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PODNIKATEĽSKÁ KOMPETENCIA AKO KĽÚČOVÁ KOMPETENCIA 
21. STOROČIA A  MOŽNOSTI JEJ ROZVÍJANIA

Z U Z A N A  K O Ž Á R O V Á

Abstrakt:	Prehľadová	štúdia	približuje	koncept	podnikateľskej	kompetencie	z	užšieho	aj	
širšieho	hľadiska,	na	ktorú	nahliadame	ako	na	kľúčovú	kompetenciu	potrebnú	pre	úspeš-
ný	pracovný,	ale	aj	osobný	život	v	21.	storočí.	V	úvode	je	prezentovaný	vývoj	skúmania	
podnikateľskej	kompetencie	s	dôrazom	na	aktuálne	trendy	vo	výskume.	Uvádzame	aj	
štúdie	mapujúce	úroveň	podnikateľskej	kompetencie	slovenských	študentov,	predovšet-
kým	vysokých	škôl.	Druhá	časť	je	venovaná	možnostiam	a	spôsobom	rozvíjania	pod-
nikateľskej	kompetencie	mladých	ľudí	prostredníctvom	podnikateľského	vzdelávania.	
Uvádzame	najčastejšie	využívané	metódy,	efekt	vzdelávania	a	jeho	limity.	V	závere	sa	
zamýšľame	nad	potrebou	zlepšenia	aktuálneho	stavu	podnikateľského	vzdelávania	na	
Slovensku,	ktorý	je	možné	hodnotiť	ako	nevyhovujúci.	Štúdia	môže	byť	prínosná	predo-
všetkým	pre	teoretikov	i	praktikov	v	oblasti	kariérového	poradenstva,	a	tiež	pre	tvorcov	
politík	v	oblasti	vzdelávania.
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Entrepreneurship competence as one the key competencies in the 21st century and 
the possibilities of its development
Abstract:	A	theoretical	study	focuses	on	the	concept	of	entrepreneurship	competence	as	
one	the	key	competencies	needed	for	a	successful	work	and	personal	life	in	the	21st	centu-
ry.	We	present	the	development	of	research	of	entrepreneurship	competence	with	empha-
sis	on	the	current	research	trends,	as	well	as	the	findings	about	the	competence	of	Slovak	
students	of	secondary	schools	and	universities.	The	second	part	provides	theoretical	and	
empirical	findings	about	the	possibilities	of	development	entrepreneurship	competence	
among	young	people	through	entrepreneurial	education.	Finally,	we	are	considering	the	
need	to	improve	the	current	state	of	entrepreneurial	education	in	the	Slovak	Republic,	
which	can	be	assessed	as	unsatisfactory.	The	study	may	be	of	particular	benefit	to	career	
guidance	professionals	and	also	policy	makers	to	help	design	curricula	and	cross-curric-
ular	interventions	aimed	at	promoting	entrepreneurial	education.
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Úvod 

Podnikateľská	kompetencia	(entrepreneurship	competence),	označovaná	aj	ako	podni-
kavosť	(entrepreneurship),	podnikateľské	myslenie	(entrepreneurial	thinking	/	mindset),	
podnikateľský	duch	(entrepreneurial	spirit)	či	zmysel	pre	iniciatívu	a	podnikanie	(sense	of	
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initiative	and	entrepreneurship)	sa	vo	vedeckej	literatúre	skloňuje	pomerne	často.	V	snahe	
vyhnúť	sa	pojmovej	nejednoznačnosti,	sme	sa	rozhodli	pre	používanie	varianty	podnika-
teľská kompetencia.	I	keď	sa	táto	téma	na	prvý	pohľad	javí	ako	výsostná	problematika	
ekonómie,	čoraz	väčšej	pozornosti	sa	jej	vzhľadom	na	aktuálnu	vlnu	podpory	malého	
a	stredného	podnikania	dostáva	aj	z	iných	vedných	disciplín,	napr.	sociológie	či	psy-
chológie	(Frese,	Gielnik,	2014).	Kým	ekonomicky	orientované	prístupy	sa	zameriavajú	
na	štúdium	role	podnikateľa	v	ekonomickom	rozvoji;	sociálne	orientované	prístupy	na	
hľadanie	vplyvu	sociálno-ekonomického	prostredia	na	podnikanie	a	podnikateľa,	psycho-
logicky	orientované	prístupy	sú	zamerané	na	hľadanie	typických	vlastností	podnikateľa	
a	behaviorálnych	prediktorov	úspešného	podnikania	(Deakin,	Freel,	2003).

Vymedzenie pojmu podnikateľská kompetencia

V	Európskom	referenčnom	rámci	z	roku	2018	je	podnikateľská	kompetencia	zaradená	
medzi	8	kľúčových	kompetencií	súčasnosti	a	v	širšom	kontexte	je	chápaná	ako	prostrie-
dok	k	sebanaplneniu,	aktívnemu	občianstvu	a	kariérovým	príležitostiam	v	časoch	neistoty	
a	rapídnych	zmien.	Podnikateľská	kompetencia zahŕňa	špecifické	znalosti,	schopnosti	
a postoje a „vzťahuje sa na schopnosť využívať príležitosti a myšlienky a meniť ich na 
hodnoty pre ostatných. Je založená na tvorivosti, kritickom myslení a riešení problémov, 
iniciatívnosti, vytrvalosti, ako aj schopnosti spolupracovať s cieľom plánovať a riadiť pro-
jekty s kultúrnou, sociálnou alebo finančnou hodnotou.“	(Odporúčanie	rady	o	kľúčových	
kompetenciách	pre	celoživotné	vzdelávanie,	2018,	str.	11).	

