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ÚVOD  

K výberu práce nás inšpirovala jej aktuálnosť a dôležitosť v dnešnej dobe pretože aj v 21. 

storočí sa stále objavujú isté nezrovnalosti s podnikateľským svetom mužov a podnikateľským 

svetom žien. Myslíme si, že stojí za to uvedenú problematiku, bližšie skúmať a venovať sa jej. 

Práca sa zameriava na problematiku žien v podnikateľskom prostredí, myslíme si, že uvedená 

téma sa v posledných rokoch stáva ústrednou témou mnohých tuzemských ale aj zahraničných 

výskumov. Uvedomujeme si, že aj v súčasnosti  ženy čelia mnohým prekážkam v súvislosti 

s podnikateľkou činnosťou.  V našej práci by sme sa radi zaoberali skúmaním týchto prekážok, 

nakoľko predpokladáme, že aj napriek určitým prekážkam sú ženy neodmysliteľnou súčasťou  

podnikateľskej sféry a sú vo svoje činnosti veľmi úspešné aj napriek tomu, že musia čeliť už 

vyššie spomínaným prekážkam.  

 

V teoretickej časti stanovíme základné fakty potrebné pre pochopenie danej problematiky, 

budeme sa zaoberať odvetviami, v ktorých ženy podnikajú a dôvodom prečo si vyberajú 

konkrétne odvetvia a pomerom mužov a žien v podnikateľskom prostredí a práve už 

spomínanými prekážkami, ktorým sú ženy nútené čeliť v rámci podnikania v súčasnosti a akým 

čelili v minulosti. Tak isto sa na základe získaných informácií budeme snažiť zistiť 

a konkretizovať aké faktory ovplyvňujú pomer medzi mužmi a ženami v podnikateľskom 

prostredí.  

 

Na začiatok praktickej časti stanovíme metódy a postupy, ktoré sme zvolili pre náš výskum. 

Našim cieľom je prepojiť teoretickú časť v ktorej ponúkame základné teoretické východiská 

a praktickú časť, v ktorej budeme overovať teoretické východiská v praxi za pomoci 

rozhovorov so ženami, ktoré sa pohybujú v podnikateľskej sfére, ktoré nám poskytnú užitočné 

a praktické informácie o podnikaní žien. Na základe spomínaných  rozhovorov vypracujeme 

záver, ktorý bude popisovať a vysvetľovať všetky nadobudnuté zistenia. V poslednej kapitole 

našej práce sa pokúsime ponúknuť vlastné riešenia, návrhy a odporúčania v súvislosti 

s riešenou problematikou, ktoré by mohli zvýšiť motiváciu žien k vstupu do podnikateľského 

sveta. 

 



1. PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE  

V prvej kapitole našej práce budeme definovať v akom type podnikateľského prostredia sa 

v rámci nášho výskumu a skúmania budeme pohybovať. Pre účely tejto práce sme sa rozhodli 

klasifikovať podniky podľa nižšie uvedenej tabuľky. V našej práci sa budeme zameriavať 

prevažne na mikropodniky a malé podniky, nakoľko máme za to, že najviac žien podniká práve 

v týchto veľkostných kategóriách. Uvedenú klasifikáciu sme zvolili pretože v našej práci sa 

plánujeme zamerať na ženy, ktoré sú zároveň aj vlastníčkami podniku. Práve súkromné 

vlastníctvo prevláda najmä v malých podnikoch. Malé podnikanie fyzických osôb je 

podnikanie, pri ktorom je podnikateľ a vlastník jedna a tá istá osoba. Budeme sa rovnako 

zameriavať na podnikateľky, ktoré podnikateľské oprávnenie získali na Slovensku, a ktoré 

svoju podnikateľskú činnosť prevádzkujú primárne na území Slovenskej Republiky.  

