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Úvod  

Podnikateľské prostredie je dynamicky sa rozvíjajúca oblasť, ktorá má kľúčový význam 

pre zabezpečenie ekonomickej prosperity celej krajiny. V čoraz väčšej miere k jeho celkovému 

pôsobeniu prispievajú mladí ľudia, ktorí prichádzajú so svojimi novými nápadmi a určujú tak 

nové podnikateľské trendy. Mladá generácia do 29 rokov predstavuje časť spoločnosti, ktorá sa 

pripravuje na svoju budúcu pracovnú prípadne podnikateľskú dráhu.  

Vzhľadom na štruktúru tejto práce bolo v analýze „Podnikateľský potenciál mladých 

ľudí“ formou dotazníka zisťované, či majú respondenti skúsenosť s podnikaním, či niekto v ich 

rodine podniká, či by chceli podnikať, v akom odvetví by si vedeli predstaviť podnikanie, či si 

myslia že sú na Slovensku dobré podmienky na podnikanie, a v akej miere si myslia, že sú na 

podnikanie pripravení. Tieto otázky boli kladené formou dotazníka študentom stredných a 

vysokých škôl.  

Chceme identifikovať rozdiely medzi študentmi strednej odbornej školy a študentmi 

vysokej školy s ekonomickým zameraním z hľadiska ich možného začatia podnikateľskej 

činnosti. Chceme taktiež identifikovať problémy, ktoré by mohli mladých ľudí zastihnúť počas 

prvotných fáz podnikania z hľadiska ich možného začatia podnikateľskej činnosti. V práci 

budeme porovnávať podnikanie mladých v rôznych krajoch na SR a taktiež vymedzíme rozdiel 

medzi podnikaním na SR a v iných štátoch EÚ. 

Náš cieľ je presnejšie určiť a rozpracovať možnosti a potenciál mladých ľudí na výkon 

podnikateľskej aktivity.  
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1. Podnikanie a mladí ľudia 
 

Mladí ľudia nemajú veľký prístup ku zdrojom ako kapitál, vedomosti, skúsenosti a majú 

aj menej zodpovednosti, starostlivosti o rodinu, hypotéky, a je taktiež menej pravdepodobné, 

že sa vzdajú vysokého platu tak skoro v ich kariére. (Global Entrepreneurship Monitor 

2019/2020 Global Report) Z tohto dôvodu môžu byť mladí ľudia viac ochotní riskovať pretože 

budú chcieť stále väčší a väčší plat. Viac ovládajú najnovšie technológie, poznajú trendy a majú 

viac nápadov, energie a nechýba im ani nadšenie z niečoho nového. Ak by ich podniky neboli 

úspešné, majú stále dlhú cestu pred sebou na to, aby si vytvorili dobrú kariéru s vysokým a 

stálym príjmom.  

 

1.1.  Podnikanie mladých  
 

Najťažší je prvý krok, čo je rozhodnutie sa a obetovanie svojho stáleho každomesačného 

platu za niečo čo nie je isté či nám bude fungovať je naozaj ťažké rozhodnutie. Do podnikania 

idú však mladí ľudia často bez rozmýšľania len s nejakým nápadom a víziou do budúcnosti. 

Mať dobrý nápad je určite skvelý začiatok. Je potrebné si však zaistiť, že ide o originálnu 

myšlienku a máme možnosť preraziť na Slovensku. Slováci majú však v obľube podporovať 

skôr zahraničných tvorcov a podnikateľov ako našich slovenských. Máme však ale potenciál 

presadiť sa v zahraničí. Podnikanie je práve o tom, že si musíme určiť presné publikum 

v ktorom by sme sa chceli presadiť a taktiež si potrebujeme vypracovať dopodrobna 

podnikateľský plán.  

 

Medzi mladými sa určite nájdu aj študenti, ktorý sa rozhodnú osamostatniť a rozbehnúť 

si vlastný biznis už počas štúdia na strednej či vysokej škole. Vedia čo chcú v budúcnosti 

dosiahnuť poprípade majú nejaké základy pre podnikanie z rodinného prostredia . Zväčša 

začínajú s drobnými projektmi v počítačovej oblasti, keďže k výpočtovej technike majú blízko 

no v poslednom čase sa dosť rozvinulo aj vyrábanie homemade šperkov a podobne. Keďže 

začínajú s týmito činnosťami v skorom veku, po vyštudovaní už teda majú zopár skúseností 

a taktiež aj klientov.  

 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame vývoj počtu živností podnikateľov vo veku 18 rokov 

v období rokov 2015-2020.  

 

Tabuľka 1 Počet živnostníkov (nové živnosti) vo veku 18 rokov 

 

Zdroj: Ministerstvo vnútra, 2020 

Môžeme vidieť rastúci trend záujmu o podnikanie v najmladšej vekovej skupine v 

priebehu sledovaného obdobia. Z tabuľky je zrejmé, že počet živností vo veku 18 rokov za 

posledných 5 rokov vzrástol o viac ako dvojnásobok. 

