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O nás a projekte

RPIC Prešov je informačným a poradenským centrom pre nových a existujúcich podnikateľov, záujemcov o podnikanie, ako aj ďalšie subjekty zaujímajúce sa o problematiku podnikania. Je súčasťou najväčšej európskej siete
na podporu podnikania Enterprise Europe Network a prevádzkuje Technologické inkubátorové centrum (TIC). Viac
o nás a našich aktivitách sa dozviete na www.rpicpo.sk.
Podnikanie je skvelé dobrodružstvo a rozvoj podnikania v regióne Východného Slovenska je našou prioritou.
Preto hľadáme formy ako dostať „esencie“ podnikania
bližšie k budúcim podnikateľom. Keďže podnikateľské
témy, inovácie, výskum a vývoj sú aj témami predsedníctva SR v Rade EÚ, pripravili sme tento projekt v jeho
rámci pre Vás - študentov stredných a vysokých škôl,
ktorí si čoskoro ako ich absolventi a možno ešte aj ako
študenti, budete klásť otázky – Čo budem robiť po škole? Pôjdem študovať ešte ďalej? Začať podnikať alebo
sa radšej zamestnať? Ísť do rizika alebo si hľadať istotu niekým iným plateného miesta? A ak podnikať, tak
v čom a ako začať?

„Facebook som naprogramoval zo svojej izby a odtiaľ
som ho aj spustil. Požičal som si server za 85 dolárov
a financoval ho z reklám na stránke. Od tej doby to robím
rovnako, Facebook sa financuje z reklám.” (Mark Zuckerberg v októbri 2011 počas rozhovoru na Y Combinator´s Startup School v Palo Alto, California, USA)
Na stránkach brožúry nájdete inšpiráciu pre podnikanie,
ale ukážte ju a pošlite jej link aj svojim učiteľom, možno
zmenia spôsob svojej výučby a Vás budú podnikateľské
témy v škole baviť viac.

Ľudí s nápadmi kúpite tucet za dolár. Ale tí,
ktorí ich uskutočňujú, sú na nezaplatenie.
(Richard Branson)

Aj tvoj nápad môže posunúť Európu – inovuj, podnikaj, rozvíjaj!

odpora

p
Podnikanie a jeho

Nečakaj na prácu snov, vytvor si ju!

(heslo európskeho programu Erasmus pre mladých podnikateľov)
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Na chvíľu si predstavte, že ste vybudovali úspešný podnik,
je ziskový, má svoje miesto na trhu, spokojných zamestnancov a že to takto môže byť dlhodobo. Páči sa Vám
táto predstava? Tak potom hor sa do podnikania. Áno,
je to zjednodušená predstava, ale dosiahnuteľná. Možno
k úspechu budú potrebné 2-3 pokusy, ale čím skôr začnete, tým skôr budete úspešný.

“Iba sa sústreďte na to, čo ľudia potrebujú a čo ešte
nebolo urobené“
(Russell Simmons, zakladateľ Def Jam Records)

Prečo a ako začať podnikať

Kľúčovým je mať vlastný nápad a byť presvedčený o
tom, že jeho realizáciou sa naplnia aj Vaše osobné očakávania. Váš nápad je to čo vám nikto vziať nemôže, aj
keď sa časom iste nájde niekto, kto sa bude snažiť kopírovať úspešný príbeh, VY ste vždy o krok vpred. To čo
Vám nikto nikdy nemôže vziať je Váš entuziazmus, nadšenie a ochota prekonávať prekážky. To všetko Vám v
mladom veku nechýba a väčšina podnikateľov sa zhodne na tom, že mať vlastný podnik je jednoducho skvelá
voľba. Koľko krát ste si povedali: Keby tu bolo...; Keby to
spravili tak, či onak; Keby sa dalo ...; Ja by som to spravil
...; Prečo sa nedá ... Pospomínajte, to sú tie príležitosti, tie povestné „diery“ na trhu. Najlepšie je vybrať takú,
ktorej rozumiete, je z Vašej oblasti, o ktorú sa zaujímate,
je spojená s tým čo študujete alebo máte k nej blízko.
Myslíme tým, k tej náplasti, ktorá na tu dieru patrí, to je
ten Váš podnikateľský nápad.

Čo je na začiatku potrebné?
Na začiatok si pre svoj nápad predstavte zákazníka. Máte
ho? Aké má potreby? Ako by ste mu svojim nápadom vedeli uľahčiť život? Čo mu Váš nápad prinesie? Aké problémy
mu vyrieši? Bol by ochotný za Vaše riešenie zaplatiť? Áno?
Bingo, ste na dobrej ceste. Ak nájdete
v niektorej z múdrych kníh odkaz s titulom identifikácia cieľovej skupiny –
tak sa tam hovorí presne o tomto :o)
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Okrem nápadu, za ktorý zákazník bude ochotný zaplatiť,, áno, tej „náplasti na dieru“, postačí nedať sa odradiť. Je množstvo tých, ktorí Vám budú hovoriť ako sa
to nedá, že to nie je dobrý nápad, že sa to neujme ... .
Sú to tí, ktorí podnikať sami nikdy nezačali ani neskúsili.
Nájsť 10 dôvodov prečo sa niečo nedá je oveľa jednoduchšie ako ten jeden, ktorý ukáže ako to pôjde. V ktorej
skupine sa cítite lepšie Vy ? :o)

Letnému vánku o búrke, studňovej žabe o mori
a polovzdelancovi o tom, čo nikdy
v škole nepočul, nerozprávaj.
(Čínske príslovie)

Radšej sa inšpirujte príbehmi tých, ktorí boli úspešní,
aj keď často nie hneď na prvý krát.

„Vedel som, že ak mi to nevyjde, nebudem ľutovať,
ale tiež som vedel jednu vec, že možno
budem ľutovať, ak to neskúsim.“
(Jeff Bezos – zakladateľ Amazon.com)

V mnohých tradičných knihách, mimochodom, možno
sa podľa nich ešte na niektorých školách stále učí :-(
(žeby aj na tej Vašej???), sa stretnete s klasickým mo-

delom podnikania – od nápadu, cez podnikateľský plán,
vývoj prototypu, plán uvedenia na trh až po samotné
uvedenie a čakanie na to, či si ten zrealizovaný nápad
niekto kúpi a za koľko. Na konci tohto modelu však
je neraz zákazník, ktorý je výrobkom sklamaný a kúpiť
si ho rozhodne nekúpi. Preto sa dnes biznis robí úplne
inak.
Súčasný model vychádza z identifikácie zákazníka
a jeho potrieb, cez nájdenie riešenia (opäť sme pri tej
záplate) na jeho potrebu ďalej konzultovaného so zákazníkom do finálneho produktu, následného zostavenia podnikateľského modelu s opätovným zohľadnením možností zákazníka a doladenie podnikateľského
nápadu. Zákazník takto vstupuje do tohto procesu niekoľko krát, čo dáva v závere veľký predpoklad, že si daný
produkt aj kúpi.
Zákazník, však vôbec nemusí byť konečný spotrebiteľ.
Tak napríklad, takú kozmetiku si muži zväčša nekupujú
sami, ale kupujú im ju ženy (veď ich nosu chcú voňať
príjemnejšie :o). V tomto prípade sa teda nezabudnime
pýtať aj žien, nie len mužov aj keď v konečnom dôsledku
tú kozmetiku budú mať na sebe muži, či už dobrovoľne
alebo dobrovoľne nasilu :o)).
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Hodnota: Čo ponúkame zákazníkom? Čo im to prináša?
Ocenia to?

Tento model ide častokrát do takého extrému, že si zákazník kúpi niečo, čo ešte nie je ani vyvinuté a následne
pri dostatočnom počte zákazníkov sa produkt dovyvíja.

