATEĽA  

AKÝ JE TO
PODNIKAVÝ
ČLOVEK?

20
minút

Brainstorming
+

flipchart

Objasnenie
kľúčových

charakteristík
podnikateľa

Účastníci spoločne
uvažujú. Ktoré

vlastnosti vystihujú
podnikateľa?



Aktivita Cieľ technikyTrvanie

ÚVODNÉ 
SLOVO

Privítanie lektormi,
pripomenutie

predošlých modulov a
predstavenie obsahu

nasledujúceho
modulu

5 
minút

MODUL 3
Hlavný cieľ modulu: naučiť sa vnímať a využívať rôzne zdroje podnikateľských príležitostí a
odlíšiť dobrú príležitosť od zlej na základe aplikovania kritérií hodnotenia podnikateľskej
príležitosti.
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Popis aktivity Typ aktivity

Úvodný
monológ 

lektora

Oboznámiť sa
priebehom a cieľmi

modulu

VŠÍMANIE
SI   
 PRÍLEŽITOSTÍ

 Účastníci majú za
úlohu  brainstormovať
o tom, čo môžu  zlepšiť

v škole / v okolí.

20
minút

Zintenzívniť
všímanie si a

rozpoznávanie
príležitostí okolo seba

Skupinový
brainstorming

+
flipchart

KREATÍVNA
PLASTELÍNA

KRITÉRIÁ
HODNOTENIA
PODNIKATEĽSKEJ
PRÍLEŽITOSTI

PAUZA

HOSŤ/KA
PODNIKATEĽ/KA

REGISTER
PODNIKATEĽSKÝCH
PRÍLEŽITOSTÍ

Každá dvojica dostane
lyžicu a plastelínu, z
ktorých má vytvoriť
produkt. Následne
produkt prezentuje

skupine.

25
minút

Práca 
v dvojiciach

Cvičenie
na rozvíjanie

produkcie
originálnych

nápadov

Vysvetlenie rôznych
kritérií posudzovania

podnikateľských
príležitostí

5
minút

Prezentácia
Príloha 7

Uvedomiť si, že nie
všetky podnikateľské
nápady sú aj možné

podnikateľské
príležitosti.

10 minút

Hosť a študenti
spoločne diskutujú 

o tom, kde a ako
podnikateľ využíva

jednotlivé vlastnosti.

50
minút

Skupinová
diskusia

Oboznámiť sa 
s pohľadom

podnikateľov 
na podnikanie v

závislosti od témy
modulu.

Úloha na doma
Nájdenie vhodnej

príležitosti na
podnikanie

Zapisovanie
si príležitostí na podnikanie 

(minimálne 5)

Krátky oddych

PODNIKATEĽSKÉ PRÍLEŽITOSTI  

HĽADANIE 
 PODNIKATEĽSKÝCH
NÁPADOV

5
minút

Prezentácia
Príloha 6

Oboznámiť sa
s rôznymi možnosťami

nachádzania
príležitostí.

Rôzne zdroje
nápadov na
podnikanie.



Aktivita Cieľ technikyTrvanie

ÚVODNÉ 
SLOVO

Privítanie lektormi,
pripomenutie

predošlých modulov a
predstavenie obsahu

nasledujúceho
modulu

5 
minút

MODUL 4
Hlavný cieľ modulu: priblížiť podnikanie z právneho hľadiska, tak aby účastníci rozumeli
právam a povinnostiam vyplývajúcim z podnikateľskej činnosti, a aby vedeli zvoliť formu
podnikania a spôsob založenia živnosti resp. firmy.
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Popis aktivity Typ aktivity

Úvodný
monológ 

lektora

Prepájanie
jednotlivých modulov
– proces. Oboznámiť

sa priebehom a
cieľmi modulu

PRÁVNE
ASPEKTY
PODNIKANIA

Odborník hovorí o
základných právnych

aspektoch podnikania

90
minút

Pochopiť
právnu stránku

podnikania
Prednáška

EKONOMICKÉ
ASPEKTY
PODNIKANIA

PODNIKATEĽSKÝ
PLÁN

. 90
minút

Prednáška
Pochopiť

finančnú stránku
podnikania

Úloha na doma

Rozpracovať nápad
podľa štruktúry

podnikateľského
plánu.

Účastníci samostatne
pracujú na vlastnom

podnikateľskom
pláne.

PRÁVNE ASPEKTY PODNIKANIA  

PRIESTOR
NA OTÁZKY

25
minút

Diskusia
Možnosť klásť

ľubovoľné otázky.
Otázky,

postrehy účastníkov

ÚVODNÉ 
SLOVO

Privítanie lektormi, 
 predstavenie obsahu

nasledujúceho
modulu

5 
minút

Úvodný
monológ 

lektora

Oboznámiť sa
priebehom a cieľmi

modulu

MODUL 5
EKONOMICKÉ ASPEKTY PODNIKANIA  

Odborník hovorí o
základných

ekonomických 
aspektoch podnikania

Hlavný cieľ modulu: priblížiť témy ako získanie finančného kapitálu na rozbeh podnikania,
finančný plán, zisk vs. strata.

Aktivita Popis aktivity Trvanie Typ aktivity Cieľ techniky

PRIESTOR
NA OTÁZKY

Otázky,
postrehy účastníkov

25
minút

Diskusia
Možnosť klásť

ľubovoľné otázky.



Voliteľné: tento modul je vhodné doplniť
o možnosť individuálnej konzultácie
podnikateľského plánu s odborníkom.