Užšie	ponímanie	podnikateľskej	kompetencie	Driessera	a	Zwarta	(2006)	je	viac	viaza-
né	na	podnikanie	a	tvoria	ju	4	komponenty:	vedomosti,	motivácia,	schopnosti	a	osobnost-
né	charakteristiky	(Obrázok	1).	Motivácia sa	vzťahuje	k	ambíciám,	motívom	a	hodnotám	
jednotlivca.	Existujú	rôzne	motívy	pre	začatie	podnikania,	najčastejšie	sa	hovorí	o	push	
(externých)	a	pull	(interných)	motívoch.	V	kontexte osobnostných vlastností	môžeme	
hovoriť	o	človeku	viac	či	menej	spôsobilom	na	podnikanie.	Ide	o	charakteristiky	ako	
potreba	úspechu,	tolerancia	k	neurčitosti,	vnútorné	miesto	kontroly	a	mnohé	ďalšie.	Tre-
tí	komponent,	a	to	schopnosti (capabilities)	sú	chápané	v	zmysle	„byť	schopný/á	niečo	

Obrázok	1	Štruktúra podnikateľskej kompetencie (Driessen, Zwart, 2006)
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urobiť“	a	od	osobnostných	vlastností	sa	líšia	v	tom,	že	ich	základom	je	schopnosť	učiť	sa	
a	sú	ľahšie	meniteľné	(ovplyvniteľné).	Viažu	sa	ku	konkrétnej	fáze	podnikania.	V	začiat-
koch	podnikania	ide	predovšetkým	o	schopnosť	orientovať	sa	na	trhu,	kreativitu	a	flexi-
bilitu.	V	neskorších	fázach	o	leadership,	organizovanie,	plánovanie,	motivovanie	a	iné.	
Vedomosti	sú	posledným	komponentom	a	rozumie	sa	nimi	znalosť	princípov	administra-
tívy,	marketingu,	financií,	právnych	aspektov	a	pod.	

Podnikateľská kompetencia ako predmet psychologického výskumu

Psychologický	výskum	sa	najskôr	zameriaval	na	skúmanie	osobnosti	podnikateľa,	na	zisťo-
vanie	osobnostných	charakteristík,	ktoré	odlišujú	úspešných	podnikateľov	od	neúspešných,	
resp.	podnikateľov	od	nepodnikateľov.	Schumpeter	(1934),	jeden	z	priekopníkov	výsku-
mu	v	tejto	oblasti,	popisoval	podnikateľa	ako	človeka	individualistického,	sebariadiaceho,	
s	vnútorným	drajvom	k	inováciám.	O	tridsať	rokov	neskôr	predstavil	McClelland	v	súčas-
nosti	azda	jednu	z	najznámejších	motivačných	teórii	–	Teóriu	o	potrebe	úspešného	výko-
nu	–	need	for	achievement	theory	(1967).	McClelland	v	rámci	nej	definoval	základné	zna-
ky	podnikavej	osobnosti:	proaktivita,	iniciatíva,	asertivita,	orientácia	na	úspech,	schopnosť	
rozpoznať	a	využiť	príležitosť	a	citlivosť	k	potrebám	iných.	Najčastejšie	sa	zisťovali	cha-
rakteristiky	ako	vnútorné	miesto	kontroly,	sebaistota,	kompetitívnosť,	autonómia,	proakti-
vita,	ochota	podstupovať	riziko,	inovatívnosť,	orientácia	na	úspech,	sebaúčinnosť	(Omore-
de,	Thorgren,	Wincent,	2015).	Na	tieto	výskumy	nadviazali	ďalšie,	ktoré	skúmali	osobnosť	
podnikateľa	z	hľadiska	modelu	BIG5,	či	MBTI	–	Myers-Briggs	Type	Indicator	(Driessen,	
Zwart,	1999;	Reynierse,	1997).	Doteraz	sa	však	nepodarilo	určiť	presný	osobnostný	profil	
podnikateľa	(Lukeš,	Nový,	2005).	Navyše,	preukázané	boli	len	veľmi	slabé	korelácie	medzi	
istým	typom	osobnosti	podnikateľa	a	podnikateľským	úspechom	(Frese,	Gielnik,	2014).

