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ZHRNUTIE A HLAVNÉ ZISTENIA 

V nasledovnej časti prinášame zhrnutie zistení vytvorených ako výsledok komplexného 

mapovania propagácie a podpory zakladania firiem v podnikaní žiakov počiatočného odborného 

vzdelávania a prípravy (IVET). Mapovanie vykonali partneri v projekte TESEUS v rámci príslušných 

krajín. Slúžilo ako východisko pre identifikáciu faktorov úspechu a neúspechu, ako aj hnacích síl 

a inhibítorov pre vytváranie firiem a podnikateľských aktivít v IVET kontexte, a pre formuláciu 

súvisiacich odporúčaní.  

Cieľom tohto výstupu je poskytnúť skôr celkový obraz, ako hĺbkovú analýzu praktík propagácie 

startupov a podpory zakladania firiem zameraných na žiakov počiatočného odborného vzdelávania a 

prípravy. Výskum bol založený na rozhovoroch a analýze sekundárnych dát vykonaný projektovými 

partnermi v ich príslušných krajinách. Táto správa je odbornou subjektívnou interpretáciou súčasného 

stavu na základe dostupných a získaných informácií. 

 

Zhrnutie z prehľadov o krajinách TESEUS 

Podnikanie v rámci systémov a stratégií počiatočného odborného vzdelávania a prípravy 

 Vo všetkých krajinách, ktoré sa zapojili do projektu TESEUS, sa podnikanie považuje za dôležitú 

hnaciu silu hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest, a preto sa často uvádza medzi 

horúcimi témami agendy tvorcov politík. Spôsob, akým sa táto dôležitosť premieta do kontextu 

počiatočného odborného vzdelávania a prípravy sa však v jednotlivých krajinách líši. 

 V niektorých analyzovaných krajinách zapojených do projektu TESEUS vytvárajú tvorcovia politík 

na najvyššej úrovni vzdelávacie stratégie (buď ako špecifickú stratégiu súvisiacu s podnikaním 

alebo začlenením podnikania do širších všeobecných stratégií), akčné plány, opatrenia a nástroje 

(t.j. koncepty, rámce, učebné osnovy, súbory nástrojov atď.), aby poskytovateľom počiatočného 

odborného vzdelávania a prípravy poskytli prostriedky na vzdelávanie v oblasti podnikania. V iných 

krajinách je podnikanie zahrnuté, ale nie je uprednostňované alebo výslovne podporované v rámci 

vzdelávacieho programovania, pričom dôraz sa kladie na ďalšie praktické dimenzie počiatočného 

odborného vzdelávania a prípravy (napr. duálne systémy počiatočného odborného vzdelávania a 

prípravy, učenie sa na pracovisku, učňovské vzdelávanie atď.), pričom počiatočné odborné 

vzdelávanie a príprava má skôr charakter zamerania sa na produkovanie zamestnancov a nie na 

produkovanie budúcich podnikateľov. 

 Niektoré krajiny zapojené do projektu TESEUS však uvádzajú nesúlad alebo nedostatok 

porozumenia významu podnikateľského vzdelávania a podpory. To môže viesť k problémom 

súvisiacim s plánovaním vzdelávania, vývojom a implementáciou učebných osnov alebo školením 

učiteľov. 

 Vo väčšine krajín zapojených do projektu TESEUS je vzdelávací aspekt systémov počiatočného 

odborného vzdelávania a prípravy centrálne organizovaný a definovaný národnou legislatívou a 

príslušnými ministerstvami s ich špecializovanými orgánmi, zatiaľ čo niektoré kompetencie sú 

decentralizované a delegované na regionálne/miestne orgány, pracoviská počiatočného 

odborného vzdelávania a prípravy a ďalšie vzdelávacie inštitúcie. 

 Okrem toho sa zvyčajne používajú decentralizované modely učebných osnov, ktoré pozostávajú 

zo spoločných vzdelávacích štandardov, pričom umožňujú školám a iným poskytovateľom 

počiatočného odborného vzdelávania a prípravy prispôsobovať svoje učebné osnovy podľa 

regionálnych a priemyselných potrieb a špecifík. 



 

 Takáto decentralizácia poskytuje určitú slobodu a priestor na prispôsobenie sa regionálnym 

špecifikám a potrebám. Na druhej strane to často vedie aj k rôznej kvalite (nielen) podnikateľského 

vzdelávania a podpory. Aj v krajinách, v ktorých sú centralizované opatrenia a nástroje k dispozícii, 

je ich uplatňovanie v jednotlivých regiónoch a školách veľmi individuálne a môže dôjsť k rozdielom 

v kvalite. 