Aktivita Cieľ technikyTrvanie

ÚVODNÉ 
SLOVO

Privítanie lektormi,
pripomenutie

predošlých modulov a
predstavenie obsahu

nasledujúceho modulu

5 
minút

MODUL 6
Hlavný cieľ modulu: predstaviť štruktúru podnikateľského plánu a jeho význam v procese
rozbiehania vlastného podnikania. Naučiť sa vypracovať vlastný podnikateľský plán.
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Popis aktivity Typ aktivity

Úvodný
monológ 

lektora

 Oboznámiť sa
priebehom a cieľmi

modulu

HOSŤ

Expert
na podnikateľské plány

hovorí o význame a
častiach podnikateľského

plánu.

90
minút

Pochopiť význam
podnikateľského plánu

pre začínajúcich
podnikateľov

Prednáška

TVORBA
VLASTNÉHO
PODNIKATEĽ.
PLÁNU

PAUZA

Účastníci
si tvoria podnikateľský
plán podľa štruktúry

prezentovanej v
module.

Úloha na doma

10 minút Krátky oddych

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN  

KVALITNÝ
BIZNIS PLÁN

15
minút

Práca v
dvojiciach so
skupinovou
reflexiou -
Príloha 8

Odlíšiť dobrý
podnikateľský  plán

od zle
vypracovaného.

Účastníci hodnotia
reálne podnikateľské

plány na základe
kritérií.

Vyskúšať si
vytvorenie vlastného

plánu.



Aktivita Cieľ technikyTrvanie

ÚVODNÉ 
SLOVO

Lektor oficiálne otvorí
modul a privíta

prítomných účastníkov i
hostí. Vhodné je i krátke

zhrnutie prgoramu

15 
minút

MODUL 7
Hlavný cieľ modulu: získať objektívny feedback na svoj podnikateľský nápad a podnikateľský
plán. Identifikácia najlepších nápadov, ktoré majú potenciál realizácie.
Súčasťou tohto modulu je komisia zložená z hostí - podnikateľov, expertov, prípadne môže
byť prizvaný i zástupca vedenia školy, či zástupca univerzitného start-up  centra.
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Popis aktivity Typ aktivity

Úvodný
monológ

lektora spojený 
s prezentáciou.

Oboznámiť sa s
priebehom Podnikni
niečo! a programom

záverečného modulu.

ELEVATOR
 PITCH 

Účastníci postupne
stručne prezentujú

svoj nápad pred
komisiou.

+ spätná väzba

100
minút

Odprezentovať
svoj

podnikateľský
nápad.

Individuálne
prezentácie
účastníkov.

VYHLÁSENIE
VÍŤAZA ZA
NAJLEPŠÍ
NÁPAD

Víťaz dostane malú
pozornosť podľa
výberu lektorov.

5
minút

Súťaž -
odovzdávanie

ceny

Oceniť najlepší
nápad

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE NÁPADOV

Po skončení môže nasledovať 
neformálne občerstvenie spojené networkingom.



EFEKTÍVNOSŤ
TRÉNINGOVÉHO
PROGRAMU

Kvantitatívny výskum
design kvázi experimentu - výskumný projekt pretest – posttest s
využitím experimentálnej a kontrolnej skupiny.
Meranie prebiehalo v troch fázach: pred intervencou,
bezprostredne po intervencii a s odstupom 3 mesiacov po skončení
intervencie (v prípade experimentálnej skupiny). Po zohľadnení
početnosti vzorky (N=14) sme sa na testovanie rozdielov v rámci a
medzi skupinami rozhodli využiť neparametrické štatistické testy.

a)

Z dôvodu komplexného zachytenia účinnosti tréningového programu sme sa rozhodli
využiť kombináciu kvantitatívneho a kvalitatívného prístupu, ktorý eliminuje
nevýhody, resp. limity jednotlivých prístupov. Tento prístup v rámci podnikateľského
vzdelávania je odporúčaný.

Kvalitatívny výskum
pološtrukturované individuálne rozhovory s účastníkmi programu
(N=6) po skončení tréningového programu.
Pre analýzu získaných kvalitatívnych dát sme zvolili metódu
kvalitatívnej obsahovej analýzy. Po uskutočnení pološtrukturovaných
rozhovorov sme realizovali doslovný prepis získaných audionahráviek
(so súhlasom participantov). Následne sme text analyzovali. Vopred
sme si stanovili kategórie, v rámci ktorých sme vytvárali kódy. Z
kategórii a ich jednotiek (kódov) sme následne vytvorili schému.

b)
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Experimentálna skupina: 
M1 (pretest) → I (intervencia) → M2 (posttest) →M3 (follow up) 

 
Kontrolná skupina: 

M4 (pretest) → bez intervencie → M5 (postest)

Premenné: podnikateľská komeptencia, kariérová adaptabilita, sebaúčinnosť



Kvantitatívny výskum
preukázal signifikantné zvýšenie všeobecnej sebaúčinnosti a
podnikateľskej aktivity študentov. Z našich zistení vyplýva, že
program zvyšuje sebaúčinnosť a podnikateľskú aktivitu jeho
účastníkov, ktoré sú v počiatkoch kariéry kľúčové. V prípade dvoch
účastníčok absolvovanie programu dokonca viedlo k rozbehnutiu
podnikateľskej kariéry. Tréningový program ale nemal
preukázateľný vplyv na zvýšenie vedomostí, schopností, či zmenu
postoja (i keď došlo k zvýšeniu priemerného skóre). Z kvalitatívnej
analýzy však vyplýva, že k týmto zmenám by dopomohlo
intenzívnejšie podnikateľské vzdelávanie. Je nevyhnutné, aby
podobné tréningové programy nefungovali izolovane, a aby mohli
študenti po ich ukončení pokračovať v ďalšom vzdelávaní 

a)

VÝSKUMNÉ
ZISTENIA

Limity: výskumný dizajn bol koncipovaný ako kvázi-experiment, a to z dôvodu
nenáhodného výberu výskumnej vzorky. Limitom je i veľkosť výskumnej vzorky.
Tréningový program bol vytvorený pre menšiu skupinu študentov, tak aby bola
zachovaná skupinová dynamika a možnosť intenzívnej interakcie medzi študentmi a
podnikateľmi, či odborníkmi. Tento limit sme sa snažili vykompenzovať realizáciou
kvantitatívnej i kvalitatívnej analýzy efektu tréningového programu.  Rovnako
podstatné je replikovať program v rôznych podmienkach, na rôznych vysokých, ale i
stredných školách a preukázať tak jeho účinnosť na väčšej vzorke.