Aj	to	bol	dôvod	prečo	sa	výskumníci	začali	orientovať	skôr	na	podnikateľskú	kompe-
tenciu,	chápanú	ako	sumár	atribútov	podnikateľov:	ich	postoje,	presvedčenia,	vedomosti,	
schopnosti,	osobnosť,	múdrosť,	sociálnu,	technickú	a	manažérsku	expertízu,	nastavenie	
mysle	a	behaviorálne	tendencie	potrebné	pre	úspešné	a	udržateľné	podnikanie	(Dej,	She-
mla,	2008).	Tieto	kompetencie	sú	úzko	napojené	na	podnikateľský	proces	a	prispieva-
jú	k	porozumeniu	toho,	prečo	sú	niektorí	podnikatelia	úspešní	a	iní	nie.	Sú	síce	menej	
stabilné,	avšak	jednoduchšie	naučiteľné	a	rozvíjateľné.	V	prehľadovom	článku	(Robles,	
Rodríguez,	2015)	je	uvedený	zoznam	celkovo	20	kľúčových	kompetencií	podnikateľa,	
vrátane	 inovatívnosti,	komunikácie,	sebavedomia,	 iniciatívy,	 integrity,	vyhodnocova-
nie	rizika	a	iných.	V	tzv.	EntreComp	–	Európskeho	rámca	kompetencie	k	podnikavosti	
(2016),	je	podnikateľská	kompetencia	rozčlenená	do	ďalších	15	čiastkových	kompetencií,	
a	to	v	troch	oblastiach:	myšlienky a príležitosti	(ideas	and	opportunities),	zdroje (resour-
ces) a realizácia (into action). 

V	súčasnosti	sa	v	kontexte	zmien	na	trhu	práce	a	súčasných	prístupov	ku	kariére,	napr.	
proteovská	kariéra,	kariéra	bez	hraníc,	či	inteligentná	kariéra,	stáva	podnikateľská	kom-
petencia	predmetom	výskumu	aj	z	hľadiska	možností	jej	rozvíjania	ako	kľúčovej	meta-
kompetencie	pre	život	v	novej	informačnej	spoločnosti.	Medzi	znaky	súčasných	koncepcií	
kariéry	reflektujúcich	globálne	zmeny	na	trhu	práce,	patrí:	dôraz	na	aktivitu,	flexibilitu,	
profesionálny	a	osobný	rozvoj,	samostatnosť	jednotlivca,	individuálna	zodpovednosť	
za	plánovanie	a	riadenie	kariéry,	prevaha	horizontálnych	nelineárnych	kariérnych	dráh,	
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častejšie	zmeny	v	kariére,	a	v	neposlednom	rade	častejší	výskyt	podnikateľských	kariér	
(Kirovová,	2011).	Podnikanie	vyžaduje	vysokú	úroveň	flexibility	a	adaptability,	preto	je	
proteovská	kariéra,	či	kariéra	bez	hraníc	typickejšia	práve	pre	samozamestnávateľov,	resp.	
ľudí	s	podnikateľskými	ambíciami.	Vzťah	medzi	kariérovou	adaptabilitou,	podnikateľ-
skou	sebaúčinnosťou	a	podnikavosťou	overili	vo	svojom	výskume	Rudolph	a	kolektív	
(2017),	či	Tolentino	a	kolektív	(2014).	Kariérová	adaptabilita	pozitívne	predikuje	pod-
nikateľskú	sebaúčinnosť	a	intenciu	podnikať.	Zvedavosť,	ako	jedna	zo	štyroch	dimenzií	
kariérovej	adaptability,	je	zároveň	najsilnejším	prediktorom	podnikavosti,	čo	znamená,	že	
u	ľudí,	ktorí	aktívne	pátrajú,	objavujú	a	hodnotia	budúce	pracovné	príležitosti,	a	ktorí	sú	
pripravení	podniknúť	riskantné	správanie,	aby	využili	príležitostí,	je	zámer	podnikať	vyš-
ší.	Vo	všeobecnosti	teda	vyššia	miera	podnikateľskej	kompetencie	podnecuje	jednotlivcov	
k	tomu,	aby	neostali	len	pasívnymi	čakateľmi	na	voľnú	pracovnú	pozíciu,	ale	sami	ich	
proaktívne	vytvárali	prostredníctvom	samozamestnávania,	resp.	založenia	firmy.	Viacerí	
autori	preto	podnikateľskú	kompetenciu	označujú	za	kritickú	metakompetenciu	potrebnú	
pre	úspešný	pracovný,	ale	aj	osobný	život	v	21.	storočí	(Obschonka	et	al.,	2013;	Odporú-
čanie	rady	o	kľúčových	kompetenciách	pre	celoživotné	vzdelávanie,	2018;	Uy	et	al.	2015;	
Voogt	et	al.,	2013).	Vnímaná	je	totiž	ako	prostriedok	k	efektívnemu	profesnému,	ale	aj	
osobnému	životu,	sebauplatneniu,	sebarealizácii	a	lepšiemu	využitiu	vlastného	potenciálu	
(Turek,	2005).	Rozhodujúce	pri	tom	nie	je,	či	si	jednotlivec	zvolí	kariéru	podnikateľa	
alebo	zamestnanca.	Proaktivita	a	motivácia	k	úspechu	charakteristická	pre	podnikateľov	
signifikantne	zvyšuje	pravdepodobnosť	uplatnenia	sa	(zamestnania	sa)	absolventov	do	
šiestich	mesiacov	od	ukončenia	štúdia	(Bell,	2016).	