Na Slovensku je skutočne dosť veľký nárast podnikateľov vo veku 18 rokov. 

V nasledujúcom grafe uvádzame vývoj početnosti FO vo veku do 24 rokov. 

http://www.compy.sk/
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Graf 1 Vývoj početnosti fyzických osôb – podnikateľov vo veku do 24 rokov v SR 

Zdroj: SBA, na základe údajov Registra organizácií ŠÚ SR  

V období od roku 2010 do roku 2015 počet mladých podnikateľov klesal. V roku 2015 

začal počet mladých podnikateľov však stúpať a do roku 2019 vzrástol o 9 248 osôb – 

podnikateľov. Podiel mladých fyzických osôb na celkovom počte fyzických osôb v roku 2019 

dosiahol 6,8 %. V porovnaní s rokom 2018 sa podiel mladých podnikateľov nezmenil, čím 

došlo k pozastaveniu trendu nárastu podielu mladých, ku ktorému dochádzalo od roku 2015. 

Európa a Severná Amerika poskytuje najvyššie zastúpenie ekonomík akéhokoľvek 

regiónu v prieskume GEM 2019 a má najmenšie odchýlky, pokiaľ ide o vek podnikateľov.         

V 18 z 22 ekonomík sa úroveň počiatočnej podnikateľskej aktivity (TEA) prvýkrát zvýšila 

spolu s vekom a potom zas klesla. Výnimkami sú Grécko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko a 

Švédsko. V týchto dvoch krajinách TEA nepretržite klesá a vo všetkých štyroch najmladších 

vekových skupinách má najvyššiu úroveň TEA. (Global Entrepreneurship Monitor 2019/2020 

Global Report)  

 

Graf 2 Rozdelenie podnikateľov podľa veku v krajinách Európy a Severnej Ameriky 

Zdroj: Global Entrepreneurship Monitor 2019/2020 Global Report  
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V tabuľke je vidieť, že Slovensko je jednou z piatich krajín, ktorých percentá siahajú po 

hranicu 20%, z toho iba tri krajiny túto hranicu aj presiahli. Naša krajina je v tomto prieskume 

na štvrtom mieste z pohľadu celkového vekového priemeru. Po Kanade a Lotyšsku sme na 

tretom mieste v počte mladých ľudí vo veku od 18 do 24 rokov. Taliansko je z pohľadu 

celkového vekového priemeru na poslednom mieste zo všetkých 23 krajín. Hranicu 10% 

neprekročili štyri krajiny, Taliansko, Severná Macedónia, Nórsko a Španielsko. Pre Slovensko 

je to teda veľmi dobrá situácia, keďže máme dosť vysoké percentá až v troch vekových 

hraniciach a vo veku 18-24 a vo veku 25-34 máme takmer rovnakú hranicu, čo znamená, že 

Slovensko má práve vysoký podnikateľský potenciál u mladých ľudí v produktívnom veku. 

1.2. Nezamestnanosť  
 

U mladých ľudí podnikanie práve najmä zhmotňuje predstavu osamostatnenia sa od 

rodičov. Podľa údajov Eurostatu až 53,7% mladých Slovákov vo veku 25-34 rokov stále 

býva u rodičov. Slovensku patrí v tomto parametri nelichotivé druhé miesto v celej Európskej 

únii po Chorvátsku, kde s rodičmi býva až 57,1% mladých ľudí v tejto vekovej kategórii. Vplyv 

na túto skutočnosť má samozrejme miera nezamestnanosti pre mladých ktorí práve skončili 

školu. Väčšina z nich po ukončení štúdia skončí na úrade práce a to hlavne z toho dôvodu, že 

zamestnávatelia hlavne uprednostňujú starších ľudí kvôli ich skúsenostiam a taktiež kvôli 

pracovným návykom. Aj my máme skúsenosť s mladými ľuďmi ktorí nevedeli komunikovať 

so zamestnávateľom, nechodili na čas do práce a taktiež si neplnili svoje povinnosti. Myslíme 

si, že dnešná generácia mladých ľudí nechce mať prácu kde musia chodiť na určitý čas a fixovať 

sa na nejakú presnú pracovnú dobu, chcú byť „pánmi svojho času“  a preto práve radšej zvolia 

podnikanie. Informácie o miere nezamestnanosti mladých do 25 rokov na Slovensku a ďalších 

európskych krajinách sú prezentované v grafe 1. 