Tabuľka 1 Klasifikácia malých a stredných podnikov v EÚ účinná od 1.1.2005 

Zdroj: (Marián Zajko a kolektív , 2010) 

 

2. POMER MUŽOV A ŽIEN V PODNIKANÍ  

Pomer mužov a žien sa v priebehu času neustále mení,  v minulosti bolo bežné že počet žien 

v podnikaní bol výrazne nižší ako počet mužov. Rovnako počet žien na vedúcich pozíciách sa 

určite ani len zďaleka nerovnal počtu mužov na vedúcich manažérskych pozíciách. Za 

posledných 50 rokov prebiehajúca tzv. feminizácia verejného života spôsobila mierny nárast 

počtu žien v podnikaní a na vedúcich pozíciách podnikov.  

Podnik  Mikropodnik  Malý podnik  Stredný podnik  Veľký podnik 

Počet 

zamestnancov  

1-9 10-49 50-249 nad 250 

Ročný obrat 

(mil.€) 

do 2 3-10 11-50 nad 50 

Ročná bilancia 

(mil.€) 

do 2 3-10 11-49 nad 43 



Slovenské podnikateľky sú z pohľadu EÚ zastúpené v podnikateľskom prostredí nižšou 

mierou. Priemer krajín EÚ za rok 2017 predstavoval 32,3 % podnikateliek, pričom na 

Slovensku priemer v tomto roku dosiahol len 31 %. (Madzinová, Řádek, Štefánik , 2019)  

Nachádzame sa teda medzi desiatimi krajinami EÚ s najnižším počtom žien v podnikateľskej 

sfére. V rokoch 2008- 2018 počet žien v podnikaní stúpol aj keď išlo iba o mierne zvýšenie 

o 3%. Pomer žien  v podnikaní sa líši aj na základe geografických a ekonomických podmienok 

naprieč krajinou,  aj keď môžeme tvrdiť, že Slovensko je pomerne malou krajinou, môžeme 

pozorovať mierne regionálne rozdiely. 

Podľa výskumu Slovak Business Agency, má pomer žien v podnikateľskom prostredí priame 

spojenie s mierou nezamestnanosti v danom kraji. K už spomínanému 31.12.2018, bola 

priemerná miera nezamestnanosti na Slovensku 5,9 %, K uvedenému dátumu bola najvyššia 

miera nezamestnanosti práve v Prešovskom kraji, bola vysoko nad priemerom dosiahla až 

hodnotu 10,4 %. Vysoká miera nezamestnanosti bola v tomto čase aj v Košickom kraji( 9,9 %) 

a v Banskobystrickom kraji (8,4 %).  

 

Graf 1 Nezamestnanosť v jednotlivých krajoch SR k 31.12.2018    

Zdroj Vlastné spracovanie podľa: (Madzinová, Řádek, Štefánik, 2019) 

 

V rámci Slovenska, k 31.12.2018 mali najväčší podiel ženy podnikateľky v Prešovskom kraji, 

podiel predstavuje 14 % spomedzi všetkých ekonomicky aktívnych žien na území Slovenskej 

republiky. S rozdielom iba 0,1 p.b. nasledujú Bratislavský a Košický kraj. Čo sa týka zastúpenia 

žien v podnikaní na našom území je situácia najhoršia v Trnavskom (10,4 %) a Trenčianskom 

kraji(11 %). 
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Graf 2 Pomer ekonomicky aktívnych žien v jednotlivých krajoch SR k 31.12.2018 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: (Madzinová, Řádek, Štefánik, 2019),  

 

Vo všetkých troch krajoch môžeme pozorovať vysoké zastúpenie žien v podnikateľskom 

odvetví. Obyvatelia týchto krajov boli nútení vycestovať za prácou do iných krajov Slovenska 

alebo do zahraničia (Madzinová, Řádek, Štefánik, 2019).  

Z psychologického hľadiska mohla práve táto situácia motivovať ženy, ktoré by za iných 

okolností boli zamestnané v rôznych odvetviach, aby začali podnikať v odvetviach, ktoré 

dovtedy považovali len za výplň voľného času napr. výroba šperkov, oblečenia, rôzne ručné 

práce, pečenie, varenie.  Hraničná situácia v ich živote- nezamestnanosť, núdza o prostriedky 

na uspokojovanie svojich potrieb alebo potrieb rodiny im dodala odvahu a motiváciu začať 

podnikať a vytvoriť si tak vlastné pracovné miesto. 