Výskumné zistenia o  úrovni podnikateľskej kompetencie mladých ľudí 
na Slovensku

Úroveň	podnikateľskej	kompetencie	mladých	ľudí	na	Slovensku,	prevažne	stredoškol-
ských	a	vysokoškolských	študentov,	zisťovali	viacerí	výskumníci	(Flešková,	Babiaková,	
2010;	Mesároš,	Mesárošová,	2013;	Štúr,	Vaníčková,	Kmecová,	2014).	Vo	výskumoch	
využívali	vlastné	metodiky	alebo	zahraničné	dotazníky	preložené	do	slovenského	jazyka,	
napr.	Škálu	všeobecnej	podnikateľskej	tendencie	(General	Enterprising	Tendency,	GET) 
(Caird,	1991),	ktorou	je	možné	zistiť	úroveň	podnikateľskej	tendencie	a	prostredníctvom	
5	subškál:	ochota	a	schopnosť	prevziať	riziko,	tvorivosť,	vysoká	potreba	výkonu	a	autonó-
mie	a	vnútorné	miesto	kontroly.	Podnikateľskú	kompetenciu	tak	zachytáva	predovšetkým	
z	hľadiska	osobnosti.	

Komplexnejšie	 dotazníky	 okrem	zisťovania	 osobnostných	 charakteristík	 zahŕňa-
jú	i	hodnotenie	schopností,	vedomostí,	sebadôvery	či	postoj	k	podnikaniu.	Napríklad	
E-scan	–	Are You Ready to be an Entrepreneur?	 (Driessen,	Zwart,	 1999),	 pôvodne	
prevzatého	z	eurobarometra	preložil	do	slovenského	jazyka	Turek	(2005).	Tento	typ	
dotazníka	umožňuje	merať	podnikateľský	potenciál	prostredníctvom	otázok	zisťujúcich	
adaptabilitu,	samostatnosť,	potrebu	úspechu,	rozhodnosť,	životný	elán,	intuíciu,	vyhľa-
dávanie	šancí,	riešenie	problémov,	toleranciu	risku,	vytrvalosť,	sebadôveru,	sociálne	
zručnosti,	záľubu	v	predávaní,	kupovaní,	vyjednávaní	(Turek,	2005).	Rovnako	sa	vyu-
žíva	i	Dotazník	vlôh	k	podnikaniu,	preložený	Sarmány-Schullerom.	Ďalšou	z	možnos-
tí	ako	zisťovať	podnikateľskú	kompetenciu	je	merať	úroveň	jednotlivých	čiastkových	
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kompetencií,	 tak	 ako	 sú	 uvedené	 v	 dokumente	 EntreComp	 (2016).	 Prehľad	 iných	
zahraničných	metodík	na	zisťovanie	podnikateľskej	kompetencie	spísali	Lichtenstein	 
a	Monroe-White	(2017).

Z	prieskumu	realizovaného	v	rokoch	2009–2012	na	slovenských	a	českých	stredných	
a	vysokých	školách	(N	=	1792),	práve	dotazníkom	E-scan	vyplynulo,	že	iba	0,33	%	štu-
dentov	má	všetky	predpoklady	pre	podnikanie,	12,7	%	opýtaných	má	talent	a	schopnosti,	
ktoré	im	dávajú	dobrú	šancu	stať	sa	úspešným	podnikateľom	a	35,04	%	respondentov	
môže	byť	v	podnikaní	dosiahnuť	úspech,	ak	si	osvojí	potrebné	zručnosti	a	bude	sa	v	oblas-
ti	podnikania	vzdelávať	(Štúr,	Vaníčková,	Kmecová,	2014).	

Vo	výsledkoch	iného	slovenského	výskumu	zisťujúceho	podnikateľský	potenciál	vyso-
koškolských	študentov	Univerzity	Pavla	Jozefa	Šafárika	sa	uvádza,	že	„medzi najvyššie 
rozvinuté u seba študenti popisujú dimenziu vnútorné miesto kontroly a potrebu úspeš-
ného výkonu. Na druhej strane, tvorivosť a inovácia, ako aj ochota prevziať riziko pred-
stavujú najmenej rozvinuté atribúty podnikateľskej tendencie študentov.“	(Mesárošová,	
Mesároš,	2013,	s.	96).	Práve	tie	sa	však	ukazujú	ako	kľúčové	pri	posudzovaní	osobnosti	
podnikateľa.	Úroveň	daných	charakteristík	sa	však	líši	u	študentov	s	nižším,	resp.	vyšším	
zámerom	podnikať,	kedy	najvyššiu	potrebu	autonómie	a	ochotu	prevziať	riziko	prejavili	
práve	tí	študenti,	ktorí	vyjadrili	zámer	začať	podnikať	po	skončení	štúdia.	Najaktuálnejší	
celosvetový	prieskum	ohľadne	podnikania	a	podnikateľských	zámerov	vysokoškolských	
študentov	GUESSS,	na	ktorom	participovalo	aj	Slovensko	(Sieger,	Fueglistaller,	Zellwe-
ger,	2016)	potvrdil,	že	„podnikavci“	sa	v	istých	kompetenciách	taktiež	hodnotia	vyššie,	
napr.	v	leadershipe	a	manažmente,	komunikácii,	networkovaní,	identifikovaní	podnikateľ-
ských	príležitostí	či	inovatívnosti,	ako	tí,	čo	sa	plánujú	zamestnať.	Rovnaké	závery	uvádza	
výskum	Fleškovej,	Babiakovovej	a	Nedelovej	(2011).	