Doručenie: Ako obslúžime daný segment zákazníkov?
Cez aké distribučné a servisné body doručujeme zákazníkom hodnotu?

Že neviete, či Váš produkt bude dokonalý? Nevadí.
To časom doladíte ;-). Začnite hneď a nečakajte, kým
to niekto zrealizuje za Vás a Vy si poviete, že presne
to som pred 5 rokmi chcel(a) ja.
Teraz už stačí rozvinúť svoj nápad aj do praktických
krokov a zamyslieť sa nad podnikateľským modelom.
Skúste použiť napr. CANVAS.

Komunikácia: Aké vzťahy máme vybudované s jednotlivými segmentmi? Ako s nimi komunikujeme?

Zákazníci: Akých zákazníkov a používateľov obsluhujeme? Čo presne naši zákazníci robia – procesy, činnosti
a metriky?

Tržby: Za čo a ako nám je ochotný zákazník platiť?
Jednorazové alebo opakujúce sa platby, licencie a pod.
Náklady: Aké zdroje využívate? Aké aktíva a znalosti
sú zásadné vo Vašom podnikateľskom modeli?
Činnosti: Ktoré kľúčové činnosti vykonávate vo Vašom
podnikateľskom modeli? Na akej úrovni?
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Partneri: Kto sú kľúčoví partneri a dodávatelia
a čo od nich vyžadujete?

Zdroje: Aká je štruktúra Vašich nákladov a čo sú ich
hlavní nositelia?

Zdroj: Ján Košturiak, prezentácie z cyklu Akadémia inovácií
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Po tom, čo si vyplníte CANVAS tabuľku, oslovte niekoho
z Vášho okolia, pokojne aj viacerých, nech si to prečíta a
určite mu napadnú ďalšie otázky, ktorých zodpovedanie
budete môcť do tabuľky doplniť. Tak a to by sme mali.
Ste na krásnom začiatku svojej podnikateľskej cesty.

Maj rád to, čo robíš, rob to, čo máš rád. Ak si to tak
zariadiš, žiaden z dní nebudeš vlastne považovať
za prácu.






(Michael Lazar, majiteľ TrueShip)



A ak ešte náhodou váhate, tu je niekoľko dôvodov, ktoré
uviedli podnikatelia, prečo sa dať na podnikanie:












Môžete pracovať na veciach, ktoré Vás bavia,
nie na tom, čo Vám je pridelené
Podnikanie je neustálym vzdelávaním sa, učíte
sa za pochodu
Výšku svojho platu môžete ovplyvniť, dôležitá
je Vaša šikovnosť, nie tabuľka, do ktorej Vaša
pozícia patrí
Váš príjem nezávisí od jedného
zamestnávateľa, ale jeho riziko je rozložené 		
medzi mnohých odberateľov
Váš čas je flexibilný, nikto nestráži, či ste prišli
načas a kedy ste odišli, kde ste boli a s kým 		

(iba ak partner v súkromí ;-))
Je na Vás, akými ľuďmi sa obklopíte, vy rozhod
nete kto patrí do Vášho okruhu a kto nie
Podnikať môžete takmer z akéhokoľvek miesta
na svete, je na Vás kde sa usídlite a kde sa Váš
produkt bude realizovať, nemusí to vôbec byť to
isté miesto
Váš životopis Vás ničím nelimituje, ak ste vy		
študovali niečo iné, než v čom chcete podnikať
Práce, ktoré Vás nebavia môžete bezstarostne
delegovať iným
Kreativita nemá hraníc, najmä keď pracujete
na svojom projekte
Každý deň je výzvou

Je niečo krajšie ako vidieť „ožiť“ svoj sen? ...a to nehovoríme o tom, stať sa rodičom, no dobre, na to máte ešte
čas a to je v iných knihách :o)).
Jednorožce (Unicorns) sú súkromné technologické spoločnosti, ktorých hodnota prekročila hranicu miliardy dolárov. Jednoduchým nápadom
dopracovaným k dokonalosti menia svet, mladí
sú na čele mnohých – UBER, Airbnb, Pintarest,
Dropbox, Spotify, SurveyMonkey, Blablacars
a mnohé ďalšie (nájdete na fortune.com/unicorns).
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Podnikanie na Jednotnom trhu EÚ

Jednotný alebo tiež nazývaný vnútorný trh EÚ je jednou
z najdôležitejších priorít EÚ. Poskytuje všetkým rovnaké
podmienky pre podnikanie, podnecuje hospodársku súťaž a zvyšuje transparentnosť pre spotrebiteľov. Takisto
zvyšuje účinnosť a stimuluje hospodársky rast, keďže
výrobky sa ľahko kupujú a predávajú kdekoľvek v EÚ.
Zásada voľného pohybu tovaru, služieb a usadenia sa,
kapitálu, ktorá je zakotvená v zmluvách EÚ, zabraňuje
neodôvodneným obmedzeniam medzi členskými štátmi EÚ.
Ak chcete založiť novú firmu alebo rozšíriť svoje podnikanie do inej krajiny EÚ, môžete tak urobiť. Ako občan
EÚ máte právo:
založiť si vlastnú firmu (alebo podnikať
		
ako živnostník) v ktorejkoľvek krajine EÚ
		
(alebo na Islande, v Nórsku alebo Lich
		
tenštajnsku),
vytvoriť dcérsku spoločnosť alebo 		
		
pobočku firmy, ktorá sídli v jednej 		
		
z krajín EÚ.
Požiadavky sú v jednotlivých krajinách rôzne, ale sú dané
spoločné pravidlá:

založenie spoločnosti by nemalo trvať viac ako
3 pracovné dni,







náklady by nemali byť viac ako 100 EUR,
všetky administratívne postupy by sa mali 		
realizovať prostredníctvom jedného správneho
orgánu
všetky formuláre a tlačivá by sa mali dať vyplniť
online
mala by byť možná online registrácia 		
spoločnosti v inej krajine EÚ.

No dobre, možno to až takto ideálne ešte nefunguje,
časom bude. Dovtedy využívajte služby siete Enterprise Europe Network (RPIC Prešov je dlhoročným členom tejto siete, takže píšte, mailujte, volajte), ktorá Vám
povie, zistí, v ktorej krajine čo potrebujete splniť a ako
to v nej vo vašej brandži chodí. Na Slovensku máme
v súlade s vyššie uvedeným Elektronické jednotné kontaktné miesto v rámci Ministerstva vnútra.
No ale aby to nebolo až takto jednoduché, že každý si
môže všade robiť čo chce, je potrebné rozlišovať medzi
voľným pohybom služieb a slobodou usadenia sa. Ak
chcete určitú službu poskytovať cez hranice dlhodobo,
musíte si založiť živnosť za hranicami v príslušnom štáte
v rámci slobody usadenia sa. Napr. ak kaderníčka, ktorá
býva v blízkosti rakúskych hraníc má svoju klientelu v Rakúsku, inzeruje túto službu v rakúskych médiách a chodí
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tam pravidelne, musí si založiť živnosť v Rakúsku a platiť
dane a odvody podľa rakúskeho práva. Po prepočítaní, už
to nebude až tak výhodné ako by to bolo, keby ich platila
podľa slovenského práva. Na druhej strane, ak kaderník
vyhrá súťaž na úpravu vlasov pre súťaž Miss Rakúsko,
môže tak urobiť na slovenskú živnosť, lebo je to jednorazová aktivita v rámci voľného poskytovania služieb.

Po súťaži už túto činnosť v Rakúsku vykonávať nebude.
Jednotný trh a spoločná mena je výhodou, ktorú Vaši
starí rodičia nemali, otvára Vám možnosti a žiadnym
spôsobom vás neobmedzuje. Takže – študujte jazyky a
vyrazte na skusy (to bolo v časoch Vašich starých rodičov bežné, skoro povinné :o).