Propagácia a podpora zakladania firiem v kontexte počiatočného odborného vzdelávania a prípravy 

 Pokiaľ ide o podnikanie, tvorcovia politík počiatočného odborného vzdelávania a prípravy 

zdôrazňujú najmä aspekty vzdelávania. Existujú však rôzne úrovne integrácie podnikateľského 

vzdelávania do študijných programov počiatočného odborného vzdelávania a prípravy. Od 

začlenenia otázok súvisiacich s podnikaním do komplexnejšej sady vzdelávacích výstupov 

alebo modulov, až po rozvoj spoločných špecializovaných učebných jednotiek alebo dokonca 

rozvoj platforiem na výmenu skúseností medzi pedagógmi alebo budovanie špecializovanej 

infraštruktúry (napr. učebne). 

 Žiaľ, spôsob výučby je často skôr teoretický než praktický (v prípade tradičných vzdelávacích 

metód v prostredí tried). Na druhej strane, prístupy založené na praxi, ako sú simulácie alebo 

experimenty, sa často využívajú v iniciatívach ako sú študentské firmy, cvičné firmy alebo 

žiacke mini-firmy. 

 V niektorých krajinách zapojených do projektu TESEUS alebo v niektorých regiónoch takéto 

iniciatívy zamerané na poskytovanie praktických aspektov podnikateľského vzdelávania spolu 

s pomocou, podporou a uznaním pre záujemcov o podnikanie, poskytujú verejné subjekty. Vo 

väčšine prípadov však nie sú súčasťou oficiálnych učebných osnov a účastníci (školy alebo 

jednotliví žiaci) si ich môžu osvojiť alebo sa v nich zúčastniť dobrovoľne. 

 Iniciatívy súkromného sektora alebo tretieho sektora taktiež často zohrávajú dôležitú úlohu 

pri vyplňovaní medzier keď nie sú k dispozícii spoločné učebné osnovy a/alebo ak tieto nemajú 

praktické prvky alebo prepojenie s podnikateľskou praxou. Účasť na nich je však pre školy 

dobrovoľná a často závisí od individuálnej iniciatívy. Tieto iniciatívy môžu byť integrované do 

učebných osnov alebo pôsobiť ako mimoškolské aktivity. 

 Podpora startupov a zakladania firiem v kontexte počiatočného odborného vzdelávania a 

prípravy je často obmedzená na poskytovanie informácií žiakom o samostatnej zárobkovej 

činnosti ako jednej z možností prístupu na trh práce v rámci služieb kariérneho poradenstva. 

 Neexistujú žiadne inštitucionalizované podporné mechanizmy a iniciatívy zamerané na 

zakladanie firiem a zvyčajne neexistujú informačné kanály o podporných programoch alebo 

postupoch založenia podniku, ktoré sú špecificky zamerané a prispôsobené žiakom 

počiatočného odborného vzdelávania a prípravy. Na školách počiatočného odborného 

vzdelávania a prípravy taktiež nepôsobia podnikateľské inkubátory. 

 V niektorých individuálnych prípadoch sa môžu vyskytnúť projekty, činnosti, podujatia a 

iniciatívy jednotlivých škôl alebo dokonca učiteľov, ktoré sa týkajú podpory startupov a 

zakladania podnikov v prostredí počiatočného odborného vzdelávania a prípravy. Často sú 

však tieto iniciatívy malého rozsahu alebo sú dočasné. 

 Študenti počiatočného odborného vzdelávania a prípravy nemajú často rovnaký prístup k 

podnikateľskému vzdelávaniu a podpore z dôvodu regionálnych rozdielov, a tiež preto, že 

školy sa často zúčastňujú na projektoch alebo iniciatívach na dobrovoľnej báze. Preto forma 

podnikateľského vzdelávania a podpory do veľkej miery závisí od konkrétnych škôl alebo 

dokonca od jednotlivých učiteľov. Niektoré krajiny zapojené do projektu TESEUS okrem toho 



 

naznačujú, že niektoré disciplíny počiatočného odborného vzdelávania a prípravy nemajú 

rovnaký prístup k príležitostiam. 

 Žiaci a čerství absolventi (rovnako ako ktokoľvek iný) počiatočného odborného vzdelávania a 

prípravy však majú prístup k všeobecným opatreniam (programy, nástroje a iniciatívy na 

podporu podnikania), prostriedkom a inkubátorom vo svojich krajinách alebo regiónoch, 

pokiaľ spĺňajú kritériá oprávnenosti. 