Prieskumu VÚB banky z roku 2015, naznačuje že podnikať začne približne rovnaké množstvo 

mužov a žien avšak len v podnikaní zotrvá približne len polovica žien. Tento jav môže byť 

spôsobený tým, že ženy sú pri vstupe do podnikania inovatívnejšie nakoľko sa chcú odlíšiť od 

konkurencie, potom sa priveľmi sústredia na samotnú podnikateľskú činnosť a prehliadnu tak 

rôzne príležitosti na ďalší rast a rozvoj svojho podniku. Podľa Eleny Kohútikovej- členky 

predstavenstva VÚB banky je práve toto dôvod prečo veľká časť žien ukončí svoje podnikanie 

do troch rokov. (Makarová, 2015) 
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3. ROZDIELY V PODNIKANÍ ŽIEN A MUŽOV  

Najvýznamnejší rozdiel v podnikaní mužov a žien vidíme v práve v spôsobe akým sa 

vyrovnávajú s vzniknutými prekážkami a bariérami v rámci ich podnikateľskej činnosti, a 

v spôsobe akým k podnikaniu pristupujú. Rovnako je prirodzené, že hodnoty a priority sa líšia 

medzi pohlaviami a od toho sa odvíja aj ich podnikateľské zmýšľanie. Ženy majú tendenciu 

byť v podnikaní opatrnejšie, snažia sa všetko premyslieť do detailu a zvládnuť všetko na 

výbornú. Ženy často plánujú svoje kroky aj do ďalekej budúcnosti preto už pri zrode podnikania 

myslia na faktory ako rodina, bývanie do budúcna, deti atď. a podľa týchto faktorov smerujú 

svoje podnikateľské zámery. Podľa Kohútikovej majú ženy tendenciu byť na začiatku 

podnikania veľmi inovatívne ale s postupom času sa toto nadšenie pre adaptovanie nových 

inovácií vytráca. Rozdiel medzi mužom a ženou na nefyzickej úrovni môžeme pozorovať aj 

v tom, že muži majú predpoklad byť aktívny, vyhľadávajú vzrušenie a usilujú o výkon 

a poriadok na rozdiel od žien. K ženským vlastnostiam by sme mohli zaradiť pokojnosť, 

čestnosť, poslušnosť, altruizmus (Čerešník, 2011).  

Z uvedeného vyplýva, že ženy budú omnoho lepšie zvládať neustále meniacu sa legislatívu, 

rôzne administratívne povinnosti počas podnikania, budú flexibilnejšie reagovať na tieto zmeny 

a môžeme predpokladať, že väčšinu administratívy si budú vykonávať sami. U mužov na druhej 

strane je predpoklad, že administratívne a personálne činnosti bude vykonávať niekto iný (napr. 

uzavrie zmluvu s externou firmou, rodinný príslušník atď. 

 

4. PREKÁŽKY V PODNIKANÍ  

Pri vstupe do podnikateľského sveta sa môže daný subjekt stretnúť s veľmi širokou škálou 

prekážok a bariér, ktoré je nutné prekonať. Môže sa jednať o problém často krát nadbytočnej 

byrokracie, problém zabezpečiť vhodné a legislatíve vyhovujúce priestory na podnikanie, 

získanie potrebného vzdelania (kurzy/školenia), alebo prirodzene vyplývajúca potreba 

preorganizovať svoj súkromný život a prispôsobiť ho tomu podnikateľskému. Problémy pri 

vstupe do odvetvia môžu byť v mnohých prípadoch rovnaké pri mužoch aj pri ženách avšak 

častokrát sa môžu líšiť.   