Podpora podnikania

23 miliónov európskych malých a stredných podnikov predstavujúcich 98% všetkých podnikov poskytuje 67% pracovných miest a vytvára 85% všetkých nových pracovných miest. Len 10% populácie v EÚ podniká, ale 45% uvádza,
že by podnikať chcelo.
Toto hovorí európska štatistika (áno, tá presná veda
o nepresných číslach :o)), pochybuje niekto o tom,
že práve malé a stredné podniky sú tie, ktoré sa oplatí podporovať? Veríme, že nie. Európa potrebuje viac
a viac podnikateľov. Tak si povedzme o tom aká tá podpora reálne je a od koho.
V prvom rade si je potrebné uvedomiť, že priama finančná podpora jednotlivým podnikom narúša zdravé konkurenčné prostredie, preto podpora zo strany štátnych,
európskych či iných verejných orgánov je predovšetkým
vo forme vytvárania stabilného, pre podnikanie priazni-

vého prostredia – legislatívy, infraštruktúry a pod. To je
odkaz pre všetkých tých, čo si myslia, že na začiatok podnikania dostanú hŕbu peňazí a oni s ňou
už len niečo urobia. Nie nie je to tak. Najskôr
ukážte, že na to máte.
Dobrá správa je, že nejaká tá
pomoc predsa len povolená
v rámci EÚ je v presne určených
prípadoch napr. regiónoch, ktoré zaostávajú za priemerom
EÚ; v špecifických sektoroch,
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pre špecifické skupiny, medzi ktoré malé a stredné podniky (to sú tie do 250 zamestnancov s obratom nižším
ako 50 miliónov eur – hah, do týchto hraníc sa určite
najbližších pár rokov zmestíte, však? :-D) patria a ďalších, ktoré nebudeme rozpisovať, keďže pre študentov
nie sú tie pravé. Túto pomoc môžeme rozdeliť na priamu
a nepriamu.
Nepriama pomoc je tá, keď podnikateľ peniažky priamo
nevidí, ale dostáva služby prostredníctvom napr. poradenských organizácií (áno RPIC Prešov je jednou z nich,
tak sledujte náš web, FB, LinkedIn), či už zdarma alebo
vo výrazne zvýhodnených cenách. Príklady nepriamej
pomoci, ktorá je buď úplne bezplatná alebo za znížené
poplatky:


Poradenstvo a vzdelávanie (semináre, 		
workshopy, tréningy, konferencie, rekvalifikácie)
v rôznych oblastiach




		



		


ako si založiť vlastný podnik
hodnotenie reálnosti myšlienky
pomoc pri spracovaní podnikateľského
plánu, modelu
vyhľadávanie partnerov pre spoluprácu
marketingové a manažérske témy
ochrana duševného vlastníctva, ako 		
ochrániť svoj nápad
označenie CE










finančné poradenstvo
zmeny v legislatíve
a mnohé ďalšie.

Prenájom priestorov pred založením podniku,
coworkingové centrá
Inkubátorové služby, služby klastrov, prenájmy
priestorov, zasadačiek s alebo bez techniky
Podporné služby pre vybrané skupiny napr. 		
ženy podnikateľky, mladých podnikateľov, 		
start-upy a pod.
Možnosť zúčastniť sa súťaží zameraných 		
na podnikateľov

Priama pomoc je tá, keď sa podnikateľ môže uchádzať
o peniaze priamo z jednotlivých programov, či výziev na
podávanie projektov jednotlivo alebo v skupine s inými
podnikateľmi alebo inštitúciami. Príklady priamej pomoci:









príspevok na začatie podnikania
príspevok na stáže v zahraničí
pôžičky v zvýhodnených sadzbách
financie na vytvorenie nových pracovných miest
príspevok na veľtrhy a výstavy
záručné programy
nenávratná finančná pomoc zo štátnych 		
a európskych fondov
podpora účasti v medzinárodných projektoch
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zapojenie sa do verejného obstarávania 		
a tendrov ako dodávateľ

Tieto zdroje môžu byť zo štátnych, európskych (podávaných na európske agentúry alebo na slovenské v rámci
Štrukturálnych fondov EÚ), či súkromných zdrojov.

Zorientovať sa v spleti týchto podpôr je niekedy poriadne náročné. Opäť Vám pomôžu podporné inštitúcie, ktoré sledujú čo, kde, kedy a za akých podmienok je pre
podnikateľov, či záujemcov o podnikanie aktuálne prístupné. Kontaktujte RPIC Prešov pre viac informácií, sledujte našu stránku www.rpicpo.sk, či Facebook.

y
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u
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s
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Erasmus pre mladých podnikateľov nakopne tvoj biznis! Na začiatku som sa zoznamoval s kultúrou
pitia cideru v Španielsku, pýtal som sa ľudí prečo a pri akých príležitostiach ho pijú. Neskôr som
spoznával výrobné procesy priamo vo firme. Na konci programu som pripravil prezentáciu pre španielsku firmu, v ktorej som pôsobil. Radil som im v oblasti brandingu značky. Niektoré moje návrhy
na nich zapôsobili (Gabriel Oprendek, ktorý spolu s bratom začal vyrábať prvý slovenský cider pod
značkou Opre)
Erasmus pre mladých podnikateľov je cezhraničný výmenný program, ktorý dáva novým alebo nádejným
podnikateľom príležitosť naučiť sa niečo od skúsených
podnikateľov z iných zúčastnených krajín, ktorí prevádzkujú malé podniky. Do programu sa môžete prihlásiť aj
vtedy, ak ste už začali podnikať, pokiaľ v čase podania

prihlášky vykonávate podnikateľskú činnosť kratšie ako 3 roky.
Výmena skúseností sa uskutočňuje počas pobytu u skúseného podnikateľa, ktorý pomáha novému podnikateľovi nadobudnúť schopnosti, potrebné na prevádzkovanie
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malej firmy. Netajíme, že keď už sa skúsený podnikateľ
venuje novému, tak trošku aj čaká, že na oplátku niečo
z tejto stáže tiež vyťaží. Prinajmenšom, že získa nové
nápady, nové pohľady na to svoje podnikanie.
Dĺžka trvania stáže je 3 až 6 mesiacov. Odporúča sa
ukončiť výmenný pobyt bez prerušenia, ale je možné
rozdeliť ho na niekoľko častí, pokiaľ svoj program ukončíte do 12 mesiacov od jeho začiatku.
Vínko, Španielsko, flamenco, slnko, pláž, more a ešte

za spolufinancovania EÚ – to neznie zle, však? No najprv práca, potom pláca, hovorí známe príslovie. Aby ste
sa mohli zúčastniť na programe, musíte preukázať svoju
motiváciu a pevný zámer začať s podnikaním. Je potrebné predložiť životaschopný podnikateľský nápad a
realistický podnikateľský plán, samozrejmosťou je aj
motivačný list a životopis. Všetky podmienky nájdete
na web stránke programu, prípadne sa pýtajte kontakných miest na Slovensku programu Erasmus pre podnikateľov. Ich prehľad nájdete rovnako na web stránke
programu.

Finančná podpora EÚ na stáž
Život v zahraničí niečo stojí, z čoho by Vaši rodičia nemuseli mať veľkú radosť. Preto v rámci programu Erasmus pre podnikateľov môžete získať finančnú podporu

na Vaše cestovné a životné náklady súvisiace s Vaším
pobytom. Suma, ktorú dostanete, sa líši v závislosti od
jednotlivých krajín.