V	Analýze	získavania	prierezových	kompetencií	(Vančo,	2014)	bolo	dôkladne	zmapo-
vané	rozvíjanie	vybraných	kľúčových	kompetencií	(digitálna	kompetencia,	spoločenské	
a	občianske	kompetencie	a	iniciatívnosť	a	podnikavosť)	na	slovenských	vysokých	ško-
lách.	V	závere	stojí	jasné	konštatovanie:	„… na základe dodaných podkladov môžeme 
konštatovať, že rozvoj prierezových kompetencií nie je dostatočný, a to najmä vzhľadom 
na ich stúpajúcu dôležitosť pri uplatnení na pracovnom trhu. … samotné formálne vzde-
lávanie nie je na rozvoj prierezových kompetencií postačujúce“ (str. 35). Najmenej roz-
víjanými	sú	sociálne	a	občianske	kompetencie	a	len	na	niektorých	vysokých	školách	sa	
rozvíja	aj	kompetencia	„zmysel	pre	podnikanie	a	iniciatívu“	(starší	názov	pre	podnikateľ-
skú	kompetenciu).	Navyše,	vzhľadom	na	to,	že	najčastejšie	sa	rozvíjajú	výučbou	v	samo-
statných	predmetoch	v	relevantných	študijných	odboroch,	kompetencie	nie	sú	rozvíjanie	
celoplošne	u	všetkých	študentov.	Dôsledkom	sú	významné	rozdiely	v	úrovni	hodnotenia	
podnikateľskej	kompetencie	medzi	študentmi	rôznych	odborov,	kedy	sa	najvyššie	hod-
notia	študenti	podnikového	manažmentu	a	najnižšie	budúci	pedagógovia	a	psychológo-
via	(Holienka,	Holienková,	Gál,	2015).	Na	základe	spomínanej	analýzy	autori	navrhujú	
vytvárať	príležitosti	pre	rozvoj	zmyslu	pre	iniciatívu	a	podnikanie	v	rámci	aktivít	infor-
málneho	učenia	sa,	ako	sú	startupové	inkubátory	alebo	aktivity	rôznych	študentských	
a	mimovládnych	organizácií	či	zamestnávateľov,	pričom	vysoké	školy	by	mali	vznik	
takýchto	iniciatív	podporovať.	

Dôležitosť	 a	 potreba	 realizácie	 rozvoja	 podnikateľskej	 kompetencie	 je	 ukotvená	
v	dokumentoch	Európskej	únie	a	prijatých	bolo	viacero	opatrení.	Stručný	prehľad	míľni-
kov	v	podnikateľskom	vzdelávaní	(Yar,	2017):
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2003	–		Zelený	dokument	o	podnikaní	v	Európe	–	prvý	podnikateľský	akčný	plán	pre	
Európu,	v	ktorom	sa	za	kľúčový	faktor	progresu	považuje	vzdelávanie.

2006 –		Program	z	Osla	o	vzdelaní	v	oblasti	podnikania	v	Európe	–	podrobný	rad	opatrení,	
ktoré	mohli	prijať	rôzne	zainteresované	strany.

2006	–		Európsky	 referenčný	 rámec	–	Kľúčové	 zručnosti	 pre	 celoživotné	 vzdeláva-
nie	–	zmysel	 pre	 iniciatívu	 a	 podnikanie	 je	 zaradený	medzi	 osem	 hlavných	
kompetencií.

2012	–		Akčný	plán	2020	pre	podnikanie	–	podnikateľské	vzdelávanie	je	identifikované	
ako	jeden	z	troch	pilierov	na	podporu	rastu	podnikania	v	Európe.

2014	–		Závery	 Európskej	 rady	 o	 podnikateľskom	 vzdelávaní	 a	 výchove	–	vyzývajú	
Európsku	komisiu	a	členské	štáty	k	podpore	a	integrovaniu	podnikateľského	vzde-
lávania	v	systémoch	vzdelávania	a	odbornej	prípravy.

2015	–		Rozhodnutie	Európskeho	parlamentu	o	podpore	podnikania	mladých	ľudí	pro-
stredníctvom	vzdelávania	a	odbornej	prípravy.

2016 –		Vytvorenie	tzv.	EntreComp	–	Európsky	rámec	kompetencie	k	podnikavosti,	ktorý	
slúži	ako	nástroj	k	všeobecnému	porozumeniu	tejto	kompetencie	a	možnostiam	
jej	rozvíjania.

2018 –  Aktualizované vydanie Odporúčanie	rady	Európskej	únie	z	22.	mája	2018	o	kľúčo-
vých	kompetenciách	pre	celoživotné	vzdelávanie,	v	ktorom	sa	pôvodne	„zmysel	
pre	iniciatívu	a	podnikanie“	uvádza	a	vymedzuje	ako	podnikateľská	kompetencia	
tvorená	špecifickými	vedomosťami,	schopnosťami	a	postojmi.