 



4.1. PREKÁŽKY V PODNIKANÍ ŽIEN 

 

Podľa Eleny Kohútikovej sú ženy schopné rozbehnúť svoje podnikanie so značne menším 

počiatočným kapitálom ako muži, čo im dáva menšiu výhodu pri zakladaní podnikania. Už 

spomínaná Elena Kohútiková to vysvetľuje tým, že odvetvie služieb je vo všeobecnosti menej 

kapitálovo náročné ako iné odvetvia, napr. výrobné alebo priemyselné. 

 Nakoľko približne až 50% ekonomicky aktívnych žien podniká v odvetví spotrebiteľských 

služieb, predpokladáme, že v oblasti kapitálu majú nad mužmi výhodu (Makarová, Časopis 

TREND , 2015). 

Problémy v ženskom podnikaní najčastejšie pramenia z rodovej nerovnosti a z vnímania ženy 

ako podnikateľky  v spoločnosti ako takej. Medzi najhlavnejšie prekážky, ktoré ženám sťažujú 

vstup do odvetvia patrí určite potreba zladenia rodiny a práce/podnikania. Je to práve tento 

faktor, ktorý mnoho žien odradí od podnikania, preto lebo sa obávajú verejného odsúdenia 

v prípade, že sa rozhodnú svoj život neobetovať rodinnému životu ale tomu podnikateľskému. 

Práve toto môže byť jedna z príčin prečo je na Slovensku najviac podnikateliek vo vekovej 

kategórií 45-54 rokov.  

Ďalšou bariérou môže byť aj správanie kolegov, zamestnancov alebo iných osôb, ktorých 

spolupráca je nevyhnutná pre správny chod podniku. Je pravda, že vybudovať si prirodzený 

rešpekt na pracovisku trvá žene o čosi dlhšie a je pre ňu značne náročnejšie dosiahnuť aby ju 

nielen zamestnanci ale aj dodávatelia a odberatelia brali vážne. Rodovú nerovnosť v podnikaní 

môžeme vidieť aj v prípade, že vo veľmi mladom veku začne podnikať žena a muž. 

 Ak podnik vedie mladá žena je spoločnosťou mnohokrát odsúdená na neúspech a nie je na trhu 

vnímaná seriózne, jej mladý vek je vnímaní skôr ako prekážka. Ak v mladom veku začne 

podnikať muž je vnímaný ako silný jedinec, ktorý sa dokázal presadiť v tak mladom veku a je 

považovaný za pokrokového a moderného podnikateľa čo mu dáva značnú výhodu na trhu. 

 

 

 

 



4.2. PREKÁŽKY V PODNIKANÍ MUŽOV  

 

Spotrebiteľské služby-menej kapitálovo náročné, sú u mužov až na druhom mieste a vyhrávajú 

u nich výrobné odvetvia, ktoré si vyžadujú nemalý počiatočný kapitál, môžeme predpokladať, 

že čo sa týka mužov, ich začiatok podnikania v spojitosti s kapitálom nebude až taký 

jednoduchý.  

Môžeme predpokladať, že výrobnú činnosť si v mnohých prípadoch podnikateľ nezabezpečuje 

sám ale potrebuje k tomu kvalifikovaných zamestnancov čo môže byť v niektorých výrobných 

odvetviach značný problém (napr. stavebníctvo). 

 U žien hrá významnú rolu aj riziko podnikania, je tak isto veľkou prekážkou, ktorej čelia pri 

vstupe do podnikania. Na druhú stranu muži sa podnikateľského rizika na Slovensku až tak 

veľmi neobávajú (Kollárová, 2015). 

 Je pre nich jednoduchšie si vytvoriť autoritu a vzťah zo zamestnancami i keď v rámci 

bezpečnosti môžeme pozorovať určitý tlak, pretože ak by na pracovisku nepanovali dobré 

vzťahy mohlo by to významným spôsobom ovplyvniť pracovný výkon či dokonca niekoho 

priamo ohroziť. 