 
Graf 3 Miera nezamestnanosti mladých do 25 rokov 

Zdroj: Európsky štatistický úrad Eurostat, (2019) 

 
Ide o prehľad 28 krajín, pričom Slovensko sa ocitlo na 22. mieste. Sme na tom lepšie 

ako napríklad Grécko, kde je situácia najhoršia, ďalej Španielsko, Chorvátsko, Taliansko, 

Cyprus a Portugalsko. Česká republika skončila na 8. mieste. Veľká Británia sa umiestnila na 

10. mieste. Maďarsko je na 19. mieste a v zastúpení hneď za ním je Poľsko. Na prvom mieste 

sa umiestnilo Nemecko a tesne za ním je Rakúsko. Na základe uvedených informácií môžeme 

konštatovať, že v porovnaní s ostatnými krajinami Vyšehradskej štvorky sme v oblasti miery 

nezamestnanosti mladých v najhoršej pozícii. 
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Graf 4 Podiel ľudí vo veku 18-34 rokov, ktorý stále bývajú u svojich rodičov 

Zdroj: Európsky štatistický úrad Eurostat, (2019) 

 

Na grafe 4 uvádzame porovnanie 8 krajín a taktiež aj priemer EÚ ( priemer z 27 krajín). 

Slovensko sa umiestnilo na 8 mieste a podiel mladých vo veku 18 – 34 rokov, ktorí bývajú 

u svojich rodičov je o 19,7% väčší ako je priemer celej EÚ.  Rakúsko a Česká republika sú 

krajiny ktoré sú dokonca pod priemerom EÚ, pričom Rakúsko o 9,1% a Česká republika len 

o 1,5%.  

 

Na Slovensku je celkovo akútny nedostatok bytov. Na 1000 obyvateľov u nás 

pripadá len 339 bytov, čím sa zaraďujeme na predposledné miesto v Európskej únii. Túto 

skutočnosť spolu v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ môžeme vidieť na grafe 3. 

 
Graf 5 Počet bytov na 1000 obyvateľov a ich rozdelenie podľa typu bývania 

Zdroj: Európsky štatistický úrad Eurostat, (2019) 
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V dostupnosti bývania nás predbiehajú aj výrazne chudobnejšie krajiny, napríklad 

Rumunsko a Bulharsko. Nedostatok bytov sa pretavuje do ich vysokej ceny, ale aj do drahých 

hypoték.  Na Slovensku sa takmer vôbec nestavajú cenovo dostupné nájomné byty. Z hľadiska 

štruktúry bývania máme na Slovensku druhý najvyšší podiel ľudí žijúcich vo vlastnej 

nehnuteľnosti hneď po Rumunsku. Avšak ako vidíme, v porovnaní s inými štátmi nám chýbajú 

nájomné byty a to je práve ten problém prečo mladý ľudia stále bývajú u rodičov. V porovnaní 

napríklad s Cyprom, kde máme takmer rovnaký celkový počet bytov, ale v krajine majú väčší 

počet nájomných bytov. 

 

1.3.  Administratívne a finančné náležitosti podnikania 
 

Medzi študentami sa určite nájdu aj taký, ktorý sa osamostatnia a rozbehnú si vlastný 

biznis už počas štúdia na strednej či vysokej škole. Vedia čo chcú v budúcnosti dosiahnuť 

poprípade majú nejaké základy pre podnikanie z rodinného prostredia. Väčšina začína s 

drobnými projektmi v počítačovej oblasti, keďže k výpočtovej technike majú blízko no 

v poslednom čase sa dosť rozvinulo aj vyrábanie homemade šperkov a podobne. Keďže 

začínajú s týmito činnosťami v skorom veku, po vyštudovaní už teda majú zopár skúseností 

a taktiež aj klientov.  

Najčastejšou voľbou pre podnikanie mladých je založenie spoločnosti s ručením 

obmedzeným, keďže v podstate neručia svojim majetkom. Je však potrebné podotknúť, že je 

potrebný väčší začiatočný kapitál na rozbehnutie, preto pomerne veľké množstvo mladých volí 

živnosť (SBA, na základe Registra organizácií ŠÚ SR). Treba však myslieť aj do budúcnosti, 

aby sme mali z čoho čerpať financie prvých 5 rokov, pretože práve tie prvé roky sú kritické 

keďže väčšina podnikateľov zistí, že nemajú dostatok financií alebo dostatok nápadov aby 

mohli naďalej expandovať. Pre tých ktorý nemajú podnikateľské zázemie v rodine alebo 

poprípade sa len boja samotného procesu zakladania, je na trhu možnosť založenia 

podniku nechať na pleciach odborníkov. Tí vybavia všetko potrebné ako napríklad pomôžu 

vybrať meno pre spoločnosť, činnosti podnikania aj pomôžu vypracovať podnikateľský plán. 

Ďalej vybavia spísanie spoločenskej zmluvy resp. listiny, pomôžu určiť sídlo pre spoločnosť, 

tu ponúkajú tiež možnosť využitia registračného sídla. Prevezmú tiež overenie u notára, 

registráciu na živnostenskom, daňovom úrade a samozrejme podajú návrh na zápis do 

Obchodného registra. 