Napriek	 týmto	 odporúčaniam	 a	 benefitom	 plynúcim	 z	 rozvíjania	 podnikateľskej	
kompetencie	ako	pre	jednotlivcov,	tak	pre	spoločnosť,	na	Slovensku	momentálne	nie	je	
vybudovaný	ucelený	systém	jej	rozvíjania,	ktorý	by	bol	stabilnou	súčasťou	formálneho	
vzdelávania	naprieč	rôznymi	stupňami	a	odbormi.	Badať	môžeme	skôr	krátkodobé	či	
dlhodobejšie	projekty	realizované	pod	záštitou	organizácii	ako	napr.	Ja	Slovensko,	LEAF	
Academy,	Sokratov	inštitút,	či	Future	Generation	Europe,	ktoré	sa	orientujú	na	študentov	
základných	či	stredných	škôl.	Čo	sa	týka	iniciatívy	na	vysokých	školách	a	univerzitách,	
príklad	dobrej	praxe	predstavuje	vytvorenie	predmetu	Základy	podnikateľských	zručností	
pre	neekonómov	na	TUKE	v	Košiciach	(Jenčová,	Hrehová,	2013,	2016).	Podobný	postup	
formou	zavedenia	predmetu	„Vedenie	k	podnikavosti“	do	študijného	programu	Učiteľstvo	
technických	profesijných	predmetov	II.	stupeň	zvolila	MTF	STU	v	Trnave	(Krelová,	Kriš-
tofiaková,	2009).	Napriek	týmto	snahám	sa	podnikateľské	vzdelávanie	z	hľadiska	rozví-
jania	podnikateľskej	kompetencie	ako	kľúčovej	kompetencie	na	vysokých	školách	môže	
hodnotiť	ako	nedostatočné,	na	niektorých	dokonca	úplne	absentuje	(Vančo,	2014).	A	to	
i	napriek	faktu,	že	záujem	o	rozvíjanie	podnikateľských	schopností	(Olexová,	Bosáková,	
2009),	a	rovnako	záujem	o	podnikanie	medzi	mladými	ľuďmi	je	(Pilková	et	al.,	2016;	
Sieger,	Fueglistaller,	Zellweger,	2016).	

Možnosti rozvíjania podnikateľskej kompetencie študentov

Podnikateľskú	kompetenciu	je	možné	rozvíjať	(Hisrich,	Peters,	1995),	a	to	napríklad	
skrz	podnikateľské	vzdelávanie,	ktoré	Kamovich	a	Foss	(2017,	s.	1)	v	širšom	zmys-
le	popisujú	ako:	„formovanie ľudí viac na príležitosť orientovaných, samostatnejších, 
kreatívnejších, proaktívnejších a inovatívnejších.“	Ide	o	tzv.	výchovu	k	podnikavosti	
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(entreprising	education)	v	zmysle	rozvoja	podnikateľskej	kompetencie,	a	jej	výsledkom	
je	aplikácia	kreatívnych	nápadov	a	inovácii	do	praktického	života.	Jej	cieľom	je	vybaviť	
jedinca	myslením	a	schopnosťami,	ktoré	mu	budú	umožňovať	efektívnejšie	reagovať	 
na	príležitosti.

V	užšom	význame	je	podnikateľské	vzdelávanie	(entrepreneurship	education):	„pod-
necovanie jedincov k rozbehnutiu vlastného podnikania“	(tamtiež).	Jeho	cieľom	je	rozvoj	
podnikateľského	myslenia	a	schopností,	ktoré	jedinci	využijú	v	špecifickom	kontexte,	
a	to	na	zakladanie	nových	firiem,	rozvoj	a	rast	už	existujúceho	biznisu	alebo	kreovanie	
podnikateľskej	organizácie.	

Typy	podnikateľského	vzdelávania	ešte	viac	štrukturuje	a	spresňuje	Gibb	(2002),	ktorý	
rozlišuje:	
–	 vzdelávanie	o	podnikaní	(education	about	entrepreneurship),	
–	 vzdelávanie	pre	podnikanie	(education	for	entrepreneurship),	
–		 výchovu	 podnikavého	 jedinca	 (enterprising	 education,	 education	 of	 enterprising	

person). 
Je	dôležité	uvedomiť	si	rozdielnosť	týchto	prístupov,	ktorá	sa	odvíja	od	ich	cieľov	

a	toho	čo	je	reálne	nimi	dosiahnuť.	Obsahom	vzdelávania	o	podnikaní	sú	predovšetkým	
vedomosti	o	ekonomických,	právnych	či	administratívnych	aspektoch	podnikania.	Vzde-
lávanie	pre	podnikanie	sa	zameriava	aj	na	rozvoj	schopností	potrebných	k	podnikaniu,	
vzťahujúcich	sa	k	jednotlivým	rolám	podnikateľa	v	podnikateľskej	činnosti	(predajné	
zručnosti,	leadership,	management…).	V	publikácii	Teaching	psychology	of	entrepre-
nurship	(2008)	autori	Linan	a	Moriano	upozorňujú,	že	obsahová	náplň	predmetov	škôl	
s	ekonomickým/biznis	zameraním	pokrývajú	vzdelávanie	o	podnikaní	a	pre	podnikanie.	
Absolvovaním	týchto	predmetov	síce	študenti	získajú	vedomosti,	avšak	podnikateľská	
kompetencia	ako	kľúčová	kompetencia	(soft	skill)	nemusí	byť	nevyhnutne	rozvíjaná.	To	
je	cieľom	výchovy	podnikavého	jedinca,	ktorá	zahŕňa	rozvoj	podnikateľskej	kompetencie	
ako	osobnej	kvality,	ktorá	ovplyvňuje	životný	štýl.	Vo	všeobecnosti	sa	za	cieľ	výchovy	
k	podnikavosti,	špecificky	u	študentov,	považuje:	
–  „rozvíjanie vlastnej tvorivosti, 
–  osvojovanie schopnosti vyhľadávať a využívať príležitosti a niesť s tým spojené riziká, 
–  osvojovanie si inovatívneho prístupu k riešeniu životných úloh a využívanie znalostí 

projektového riadenia, 
–  naučenie sa práci v tíme a pre tím, 
–  zvýšenie zodpovednosti za vlastný život i pracovnú kariéru, 
–  osvojenie si špecifických znalosti o podnikaní.“ (Malach,	Durda,	2007,	s.	25–26)