Kvalitatívny výskum
Schému kódov uvádzame v Prílohe 9.
Autentické vyjadrenia účastníkov o tréningovom programe si môžete
prečítať na nasledujúcej strane.

b)
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Podrobné postupy, kroky analýzy efektívnosti tréningového programu a všetky
zistenia sú dostupné k nahliadnutiu v dizertačnej práci autorky (Kožárová, 2019).
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„Ja ten program hodnotím dobre, že bol dobre
prepracovaný a že je prínosný. Pokrýval veľa aspektov,

ktoré si pri podnikaní potrebujeme premyslieť. Na
každom stretnutí bolo niečo zaujímavé. Nemali sme

veľa teórie, na ktorej sedíš a počúvaš a ťa to nebaví a
chceš ísť domov. Tu by som ostal aj dlhšie. Výber ľudí

čo nám prednášali bol dobrý. Dokázali sme udržať
pozornosť dlho a na prednáškach toľko nevydržíme.“

Dmitro

„Počas tých modulov si človek naozaj
uvedomuje, či má na to tie schopnosti. To
nie je iba že vymyslím si a idem podnikať.
Alebo že ako veľa to obnáša tie prvé roky,
že možno ani spať nebudem. A som viac

rozhodnutá ísť do toho podnikania.
Predtým to bola taká myšlienka, že by

som mohla a teraz už je to rozhodnutie,
že chcem.
Natália“

„Podnikanie už nie je tak vzdialený
pojem ako bol predtým. Už mám

konkrétnejšie informácie a viem čo by
sa dalo a čo by som mohol, akým

smerom ísť a kde si to nájsť. Nie je to
taký strašiak, že je to obrovský risk.

Teraz je to skôr o tom, že podnikanie
má svoje výhody a nevýhody a cítim

sa trochu viac kompetentný, aby som
začal niečo robiť.“ 

Michal

„Projektu držím silno prsty do budúcna, 
je to hravá platforma, ako si svoje silné stránky 

a nápady môžu účastníci testovať v praxi.“ 
(Matúš Draganovský, SUVko Coaching s.r.o.)

 

„Bolo to super z toho
hľadiska, že som

trochu viac zatriedil
ten biznis do určitých

medzí. Nie je to tak
široký pojem. Viem si

reálne predstaviť čo to
obnáša, aké

charakteristiky by mal
ten človek mať a čo

všetko by som musel
spraviť, ak by som to

chcel rozbehnúť.“
Rasťo

FEEDBACK

„Program hodnotím ako vysoko prospešný pre
rozvoj mladých ľudí, ktorí majú záujem o

podnikanie. Na finálnej prezentácii projektov,
bolo vidieť vysokú kreativitu a inovatívne

nápady jednotlivcov." 
Michal Podracký, Klenoty Hematit

„Som fanúšikom takýchto 
projektov a patrí Vám môj obdiv! 

Zaujímavá bola aj kreativita a spracovanie
jednotlivých biznis plánov. Verím, že sa

niektoré aj podarí realizovať.“ 
Martin Gduľa, Partners Group



"V prípade, že sa rozhodnete

realizovať Podnikni niečo! na Vašej

škole, kontaktujte ma a rada Vám

s realizáciou pomôžem."

 

Program zvyšuje povedomie študentov o podnikaní ako možnej profesnej voľbe, napomáha
účastníkom k lepšiemu sebaspoznaniu sa, k vytvoreniu kariérového plánu v súlade s ich
schopnosťami, záujmami a presvedčeniami, k lepšiemu vnímaniu pracovných príležitostí.
Podnecuje aktivitu a zvyšuje sebaúčinnosť študentov pri dosahovaní svojich cieľov.
Výsledky analýzy účinnosti tréningového programu indikujú, že tento typ vzdelávania /
kariérového rozvoja by mohol predstavovať vhodnú platformu, v rámci ktorej je možné
rozvíjať podnikateľskú kompetenciu a podporovať tak kariérovú adaptabilitu študentov.

Kontakt
Mgr. Zuzana Kožárová, PhD.
Kariérová poradkyňa
Univerzitné poradenské centrum
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

zuzana.kozarova@unipoc.sk
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ZÁVER

Zuzana (autorka)
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Je výrok pravdivý?