Začať s podnikaním ako študent má však veľa výhod a úľav zo strany štátu ako 

napríklad, že od svojich príjmov z podnikania si môže odpočítať predovšetkým paušálne 

výdavky vo výške 60% čo znamená, že 60% zo svojich príjmov nezdaní. Od príjmov si 

odpočíta aj všetky prípadné odvody, ktoré zaplatil do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Môže 

si taktiež uplatniť úľavu na nezdaniteľnú časť na seba, kde základnou sumou pre r. 2020 je          

4 414,20 EUR, od sumy základu dane 19 506,56 EUR (t.j. rozdielu medzi príjmami a 

výdavkami) sa však táto úľava s rastúcim príjmom znižuje. Z výslednej sumy si vypočíta za rok 

2020 daň v sadzbe 15% (pri ročných príjmoch maximálne 100 000 EUR).  

 

Ďalej prvý a druhý rok podnikania nemusí mesačné preddavky do zdravotnej poisťovne 

platiť vôbec, prípadne ich môže platiť v dobrovoľnej výške. Po skončení roka zaplatí zdravotné 

odvody v skutočne vypočítanej výške podľa základu dane v daňovom priznaní čo znamená, že 

nemusí teda platiť ročné minimum 851 EUR a ak mu podľa jeho výsledkov vyjde napr. zaplatiť 

150 EUR, zaplatí len týchto 150 EUR. Ak bude na nule či v mínuse, nezaplatí nič. Vo vzťahu 

k Sociálnej poisťovni platia pre študenta rovnaké pravidlá ako pre ostatných živnostníkov 

a SZČO. 

http://www.compy.sk/
http://www.companyconsulting.sk/zalozenie-sro
http://www.companyconsulting.sk/zalozenie-sro
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2. Podnikateľský potenciál 
 

Všeobecne sa pod pojmom potenciál rozumie celková schopnosť, spôsobilosť k výkonu 

alebo možnosť. Podnikateľský potenciál teda znamená rovnosť šancí k získaniu vyššieho 

spoločensko-ekonomického statusu alebo rozhodovacím procesom, ktoré poskytuje moderná 

spoločnosť Európskej únie priaznivým sociálnym prostredím.  

Ak sa na potenciál podnikania pozeráme v súlade s definíciou GEM, prvou oblasťou 

jeho merania je sebahodnotenie individuálnych postojov jednotlivcov, a to z hľadiska ich 

vnímaných schopností začať podnikať. V tomto prípade majú Slováci najvyššie sebavedomie 

medzi V4 krajinami i v Európe. S týmto vysokým sebavedomím sa spája najnižšia úroveň 

strachu zo zlyhania v rámci V4 krajín (najvyšší strach zo zlyhania majú Poliaci). Naša úroveň 

strachu zo zlyhania (sledovaná u tých, ktorí sa rozhodnú začať podnikať) je na priemere 

európskych krajín. Na druhej strane však Slováci nevidia dostatok príležitostí začať podnikať 

v mieste, kde žijú. Ich názory na dostatok podnikateľských príležitostí sú pod priemerom 

skupiny aj Európy, v rámci V4 sú na úrovni Čechov, zatiaľ čo výrazne optimistickejší od nás 

sú iba Poliaci. Na druhej strane Maďari sú výrazne pesimistickejší pokiaľ ide o dostatok 

vnímaných príležitostí začať podnikať. (Dáta GEM, 2011) 

Podnikateľský potenciál je celosvetovom v priemere na úrovni 47 percent a v Európe 

dosahuje 42 percent. Na Slovensku podnikateľský potenciál zaznamenal hodnotu 40 percent. 

Je teda zrejmé, že postoj k podnikaniu je na Slovensku negatívnejší ako európsky či svetový 

priemer. Slovensko má však lepší priemer ako napríklad Nemecko ktoré má priemer 31 percent, 

Maďarsko 35 percent, Ukrajina s percentom 21 je na poslednej priečke z 44 hodnotených 

krajín. Vietnam s 84 percentami, India s 81 percentami a Čína s 80 percentami sú na vrchole. 

(Amway Global Entrepreneurship Report, 2018) 

Prieskum s názvom Amway Global Entrepreneurship Report (2018) skúmal tiež index 

„podnikateľskej nálady“. Tento index v sebe kombinuje tri faktory založené na teórii 

plánovaného správania. Skúma napríklad, či sa ľudia nechajú odradiť okolím od založenia 

vlastného podnikania, ďalej skúma či respondenti považujú začatie podnikania ako žiadúcu 

kariérna príležitosť pre seba samých a taktiež či má respondent potrebné zručnosti a zdroje na 

začatie podnikania . Celosvetový priemer je 47 percent a priemer. Na Slovensku je tento index 

na úrovni 46 percent, čo zároveň predstavuje priemernú hodnotu v Európe. 