Finančná pomoc v jednotlivých krajinách:
Krajina pôsobenia začínajúceho podnikateľa

Suma za mesiac počas
pobytu v krajine (v EUR)

Dánsko

1 100

Írsko, Spojené kráľovstvo

1 000

Fínsko, Švédsko

950

Francúzsko, Island, Rakúsko, Taliansko

900
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Krajina pôsobenia začínajúceho podnikateľa

Suma za mesiac počas
pobytu v krajine (v EUR)

Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Španielsko

830

Cyprus, Grécko, Portugalsko

780

Turecko

750

Chorvátsko, Malta, Slovinsko

720

Estónsko, Maďarsko

670

Arménsko, Česká republika, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko

610

Bulharsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora,
Litva, Rumunsko, Srbsko

560

Albánsko, Moldavsko

530

Najvzdialenejšie regióny EÚ, zámorské krajiny a územia (ZKÚ) a podnikatelia s osobitnými potrebami

1100

Nezabudnite, že krajinu si vyberáte podľa predmetu
podnikania, nie podľa výšky príspevku ;-). Vymieňať
si skúsenosti v oblasti IT pôjdete asi inam, než keď
si budete chcieť otvoriť pizzériu. V tom prípade skúste
predsa len to Taliansko :o).Stážové programy NPC
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Stážové programy NPC
Viaceré stážové programy pre podnikateľov a záujemcov o podnikanie spúšťa novovytvorené Národné podnikateľské centrum pri Small Business Agency v Bratislave. Pre viac informácií kliknite

na www.npc.sk, mailujte im, volajte a dožadujte sa.
Opäť jeden slovenský paradox, vybudovalo sa tam, kde
miera nezamestnanosti je jedna z najnižších.

Crowdfunding
Crowdfunding (niekedy označovaný ako crowdfinancing
alebo crowdsourced capital, slovensky kolektívne financovanie alebo kolektívna podpora) je spôsob získavania
peňazí pre nové projekty a podniky pomocou mikropríspevkov od veľkého množstva jednotlivcov a iných sub-

jektov. Využíva sa predovšetkým v neziskovom sektore,
kultúre, na anti-politické kampane, ale aj všade tam, kde
je projekt schopný osloviť a nadchnúť svojou myšlienkou väčší počet ľudí. Portály pre tento typ projektov ľahko nájdete na internete, aj tie slovenské.

Mikropôžičkový program
Mikropôžičkový program umožňuje podnikateľom získať pôžičku za zvýhodnených podmienok. Ide stále
o pôžičku, avšak s výhodnejším úrokom, lepšími pod-

mienkami záruk a podobne. Program realizuje Small
Business Agency prostredníctvom svojich partnerov
a RPIC Prešov je jedným z nich.

Príspevok na podnikanie
O príspevok na podnikanie je možné požiadať na príslušnom úrade práce. Je určený pre nezamestnaných evidovaných na úrade práce min. 3 mesiace a je vo výške cca.
2900-4600 eur v závislosti od regiónu. Po jeho schválení

budúci podnikateľ obdrží 60% príspevku a zvyšných 40%
až o ďalší rok. To, čo si za neho môžete resp. nemôžete
kúpiť ako aj ďalši podmienky s tým súvisiace Vám povedia zodpovední úradníci na príslušnom úrade.
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Operačné programy EÚ
Časť financií Európskej únie sa vracia späť na Slovensko ako podpora rozvoja menej rozvinutých regiónov
v rámci presne dohodnutých priorít. To, na čo je možné
tieto financie využiť, je definované v operačných programoch pre roky 2014-2020, na ktoré je vyčlenených vyše
15 miliárd eur. Úžasné číslo, však? To by sa každému na
Slovensku z tohto balíka mohlo ujsť. Na to, či sa so svojou myšlienkou môžete uchádzať o nejaké to euro z tohto balíka, je potrebné vedieť, aká je Vaša myšlienka. Pre
niekoho môže byť vhodný operačný program Výskum

a inovácie, pre iného Ľudské zdroje, pre tých s agrárnymi
myšlienkami Program rozvoja vidieka a podobne. Viac
informácií sa dočítate na http://www.partnerskadohoda.gov.sk/operacne-programy/, kde nájdete aj linky na
programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-HU,
SK-PL, SK-AT, SK-CZ, ENI Cezhraničná spolupráca HUSK-RO-UA, nadnárodnej spolupráce Interreg Central
Europe, Interreg Danube Transnational Programme,
medziregionálnej spolupráce ESPON, Interreg Europe,
URBACT III, INTERACT III.

Oblasť

Suma v miliardách eur

Výskum a inovácie

2,27

Integrovaná infraštruktúra

3,97

Ľudské zdroje

2,2

Kvalita životného prostredia

3,14

Integrovaný regionálny operačný program

1,75

Efektívna verejná správa

0,28

Technická pomoc

0,16

Rybné hospodárstvo

0,016

Program rozvoja vidieka

1,54

Spolu

15,33

Zdroj: Európska komisia

Operačné programy pre Slovensko 2014-2020
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Tých možností je relatívne veľa, ale žiadna z nich nemusí byť v konečnom dôsledku pre Vás tá vhodná
a prechodná. Pýtajte sa podporných inštitúcií, napr.
RPIC Prešov alebo pracovníkov integrovanej siete informačno-poradenských centier uvedených v časti
„podporné inštitúcie“. Upozorňujeme, že tieto zdroje sú

zväčša určené pre existujúcich podnikateľov, ktorí už
vedia preukázať, že sú úspešní a potrebujú financie na
ďalší rozvoj, alebo pre úplne iné subjekty (napr. neziskové inštitúcie, inštitúcie verejnej správy a pod.), pre ktoré
môže byť podnikateľ subdodávateľom určitej aktivity,
produktu.

Praktické on-line zdroje informácií o podnikaní v EÚ
Portál „Vaša Európa“ pre podnikateľov
http://europa.eu/youreurope/business/
Malé a stredné podniky – Portál Európskej komisie
http://ec.europa.eu/growth/smes_sk

Market Access Database – Databáza prístupu
k trhom
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
IPR Helpdesk – Práva duševného vlastníctva
https://www.iprhelpdesk.eu/

Export Helpdesk – Portál Európskej komisie
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm

Podporné inštitúcie pre podnikateľov
Podnikateľ vo svojom podnikaní nie je sám. Okrem spolupracovníkov, či zamestnancov, rodiny, blízkeho okolia, kamarátov a známych mu podajú pomocnú ruku inštitúcie,
ktorých hlavnou činnosťou je pomáhať podnikateľom pri

realizácii svojich podnikateľských plánov. Pomoc je „na
ceste“ záleží len od Vás koho si vyberiete ako partnera...a
čo Vás „naučí“. Podstatou je dozvedieť sa a teda vedieť
sa správne opýtať, pokojne aj viac krát. Ďalej uvádzame
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prehľad tých najdôležitejších, ich weby Vám napovedia
viac. Nezabudnite, že RPIC Prešov a jeho tím vrátane
Enterprise Europe Network je tu pre ambicióznych pod-

nikateľov, bez ohľadu na to, či len začínajú alebo už točia
milióny :-). Sieť Enterprise Europe Network – www.een.sk,
www.rpicpo.sk

Slovak Business Agency (SBA)
www.sbagency.sk

Podnikateľské inovačné centrá (Business Innovation Centres - BIC)

Centrum vedecko-technických informácií (CVTI)

Centrá prvého konaktu (CPK)

www.cvtisr.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO)

Slovenská obchodná a priemyselná komora
(SOPK)
www.sopk.sk

www.sario.sk

Regionálne rozvojové agentúry (RRA)
Slovenská agentúra cestovného ruchu (SACR)
www.sacr.sk

www.nsrr.sk/kontakty/is-regionalnych-rozvojovych-agentur/

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)