 

Viac podrobností o národnom kontexte každého z partnerov projektu TESEUS je možné nájsť 

v prehľadoch jednotlivých krajín TESEUS. Partneri projektu TESEUS okrem toho identifikovali príklady 

iniciatív týkajúcich sa podpory startupov a zakladania firiem v podnikaní žiakov počiatočného 

odborného vzdelávania a prípravy v ich národnom prostredí. Výsledkom tejto snahy bolo vytvorenie 

súboru prípadových štúdií TESEUS, ktoré vyzdihujú a krátko analyzujú tieto príklady. Prípadové štúdie 

sú uvedené ako prílohy k tejto správe.



 

Zhrnutie z prehľadu politík, tretieho sektora a priemyslu na úrovni EÚ 

Od roku 2008 Európa čelí dôsledkom najzávažnejšej hospodárskej krízy, ktorú zaznamenala za 

posledných 50 rokov a vo väčšine členských štátov sa malé a stredné podniky (MSP) zatiaľ nedokázali 

spamätať na úroveň predkrízovej situácie. Miera nezamestnanosti dosiahla vôbec najvyššie úrovne a 

politiky EÚ sa už mnoho rokov zameriavajú na vytváranie pracovných miest a ekonomický rast. Výzvy 

v oblasti inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu sú štrukturálne a Európska komisia v roku 

2010 vydala stratégiu Európa 2020, aby reagovala a položila základy ekonomického rastu a 

konkurencieschopnosti. Európska komisia je pevne presvedčená, že podnikanie je hnacou silou 

ekonomického rastu a tvorby pracovných miest a že na zabezpečenie vyššej úrovne zamestnanosti 

potrebuje Európa viac podnikateľov. 

Z tohto dôvodu sú systémy odborného vzdelávania a prípravy a počiatočného odborného 

vzdelávania a prípravy rozhodujúce a ich účinnosť môže pomôcť zmeniť postoj ľudí k podnikaniu a 

samostatnej zárobkovej činnosti. Aj keď Európska komisia pracuje na modernizácii počiatočného 

odborného vzdelávania a prípravy, ostáva ešte veľa práce na zlepšenie kvality a schopnosti celého 

systému reagovať na potreby trhu práce. Zatiaľ čo zakladanie podnikov a podpora startupov je 

rozvinutým mechanizmom vyššieho vzdelávania, v systéme počiatočného odborného vzdelávania a 

prípravy neexistujú žiadne takéto systémy. Ten zahŕňa (vo väčšine prípadov) iba teoretické 

podnikateľské vzdelávanie (všeobecné kurzy o podnikaní). V počiatočnom odbornom vzdelávaní a 

príprave v Európe zatiaľ neexistujú skutočné mechanizmy podnikateľskej inkubácie a zakladania 

firiem: prinajlepšom sú to súťaže podnikateľských plánov, simulácie alebo žiacke cvičné firmy, ale 

žiadne skutočné zakladanie firiem. 

Jedným zo spôsobov ako zvýšiť konkurencieschopnosť je zvýšenie účasti na počiatočnom 

odbornom vzdelávaní a príprave a preto je to stredobodom záujmu niekoľkých európskych politík. 

Modernizácia počiatočného odborného vzdelávania a prípravy je jednou z hlavných tém súčasných 

diskusií na úrovni EÚ aj členských štátov. S cieľom zvýšiť príťažlivosť a prestíž počiatočného odborného 

vzdelávania a prípravy musia členské štáty zlepšiť jeho kvalitu a schopnosť reagovať na potreby trhu 

práce. 

Predchádzajúci výskum podnikateľského vzdelávania preukázal významné rozdiely v praxi 

medzi európskymi krajinami aj v rámci nich, čo vyplynulo z odlišného chápania a interpretácie 

podnikateľského vzdelávania, ako uviedla Tematická pracovná skupina Európskej komisie pre 

vzdelávanie v oblasti podnikania. Pokrytie rôznych druhov vzdelávacích výstupov týkajúcich sa 

podnikateľského vzdelávania v učebných osnovách je v celej Európe nerovnomerné. Celkovo iba okolo 

15 krajín/regiónov zahŕňa širokú škálu výsledkov podnikateľského vzdelávania vo vzťahu k povinným 

predmetom a/alebo prierezovým oblastiam aspoň pre jednu úroveň vzdelania. 

Hoci politiky na úrovni EÚ nebudú zasahovať do obsahu a štruktúry odborného vzdelávania a 

prípravy, ich úloha vo vzťahu k transparentnosti a prenosnosti zručností a kvalifikácií sa zvýši. Je to 

stále dôležitá oblasť pre Európu: najčastejšie strategické kroky možno vidieť v oblastiach praktických 

podnikateľských skúseností, vzdelávania učiteľov a metód výučby. Všetky krajiny so špecifickou 

podnikateľskou stratégiou zahrnuli činnosti týkajúce sa praktických podnikateľských skúseností 

prostredníctvom rôznych prostriedkov alebo praktických podnikateľských výziev zakotvených v 



 

učebných plánoch. Vysokou prioritou na úrovni EÚ je, aby všetky členské štáty zahrnuli do povinného 

vzdelávania aspoň jednu praktickú podnikateľskú skúsenosť pre študentov. 