 

V tejto modernej, technologicky vyspelej spoločnosti, ktorá sa vyznačuje otvorenosťou 

a vysokým stupňom mobility, sú kľúčovým momentom pri posudzovaní človeka jeho 

kompetencie, realizované schopnosti a prínosy. V našom dotazníku sme preto taktiež skúmali 

potenciál a schopnosti mladých ľudí.  
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Tabuľka 2 Vekový profil celkovej podnikateľskej aktivity dospelej populácie (uvádzaný v %) 

 
Zdroj: Global Entrepreneurship Monitor 2019/2020 Global Report  

 

Slovensko sa zaraďuje medzi krajiny s vysokou mierou podnikateľskej aktivity mladých 

(TEA). Dokazujú́ to aj výsledky prieskumu GEM (Global Entrepreneurship Monitor). Podľa 

výsledkov prieskumu GEM počiatočná podnikateľská aktivity (TEA) na Slovensku dosahuje 

najvyššiu úroveň̌ u mladých ľudí́ vo veku do 24 rokov (18,6 %). U uvedenej skupiny mladých 

ľudí na Slovensku je dosahovaná počiatočná podnikateľská aktivita na vyššej úrovni ako 

u zvyšných porovnávaných krajínách, s výnimkou Panami kde TEA dosahuje 22,7%.  

Podnikateľský potenciál je výrazne vyšší u mladších ľudí. Záujem o vlastné podnikanie 

prejavuje 37,5 percent ľudí vo veku do 35 rokov. V staršej vekovej kategórii nad 55 rokov je to 

len 4,7 percent ľudí. 

V priemere vo svete podniká v počiatočnom štádiu v tejto vekovej kategórii 11,8 % 

mladých ľudí, v Európe len 7,6 %, čo je podstatne menej ako na Slovensku (19,2 %). (SBA, na 

základe publikácie Podnikanie na Slovensku: aktivity, prostredie a vybrané druhy podnikania, 

FM UK, 2019 )  

V tejto modernej, technologicky vyspelej spoločnosti, ktorá sa vyznačuje otvorenosťou 

a vysokým stupňom mobility, sú kľúčovým momentom pri posudzovaní človeka jeho 

kompetencie, realizované schopnosti a prínosy. V našom dotazníku sme preto skúmali taktiež 

potenciál a schopnosti mladých ľudí.  
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3. Pomoc absolventom počas pandémie COVID -19  
 

Štát sa začal v poslednom čase, samozrejme aj vplyvom pandémie COVID – 19 začal 

zaoberať mladými ľuďmi, presnejšie absolventmi stredných a vysokých škôl, a viackrát 

pojednávali o tom ako by ich mohli podporiť.  

 

"Rezort práce preto ešte minulý mesiac pripravil viaceré opatrenia na zamestnávanie 

absolventov. Ide o príspevok v sume 3000 až 5600 eur v závislosti od miery nezamestnanosti v 

regióne na podporu začínajúcich podnikateľov. Druhým opatrením je tzv. reštart pre mladých. 

Ak si mladý človek nájde zamestnanie, šesť mesiacov mu budú úrady práce priplácať 126,14 

eura k jeho mzde a ďalších šesť mesiacov bude poberať 63,07 eura k mzde," vyčíslil Krajniak 

(18. september 2020 ).   

Tento príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť ktorú môže úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny poskytnúť na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním 

samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačovi o zamestnanie evidovanému na príslušnom úrade. 

Žiadosť je potrebné napísať písomne a žiadateľ musí byť minimálne 3 mesiace evidovaný na 

úrade ako SZČO. Výška tohto príspevku sa však každoročne mení v závislosti od rastu ceny 

práce, nie je to teda nový nástroj, je iba aktualizovaný ku dňu 1. januára 2021. 

Tabuľka 3 Výška príspevku na SZČ od 1. januára 2021 

 

Zdroj : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021 

 

Kríza pandémie vážne zasiahla najmä mladých ľudí. Nezamestnanosť v EÚ dosiahla od 

začiatku pandémie rekordnú úroveň 10,9 %, pričom 23,5 % tvorili osoby mladšie ako 25 rokov. 

V Grécku a Španielsku bola bez práce viac ako polovica mladých ľudí a miera nezamestnanosti 

v Portugalsku (38,2 %) a Taliansku (37,2 %) bola takisto extrémne vysoká. 