Slovenská živnostenská komora (SŽK)

www.sazp.sk

www.szk.sk

Úrad priemyselného vlastníctva SR (UPV)
www.upv.sk

Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS)
www.zps.sk

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
SR (UNMS)

Informačno – vedecké centrum

www.unms.sk

http://eiz.snk.sk

Regionálne poradenské a informačné centrá
(RPIC)
www.rpicpo.sk, ďalšie nájdete na internete
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Inovácie a podnikanie

O inováciách

„Európa musí opäť nadobudnúť sebadôveru vo svoje inovatívne schopnosti, odhodlanie vydávať sa do neznáma, inovovať a rásť. Preto by mala čo najviac využiť svoje silné stránky – reálnu ekonomiku a priemysel.“
(Antonio Tajani, podpredseda Európskej komisie pre priemysel a podnikanie)
Inovácie - sú toho plné noviny, politici ich majú plné ústa,
každá firma tvrdí, že je inovatívna. Ale čo tá inovácia
vlastne je? Kto vytvára inovácie? Ste inovatívny?
Spomeňte si, ako ste vyrábali ťaháky na základnej škole
a kde ste ich umiestňovali. Ako ich vyrábate dnes a kde
ich ukrývate? Nejaká zmena??? ;-) Tak potom ste inovatívny! To bol taký malý test Vašich inovačných schopností. V podnikaní je to o čosi komplexnejšie a komplikovanejšie. Povieme si ďalej.

dať svojim starým rodičom taký smartfón a videli ste
tie ??? v ich očiach? Videli ste to video na YouTube,
keď starému otcovi nechali nerozbalený tablet a po
niekoľkých dňoch na otázku, či zvládol jeho používanie
odpovedal, že samozrejme áno, cibuľa sa na ňom krája
výborne, ale na chlieb nie je dosť široký :-)) a rozširuje
naše schopnosti komunikovať a spájať sa v globálnom
meradle. Takže každé, aj malé zlepšenie kvality života,
je určitou inováciou.

Vo všeobecnosti je inovácia proces vytvárania niečoho
nového. Inovácia posúva svet dopredu, zjednodušuje
a zlepšuje nám život, redukuje zlé, či škodlivé funkcie,
zvyšuje našu produktivitu, zlepšuje naše zdravie, baví
nás (no dobre, nie vždy a nie každého, však skúšali ste

Vo firmách neschopnosť rýchle inovovať podnikové procesy s ohľadom na nové výrobky a služby, pomalé inovácie a pomalé vývojové procesy, neschopnosť vytvárať
nové štandardy a ich konflikt s kľúčovými technológiami
vedie skôr, či neskôr k úpadku firmy.

21

Dajme si trošku inovačnej teórie. Autorom termínu inovácia je významný
rakúsky a americký ekonóm Joseph A.
Schumpeter (1889 - 1950). Tento pán
analyzoval podnikateľské podmienky, v
ktorých má firma záujem alebo môže
uskutočniť „nové kombinácie vývojových zmien “– inovácie. Označil ich
za kritický rozmer ekonomickej zmeny.
Tvrdil, že technologická inovácia vytvára
dočasné monopoly, ktoré umožňujú dosiahnuť vysoké zisky, avšak tieto monopoly budú aj tak čoskoro čeliť konkurencii
tých, ktorí sa budú snažiť napodobňovať
alebo vytvárať nové nápady.
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Definície inovácie
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Richard Branson (prednáška o inováciách, 1998
)
Inovatívny podnik – taký, ktorý vo všetkých sme
roch uvažuje
a koná inak ako ostatní. Pritom nejde iba o dobr
é nápady. Je
to kombinácia dobrých nápadov, motivovaných
pracovníkov
a inštinktívneho porozumenia toho, čo chcú záka
zníci.

Chris Freeman (The Economics of Industrial Inovation, 1982)
Inovovanie – technické, návrhárske, výrobné, riadiace a obchodné činnosti, ktoré súvisia
s uvedením nového (alebo zdokonaleného) produktu na trh alebo s prvým komerčným
použitím nejakého nového (alebo zdokonaleného) procesu alebo zariadenia.
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Definícia profesora Zeleného je asi tou najpraktickejšou.
Vráťme sa k tomu Vášmu ťaháku – kvantitatívne, či kvalitatívne zlepšenie určite v časovom období medzi základnou školou a súčasnosťou nastalo a jeho súčasná
verzia má pre Vás významnú pridanú hodnotu. Ak ste
ho požičali aj kamarátom, tak o inováciu v podnikateľskom rozmere nejde. Avšak ak ste boli dostatočne šikov-

ný a našli ste tých, ktorí za Váš ťahák boli ochotní zaplatiť,
prejavili ste podnikateľského ducha a priniesli inováciu
na trh. V podstate by Vás za to mal učiteľ pochváliť a nie
vyhodiť zo skúšky, ale to negarantujeme. Keďže už viete,
že inovatívny ste, využite svoj inovačný potenciál radšej
pri rozbehu svojej podnikateľskej kariéry.

Kde sa skrývajú inovácie

Podnikateľ je inovátorom, tvorcom pracovných miest, ten kto mení pravidlá hry, líder, ten, čo urobí niečo prevratné/
prelomové, dobrodruh. (Sir Richard Benson – anglický podnikateľ, miliardár a humanista)

V podstate každý jeden vznik novej firmy je založený
na inovácii. Ako sme už spomínali v časti podnikanie,
je potrebné nájsť dieru na trhu a vyrobiť na ňu náplasť.
Tá náplasť je inovatívne riešenie problému zákazníka
v spolupráci so zákazníkom, pre zákazníka, za ktoré
bude zákazník aj ochotný zaplatiť. Pre úspešnú inováciu
je potrebné pýtať sa a hlavne počúvať. Úspešní inovátori sledujú zákazníkov a používateľov, aby zistili, aké sú
ich očakávania, hodnoty a potreby. Najlepšie inovácie
sú také, pri ktorých sa používatelia pýtajú, prečo niečo
tak samozrejmé nenapadlo im. Prečo pripevniť kolieska
na kufor napadlo nikomu len pred niekoľkými rokmi???
Také jednoduché riešenie problému zákazníkov pretrvávajúceho toľko desaťročí, storočí prišlo až nedávno :-).
Nositeľmi inovácii ste Vy sami, ale občas o tom ani neviete, keďže veľká časť inovatívnych „riešení“ vzniká na
podnet vlastných potrieb, ktoré prináša život. Kto nič nerobí, nič nepokazí – heslo pretrvávajúce v mnohých aspektoch života, ale treba k nemu ešte dodať, že ..... a nič
nedosiahne. A to nie je o Vás, však nie? Skúšajte, testujte, ukážte svetu a zožnite úspech.