 

1. Podnikateľ je pánom svojho času.  

2. Zamestnanec má presne stanovený pracovný čas, podnikateľ si ho stanovuje sám.  

3. Podnikateľ pracuje oveľa menej ako zamestnanec.  

4. Podnikateľ si môže dovoliť dovolenku kedykoľvek.  

5. Podnikateľ pracuje 12 hodín denne, sedem dní v týždni.  

6. Podnikateľ má menší zárobok ako zamestnanec.  

7. Začínajúci podnikatelia zarábajú viac ako začínajúci zamestnanci.  

8. Zamestnanec zarába aj počas dovolenky.  

9. Zárobok zamestnanca môže byť vysoký, ale má určitý strop.  

10. Zárobok podnikateľa nemá žiadne hranice.  

11. Podnikateľa nemôže nikto vyhodiť, zamestnanca áno.  

12. Podnikateľ nemá istejší zárobok ako zamestnanec.  

13. Jedinou istotou zamestnanca je mesačná výpovedná doba a odstupné  

14. Podnikatelia majú viac zdrojov zárobku, zamestnanci len jeden.  

15. Podnikatelia vedia lepšie ovplyvniť svoju budúcnosť.  

16. Podnikateľ má menšiu zodpovednosť ako zamestnanec.  

17. Podnikateľ riskuje celé svoje podnikanie (v prípade živnosti aj súkromný majetok).  

18. Zamestnanec je zodpovedný za svoje chyby len do určitej výšky svojho príjmu.  

19. Podnikateľ nezodpovedá za svojich zamestnancov.  

20. Ak sa podnikateľ nesprávne rozhodne, môže prísť o všetko.  

PRÍLOHA 1 - TEST - ZAMESTNANEC VS PODNIKATEĽ

Áno             Nie 

VYHODNOTENIE: 
1Á, 2Á, 3N, 4N,5Á, 6Á, 7N, 8Á, 9,Á, 10Á,11Á,12Á, 13N, 14Á, 15Á, 16N, 17Á, 18Á, 19N,20Á                       

Čas
Zamestnanci majú presne určený pracovný čas, čas na obed a dĺžku dovolenky. Podnikatelia o svojom čase

rozhodujú sami. No najmä v začiatkoch svojho podnikania pracujú často oveľa dlhšie ako zamestnanci.
Zárobok

Zamestnanci získavajú určitú výšku zárobku okamžite pri nástupe do zamestnania. Podnikatelia začínajú od nuly a
zo začiatku je ich zárobok väčšinou nižší ako zárobok zamestnancov. Ak je podnikateľ úspešný, tak jeho zárobok

môže byť až niekoľkonásobne vyšší ako zárobok zamestnanca. 
Riziko a zodpovednosť

Podnikatelia riskujú viac a majú väčšiu zodpovednosť ako zamestnanci. Zamestnanec riskuje len určitú časť svojho
zárobku, podnikateľ riskuje celé svoje podnikanie a v prípade živnostníkov aj celý svoj súkromný majetok.

Podnikateľ naviac zodpovedá aj za chyby svojich zamestnancov, ktorým nevie predísť.
Istota

Jedinou istotou zamestnanca je výpovedná doba a odstupné. Podnikateľ má väčšiu istotu, pretože svoje príjmy
získava od niekoľkých zákazníkov a nielen od jedného. Zamestnanec má len jediný zdroj zárobku – svojho

zamestnávateľa.

Zdroj: Kvalitní v škole-úspešní v živote



Žiadne podnikateľské gény
neexistujú. Rolu v úspešnom

podnikaní zohrávajú
predovšetkým schopnosti
človeka, vôľa a zapálenie.

Niektoré typy podnikania
nevyžadujú vysoký vstupný
kapitál. V prípade, že áno,

pomôže spojiť sa 
so správnymi ľuďmi, nájsť

anjelského investora alebo
využiť crowdfunding.

Stále existujú tzv. diery na
trhu, niekedy stačí dokonca
okopírovať nápad, ktorý už

funguje v zahraničí. A čo tak
franchising? Možností ako

začať podnikať je veľa.

Podnikateľ/ka by si mal/a vždy
vypracovať podnikateľský plán.
Užitočný je aj v prípade žiadosti

o poskytnutie úveru.

Aby človek mohol začať
podnikať, potrebuje

originálny nápad, ale
všetky nápady sú už

vyčerpané.

PRÍLOHA 2 - MÝTY O PODNIKANÍ

Ak je človek dobrý
zamestnanec, bude aj

dobrý podnikateľ.

Niekomu viac vyhovuje
zamestnanie, niekomu zas

podnikanie. 

V drvivej väčšine prípadov
začne podnikanie generovať
zisky až po pár mesiacoch.

Pred začatím podnikania 
nie je nutné vytvoriť si

podnikateľský plán.

Človek sa musí narodiť
podnikateľom.

Na podnikanie je nutný vysoký
vstupný kapitál.

Podnikanie prináša zisk od
1.mesiaca.

MÝTUS FAKT



PRÍLOHA 3 - IKIGAI

IKIGAI

Čo máš rád/a?

Čo svet 
potrebuje?

V čom si 
dobrý/á?

Za čo si platený/á?

Úlohou účastníkov je odpovoedať si na všetky 4 otázky
a zistiť svoje "IKIGAI".



PRÍLOHA 4 - OSOBNOSTNÉ CHARAKTERISTIKY
ÚSPEŠNÉHO PODNIKATEĽA

Zdroj: 
Robles, L. Zárraga-Rodríguez, M. (2015). Key Competencies for Entrepreneurship. In Procedia Economics and

Finance 23, pp. 828 – 832.

Schopnosť nájsť užitočné informácie
súvisiace s podnikaním, ktoré poslúžia k

úspešnému riešeniu problému.

NETWORKING (SIEŤOVANIE)
Schopnosť vytvárať a udržiavať kontakty s

cieľom využiť ich pri dosahovaní
podnikateľských cieľov. 

DYNAMIKA, ADAPTABILITA 

Schopnosť  reagovať na zmeny,
prispôsobiť sa a kontinuálne

pracovať za meniacich sa
podmienok s rôznymi partnermi.

INOVATÍVNOSŤ  
Schopnosť vytvárať originálne,
nečakané a vhodné (užitočné)

produkty či služby s ohľadom na
dopyt na trhu. 