Nedávny prieskum však zdôraznil, že európski občania sa menej zaujímajú o témy týkajúce sa 

podnikania, startupov a podnikateľských neúspechov a sú menej ochotní začať podnikať alebo 

riskovať. Taktiež, iba necelá štvrtina respondentov z EÚ uviedla, že sa zúčastnili na kurze alebo 

vzdelávacej aktivite o podnikaní. Na druhej strane polovica respondentov z EÚ súhlasí s tým, že ich 

školské vzdelávanie im pomohlo rozvinúť zmysel pre iniciatívu a určité podnikateľské postoje. Súčasne 

sú v tejto otázke podstatné rozdiely medzi krajinami. 

Školské vzdelávanie a odborné vzdelávanie a príprava zohrávajú kľúčovú úlohu pri budovaní 

podnikateľského ducha a motivovaní občanov k založeniu samostatnej zárobkovej činnosti. Preto je 

potrebné väčšie úsilie zúčastnených strán a tvorcov politík pri poskytovaní vzdelávacích a školiacich 

nástrojov a podpore propagácie startupov a zakladania firiem v celej EÚ. Aj keď európske inštitúcie 

nemajú priamu kompetenciu v oblasti systémov odborného vzdelávania a prípravy a počiatočného 

odborného vzdelávania a prípravy, ich stratégie sa uplatňujú v členských štátoch. Európska komisia 

tiež propaguje a podporuje vzdelávanie v oblasti podnikania prostredníctvom: 

 Financovania európskych projektov, ktoré vytvoria referenčné modely pre ich ďalšie 

využívanie prostredníctvom výziev na predloženie návrhov 

 Podpory výmeny osvedčených postupov a skúseností na úrovni EÚ 

 Organizovania workshopov pre tvorcov politík a odborníkov z praxe 

 Asistencie pri tvorbe sietí kontaktov pre tvorcov politík a iných zainteresovaných strán 

 Publikovania usmernení založených na existujúcich osvedčených postupoch v Európe 

 Vydávania štúdií, ukazovateľov a zhromažďovania údajov 

Okrem toho sa finančná podpora Európskej komisie poskytuje prostredníctvom programu 

Erasmus+ a Európskeho sociálneho fondu. Nefinančná podpora a informácie sa poskytujú najmä 

prostredníctvom portálu “Your Europe Business Portal”, “The Enterprise Europe Network”, stránky 

podpory internacionalizácie MSP alebo portálu o prístupe k financiám. 

  



 

Zhrnutie z prehľadu akademickej literatúry 

Existuje pomerne veľké množstvo akademických publikácií zameraných vo všeobecnosti na podnikanie 

mladých ľudí. Podstatne menšie množstvo výskumov sa však zameriava na podnikateľov z radov 

študentov. Navyše iba malá časť z nich sa zameriava na žiakov počiatočného odborného vzdelávania a 

prípravy alebo iné skupiny žiakov stredných škôl alebo mládež v období dospievania a skorej 

dospelosti. Medzi dominantné výskumné smery patrí výskum formatívnych faktorov, hnacích síl a 

vývojových ciest k podnikaniu; výskum vplyvu podnikateľského vzdelávania a tréningu na 

podnikateľské výsledky; výskum špecifických charakteristík, bariér a prekážok mládeže v súvislosti s 

podnikaním a ich riešení a potenciálnych podnetov na podnikateľské aktivity. Stručne povedané, v 

odbornej literatúre sa uvádza, že podnikateľská osobnosť a autoritatívne rodičovstvo súvisia s 

podnikateľskými kompetenciami, zatiaľ čo podnikateľské kompetencie a záujmy v ranom veku, 

sociálne zručnosti, mierny sklon k porušovaniu pravidiel a to, že majú žiaci v škole podnikateľskú 

skupinu sa zdajú byť prekurzormi podnikania mládeže. Výskum okrem toho identifikoval určité 

rozdiely medzi hnacími silami dievčat a chlapcov. Napokon, z literatúry tiež vyplýva, že väčšina mladých 

podnikateľov sa učí o zakladaní podnikov buď doma prostredníctvom svojich rodičov, od svojich 

priateľov a spolužiakov, alebo prostredníctvom vlastných skúseností typu „urob si sám“, ale nie 