 

Ak je nezamestnanosť mladých ľudí na takej kritickej úrovni, treba zistiť, kde pracovné 

miesta sú a ako sa dá mladým ľudom ešte pomôcť. Nedávne snahy nadácie Eurfound priniesli 
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množstvo impulzov na rozvoj politiky v oblasti mládeže, napríklad podporu startupov mladých 

ľudí, podnikanie mládeže v Európe, mapovanie prechodov mládeže v Európe, ukazovatele z 

oblasti mládeže, práce a politiky, ktoré môžu napomôcť jej zlepšeniu, pomoc mladým 

pracovníkom počas krízy a prínos sociálnych partnerov a subjektov verejného sektora. 
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4. Analýza výsledkov dotazníkového prieskumu 
 

Dotazník s názvom „Podnikateľský potenciál mladých ľudí“ bol vytvorený 

v elektronickej forme a rozoslali sme ho na vyplnenie pomocou sociálnych sietí. Dotazník bol 

zverejnený v dátume od 23. marca 2021 do 31. marca 2021. Nachádzali sa v ňom otázky 

identifikačného zamerania, ako napríklad typ školy na akej respondenti študujú či ktorý ročník 

navštevujú. Ďalšie otázky boli zamerané na to, či majú respondenti kontakt s podnikateľským 

prostredím v rámci rodiny alebo okolia. Zaujímali sme sa o potenciál či bariéry respondentov. 

Dotazníku sa zúčastnilo 87 respondentov, z toho 55 žiakov vysokej školy s ekonomickým 

zameraním a 32 žiakov strednej školy s odborným zameraním. Žiakmi prvého ročníka boli 32 

respondenti, žiakmi druhého ročníka boli 24 respondenti žiakmi tretieho ročníka boli 15 

respondenti, žiakmi štvrtého ročníka boli 9 respondenti a žiakmi 5 ročníka boli 6 respondenti. 

 

V nasledujúcom grafe uvádzame odpovede na otázku ktorá sa zaoberala výskytom 

podnikateľskej činnosti v živote respondentov. Zisťovali sme či respondenti majú vlastné 

skúsenosti s podnikaním. 

 
Graf 6 Podnikateľské skúsenosti respondentov 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výsledkov dotazníkového prieskumu 

 

Zisťovali sme aké skúsenosti s podnikaním naši respondenti majú, aby sme to mohli 

ďalej analyzovať. V dotazníku sa vyjadrilo 3,4% žiakov že podniká, 52,9% že podniká niekto 

z rodiny a 43,7% sa vyjadrilo že nemá skúsenosť s podnikaním ani osobne a ani nikto z rodiny. 

 

V grafe číslo 7 prezentujeme výsledky z dotazníkovej otázky, ktorou sme zisťovali 

v akej miere sa naši respondenti zaujímajú o podnikanie a v akom časovom horizonte by si 

vedeli predstaviť rozbehnúť vlastné podnikanie. 
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Graf 7 Záujem respondentov o podnikateľskú činnosť 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výsledkov dotazníkového prieskumu 

 

V ďalšej otázke sme skúmali koľko respondentov by chcelo podnikať a dospeli sme 

k výsledkom, že podnikať by chcelo 87,4% a z toho 40,2% v horizonte do 5 rokov, 37,4 % 

v horizonte 5-10 rokov a 9,2% v horizonte viac ako 10 rokov. Pri bližšom analyzovaní sme 

zistili, že respondenti ktorí odpovedali, že podniká niekto z rodiny, 22 z nich sa vyjadrilo, že 

chcú začať podnikať do 5 rokov, 16 v horizonte od 5 do 10 rokov, 5 respondenti v horizonte 

viac ako 10 rokov a 3 odpovedali, že si nevedia predstaviť podnikať.  

 
Graf 8 Stanovisko respondentov na podnikateľskú činnosť 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výsledkov dotazníkového prieskumu 

 

V otázke číslo 5 sme sa pýtali na to čo si myslia, či má podnikanie viac výhod ako 

nevýhod a 46 respondentov odpovedalo, že si myslia, že je to vyvážené, čiže nevidia ani veľa 

výhod ale ani veľa nevýhod. To že má podnikanie viac výhod ako nevýhod si myslí 17 ľudí,  

14 ľudí si myslí, že podnikanie má viac nevýhod ako výhod.  
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Pýtali sme sa že, ak by mali príležitosť a prostriedky či by začali podnikať. Výslovný 

súhlas s týmto tvrdením uviedlo 42 respondentov čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 

podiel 19,5%. Súhlas s uvedeným výrokom prejavilo 17 respondentov, 23 respondentov 

nesúhlasilo s tvrdením a 5 respondenti nevedeli k danému výrobku zaujať žiadne stanovisko.  

 

Na otázku či by radšej podnikali na Slovensku alebo v zahraničí nám odpovedalo 33 

ľudí že áno, 27 ľudí sa vyjadrilo, že im je to jedno a 27 ľudí by chcelo podnikať skôr v zahraničí. 

 

Pri podrobnejšej analýze nás prekvapila odpoveď respondentov, ktorí už podnikajú 

a vyjadrili sa, že podnikanie má podľa nich viac nevýhod ako výhod. Z tejto analýzy vieme 

vyvodiť, že pokiaľ by mali príležitosť a prostriedky nezačali by podnikať. 