Schopnosť viesť ľudí určitým
smerom a vytvárať atmosféru

energickosti, záväzku a lojality,
chuť nasledovať a dosahovať

ciele. Dávanie a prijímanie
feedbacku. 

TOLERANCIA VOČI RIZIKU
Schopnosť robiť rozhodnutia

aj v neurčitých a neistých
podmienkach / situáciách a

ovládať svoje emócie

AUTONÓMIA
Schopnosť

rozhodovať sa
nezávisle a prijať
zodpovednosť za

dané rozhodnutie 

VYHĽADÁVANIE A ANALÝZA INFORMÁCII

KVALITA PRÁCE 
Schopnosť pracovať intenzívne s cieľom dosiahnuť ciele

a neustále sa zlepšovať / rozvíjať.

KOMUNIKAČNÉ SCHOPNOSTI

Schopnosť počúvať, pýtať sa, vyjadrovať myšlienky. 

SEBAVEDOMIE / SEBAISTOTA 

Schopnosť sebaisto prijímať nové výzvy. 

INICIATÍVA 
Akčnosť, vytáranie a

využívanie príležitostí.

LEADERSHIP 

SEBAKONTROLA 
Schopnosť ovládať
svoje prežívanie a
poznanie svojich

limitov. 

ORIENTÁCIA NA VÝSLEDKY 
Schopnosť plánovať a dosahovať (realistické) ciele. 

VYJEDNÁVANIE 
Schopnosť viesť diskusiu

a vytvárať atmosféru
spolupráce

RIEŠENIE PROBLÉMOV 
Schopnosť flexibilne vyhodnocovať

problematické situácie a zvládnuť ich.



1. Bol niektorý z Vašich rodičov podnikateľ? 

2. Boli ste dobrým žiakom? 

3. Radi ste sa na škole zúčastňovali skupinových podujatí ako napr. kolektívne športy,     

záujmové krúžky a pod.?

4. Uprednostňovali ste samotu, keď ste boli mladistvý? 

5. Zarábali ste si nejakým podnikaním peniaze, keď ste boli dieťa (na ZŠ/SŠ), napr.

doučovali ste, predávali ste svoje výrobky a pod.? 

6. Boli ste vzdorovité dieťa? 

7. Boli ste opatrný v mladistvom veku (na ZŠ/SŠ)?

8. Boli ste v mladom veku odvážny, mali ste radi dobrodružstvá?

9. Znamená pre Vás mienka iných ľudí veľa? 

10. Bolo by pre Vás silným motívom pre založenie podniku zmena dennej rutiny? 

11. Ste ochotný pracovať aj dlho do noci? 

12. Ste ochotný v prípade potreby pracovať tak dlho, ako je to potrebné, aj bez

dostatočného spánku? 

13. Ak úspešne dokončíte jeden projekt, začínate hneď pracovať na ďalšom projekte? 

14. Ste ochotný venovať svoje úspory na založenie podniku? 

15. Ste ochotný si požičať na založenie podniku peniaze?

16. Ak by ste ako podnikateľ skrachovali, snažili by ste sa okamžite založiť nový

podnik? 

17. Ak by ste ako podnikateľ skrachovali, snažili by ste si nájsť stále zamestnanie ako

zamestnanec? 

18. Myslíte si, že byť podnikateľom je riziko?  

19. Píšete si svoje ciele, čo chcete urobiť, dosiahnuť?  

20. Myslíte si, že viete dobre zaobchádzať s peniazmi?  

21. Ľahko sa začnete nudiť? 

22. Ste optimista?

PRÍLOHA 5 - DOTAZNÍK PODNIKATEĽSKÝ KVOCIENT

Áno           Nie 

Turek,2005



VYHODNOTENIE:
 

Skórovanie jednotlivých otázok kvízu:
 

1. áno + 1 bod, - 1 bod;
2. áno + 4 body, nie -4 body; 
3. áno + 1 bod, nie -1 bod; 
4. áno + 1 bod; nie - 1 bod; 

5. áno + 2 body; nie - 2 body; 
6. áno + 1 bod; nie - 1 bod; 

7. áno - 4 body; nie + 4 body; 
8. áno + 4 body; nie - 4 body; 
9. áno - 1 bod; nie + 1 bod; 

10. áno + 2 body; nie - 2 body; .
11. áno + 2 body; nie - 2 body; 
12. áno + 4 body; nie - 4 body;
13. áno + 2 body; nie - 2 body; 
14. áno + 2 body; nie - 2 body; 
15. áno + 2 body; nie - 2 body;
16. áno + 4 body; nie - 4 body; 

17. áno - 1 bod; nie + 1 bod;
18. áno - 2 body; nie + 2 body;
19. áno + 1 bod; nie - 1 bod; 

20. áno + 2 body; nie - 2 body; 
21. áno + 2 body; nie - 2 body; 
22. áno + 2 body; nie - 2 body; 

 
 

Výsledné skóre:
(Váš podnikateľský kvocient EQ)

+ 35 bodov a viac:
Máte k úspešnému podnikaniu všetky predpoklady. Môžete dosiahnuť v podnikaní

mimoriadne úspechy.
+15 až + 34 bodov:

Váš talent, Vaše schopnosti Vám dávajú dobrú šancu stať sa úspešným podnikateľom.
Pokiaľ zatiaľ nepodnikáte, skúste to.

0 až + 14 bodov:
Môžete byť v podnikaní úspešný, ak si osvojíte potrebné zručnosti a budete sa v

oblasti podnikania vzdelávať.
-1 až - 15 bodov:

Môžete síce v podnikaní aj uspieť, ale budete sa musieť mimoriadne snažiť, aby
ste kompenzovali svoje nedostatky a vyrovnali sa tým, ktorí majú na podnikanie

lepšie predpoklady.
-16 až - 43 bodov:

Vaše predpoklady, Váš talent Vás predurčujú robiť niečo iné ako podnikať.
Neodporúčame Vám podnikať.