prostredníctvom tradičného vzdelávania. Pokiaľ ide o vplyv podnikateľského vzdelávania, literatúra 

naznačuje, že zatiaľ čo zážitkové vzdelávanie je dôležité pre rozvoj efektívnosti a praktických 

kompetencií (napríklad vyhľadávanie alebo hodnotenie a posudzovanie), verbálne presviedčanie stále 

hrá dôležitú úlohu pri formovaní podnikateľského zmýšľania študentov. Preto je potrebná „zdravá 

kombinácia“ oboch, aby bolo podnikateľské vzdelávanie úspešné. Nakoniec, čo sa týka špecifík 

mládeže vo vzťahu k podnikaniu, zdá sa, že sa líšia akumuláciou zdrojov a zručností, psychologickými, 

kognitívnymi a motivačnými postojmi a reakciou na vplyvy z prostredia, kultúry a normy. Bariéry a 

prekážky podnikania mladých ľudí vo všeobecnosti súvisia s ľudským, finančným a sociálnym 

kapitálom, nedostatočnou informovanosťou a akceptáciou, administratívnymi prekážkami alebo 

stratou sociálnych výhod. 

Rámce podnikateľského vzdelávania a podpory zdôrazňujú potrebu zohľadňovať špecifiká rôznych 

cieľových skupín, pretože univerzálny prístup pre všetkých sa javí ako neefektívny. Diverzifikácia je 

väčšinou založená na postupovaých modeloch, ktoré používajú rôzne kritériá (napr. úroveň vedomostí 

a podnikateľského zámeru študentov, stupne postupu v podnikateľskom procese alebo stupne 

vzdelávania). Odborná literatúra tiež poukazuje na to, že napriek značnému úsiliu stále existujú 

medzery vo vzdelávaní a podpore podnikania (nielen) v kontexte počiatočného odborného 

vzdelávania a prípravy. Na druhej strane výskumné zistenia naznačujú, že intenzívne zavádzanie 

podnikateľského vzdelávania na stredoškolskej úrovni z hľadiska kvantity (vysoká penetrácia, vysoká 

účasť jednotlivcov, dlhá doba) a kvality (praktické, zážitkové vzdelávanie) má pozitívny vplyv na 

zručnosti žiakov, vedomosti, preferencie k samostatnej zárobkovej činnosti a všeobecné výsledky v 

škole, ale tiež významný pozitívny vplyv na organizáciu školy a postoje učiteľov. Tento prístup navyše 

oceňujú a podporujú partneri zo súkromného sektora a rodičia žiakov. Súčasne ďalší výskum naznačil, 

že napriek všeobecnému stotožneniu sa s myšlienkou založenia podniku, len niekoľko účastníkov 

počiatočného odborného vzdelávania a prípravy plánovalo začať podnikať ihneď po ukončení štúdia. 

Namiesto toho chceli najskôr získať pracovné skúsenosti ako zamestnanci. Na druhej strane tí, ktorí sú 

zapojení počiatočnom odbornom vzdelávaní a príprave a zároveň prejavujú podnikateľský zámer, 

potrebujú okamžitú podporu (hneď ako začnú s hľadaním príležitostí), inak sa šanca, že sa skutočne 

zapoja do podnikania, postupne znižuje. 



 

Pokiaľ ide o vyučovacie metódy, najbežnejšie používanými metódami v rámci podnikateľského 

vzdelávania v systéme odborného vzdelávania a prípravy sú prednášky, počítačové simulácie a 

obchodné hry, študentské spoločnosti, projektová práca a skupinová práca, návštevy spoločností a 

pracovné stáže. Praktické metódy zahŕňajú najmä zakladanie a riadenie cvičných firiem a žiackych 

spoločností (buď virtuálnych, alebo reálnych). Zdá sa, že sú dostatočne rozšírené nielen v biznisovo 

orientovaných, ale aj technických školách odborného vzdelávania a prípravy. Stále však existuje 

priepasť medzi najúčinnejšími a najpoužívanejšími metódami výučby a tiež nedostatok 

interdisciplinárneho spôsobu práce na konkrétnych projektoch. Najúčinnejším spôsobom, ako 

dosiahnuť ciele podnikateľského vzdelávania, je zapojiť žiakov do praktických projektov a aktivít 

(pokiaľ je to možné, ideálne v malých skupinách), kde žiaci získajú skúsenosti s podnikaním, pričom sa 

zdôrazňuje „učenie sa praxou“ a „učenie sa pomocou vytvárania hodnoty“. 