 

5. ANALÝZA PRIESKUMU DANEJ PROBLEMATIKY  

Po podrobnom preštudovaní danej problematiky z viacerých zdrojov, sme nadobudli potrebné 

teoretické vedomosti a informácie potrebné k správnemu porozumeniu problematiky. Tieto 

získané informácie a poznatky sme overili za pomoci dotazníkového prieskumu na 

respondentkách/podnikateľkách, ktoré vlastnia svoje vlastné malé alebo stredné podniky 

a pôsobia na území Slovenskej Republiky.  

 

 

 



5.1. METODOLÓGIA  

 

Hlavným cieľom nášho prieskumu bolo overiť aké prekážky bránia ženám vstúpiť do 

podnikateľského sveta a na aké prekážky alebo problémy ženy narazia už v priebehu 

podnikania.  

Ku komunikácií s našimi respondentkami sme najprv zvolili sociálnu sieť Instagram, keďže 

máme za to, že práve Instagram je v súčasnej dobe najpoužívanejšou sociálnou sieťou. Rovnako 

naše respondentky vykonávajú mnoho činností spojených s podnikaním práve na tejto sociálnej 

sieti. Medzi podnikateľkami je používaný hlavne ako forma komunikácie so zákazníkmi, forma 

marketingu, ale aj ako platforma na predaj svojich produktov.  

Po predbežnej komunikácií na tejto sociálnej siete sme získali priamy mailový kontakt na 

respondentky a zaslali im Word dokument s otázkami, ktorý nám neskôr poslali vyplnený späť. 

Ako nevýhodu zvolenej metódy vidíme možnú neochotu vyplniť dotazník, s ktorou sme sa aj 

stretli. 

Zvažovali sme aj formu online rozhovoru, ale nakoľko sú naše respondentky veľmi pracovne 

vyťažené, považovali sme jednoduchý krátky dotazník za lepšiu formu získavania údajov, 

respondentky ho tak mohli pokojne vyplniť keď mali čas a nemuseli ho vyplniť naraz.  

Na výskume sme aktívne pracovali od 1. marca 2021 do 25. marca 2021, za tento čas sme 

rozposlali 14 dotazníkov z čoho sa nám vrátilo 5 vyplnených dotazníkov. Počítali sme s tým, 

že niektoré respondentky budú príliš zaneprázdnené svojím podnikaním alebo že sa naša správa 

stratí vo veľkom  množstve správ, ktoré každodenne dostanú v súvislosti zo svojím podnikaním  

Respondentky sme sa snažili vybrať z rôzne veľkých podnikov a s podnikov s čo 

najrozdielnejším zameraním. Také ktoré sa v podnikateľskom prostredí pohybujú dlho aj také, 

ktoré do neho vstúpili len nedávno. 

V prvom rade nás zaujímalo v akom odvetví naše respondentky podnikajú a následne na to či 

v ich podnikateľskom odvetví podniká viac mužov a žien. Rovnako nás zaujímalo kedy začali 

podnikať a či mali konkrétny dôvod začať svoje podnikanie práve v tomto čase. Následne sme 

sa pýtali otázky priamo k prekážkam a bariéram, s ktorými sa stretli a obzvlášť nás zaujímalo 

či boli prekážky a bariéry spôsobené práve ich pohlavím. Zaujímal nás aj ich subjektívny pocit 

ohľadom znevýhodňovania žien v rámci podnikateľského prostredia. Ku koncu sme prešli 



k mierne filozofickým otázkam. Pýtali sme sa konkrétne či by znovu vstúpili do 

podnikateľského sveta keby mali tú možnosť a akú radu by poskytli či už samej sebe na začiatku 

podnikania alebo ostatným ženám ktoré zvažujú vstup do sveta podnikania. Všetkých 

respondentiek sme sa rovnako opýtali či súhlasia aby sme ich odpovede použili v našej práci 

a všetky súhlasili.  

Prvou respondentkou bola Lucia Kačíková- majiteľka kvetinárstva a obchodu s bytovými 

doplnkami s názvom Bibi dekor. Jej obchod sa nachádza v Banskej Bystrici 

a v podnikateľskom prostredí sa pohybuje už viac ako 17 rokov. Obchod je odrazom jej 

osobnosti a svoju prácu odjakživa zbožňuje, čo sa neskôr ukáže ako základný faktor pre vstup 

žien do podnikateľskej sféry. 