 
 

      



Vo výskumných tímoch v
komerčnej no najmä vo verejnej
sfére vzniká množstvo výstupov,

z ktorých niektoré majú aj
potenciál komerčného využitia.

Môže ísť o zásadný technologický
objav ale aj menšie zlepšenie

existujúceho riešenia.  
Ďalšou možnosťou je prenesenie

existujúcich technológií a ich
využitie v nových oblastiach.

Ďalším zdrojom nápadov môžu byť
rozhovory s príbuznými, priateľmi

alebo známymi, pri ktorých zo
vzájomnej interakcie ohľadom
nápadov, problémov, potrieb,

skúseností, riešení či postrehov
môže vzísť nápad na možné

podnikanie. Nápady na
nové riešenia existujúcich

problémov pritom často vznikajú
najmä v prípadoch, keď sú v
konfrontácii ľudia s rôznymi

skúsenosťami a profesijným či
vzdelanostným profilom. Dochádza

totiž k spojeniu dovtedy
neprepojených perspektív.

Nápady na možné podnikanie
môžu vzniknúť aj ako reakcia

na nové regulácie či legislatívne
požiadavky (napríklad na

vybavenie prevádzky,
vypracovanie smerníc a

postupov, školenie pracovníkov
a pod.). Subjekty, ktorých sa to

týka, často potrebujú na
splnenie regulačných či

legislatívnych požiadaviek
využiť produkty

a služby dodávateľov, čím sa
otvára nový a navyše 

(v danom čase) 
garantovaný trh. 

Ďalším zdrojom nápadu je, aj bez priamej pracovnej
skúsenosti, inšpirácia už existujúcim podnikaním v oblasti

alebo s produktom, ktoré nás zaujmú, prípadne kde
vidíme rastúci trh, z ktorého by sme si vedeli „ukrojiť“ svoj

podiel. Takéto formy vstupu do biznisu môžu zahŕňať
napríklad prinesenie biznisu fungujúceho v zahraničí na

domáci trh, kde ešte podobné riešenie nie je, alebo
napríklad franchising či imitáciu.

Vlastné vzdelanie a expertízu
možno niekedy taktiež
premeniť na znalosti a
zručnosti, ktoré možno
„predať“, čo býva tiež

východiskom pre
podnikateľský nápad. Často

totiž na trhu existujú
subjekty, ktoré potrebujú
poradenstvo či expertízu

rôznych oblastiach. 

Na internete možno nájsť
niekoľko (predovšetkým

zahraničných) stránok, kde ľudia
zverejňujú svoje podnikateľské

nápady (ktoré z rôznych
dôvodov nechcú alebo nevedia

sami realizovať, prípadne pre ne
hľadajú investorov) alebo

nápady na produkty či služby,
ktoré by radi na trhu videli.

PRÍLOHA 6 - ZDROJE PODNIKATEĽSKÉHO NÁPADU

Zákazníci Iní podnikatelia

Existujúce spoločnosti
a produkty/služby

Výskum, vývoj,
nová technológia

Vládne nariadenia a
politika (regulácie /

nariadenia)
Iné 

(rodina a priatelia,
zamestnanci)

Vzdelanie a expertíza

Podnetom ako robiť veci inak, s
ktorým sa človek stretne najmä v

rámci svojej pracovnej skúsenosti,
býva nespokojnosť zákazníkov s

aktuálnym riešením ich problémov či
potrieb. Načúvaním zákazníkom (či
už prirodzene a neformálne alebo s

využívaním systematických a
formalizovaných techník a postupov),

správnym pochopením ich
problémov a potrieb, a hľadaním

inovatívnych riešení možno prísť k
cenným podnikateľským nápadom. 

Zdroj: Holienka, Podnikanie: Podnikavosť, tvorba a rozvoj podnikateľských nápadov a príležitostí. 2018

Viacero ľudí postupne nájde
spôsob, ako svoje hobby alebo
osobný záujem, pre ktoré majú

vášeň a v ktorých sa chcú
realizovať, premeniť na

podnikanie. Pokiaľ sa človek v
nejakej oblasti dlho a so záujmom

pohybuje, získava množstvo
skúseností, vedomostí, expertízu

a tiež kontakty na podobne
zameraných ľudí. V dôsledku toho

môže časom prísť podnet k
nápadu na možné podnikanie.

Hobby alebo 
osobný záujem



Úžitok pre zákazníka
Zárukou trhového úspechu je spokojný zákazník, nie technicky dokonalý produkt.

Zákazníci kupujú produkt, pretože chcú uspokojiť svoje potreby alebo vyriešiť
nejaký problém. Teda základnou otázkou úspešného podnikateľského nápadu je 

Ktoré potreby bude produkt/služba uspokojovať?

 
Trhový potenciál 

Hľadá odpoveď na otázky: „Aký veľký je trh? Kto bude koncovým zákazníkom? Komu
bude možné produkciu predať?“  Analýza trhového potenciálu plynule nadväzuje na
predchádzajúci bod. Podnikateľský nápad má ekonomický zmysel vtedy, ak preň

existuje dostatočne veľký trh.

 
Potreba zdrojov

Je odpoveďou na otázky: „Je toto nápad pre nás? Budeme mať prostriedky na
dokončenie vývoja výrobku a na jeho efektívnu výrobu?“  Najčastejšia príčina

neúspechu malých firiem je v tom, že začali realizovať podnikateľské projekty, na
ktoré nemali dostatok zdrojov.