Napriek tomu, že podnikateľská inkubácia je často zdôrazňovaná ako účinný nástroj na podporu 

začínajúcich podnikateľských aktivít, zvyčajne nie je spojená s kontextom počiatočného odborného 

vzdelávania a prípravy a fyzické podnikateľské inkubátory sa zriedka nachádzajú na školách 

počiatočného odborného vzdelávania a prípravy. Ak áno, jedná sa o pomerne veľké a robustné 

inštitúcie počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (s tisíckami žiakov) nie malé regionálne 

školy počiatočného odborného vzdelávania a prípravy. Niektoré aspekty podnikateľskej inkubácie 

môžu byť poskytované súkromnými alebo neziskovými projektmi alebo iniciatívami, ktoré obsahujú 

(zvyčajne dočasné, súvisiace s projektom alebo virtuálne) podnikateľské inkubačné a akceleračné 

ponuky. Žiaci počiatočného odborného vzdelávania a prípravy môžu využívať dostupné všeobecné 

podnikateľské inkubačné možnosti vo svojich regiónoch za predpokladu, že spĺňajú všeobecné kritériá 

oprávnenosti. 

Na základe preštudovanej literatúry sme identifikovali niekoľko kľúčových implikácií pre vzdelávanie a 

podporu podnikania v kontexte počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (alebo všeobecné 

tvrdenia, ale použiteľné v kontexte počiatočného odborného vzdelávania a prípravy). Napriek rôznym 

charakterom preštudovaných dokumentov (od výskumných štúdií s rôznymi výskumnými metódami, 

rozsahmi a perspektívami, cez panely odborníkov po dokumenty a správy projektov) sme zistili iba 

komplementárnosť a takmer žiadne rozpory medzi ich tvrdeniami a odporúčaniami. Mohli by sme teda 

dospieť k záveru, že vo všeobecnosti existuje silný konsenzus o tom, čo by sa malo robiť a čomu by sa 

malo vyhnúť pri poskytovaní podnikateľského vzdelávania a podpore startupov (nielen) žiakov 

počiatočného odborného vzdelávania a prípravy a/alebo čerstvých absolventov. Agregované tvrdenia 

sú uvedené v úplnom dokumente (príloha 4). 

 

Poznámka: Toto zhrnutie bolo vypracované z pôvodného úplného dokumentu (príloha 4). Z 

praktických dôvodov neobsahuje odkazy. Všetky odkazy na zdroje, ktoré boli preštudované a použité 

v texte, sú však uvedené v pôvodnom dokumente. 

  



 

FAKTORY ÚSPECHU A NEÚSPECHU, ODPORÚČANIA 

V ďalších častiach uvádzame prehľad faktorov úspechu a neúspechu, ktoré vytvorili partneri 

projektu TESEUS pri komplexnom mapovaní podpory startupov a zakladania firiem v podnikaní žiakov 

počiatočného odborného vzdelávania a prípravy. Ďalej nasledujú odporúčania na vytvorenie systémov 

zakladania firiem a podpory startupov v prostredí počiatočného odborného vzdelávania a prípravy. 

 

Zoznam faktorov úspechu a neúspechu 

Partneri projektu TESEUS identifikovali nasledujúce faktory úspechu dôležité pre úspešnú 

implementáciu podnikateľského vzdelávania a podpory zakladania firiem a startupov v kontexte 

počiatočného odborného vzdelávania a prípravy: 

Kontext (širší sociálno-ekonomický kontext, prierezové oblasti) 

 Existencia a dostupnosť programov na podporu podnikania, inkubátorov a akcelerátorov na 

národnej/regionálnej úrovni – všeobecné, ale prístupné žiakom počiatočného odborného 

vzdelávania a prípravy 

 Existencia a dostupnosť programov financovania na podporu podnikania – všeobecné, ale 

prístupné žiakom počiatočného odborného vzdelávania a prípravy 

 Podujatia, iniciatívy, projekty a súťaže v regionálnom/národnom ekosystéme organizované 

verejnými aj súkromnými subjektmi 

 Pozitívny a aktívny prístup mladých ľudí k podnikaniu, zvyšovanie povedomia o výhodách 

podnikania, záujem o začatie podnikania 

 Zvýšená informovanosť o výhodách počiatočného odborného vzdelávania a prípravy, zvýšená 

atraktívnosť systému počiatočného odborného vzdelávania a prípravy 

 Podpora zo strany stratégie Európa 2020, ktorá sa väčšinou týka podnikania a vytvárania 

pracovných miest s cieľom udržať ekonomický rast a podporiť inklúziu 

 

Úroveň politík/stratégií 

 Rozpoznanie a dôležitosť podnikania na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému 