 

Graf číslo 9 zobrazuje oblasť podnikania,  v ktorej si respondenti vedia predstaviť práve 

svoje podnikanie.  

 
Graf 9 Najpreferovanejšia oblasť podnikania 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výsledkov dotazníkového prieskumu 

 
V otázke číslo 6 sme sa pýtali v akom odvetví by chceli podnikať. 47 respondentov by 

chcelo podnikať v oblasti gastronómie, 22 v oblastí finančníctva, 19 vy chceli podnikať 

v oblasti obchodu, 5 ľudí by podnikalo v stavebníctve a rovnako 5 ľudí v oblastí zdravotníctva, 

4 ľudia by chceli podnikať v oblasti poľnohospodárstva a 13 ľudí by si vybralo iné odvetvie 

ako boli uvedené.  

 

V nasledujúcom grafe sme sa snažili zistiť zdroj a mieru motivácie respondentov, 

k tomu aby začali podnikať. 
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Graf 10 Motivácia na podnikanie 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výsledkov dotazníkového prieskumu 

 

Hlavným motívom pre založenie vlastného podnikania je podľa našich respondentov to, 

že ich práca bude baviť (75 odpovedí), na druhom mieste je finančná nezávislosť (65 odpovedí), 

na tretom mieste sa umiestnila odpoveď dokázať si, že na to mám (61 odpovedí), nezávislosť 

alebo byť svojim vlastným šéfom sa umiestnila na štvrtom mieste (64 odpovedí), peniaze by 

motivovalo 63 respondentov a tým sa umiestnili na piatom mieste, na šiestom mieste sa 

umiestnil pocit samostatnosti ktorý je motiváciou pre 60 respondentov. Pokračovanie 

v rodinnej tradícii podľa našich respondentov nie je významná motivácia kvôli ktorej by sa 

rozhodli podnikať (27 odpovedí) . 

 

V dotazníku sme sa pýtali respondentov na ich názor, ohľadom podmienok na 

podnikanie v Slovenskej republike. Výsledok môžeme vidieť v nasledujúcom grafe 11. 

 

Graf 11 Hodnotenie podmienok na podnikanie na Slovensku  

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výsledkov dotazníkového prieskumu 

 

V tomto grafe analyzujeme odpovede a názory respondentov na podnikateľské podmienky na 

Slovensku, kde 57, 5% odpovedalo tak, že podnikanie na Slovensku je vyvážené a má dosť 
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nevýhod ale má aj dostatok výhod, 29,9% odpovedalo že má skôr nevýhody, 3,4% si myslí že 

podnikanie v našej krajine má viac výhod ako nevýhod a žiadny z respondentov si nemyslí, že 

podnikanie na Slovenskú má veľa výhod. 

 

V dotazníkovom prieskume nás rovnako zaujímal názor respondentov na to, či si 

myslia, že majú dostatok skúseností na vedenie vlastného podniku a podnikanie – ich odpovede 

uvádza nasledovný graf.   

 
Graf 12 Skúsenosti na podnikanie 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výsledkov dotazníkového prieskumu 

 

  Väčšina respondentov odpovedala, že si myslia že majú dostatok skúseností na 

podnikanie, myslia si že by si vedeli vybaviť všetky náležitosti potrebné na podnikanie sami 

bez pomoci a taktiež väčšina odpovedala, že by taktiež vedeli viesť podnik sami, no pri tejto 

otázke pomer odpovedí áno a nie nebol už taký zrejmý ako pri predošlých dvoch.  

  

V poslednej otázke dotazníka sme sa snažili zistiť aké prekážky by mohli našich 

respondentov stretnúť v ich začiatkoch a taktiež sme chceli vedieť čoho sa najviac boja. 

 

Najviac respondentov (45%), odpovedalo, že sa boja neúspechu a majú strach 

z nedostatku financií či strach z toho že o financie prídu z dôvodu neúspechu. Konkurencie, 

ďalšej hospodárskej krízy či pandemických opatrení, nedostatočného prehľadu na trhu, málo 

skúsenosti, veľkej zodpovednosti a taktiež aj nedostatku podpory od najbližších sa bojí 25% 

respondentov čím sa tieto prekážky dostali na druhé miesto v našom dotazníku. Tretie miesto 

(15,8%) obsadil strach z toho, že nevedia odhadnúť reakciu trhu a boja sa toho, že o ich 

produkty alebo služby nebude záujem. Ďalej sa 14,7% respondentov bojí toho, že sa nebudú 

vedieť pohybovať v zákonoch, taktiež neprehľadnosti, daňového zaťaženia a celkovo 

byrokracie. Ďalšie prekážky v začiatkoch podnikania by podľa respondentov mohli byť to že 

by spravili zlé podnikateľské či investičné rozhodnutia, ktoré by viedli k neúspechu, 

zamestnanie nespoľahlivých zamestnancov či nefungujúci kolektív a taktiež nesamostatnosť. 