 
Ekonomická efektívnosť

Je potrebné si ujasniť ako bude produkt zarábať.
Tržby väčšiny produktov pochádzajú priamo od zákazníkov, v niektorých prípadoch
však môže byť poskytovaný zadarmo, pričom tržby môžu pochádzať napríklad od
inzerentov. Táto časť dáva odpoveď na otázku: „Aký obrat dosiahneme? Oplatí sa

nápad realizovať? Dosiahneme potrebnú mieru zisku a návratnosti kapitálu?“ Analýza
potenciálnej ekonomickej efektívnosti je založená na štandardných metódach

finančného riadenia.

 
Konkurencieschopnosť

Tento typ pohľadu dáva odpoveď na otázku: „Budeme mať pri realizácii nápadu
nejaké konkurenčné výhody, resp. nevýhody?“ Konkurentom je ten, kto ponúka na
príslušnom trhu podobné výrobky alebo služby (uspokojuje potreby rovnakých

zákazníkov). Obvykle sa hodnotia traja najdôležitejší konkurenti podľa podielu na
trhu, úrovne výrobkov a potenciálnych zdrojov.

 
Riziko

Dôležitým aspektom tejto časti je nielen identifikácia rizikových faktorov, ale aj
definovanie spôsobov, ako sa im vyhnúť, resp. ich eliminovať. Je potrebné

zodpovedať si otázku: Aké riziká prináša moje budúce podnikanie?

PRÍLOHA 7 - HODNOTENIE PODNIKATEĽSKÝCH PRÍLEŽITOSTÍ

Zdroj:  podnikajte.sk

Na všetky otázky uvedené nižšie by mali účastníci pri posudzovaní svojho nápadu odpovedať.



1.Názov projektu: Vzdelávanie
Popis produktu, resp. služby. Aký zákaznícky problém/potrebu riešite?  Ľudia podľa nášho
prieskumu vyhľadávajú kurzy najmä cez Google, odporúčania a referencie. Neexistuje
etablovaný nástroj na ich vyhľadávanie a selektovanie kurzov, akým je napríklad Profesia.sk na
pracovnom trhu. Predpokladáme, že dopyt po vzdelávaní bude narastať. Tiež rastie dopyt po
kvalite, ale zatiaľ neexistuje nástroj na vyselektovanie kvalitných kurzov. 

Ako bude Váš projekt zarábať?   Najspravodlivejší model, ktorý zároveň dokáže naplno využiť
potenciál trhu a zohľadniť jeho diverzitu, je systém založený na províziách za prihlásených
účastníkov (na kurzy, konferencie, a pod.). Výška provízie sa bude odvíjať o výšky účastníckeho
poplatku. Časť ponúk spoplatnená nebude. Ďalšia časť príjmov bude pochádzať z realizácie
reklamných kampaní a iných vecí.

Aký veľký je Váš potenciálny trh? Kto sú Vaši zákazníci? Podľa našich analýz existujú na
slovenskom trhu asi stovky firiem s väčšou ponukou vzdelávania (viac ako 5 kurzov), ktoré
ponúkajú dohromady do 10 tis. ponúk. Hlavným segmentom marketingovej komunikácie budú
ľudia s vyšším vzdelaním vo veku 25-50 rokov, ktorí chcú profesionálne rásť. Ide o skupinu,
ktorá sa najčastejšie vzdeláva. 

Kto sú Vaši konkurenti? Education.sk (skolenia.sk, kurzy.sk, konferencie.sk,...) je lídrom na
trhu. Ťaží z dobrej siete webov, domén a postavenia v Google. Eduworld.sk- ide skôr o
magazín, kde sa dajú nájsť aj ponuky kurzov. Potom je tu niekoľko portálov bez väčších
úspechov v tejto oblasti (Lektors.sk, atď) a niekoľko obsahovo príbuzných webov (portalvs,
kamdomesta).

V čom spočíva inovatívnosť a originalita Vášho projektu/myšlienky? Všetky vzdelávacie
ponuky na jednom mieste, vrátane typov vzdelávania, ktoré nemá ani konkurencia. Cieľom je
vytvoriť silnú značku, ktorá bude spájaná s celoživotným vzdelávaním - Pomocou recenzií a
ratingov vyselektujeme najkvalitnejšie kurzy. 

Realizačný tím: XX osoba Zaoberá sa školstvom. Má niekoľkoročné skúsenosti z tejto oblasti.
XX osoba sa venuje sa informačným technológiám, v ostatnom čase programovaniu najmä
webov.  XX osoba je študent Fakulty elektrotechniky a informatiky. Niekoľkoročné skúsenosti s
webovými technológiami    XX osoba je konzultant, ktorý podniká viac ako 10 rokov v oblasti
reklamy a marketingu a viac ako 8 rokov aj v online biznise.

Aký objem financií potrebujete na realizáciu Vášho projektu? 15 000 eur.

Na aký účel by ste tieto peniaze použili? Dokončenie portálu - grafika, SEO, časť
programovania: 3 tis. eur, Marketing - reklamná kampaň, tvorba videí, článkov: 12 tis. eur  
Štádium realizácie projektu: ideový zámer a začatý vývoj produktu.

PRÍLOHA 8 - HODNOTENIE PODNIKATEĽSKÝCH PLÁNOV

V tejto aktivite majú účastníci za úlohu odhadnúť kvalitu vypracovaných podnikateľských
plánov, a teda tipnúť si pri každom projekte počet udelených bodov (rozpätie 1-100).

Svoj tip musia taktiež zdôvodniť.