 Podnikateľské stratégie, integrované iniciatívy a súbory nástrojov vytvorené a 

implementované vo vzdelávacom systéme 

 Rozvoj podnikateľských kompetencií zabudovaný do vzdelávacieho systému 

 Duálne systémy odborného vzdelávania a prípravy, povinná práca striedajúca prípravu v škole 

 Rozširovanie dopadu - zapojenie veľkého počtu inštitúcií/študentov, dostupnosť dostatočných 

finančných zdrojov 

 Prevaha školského počiatočného odborného vzdelávania a prípravy sprístupňuje celý systém 

 

Operatívna úroveň 

 Iniciatívy a kurzy sú šité na mieru potrebám a záujmom žiakov počiatočného odborného 

vzdelávania a prípravy 

 Praktické dimenzie výučby, prepojenie s podnikateľským sektorom a občianskou spoločnosťou 



 

 Rozvíjanie nových podnikateľských zručností a kompetencií medzi žiakmi s cieľom prepojiť 

oblasť vzdelávania a podnikania 

 Kurzy prepojené s podnikmi a startupovou deontológiou a manažmentom 

 

Partneri projektu TESEUS identifikovali nasledujúce faktory neúspechu a inhibítory, ktoré by 

mohli pôsobiť ako prekážky pri implementácii podnikateľského vzdelávania a podpory zakladania 

firiem a startupov v kontexte počiatočného odborného vzdelávania a prípravy: 

Kontext (širší sociálno-ekonomický kontext, prierezové oblasti) 

 Nedostatok záujmu o podnikanie ako vhodnú kariérnu voľbu (napr. z dôvodu averzie k riziku, 

preferencie stability atď.) 

 Nezáujem mladých ľudí o počiatočné odborné vzdelávanie a prípravu 

 Chýbajúci právny rámec na založenie podniku počas počiatočného odborného vzdelávania a 

prípravy 

 

Úroveň politík/stratégií 

 Nedostatok vládnych politík týkajúcich sa podnikania a systému počiatočného odborného 

vzdelávania a prípravy 

 Nestabilita a neistota v politikách 

 Nejasnosť týkajúca sa významu podnikateľského vzdelávania 

 Nedostatok konkrétnych iniciatív a centralizovaných usmernení na podporu a šírenie 

podnikateľského vzdelávania 

 Vzdelávací systém nepodporujúci podnikateľské postoje, ako je kreativita atď. 

 Administratívne oneskorenia a byrokracia v grantových schémach 

 Tradičný systém akademického hodnotenia 

 Nedostatočné pokrytie niektorých študijných odborov v podnikateľskom vzdelávaní 

 

Operatívna úroveň 

 Medzery v implementácii stratégií na miestnej alebo školskej úrovni a ich premietnutí do 

operatívnych zmien 

 Rozdiely v kvalite v dôsledku decentralizácie a regionálnych rozdielov 

 Žiadne stimuly a povzbudenie pre žiakov počiatočného odborného vzdelávania a prípravy pri 

vytváraní startupov od škôl 

 V počiatočnom odbornom vzdelávaní a príprave neexistujú žiadne skutočné mechanizmy 

podnikateľskej inkubácie a zakladania firiem 

 Teoretický charakter podnikateľského vzdelávania, tradičné vyučovacie metódy, ktoré 

nestimulujú podnikateľské zručnosti 

 Ťažkosti so zapojením profesionálnych podnikateľov do vzdelávania a tréningu 

 Prenesenie programov / kurzov zo zahraničia bez ich prispôsobenia miestnemu kontextu 

 Úspešná implementácia do veľkej miery závisí od jednotlivých učiteľov a ich úsilia 

 Zložitosť prípravy učiteľov na túto tému  



 

Zoznam odporúčaní 

Na základe komplexného mapovania a analýzy partneri projektu TESEUS sformulovali niekoľko 

odporúčaní týkajúcich sa podnikateľského vzdelávania a podpory zakladania firiem a startupov v 

kontexte počiatočného odborného vzdelávania a prípravy. Rozhodli sme sa nezamerať sa na širší 

sociálno-ekonomický kontext a prierezové oblasti, pretože kontext počiatočného odborného 

vzdelávania a prípravy má len veľmi obmedzenú možnosť ich ovplyvniť. 