Traja respondenti dokonca odpovedali, že si myslia, že pri ich začiatkoch v podnikaní ich 

nemôžu zastihnúť žiadne prekážky a dostatočne si dôverujú. 

 

Pri bližšom analyzovaní všetkých odpovedí sme zistili, že väčšina respondentov 

hodnotila, že podnikanie má jednoznačne viac výhod ako nevýhod, ak respondenti pochádzali 

z podnikateľského zázemia. Pokiaľ respondenti nepochádzali z podnikateľského prostredia, na 
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väčšinu otázok v našom dotazníku odpovedali, že nechcú podnikať a pokiaľ áno tak v horizonte 

5 až 10 rokov, taktiež odpovedali, že si nevedia predstaviť viesť podnik samostatne a nemyslia 

si, že majú dostatok skúseností. Medzi respondentmi sa však našli aj takí, ktorí nepochádzajú 

z podnikateľského prostredia a s určitosťou sa vyjadrili, že podnikať chcú a to aj v blízkej dobe. 

Z celkovej analýzy sme zistili, že študenti strednej školy majú vyššie ambície a myslia si, že 

podmienky na podnikanie sú na Slovensku dobré, no nemajú dostatočné skúsenosti na 

podnikanie. Vysokoškolský študenti sa vyjadrovali s negatívnejším názorom a myslia si, že 

majú dostatočné predpoklady a znalosti, či skúsenosti na podnikanie no podnikanie na 

Slovensku ich neláka. Veľké rozdiely však medzi študentami neboli. Rozdiely medzi 

študentami nižších ročníkov a vyšších ročníkov boli taktiež minimálne.  V každej skupine sa 

našli aj takí čo veci hodnotili veľmi negatívne a aj takí čo mali pozitívny názor. 
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Záver 

Ekonomické́ fakulty slovenských vysokých škôl okrem svojich študijných plánov 

spolupracujú s rôznymi inštitúciami ako napr. „Nadácia pre podporu podnikania mladých“. Na 

fakultách niektorých Slovenských univerzít sa vyučuje predmet „Podnikanie malých a 

stredných podnikov“. Ambíciou pedagógov z tohto akademického prostredia je, aby bol 

predmet zaradený do portfólia predmetov ďalších fakúlt, čím by sa rozšírilo povedomie 

osobitne o malom a strednom podnikaní medzi vysokoškolskými študentmi. Predmet obsahuje 

priame prepojenie teórie s praxou, predstavuje základné súvislosti podnikateľských činností, 

pôsobenie inštitúcií, formy a spôsobia podpory podnikania, možné bariéry ale aj možnosti 

podnikania v rámci Európskej únie a jeho inštitucionálneho zabezpečenia.  

Podobne ako na stredných školách s cvičnými firmami, ponúkajú slovenské, 

ekonomicky orientované univerzity, vytváranie tzv. fiktívnych podnikov, kde sa môžu 

univerzitní študenti zapájať aj do súťaží, v rámci ktorých sú odborníkmi hodnotené ich 

podnikateľské zámery a fiktívne rozhodnutia.  

Progresívnejší prístup k príprave mladých ľudí na podnikateľský život, by mohlo 

naznačovať fungovanie niektorých súkromných stredných škôl, v ktorých sú v rámci štátneho 

vzdelávacieho programu napr. predmety s nižším dôrazom na teóriu a väčším obsahom 

praktických informácií o podnikaní, ekonomike, riadení firmy a pod. Štúdium na týchto 

stredných školách je ukončené maturitnou skúškou formou vypracovania podnikateľského 

plánu vychádzajúceho z konkrétnej prípadovej štúdie. Školy takto výuku organizujú zámerne 

vzhľadom na ich skúsenosť, podľa ktorej študentov zaujímajú viac praktické informácie ako 

napr. spôsoby začatia podnikania a možnosti jeho ďalšieho rozvoja. Okrem toho súkromné 

stredné školy pôsobia v rámci projektu „Rozbehni sa“, ktorý podporuje podnikateľské nápady 

a je určený pre študentov končiacich ročníkov.  

V našom dotazníku sme zistili že málo našich respondentov, len 3,4 %, osobne podniká. 

Zároveň sme však zistili, že viac ako 60% našich respondentov, pochádza z prostredia kde 

niekto podniká v rodine alebo v blízkom okolí. Respondenti ktorí sa vyjadrili, že by chceli do 

budúcna podnikať pochádzajú z podnikateľského prostredia. Zistili sme teda, že Slovensko má 

dobrý potenciál na podnikanie do budúcna, keďže viaceré ukazovatele naznačujú, že práve 

mladí ľudia sú produktívni v podnikaní. 
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