Ak nerobíš zmeny v životoch iných ľudí, tak by si
nemal podnikať – je to takto jednoduché.
(Sir Richard Benson – anglický podnikateľ,
miliardár a humanista)

Aké to Vaše riešenie pre zákazníka bude, je už na Vašom nápade. Môže spočívať vo vylepšení existujúceho
riešenia t.j. postupná (incremental) inovácia alebo bude
jedinečné, doposiaľ neexistujúce t.j. pôjde o prevratnú
(disruptive) inováciu. Dôležité pri tom je neobjavovať
objavené, sledovať trendy a vývoj v tom svojom odvetví,
patentové databázy, zúčastňovať sa odborných podujatí, byť zapojený v sieťach a pod.
Opäť troška teórie, podľa stupňa novosti rozlišujeme
inovácie, ktoré sú nové pre spoločnosť, trh a tie najlepšie sú nové pre svet. Podľa typu rozlišujeme inovácie
produktu alebo služby, inovácie procesu, marketingové inovácie a organizačné inovácie. V podstate všetko
okolo nás ponúka priestor pre inovácie. Inšpirujte sa príbehmi podnikateľov, či už tými na našej stránke alebo
na internete ich nájdete nespočetne veľa.
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ií
Príklady prevratných (disruptive) inovác

Príklady postupných (incremental) inovácií
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Uveďme si zopár príkladov, kde je možné nájsť príležitosti pre inovácie:












vytvorenie vyššieho segmentu – prémiový 		
segment, ktorý ponúka luxusné produkty, udáva
trendy a je predmetom túžby
zmena produktu na službu – produkt je možné
predať aj ako službu, ktorú ponúka (napr. 		
predávajte svetlo nie lampu, dieru do steny 		
nie vrták)
zákazník s konkurenčnou výhodou – produkt,
ktorý zvýši výkon a kvalitu zákazníka, zníži jeho
náklady
odstránenie škodlivej funkcie – eliminácia 		
škodlivej funkcie produktu (napr. zníženie 		
obsahu cukru alebo konzervačných látok 		
v potravinách)
sprístupnenie nedostupného – zníženie nákla
dov a ceny (napr. nízkonákladové letecké 		
spoločnosti)
nový produkt/služba – vytvorenie úplne nového
produktu s úplne novým názvom (napr. iPad,
energy drink)













otočenie – otočenie funkcií produktu (napr. 		
vytvorenie nápoja na spanie namiesto 		
energetického nápoja)
značka s príbehom – za mnohými značkami sa
skrýva príbeh, ktorý im dodávajú jedinečnosť
nový trh – vytvorenie vlastného trhu, odstavenie
konkurencie
zmena pravidiel na trhu (napr. zmena 		
spôsobu predaja)
uspokojenie neuspokojených potrieb
inšpirácia v inom odvetví
inšpirácia v prírode
srdce, tradícia – produkt, ktorý so sebou nesie
emócie a tie ovplyvňujú nákup
dizajn – veľmi dôležitý pre niektoré skupiny 		
zákazníkov, dizajn môže mať aj funkčnú úlohu
odstránenie medzičlánkov – priamy predaj, 		
spojenie tvorcu priamo so spotrebiteľom 		
(napr. eBay).

Ján Košturiak – Akadémia inovácií (Transformačné trendy v biznise a inovačné stratégie)
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Inovačná úroveň Slovenska v porovnaní s členskými
štátmi EÚ a svetom

European Innovation Scoreboard (Európska inovačná
hodnotiaca správa) porovnáva výskumnú a inovačnú vykonnosť členských štátov EÚ. V tejto hodnotiacej správe
sú členské štáty rozdelené do 4 skupín na základe ich
priemernej inovačnej výkonnosti.

výkonnosť je nižšia než európsky priemer. Táto skupina je označovaná ako „Mierni inovátori“. Do poslednej
skupiny patria krajiny Bulharsko, Lotyšsko a Rumunsko
a nazývajú sa „Najslabší inovátori“, pretože ich inovačná výkonnosť je výrazne pod priemerom EÚ.

Prvú skupinu tvoria tzv. „Lídri v oblasti inovácií“ s inovačnou výkonnosťou výrazne vyššou než je európsky
priemer. Do tejto skupiny patrí Dánsko, Fínsko, Nemecko a Švédsko. Do druhej skupiny, tzv. „Inovační nasledovníci“, patria krajiny Rakúsko, Belgicko, Francúzsko,
Írsko, Luxembursko, Holandsko, Slovinsko a Veľká Británia. Ich inovačná výkonnosť je vyššia alebo blízka európskemu priemeru. Slovensko patrí do tretej skupiny
spolu s Chorvátskom, Cyprom, Českom, Estónskom,
Gréckom, Maďarskom, Talianskom, Litvou, Maltou,
Poľskom, Portugalskom a Španielskom a ich inovačná

Podľa European Innovation Scoreboard z roku 2015
vzrástla inovačná výkonnosť Slovenska medzi rokmi
2007 a 2014, ale klesala v roku 2010 a 2013. Inovačná
výkonnosť Slovenska sa nachádza pod priemerom EÚ
vo všetkých dimenziách, s výnimkou ľudských zdrojov,
no vzrastá. Relatívne najsilnejšími stránkami Slovenska
je v tejto oblasti podiel predaja nových inovácií a noví
doktorandskí absolventi. Relatívne najslabšími stránkami sú licenčné a patentové príjmy zo zahraničia, doktorandskí študenti nečlenských krajín EÚ a aplikácia
PCT (Zmluva o patentovej spolupráci) patentov.

27

Zdroj: itif.org

Čo sa týka rebríčka globálnych inovácií, Slovenská republika sa v roku 2015 nachádzala na 32. mieste v rebríčku
globálnych inovácií. (spoločnosť ITIF – Information technology and innovation foundation)

Každopádne máme čo zlepšovať a doháňať v oblasti
inovácií. Práve Vy, mladá generácia, máte pre to všetky predpoklady, keďže ste vyrástli vo svete súčasných

technológií, ktoré Vám dávajú široký rozhľad a množstvo príležitostí.

Aj tvoj nápad môže posunúť Európu – inovuj, podnikaj, rozvíjaj!
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Veda a výskum pre mladých

Najvzrušujúcejšou existujúcou frázou v oblasti vedy, tou, ktorá zvestuje nový objav nie je „Heuréka! Objavil som
to!“ ale „To je zábavné, ....“. (Isaac Asimov – spisovateľ a biochemik)
Veda a výskum sú vzrušujúce, fascinujúce, kuriózne,
kreatívne. Práve takéto slová používajú v rozhovoroch
mnohí výskumníci a vedci. Objaviť niečo nové,
čo posunie ľudstvo vpred v rôznych sférach
dokážu len skutoční zanietenci v odbore.
Že na to nie je potrebných 50 rokov štúdia, bádania a skúseností ukazuje aj niekoľko nasledujúcich príkladov.

Jack Thomas Andrak získal
za svoj objav testu na rakovinu pankreasu
v roku 2013 ako stredoškolák cenu
Intelu. Na nápad prišiel,
keď „odpočíval“ na hodine
biológie. Predchádzalo
tomu dlhodobé štúdium rakoviny, jej
príznakov,
diagnostikovania, ale
aj štúdie analytických
metód využívajúcich uhlíkové

nanotrubice. Zvyšok potrebných informácií si „vygooglil“. Následne napísal 200 profesorom s prosbou, aby
mu pomohli s výskumom. Prišlo mu 197 odmietavých
stanovísk, ale jedna bola predsa len pozitívna.

Malé zariadenie na domácu diagnostiku chronického ochorenia obličiek, ktoré vymyslel a zostrojil
18-ročný gymnazista Martin Holický, z kvapky krvi zachráni zasa obličky.

Francúzsky stredoškolák vymyslel nezničiteľné
tričko z polyesteru (Silic T-shirt), ktoré sa nedá zašpiniť!
Tričko odolá všetkým škvrnám, teda, pokiaľ sa nechystáte poliať motorovým olejom…

Košickí stredoškoláci vymysleli Irdify, ktorý premení audio jack smartfónu na univerzálny infraport.
Náhrada ovládačov k televízorom, projektorom, rádiám,
klimatizácií a kope iných zariadení s infraportom je tak
na svete.
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Výskum a inovácie prispievajú k tomu, aby sa svet stal
lepším miestom pre život a prácu, pomáhajú zlepšovať
život ľudí zdokonaľovaním zdravotnej starostlivosti, dopravy, digitálnych služieb a množstvom iných, nových
výrobkov a služieb.
Európska únia je významným hráčom na poli medzinárodnej vedy a techniky, lídrom vo viacerých oblastiach (napr. v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov),

no v konkurencii ďalších svetových mocností musí napredovať čo najrýchlejšie, keďže Únia v podpore výskumu, vývoja a inovácií stále zaostáva za svojimi globálnymi konkurentmi USA a Japonskom. Aj krajiny ako Čína,
India a Brazília, ktoré sú ešte stále považované za rozvojové krajiny, postupne zvyšujú investície do vlastného
výskumu. Európska komisia reflektuje zaostávanie EÚ
voči globálnym lídrom zvýšenou snahou podporiť excelentný výskum na európskej úrovni.