 

Úroveň politík/stratégií 

 Vypracovanie stratégie na národnej/regionálnej úrovni, akčného plánu a súboru nástrojov na 

úrovni politík 

 Vypracovanie spoločných vzorových kurzov, ktoré sa budú realizovať ako povinné kurzy na 

školách počiatočného odborného vzdelávania a prípravy, s primeranou mierou štandardizácie 

a zohľadnením regionálnych/miestnych špecifík 

 Pokrytie všetkých odborov odborného vzdelávania a prípravy, nielen tých, ktoré sú tradične 

spojené s podnikaním 

 Inkluzívny prístup, ktorý zabezpečí dostatočné adresovanie všetkých skupín a disciplín 

 Propagácia a podpora interdisciplinárneho charakteru podnikania 

 Rozvoj väčšieho počtu príležitostí na financovanie zakladania startupov osobitne pre žiakov 

počiatočného odborného vzdelávania a prípravy 

 Implementácia integrovanej kampane zameranej na podnikanie a počiatočné odborné 

vzdelávanie a prípravu 

 

Operatívna úroveň 

 Podpora začlenenia podnikateľských a manažérskych zručností, kreativity a schopnosti 

nekonvenčne rozmýšľať ako základných zručností, ktoré sa majú v škole naučiť  

 Zdôrazňovanie praktického rozmeru počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (napr. 

stáže, učenie prostredníctvom praxe), využívanie zážitkového učenia, zabezpečenie dobrej 

rovnováhy medzi teóriou a praxou 

 Nadväzovanie na najmodernejší a prispôsobený teoretický obsah pre MSP 

 Prepojenie s podnikmi, podnikateľmi a komunitou rôznymi spôsobmi - napr. mentoringové 

programy s miestnymi podnikateľmi, účtovníkmi a predajcami, propagácia podnikateľských 

vzorov a príbehov, podpora účasti žiakov na stretnutiach podnikateľov a startupov 

 Zlepšovanie tréningu v oblasti podnikateľského plánovania, projektových a mäkkých zručností 

 Uvádzanie špeciálnych ocenení pre podnikateľské projekty žiakov 

 Zriadenie malých prototypovacích centier v odborných školách 

 Využívanie nástrojov na hodnotenie podnikateľských dispozícií a záujmu žiakov 

 Poskytovanie kvalitných školení pre učiteľov a zabezpečenie ich primeranej kvalifikácie v 

oblasti podnikania (prostredníctvom skúseností z podnikania a/alebo odbornej prípravy) 

 Zabezpečenie, aby programy alebo činnosti mali dobre definované ciele a vhodné nástroje, 

pravidelné hodnotenie a spätná väzba od žiakov 

 Aktívne zapojenie žiakov do procesu učenia a zdôrazňovanie ich zodpovednosti za vlastné 

vzdelávanie



 

PRÍLOHY 

Nasledujúce prílohy sú dôležitou neoddeliteľnou súčasťou súhrnnej správy projektu TESEUS o 

faktoroch úspechu/neúspechu, ako aj hnacích silách/inhibítoroch pri propagácii startupov a podpore 

zakladania firiem v podnikaní študentov počiatočného odborného vzdelávania a prípravy. 

Zoznam príloh 

1. Prehľady o krajínách 

1.1. TESEUS prehľad Španielsko 

1.2. TESEUS prehľad Grécko 

1.3. TESEUS prehľad Taliansko 

1.4. TESEUS prehľad Severné Macedónsko 

1.5. TESEUS prehľad Rumunsko 

1.6. TESEUS prehľad Slovensko 

2. Hlavné prípadové štúdie projektu TESEUS 

2.1. TESEUS prípadová štúdia SEAVUS (Severné Macedónsko) 

2.2. TESEUS prípadová štúdia Mini podnik JA (Rumunsko) 

2.3. TESEUS prípadová štúdia Cvičné firmy (Slovakia) 

2.4. TESEUS prípadová štúdia MIUR (Taliansko) 

2.5. TESEUS prípadová štúdia Proyecto Lunar (Španielsko) 

2.6. TESEUS prípadová štúdia Virtuálny podnik JA (Grécko) 

3. Prehľad politík, tretieho sektora a priemyslu na úrovni EÚ 

4. Prehľad akademickej a výskumnej literatúry na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni 

5. Doplnkové prípadové štúdie TESEUS 

5.1. TESEUS prípadová štúdia Apes (Španielsko) 

5.2. TESEUS prípadová štúdia Prince’s Trust Enterprise Programme in Greece (Grécko) 

5.3. TESEUS prípadová štúdia Roma Capitale (Taliansko) 

5.4. TESEUS prípadová štúdia CEFE Macedonia (Severné Macedónsko) 

5.5. TESEUS prípadová štúdia Idee-exe.ro (Rumunsko) 

5.6. TESEUS prípadová štúdia JA Firma (Slovensko) 

5.7. TESEUS prípadová štúdia JA-YE - Junior Achievement (Európa) 

5.8. TESEUS prípadová štúdia Národný akčný plán 2010-2014 v Nórsku (Európa) 

 