 

Ďalšou respondentkou, ktorá nám odpovedala na otázky bola Petra Tóth- slovenská šperkárka 

a dizajnérka. Pri svojej tvorbe používa pôvodné slovanské ornamenty. 

 

Jednoznačnou voľbou bola aj Romana Ďurišová, ktorá podniká v oblasti pečenia a jej firma 

vystupuje na trhu pod menom Makrónkovo. Podniká spolu so svojou maminou čo jej dodáva 

ešte väčšiu istotu. 

 

KOUN gelato je označované za najlepšie gelato v Bratislave. Majiteľka podniká 

v zmrzlinárskom priemysle už niekoľko rokov a jej zmrzlináreň získala ocenenie Tripadvisor 

Traveller‘s Choice 2020, čo svedčí o tom, že svoj podnik vedie dobre a úspešne. 

 

Naša posledná respondentka je podnikateľka vystupujúca pod značkou „Herbs by Hupka“. Táto 

značka vyrába a predáva čisto prírodnú kozmetiku, ktorá je vyrábaná ručne a na Slovensku. 

Veronika si pre vzhľad svojej značky zvolila veľmi minimalistický dizajn a nakoľko svoje 

produkty predáva v tzv. znovu použiteľných nádobách je úspešná hlavne medzi milovníkmi 

zero waste životného štýlu, ktorých neustále pribúda. 

 

5.2. ROZBOR DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU  

 

Pomocou nášho dotazníka sa nám podarilo získať cenné informácie, ktoré nám vo väčšine 

prípadov potvrdili všetky informácie získané v teoretickej časti.  



Väčšina podnikateliek začala podnikať pretože ich nenapĺňalo byť v pozícií zamestnanca 

a taktiež si chceli zarobiť na svoje osobné výdavky a potreby.  

Veľká časť respondentiek vidí problémy a prekážky v byrokracií a administratíve pred začatím 

podnikaní ale aj počas neho, rovnako registrujú aj bežné problémy vyplývajúce 

z podnikateľskej činnosti.  

Len dve respondentky uviedli, že sa stretli s problémom v súvislosti s ich pohlavím. V prípade 

Romany Ďurišovej to bol problém so zamestnancami, ktorí sa nevedeli zmieriť s jej vekom, 

nakoľko v čase keď začínala podnikať mala iba 21 rokov. Podobnú situáciu sme popísali aj 

v teoretickej časti. 

Na otázku či sú podľa nich ženy diskriminované v rámci podnikateľského prostredia 

odpovedali respondentky rozdielne. Prvá respondentka uviedla, že v jej odbore nie sú ženy 

diskriminované ale, že podceňovaniu sa ženy aj tak nevyhnú. Druhá respondentka si myslí že 

ženy sa znevýhodňujú samé, tým že nechcú podnikať a že majú strach a obavy na rozdiel od 

mužov. Tretia respondentka si nemyslí, že ženy sú v rámci podnikania znevýhodňované . Štvrtá 

respondentka si myslí, že aj napriek dlhoročnej emancipácií je to lepšie ale stále nie ideálne. 

Posledná respondentka vidí znevýhodnenie v odchode na materskú dovolenku, pri podnikaní je 

to o mnoho komplikovanejšie a podpora od štátu tiež nie je ideálna.  

Aj napriek mnohým prekážkam, by sa všetky naše respondentky rozhodli znovu vstúpiť do 

sveta podnikania, majú za to, že odvetvie, v ktorom podnikajú milujú natoľko, že by boli znova 

ochotné prekonávať všetky prekážky a bariéry.  

Respondentky nám poskytli aj veľmi cenné rady pre budúce podnikateľky. Odporúčali nebáť 

sa a jednoducho začať. Robiť si správne kalkulácie, aby neboli v strate, byť trpezliví. Zároveň 

aj varovali, že začať podnikať znamená mať prácu na 24 hodín a 7 dní v týždni, teda že je to 

práca, ktorá ovplyvní aj rodinný život minimálne prvých pár rokov podnikania, tak isto varovali 

pred naivitou a odporúčali byť ostražití a vždy o krok vpred. 