“Spoločnosti si budú najímať menej strojných inžinierov a viac softvérových inžinierov.” (Barry Jaruzelski, expert
pre oblasť inovácií, výskumu a vývoja, PricewaterhouseCoopers, USA v súvislosti s publikovanou štúdiou
Global Innovation 1000, 2016)

Podľa tej istej štúdie, počet firiem s elektrotechnickým
i inžiniermi klesne o viac ako tretinu na 13% do roku
2020, pričom počet tých, v ktorých dominujú dátoví
inžinieri sa zdvojnásobí na 16% v rovnakom časovom
horizonte, čo bude výzvou pre vysoké školstvo a trh
práce.

Ak sú vám veda a výskum blízke, hľadajte možnosti zapojiť sa do medzinárodných riešiteľských tímov, oslovte
súkromné spoločnosti, pre ktoré výsledok vášho báda-

nia môže znamenať veľa, staňte sa členmi vedeckých
asociácií, združení, zapájajte sa do súťaží, inšpirujte sa
úspešnými študentami.
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Stručná história politiky EÚ v oblasti výskumu

Už v základných zmluvách, konkrétne v Zmluve o Európskej únii, sa EÚ zaviazala venovať podstatnú časť
svojich aktivít práve výskumu a vývoju.

Zmluva o Európskej únii
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Kľúčové roky pre EÚ v oblasti výskumu:

50. roky dvadsiateho storočia – ustanovenia týkajúce
sa výskumu boli zahrnuté do Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (1951) a do Zmluvy
o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú
energiu (1958)

2000 – EÚ súhlasila, že bude pracovať na vytvorení
Európskeho výskumného priestoru, ktorý je otvorený
svetu a založený na vnútornom trhu, v ktorom môžu
voľne cirkulovať výskumní pracovníci, vedecké poznatky a technológie.

1957 – Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho
spoločenstva viedla k radu výskumných programov v
oblastiach, ktoré sa v tom čase pokladali za prioritné
(energetika, životné prostredie)

2007 – bola vytvorená Európska rada pre výskum
(ERC) ako súčasť siedmeho rámcového programu pre
výskum.

1983 – vznik programov v oblasti výskumu informačných technológií

2008 – vytvoril sa Európsky inovačný a technologický
inštitút so sídlom v Budapešti, ktorý začal vykonávať
svoju činnosť od roku 2010.

1984 – začal sa prvý rámcový program pre výskum,
zameraný na oblasť biotechnológií, telekomunikácií
a priemyselných technológií

2010 – EÚ začala iniciatívu Inovácia v Únii, ktorej
cieľom je zlepšiť podmienky a prístup k financovaniu
výskumu a inovácií v Európe.

1986 – výskum sa stal formálnou politikou spoločenstva s cieľom posilniť vedeckú a technologickú základňu
európskeho priemyslu a podporovať ju, aby sa stala
konkurencieschopnejšou na medzinárodnej úrovni.

2014 – začal sa Horizont 2020, najväčší rámcový
program EÚ pre výskum a inováciu pre roky 2014-2020
s rozpočtom takmer 80 miliárd eur.
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Podporné programy pre výskum a vývoj

Všetky členské štáty EÚ majú vlastné výskumné politiky
a programy financovania, existuje však mnoho kľúčových problémov a problematík, pre ktoré je medzinárodná spolupráca najlepším riešením, a to je dôvod, prečo
sú výskum a inovácie spolufinancované aj na úrovni EÚ.
Veda, výskum a inovácie sú v programovom období
2014-2020 najvýznamnejšou prioritou programov EÚ

a sú zároveň jednou z hlavných tém slovenského predsedníctva, najmä v oblasti podpory mladých výskumníkov, s dôrazom na zvýšenie atraktivity vedeckej kariéry,
podporu mobility a investícií do ľudského potenciálu vo
výskume a vývoji. Možností je naozaj veľa, už len nájsť
tú pre Vás najvhodnejšiu. Uvádzame niektoré, ktoré
môžu mladí výskumníci využiť, ani zďaleka to však nie
sú všetky.

Program Horizont 2020
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/)
Program Horizont 2020 je už v poradí 8. rámcový
program a má priniesť Európskej únii viac prelomových
objavov a svetových prvenstiev. Ide o vôbec najväčší výskumný a inovačný program EÚ, ktorý má pretvoriť EÚ na
poprednú znalostnú ekonomiku, ktorá vykonáva vedeckú
a inovačnú činnosť na svetovej úrovni a zabezpečiť tak
celosvetovú konkurencieschopnosť Európy. Kliknite na
web stránke programu na linku Featured projects a pozrite si, na akých projektoch sa v Európe pracuje, určite

Vás fascinujú a motivujú.
V rámci programu došlo k významnému posunu smerom k požiadavke na výsledky použiteľné a využiteľné
v praxi. Kým v minulosti bolo bežné tzv. robiť výskum pre
výskum, kde mnoho výsledkov si nenašlo reálne uplatnenie a ostalo v šuplíkoch, či na záložných zdrojoch výskumných inštitúcií, v tomto programovacom období sa
kladie dôraz na uplatniteľnosť výsledkov vedy a výskumu
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v praxi t.j. do výrobkov a služieb so skutočným obchodným potenciálom.

a zabezpečenie dostatku potravín, starnúce obyvateľstvo

Prostriedky programu majú:

Cieľom programu je:



Posilniť postavenie EÚ vo vede


Posilniť priemyselné inovácie vrátane investícií
do kľúčových technológií, rozsiahlejšieho prístupu ku
kapitálu a podpory pre malé a stredné podniky

Riešiť závažné sociálne problémy, akými sú zmena klímy, udržateľná doprava, energia
z obnoviteľných zdrojov, potravinová bezpečnosť


Zabezpečiť, aby sa technologické objavy premietli do životaschopných produktov so skutočným obchodným potenciálom

Zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu v oblasti
výskumu a inovácií prostredníctvom účasti krajín a organizácií mimo EÚ


Ďalší rozvoj Európskeho výskumného priestoru

Akcie Marie Skłodowska-Curie – štipendijný program
pre výskumných pracovníkov
(ec.europa.eu/research/mariecurieactions/)
Akcie Marie Skłodowska-Curie, pomenované podľa poľsko-francúzskej vedkyne a dvojnásobnej laureátky Nobelovej ceny známej pre svoju prácu v oblasti rádioaktivity,
podporujú výskumných pracovníkov na všetkých stupňoch ich kariéry bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť.

O financovanie sa môžu uchádzať výskumní pracovníci
pôsobiaci vo všetkých odboroch, od základnej zdravotnej
starostlivosti až po základné vedy. Prostredníctvom akcií
Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sa podporujú aj priemyselné doktoráty, ktoré sú kombináciou akademického
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výskumného štúdia a práce v podnikoch, a ďalšie inovatívne formy odbornej prípravy, ktoré zlepšujú zamestnateľnosť a rozvoj kariéry.
Okrem štedrého financovania výskumu môžu vedci
získať skúsenosti v zahraničí a v súkromnom sektore
a svoju odbornú prípravu doplniť o spôsobilosti alebo

disciplíny, ktoré sú potrebné pre ich kariéru. Informácie
o rôznych systémoch financovania a požiadavkách týkajúcich sa žiadosti sú uvedené na web stránke programu.
Či na získaní svojho titulu PhD ešte len pracujete alebo
ho už máte a chcete ďalej bádať, oplatí sa naštudovať
si možnosti, ktoré program ponúka. Zapojiť sa ale môžu
aj ďalší výskumníci.