Z	týchto	definícii	je	zrejmé,	že	podnikateľskú	kompetenciu	v	širšom	zmysle	slova	je	
možné	rozvíjať	práve	výchovou	k	podnikavosti	a	podnikateľskú	kompetenciu	v	užšom	
zmysle	slova	podnikateľským	vzdelávaním.	

Publikované	boli	viaceré	prehľadové	štúdie	zahŕňajúce	niekoľko	desiatok	empiric-
kých	štúdií	o	podnikateľskom	vzdelávaní	(Duval-Couetil,	2013;	Kamovich,	Foss,	2017;	
McNally,	Kay,	2012;	Rideout,	Gray,	2013).	Ich	cieľom	bolo	zmapovať	množstvo,	pokry-
tie	a	kvalitu	výskumu	v	tejto	oblasti,	rovnako	tak	hodnotenie	výsledkov.	V	uvedených	
prehľadových	štúdiách	nie	je	vždy	explicitne	definované	o	aký	typ	intervencií	ide,	či	
výchovu	k	podnikavosti	alebo	podnikateľské	vzdelávanie.	Jedným	z	dôvodov	môže	
byť	nejednotné	používanie	pojmov,	resp.	existencia	viacerých	delení	podnikateľského	
vzdelávania.	Istý	podiel	zohráva	fakt,	že	z	hľadiska	dosiahnutia	komplexnosti	rozvoja	
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podnikateľskej	kompetencie	(v	užšom	aj	širšom	zmysle),	sa	jednotlivé	typy	podnikateľ-
ského	vzdelávania	prepájajú	v	jeden	celok.	Svedčí	o	tom	napríklad	prehľadová	štúdia,	
kde	niektoré	z	popisovaných	intervencií	spadajú	do	viacerých	typov	podnikateľského	
vzdelávania	(Hytti,	O’Gorman,	2004).	Dominujú	však	intervencie	pripravujúce	jednot-
livcov	špecificky	na	podnikanie.	Vzhľadom	na	uvedené	dôvody	sme	sa	rozhodli	sledovať	
efekt	vzdelávania	v	4	komponentoch	podnikateľskej	kompetencie	–	vedomosti,	schop-
nosti,	osobnosť,	motivácia.	Potvrdená	bola	ich	účinnosť	v	zvyšovaní	úrovne	vedomos-
tí	–	napríklad	v	pochopení	role	podnikateľa	a	podnikania	všeobecne,	či	poznania	zdrojov	
pre	rozbehnutie	projektu	alebo	firmy	z	hľadiska	kapitálu	(European	Commission,	2012).	
Čo	sa	týka	schopností,	preukázaná	bola	zvýšená	úroveň	divergentného	myslenia,	rozpo-
znávania	príležitostí	(Gaylen,	2004;	Karimi	et	al.,	2014),	a	tiež	schopnosti	vytvoriť	pod-
nikateľský	plán	(Van	Georg,	Harhoff,	Weber,	2010).	Popisované	sú	aj	pozitívne	zmeny	
vo	všeobecnejších	schopnostiach,	ako	schopnosť	dosiahnuť	svoj	cieľ,	riešiť	problémy	
alebo	poradiť	si	so	zmenou	(Young	Enterprise,	2012).	Pomerne	často	je	v	literatúre	uvá-
dzané	i	zvýšenie	sebaúčinnosti	(Lucas,	Cooper;	2006;	Sanchez,	2011)	alebo	kontroly	
nad	vlastným	správaním	(Karimi	et	al.,	2014,	2016).	Zmena	v	motivácii	sa	najčastejšie	
demonštruje	v	zámere	podnikať,	kedy	podnikateľské	vzdelávanie	vytvára,	resp.	posilňu-
je	pozitívny	postoj	k	podnikaniu	ako	možnej	kariérovej	voľbe,	čo	následne	ovplyvňuje	
počiatočnú	podnikateľskú	aktivitu	(Dickson,	Solomon,	Weaver,	2008;	Jones	et	al.,	2008,	
2011;	Pilková	et	al.,	2016;	Schröder,	Schmitt-Rodermund,	2006;	Wilson,	Kickul,	Mar-
lino,	2007).	Alebo	naopak,	dochádza	k	zníženiu	zámeru	podnikať	(DeTienne,	Chandler,	
2004;	Oosterbeek,	van	Praag,	Jsselstein,	2007)	v	dôsledku	uvedomenia	si,	že	podnikanie	
nie	je	„to	pravé“	pre	nich.	