 



6. ODPORÚČANIA A NÁVRHY NA ZLEPŠENIE POSTAVENIA ŽIEN 

V PODNIKATEĽSKOM PROSTREDÍ  

V tejto kapitole našej pri práce by sme sa radi bližšie pozreli na rôzne možnosti ako zlepšiť 

postavenie a tým aj pomer žien v podnikateľskom prostredí.  

Hlavným problém v podnikaní žien sa ukazujú byť ich obavy a strach, či už z neúspechu alebo 

zo straty vloženého peňažného kapitálu poprípade z konkurencie. Myslíme si, že ak by sme 

dokázali naučiť ženy tieto obavy minimalizovať a prekonávať ich, počet žien v podnikaní by 

sa zvýšil.  

Myslíme si, že vzdelávací systém na Slovensku nevedie ženy k dosiahnutiu väčšieho 

kariérneho úspechu alebo k podnikaniu ako takému, ale skôr sa snaží v nich vzbudiť dojem, že 

materstvo a rodina by pre nich mali byť najdôležitejšie. Jednou z možností ako zvýšiť počet 

žien v podnikaní by bolo upraviť vzdelávací systém od predškolských zariadení až po stredné 

školy a prostredníctvom na to určeného predmetu by pedagógovia mohli ukazovať ženám 

rovnako ako aj mužom pozitívne príklady zo všetkých odvetví a tým im dokazovať, že majú 

reálnu šancu uspieť vo všetkých odvetviach aj v tých, ktoré sú považované za typicky mužské, 

ak na to budú mať požadovaný potenciál. Rovnako rôzne besedy a udalosti s rôznymi 

predstaviteľmi podnikateľskej sféry by mohli mať veľký dopad na myslenie žien v budúcnosti.  

Rovnako si myslíme, že keby sa v spoločnosti znormalizoval obraz ženy podnikateľky, ktorá 

dala prednosť kariére pred rodinou, bolo by to obrovským prínosom, pretože ako sme už uviedli 

mnoho žien sa bojí odsúdenia spoločnosťou práve z tohto dôvodu. 

Ako sme už niekoľko krát uviedli, hlavnou príčinou prečo ženy nevstupujú do podnikateľského 

sveta je strach. Myslíme si však, že najlepšie by si s týmto problémom poradili samotné ženy. 

V dnešnom online svete by mohol hlavne začínajúcim ženám podnikateľkám ale aj 

podnikateľkám, ktoré podnikajú už dlho pomôcť internetový portál, na ktorom by ženy našli 

rôzne potrebné teoretické informácie o podnikaní, kontakty na spoločnosti a firmy, ktoré sa 

zaoberajú činnosťami potrebnými k podnikaniu (napr. účtovnícke firmy, personálne agentúry 

atď.), ale čo je najhlavnejšie našli by tam iné ženy podnikateľky, s ktorými by si mohli vymeniť 

cenné rady čo sa podnikania týka.  

V súčasnosti na internete nájdeme rôzne organizácie a inštitúcie, ktoré sa zaoberajú podporou 

podnikateliek na Slovensku. Medzi takéto organizácie patrí napríklad aj Top centrum 



podnikateliek. Táto organizácia poskytuje priestor pre ženy, podnikateľky, ktoré hľadajú nové 

kontakty, podporu alebo priestor na vlastnú realizáciu. Organizujú rôzne informatívne 

a motivačné podujatia.  

Ďalšou organizáciou, ktorá podporuje rozvoj žien je Platforma žien Slovenska. Rovnako ako 

Top centrum podnikateliek aj táto organizácia organizuje motivačné podujatie najčastejšie 

v podobe besied a webinárov. Odlišuje sa tým, že okrem týchto podujatí poskytuje zdarma aj 

mentorský program pre začínajúce ženy podnikateľky. Na svojej stránke taktiež zdieľajú rôzne 

kurzy, ktoré môžu začínajúcim podnikateľkám veľmi pomôcť. 