Spolupracovník MSP pre inovácie – SME Innovation
Associate
(ec.europa.eu/easme/en/h2020-sme-innovation-associate)

Európska komisia spustila v rámci Horizont 2020 nový program určený pre dynamické firmy s inovatívnymi myšlienkami a kvalifikovaných výskumníkov hľadajúcich nové príležitosti.
Malé a stredné podniky a start-upy môžu získať financie
na zamestnanie výskumníkov s titulom PhD. z EÚ a krajín asociovaných k programu Horizont 2020 na riešenie
inovatívnych podnikateľských myšlienok. Financie sú určené na:

plat výskumníka na 12 mesiacov a s ním 		
súvisiace výdavky


náklady na relokáciu výskumníka (max. 		
5000 EUR)



školenia pre výskumných pracovníkov 		
(organizované v Bruseli pre všetkých 		
pracovníkov zapojených do programu 		
a interné školenie v rámci firmy).

To umožní podnikom zamestnať pre nich najvhodnejšieho človeka odkiaľkoľvek, aby pre nich realizoval výskum
ich inovačných myšlienok.
Program reaguje na skutočnosť, že inovácie v MSP
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sú častokrát limitované nedostatočným prístupom
k špecifickým zručnostiam a vedomostiam, MSP nemajú možnosť zamestnať ľudí so špecifickými znalosťami
a nedisponujú rozsiahlymi kontaktmi v medzinárodných
sieťach, tak ako tomu je vo veľkých podnikoch. Tento program má za cieľ zvýšiť prístup MSP k nadaným
výskumníkom a podporiť ich mobilitu.

Výskumníkom sa rozumie človek, ktorý dosiahol titul
PhD (alebo jeho ekvivalent), preukáže expertízu v súlade
s požiadavkami podniku a splní kritérium nadnárodnej
mobility.
Viac informácií nájdete na web stránke programu.

Granty na osamostatnenie sa výskumníkov Európskej rady pre výskum - ERC Starting Grants
(erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes/starting-grants)

Európska rada pre výskum raz ročne vyhlasuje grantovú schému pre výskumníkov, ktorí sa chcú osamostatniť vo
svojom výskume. Je určená pre výskumníkov do 2-7 rokov od ukončenia PhD štúdia a tí môžu získať do 1,5 mil. eur.

European Young Researchers Platform – platforma
mladých európskych výskumníkov
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(voiceofresearchers.net/)
Táto platforma je spoločným portálom európskych výskumných organizácií ako napr. európsky výbor doktorandov a začínajúcich výskumníkov Eurodoc, európska
asociácia výskumníkov v oblasti fyziky Young Minds,
európski mladí vedci v oblasti endokrinológie EYES,
široko zameraná EUROSCIENCE, európska výskumná

asociácia v oblasti vzdelávania EERA, medzinárodné
konzorcium asociácií výskumníkov ICoRSA, európska
sieť mladých biotechnológov YEBN a ďalších. Sledujte
asociácie z Vašej oblasti záujmu a určite sa vhodná
príležitosť čoskoro objaví.

Ďalšie orgány EÚ zamerané na výskum a inovácie




Spoločné výskumné centrum JRC je vlastný
útvar Komisie, ktorý poskytuje nezávislú,
na dôkazoch založenú vedeckú a technickú 		
podporu pre politiky EÚ

EASME riadi viacero programov EÚ zameraných
na pomoc podnikom


Výkonná agentúra pre inovácie a siete INEA 		
riadi vykonávanie transeurópskych dopravných
sietí EÚ



Európsky inovačný a technologický inštitút 		
EIT zavádza partnerstvá inštitúcií 			
vysokoškolského vzdelávania a inštitúcií 		
výskumu a inovácií: znalostné a inovačné 		
partnerstvá

Európska rada pre výskum ERC podporuje 		
ambiciózny a nový výskum



Výkonná agentúra pre výskum REA spravuje
približne polovicu všetkých výskumných gran
tov, ktoré financuje EÚ



Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky
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Inštitúcie podporujúce vedu a výskum na Slovensku

Ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť vedy
a výskumu na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR, ktoré prostredníctvom grantových
agentúr VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ
a SAV) a KEGA prideľuje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na výskum a vývoj a prostredníctvom
agentúry ASFEU (Agentúra MŠVVaŠ pre štrukturálne
fondy EÚ) prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ.
Vláda SR podporuje výskum a vývoj tiež prostredníctvom APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja) a podporu vede, výskumu a inováciám poskytuje

aj Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
a Inovačný fond, patriace do pôsobnosti Ministerstva
hospodárstva SR.
Centrum vedecko technických informácií SR (CVTI
SR) disponuje špecializovanou verejnou vedeckou
knižnicou, nástrojmi na podporu vedy, prostredníctvom Národného centra pre popularizáciu vedy
a techniky v spoločnosti (NCP VaT) zastrešuje aktivity
zamerané na popularizáciu vedy a techniky na Slovensku.
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Pár tipov pre učiteľov

Milí pedagógovia,
podnikanie je zručnosť, ktorú je potrebné budovať a rozvíjať odmalička. V zahraničí realizujú programy, kde sa
prvky podnikania zavádzajú už do materských škôl a na
základné školy prostredníctvom rôznych zábavných
úloh a projektov. Určite to dokážete aj Vy so svojimi študentmi. Študenti stredných škôl sú tí, u ktorých sa nápaditosť spája s odvahou, preto im dajme priestor na jej
využitie. Hľadajte a zapájajte sa do rôznych medzinárodných projektov (napr. programy Interreg, Erasmus+, Vyšehrádsky fond, rôzne nadácie bánk a iných subjektov),
Štrukturálne fondy EÚ na Slovensku je tiež možné využiť na uskutočnenie zmien, vyhľadávajte na internete,
kde je množstvo zdrojov. Práve Vy dokážete študentov
motivovať a navnadiť, aby sa dokázali postarať o seba,
svoje rodiny a vzali na seba zodpovednosť aj za svojich

budúcich zamestnancov. Len tak nám ostanú na Slovensku, nebudú hľadať príležitosti ostať v zahraničí a pri
stretnutí o pár rokov Vám poďakujú za nasmerovanie.
Každý potrebuje byť podnikateľom, či už tým, že bude
podnikať, alebo bude musieť predať svoje znalosti
a schopnosti pri uchádzaní sa o prácu.
A hlavne, chcite od nich reálne veci, ukazujte reálne
príklady a tie podporte teóriou, predstavte úspešných
podnikateľov, využívajte ich citáty. Vzorce pre podnikanie z minulosti už dávno neplatia, preto dávajte pozor
na výber literatúry, aby ste šli s dobou. Podporujte ich
tvorivosť, veď to ako založiť podnik sa naučia aj v praxi,
ale to v čom budú chcieť podnikať musia vymyslieť
sami. Povzbudzujte, neodrádzajte, klaďte otázky, ktoré
ich nasmerujú a povedú k vylepšeniu svojich nápadov.

Príklady úloh pre študentov:
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Spätnú väzbu k tomuto materiálu ako aj nápady na jeho zlepšenie, tipy a inšpiráciu radi
privítame na een@rpicpo.sk. Ďakujeme.
www.napadsity.rpicpo.sk a www.rpicpo.sk