Hodnotenie: 82 CANVAS bodov (vysoké hodnotenie)



2.Názov projektu: POČÚVANIE

Popis produktu, resp. služby. Aký zákaznícky problém/potrebu riešite? Hlavnou ľudskou
potrebou je byť v kontakte (četovať) s inými a súťažiť (zabaviť sa). Používatelia získajú
bezplatný prístup do služby Slouchat, kde prostredníctvom četu s inými používateľmi je
používateľ odmeňovaný za písanie správ za účelom dosiahnutia vopred určenej výšky odmeny,
ktorú na konci mesiaca môže ktorýkoľvek používateľ získať. 

Ako bude Váš projekt zarábať? Exkluzivita! Inzerentom ponúknuť produkt, ktorý je
exkluzívny. Klient získa za exkluzívnu cenu popredné miesto pred konkurenciou a exkluzívny
priestor pri propagovaní svojho produktu, služieb. Implementácia vlastného PPC systému v
službe Počúvanie pre bežných inzerentov. Používateľom ponúknuť členstvo, s ktorým získajú
bonusové funkcie a podobne. Plus, príjem z affiliate kampaní. 

Aký veľký je Váš potenciálny trh? Kto sú Vaši zákazníci? Počiatočným trhom je Slovensko,
ale primárnym cieľom je Európa. Zákazníkom sú muži a ženy vo veku od 18 do 40 rokov. 

Kto sú Vaši konkurenti? Zo slovenských je to služba blindr.eu, birdz.sk, spoznajmesa.sk,
pokec.sk. Zo zahraničných je to služba hi5.com, facebook.com a mnoho iných. 

V čom spočíva inovatívnosť a originalita Vášho projektu/myšlienky? Vo svojej podstate, v
ničom. Ide o bežnú sociálnu sieť, kde sa ľudia môžu porozprávať. Rozdiel je iba v tom, že celá
komunikácia medzi ľuďmi je podporená tým, že za odpísanie na správu je používateľ
odmenený. Nepriamo a nenásilne je používateľ donútený komunikovať plynulejšie ako
inokedy. A po nazbieraní vopred požadovanej sumy počas daného mesiaca môže používateľ
získať aj finančnú odmenu bez väčšej námahy v nahranej výške. 

Realizačný tím: Momentálne iba ja, XX osoba. Som autor, grafik, programátor v jednom. 

Aký objem financií potrebujete na realizáciu Vášho projektu? 1 milión eur a viac. 

Na aký účel by ste tieto peniaze použili? Vývoj mobilných aplikácií. Financovanie hostingu,
serverov a reklamných kampaní. Financovanie inzercie v denníku, týždenníku alebo
mesačníku. Preklady do ostatných európskych jazykov. Financovanie e-mailového servera.
Zamestnať alebo spolupracovať s affiliate managerom. Spolupráca s reklamnými agentúrami.
Zamestnanie vlastných ľudí. Zabezpečenie kamennej prevádzky (sídlo) a mnoho iného. 

Odhadnite, koľko času potrvá vývoj produktu / služby a jeho / jej uvedenie na trh? 
 Maximálne do 6 mesiacov.

Hodnotenie: 33 CANVAS bodov (nízke hodnotenie)



3. Názov projektu: PLATBY

Popis produktu, resp. služby. Aký zákaznícky problém/potrebu riešite? Tento projekt je
zameraný na zjednodušenie platieb. Neviem či je v nich nejaký problém alebo nie je, ale
určite sa dajú uľahčiť, urýchliť zmodernizovať. 

Ako bude Váš projekt zarábať? Denne prebiehajú stovky tisíc platieb a obyčajné 1% z nich,
môže pre nás znamenať milióny eur. 

Aký veľký je Váš potenciálny trh? Kto sú Vaši zákazníci? Trh je globálny. Zákazníci sú všetci
predajcovia či už produktov alebo služieb. 

Kto sú Vaši konkurenti? Konkurenti existujú v malom množstve, konkrétne sú to napríklad
:http://www.mytouchpayments.com/, http://sondatech.com/product/pay/pay_by_finger.html
Nie sú zatiaľ globálny a pôsobia na malom trhu. 

V čom spočíva inovatívnosť a originalita Vášho projektu/myšlienky?  Vymyslieť niečo nové
v tejto dobe je veľmi ťažké, rozhodol som sa teda zamerať na zmodernizovanie služieb a vecí
ktoré už existujú. Táto služba bude jedinečná svojou jednoduchosťou a využiteľnosťou v
dnešnom a budúcom svete. Uľahčí platby cez internet, v zahraničí, na podujatiach, v
obchodných centrách, v pohostinstvách prostredníctvom vlastných terminálov, kde bude
platba trvať doslova pár sekúnd a jediné čo k tomu bude zákazník potrebovať je dotyk jeho
prstu. 

Realizačný tím: Aplikácia je v štádiu plánovania. Na vytvorenie aplikácie bude potrebný
vlastný tým IT developerov a služby profesionálnej reklamnej agentúry, súvisiace s dizajnom
aplikácie a následné uvedenie na trh. 

Aký objem financií potrebujete na realizáciu Vášho projektu? 80 000€.

Na aký účel by ste tieto peniaze použili? Peniaze by sme použili na vývoj tejto služby, vývoj
platobných terminálov, zabezpečenie moderného a dizajnového vzhľadu a následné
uvedenie na trh s profesionálnym marketingovým plánom. 

Odhadnite, koľko času (mesiacov) potrvá vývoj produktu / služby a jeho / jej uvedenie na
trh. 6 mesiacov.

Hodnotenie: 4 CANVAS body (veľmí nízke hodnotenie)

Pozn.: ide o reálne, avšak kvôli ochrane údajov upravené podnikateľské plány, ktoré boli reálne posudzované
podľa modelu CANVAS, a následne im boli pridelené body. 

Zdroj: vlastné spracovanie.



PRÍLOHA 9 - SCHÉMA KÓDOV
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