Veľmi nápomocný by mohol byť však internetový portál, ktorý by by mal podobu online 

časopisu. Ženy by tu našli rôzne informatívne články, rozhovory so zaujímavými ženami, ktoré 

sa už v podnikateľskom svete pohybujú . 

Cieľom tohto portálu by bolo vytvoriť komunitu podnikateliek najprv pomocou sociálnych sietí 

a neskôr aj v reálnom živote. Tieto podnikateľky by sa navzájom nezáväzne 

podporovali, motivovali a pomáhali si. Taktiež nie je vylúčené, že by vďaka tomuto portálu 

vznikli nové kamarátstva a do budúcna aj nové spolupráce, čiže by mohol byť nápomocný aj 

pri rozširovaní podnikateľských zámerov žien.  

 

7. ZÁVER  

Cieľom našej práce bolo prepojiť teoretické východiská s praxou. V teoretickej časti práce sme 

sa venovali vymedzeniu podnikateľského prostredia, na ktoré sa práca zameriava. Podrobne 

sme spracovali pomer mužov a žien v podnikateľskom prostredí a venovali sme sa aj rozdielom 

v podnikaní mužov a žien. Na základe rozdielov sme potom definovali prekážky v podnikaní 

ako pre mužov tak aj pre ženy.  

V praktickej časti sme na základe dotazníkového prieskumu overovali informácie a poznatky 

nadobudnuté v teoretickej časti. V praktickej časti sme taktiež analyzovali spomínaný 

prieskum. Zistili sme informácie nadobudnuté a prezentované v teoretickej časti, skutočne 

platia aj bežnej praxi. Rovnako sme získali aj cenné rady a odporúčania od našich 

respondentiek. V závere našej práce sme ponúkli návrhy, ktoré by mohli pomôcť pri zvyšovaní 

pomeru ekonomicky aktívnych žien. Predpokladáme, že pomer žien v podnikateľskom svete sa 

bude rok od roku zvyšovať. 
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Príloha  1 Dotazníkový prieskum 

Dobrý deň, 

   sme študentky 1. ročníka bakalárskeho štúdia, študijného odboru Ekonomika a manažment 

podniku na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rámci 

študentskej vedeckej konferencie s názvom Študentská vedecká aktivita spracovávame tému : 

Ženy v podnikateľskom prostredí. Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc pri zbere 

informácií potrebných pre právne spracovanie tejto témy. Boli by sme radi ak by ste nám či už 

písomne alebo prostredníctvom online hovoru odpovedali na pár otázok. Vaše odpovede 

použijeme pri spracovávaní praktickej časti našej práce a budú použité len pre tieto účely.  

 

1. Aký je odbor vášho podnikania? S čím podnikáte ? 

 

2. Máte pocit, že vo vašom odbore podniká viac mužov alebo žien ? Prečo? 

 

3. Kedy ste sa rozhodli začať podnikať a mali ste nejaké konkrétne dôvody prečo začať 

podnikať práve v tomto čase? 

 

4. Prečo ste sa rozhodli začať podnikať ? 

 

5. Stretli ste sa s prekážkami či už v procese získavania oprávnenia alebo počas podnikania ? 

ak áno aké ? 

 

6. Mali ste nejaké problémy v podnikaní v spojitosti s tým, že ste žena ? Ak áno aké? 

 

7. Máte pocit, že ženy sú v súčasnosti znevýhodňované v rámci podnikateľského prostredia ? 

 

8. Keby ste sa mali možnosť znovu rozhodnúť, začali by ste podnikať znovu ? 

 

9. Akú radu by ste dali ženám, ktoré chcú začať podnikať a možno váhajú alebo samej sebe 

v období kedy ste začínali podnikať ? 

 

10. Súhlasíte aby sme Vaše odpovede použili pri výskume v rámci ŠVA ? 
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