K	istým	zmenám	dochádza	aj	v	oblasti	osobnosti,	kedy	sú	účastníci	vplyvom	vzdeláva-
nia	viac	ochotnejší	riskovať	a	sú	tiež	proaktívnejší.	Práve	tieto	charakteristiky	sú	kľúčové	
v	procese	započatia	aktivity	k	získaniu	zamestnania	alebo	rozbehnutiu	podnikania	(Padil-
la-Melendez,	Fernandez-Gamez,	Molina-Gomez,	2014).	Z	prieskumu	Európskej	komisie	
na	9	rôznych	univerzitách	vyplýva,	že	zo	študentov,	ktorí	si	rozvíjali	podnikateľskú	kom-
petenciu,	si	väčšina	(76	%)	našla	platené	zamestnanie	ihneď	po	ukončení	vysokoškolské-
ho	štúdia,	16	%	podnikalo	a	len	12	%	zažilo	krátke	obdobie	nezamestnanosti.	V	kontrolnej	
skupine	si	ihneď	prácu	našlo	o	čosi	nižšie	percento	(60	%),	10	%	podnikalo	a	výrazne	viac	
študentov,	približne	tretina,	bolo	isté	obdobie	bez	práce	(European	Commission,	2012).	
V	kontexte	podnikania	sú	zaujímavé	výsledky	longitudinálneho	výskumu	Matlaya	(2008),	
ktorý	na	základe	dlhodobého	sledovania	64	absolventov	univerzity	vo	Veľkej	Británii	
preukázal	pozitívny	vplyv	výchovy	k	podnikavosti	na	začatie	a	udržanie	podnikania.	Za	
desať	rokov	od	ukončenia	štúdia	nebolo	u	žiadneho	z	absolventov	zaznamenané	obdobie	
nezamestnanosti.	Práve	naopak,	všetci	podnikali,	a	u	niektorých	bol	zaznamenaný	i	pozi-
tívny	rozvoj	podnikania	od	samozamestnávania	k	založeniu	malej	firmy,	resp.	od	malej	
firmy	k	väčšej,	s	väčším	počtom	zamestnancov.	Podrobný	prehľad	efektu	podnikateľského	
vzdelávania	uvádzame	v	Tabuľke	1.

V	súvislosti	s	realizáciou	podnikateľského	vzdelávania	sa	vynára	otázka	ako	ho	rea-
lizovať	účinne	a	efektívne?	Ak	chceme	docieliť	rozvoj	podnikateľskej	kompetencie,	tra-
dičný	prístup	k	vzdelávaniu	by	mal	byť	využívaný	vyvážene	s	aktívnym	prístupom,	kde	
učiteľ	vystupuje	ako	facilitátor	učenia	a	hlavný	dôraz	je	kladený	na	proces,	spoločné	ciele,	
prax,	učenie	sa	z	chýb,	problémové	multidisciplinárne	zameranie	a	aktivitu	študentov	
(Kirby,	2005,	cit.	podľa	Malach,	Durda,	2007).	Ako	najvhodnejšie	sa	v	rámci	aktívneho	



73

Tabuľka	1 Výsledky zahraničných štúdií o efekte podnikateľského vzdelávania

Štúdia Počet účastníkov Trvanie kurzu Sledované premenné a efekt

DeTienne,	
Chandler	(2004)

Experimentálna	
skupina (N = 71) 1 semester Vyššia	produkcia	inovatívnych	

príležitostí,	zníženie	zámeru	podnikať

Fayolle,	Gailly	
(2015) N = 275 3	dni

Žiadna	zmena	v	zámere	podnikať,
ovplyvnenie	vnímanej	behaviorálnej	
kontroly	(Ajzenova	TPB)	a	postoja	
k	podnikaniu

Jones	et	al.	
(2008),
(2011)

N	=	109	(2008);

N = 122 (2011)
– Zvýšenie	zámeru	podnikať,	postoja	

k	podnikaniu	ako	kariérovej	voľbe

Karimi et al. 
(2014), (2016)

Experimentálna	
skupina (n = 33)
Kontrolná	skupina	
(n	=	35),	(2014);

N = 320 (2016)

4 mesiace

Zvýšenie	divergentného	myslenia,	
produkcia	nápadov

Zvýšenie	zámeru	podnikať,	
subjektívnej	normy	a	vnímanej	
behaviorálnej	kontroly	(Ajzenova	
TPB)

Lucas,	Cooper	
(2006) N = 218 6 mesiacov

Žiadna	zmena	v	zámere	podnikať	
z	dlhodobého	hľadiska,	zvýšenie	
sebaúčinnosti

Padilla-Melendez,	
Fernandez-
Gamez,	Molina-
Gomez	(2014)

Experimentálna	
skupina (n = 74)
Kontrolná	skupina	
(n = 80)

2 mesiace
Zvýšenie	podnikavosti	(ochota	
podstupovať	riziko,	inovatívnosť,	
proaktivita)	a	zámeru	podnikať

Matlay	(2008) N = 64 –	

Zvýšenie	úrovne	podnikateľských	
schopností	a	vedomostí,	začatie	
a	udržanie	podnikania	po	dobu	 
10 rokov 

Munoz,	Mosey,	
Binks	(2011) N = 15 –	 Zvýšenie	schopnosti	identifikovať	

podnikateľskú	príležitosť

Rauch,	Hulsink	
(2015) N = 74 12 mesiacov

Zmena	v	postoji	k	podnikaniu,	
zvýšenie	zámeru	podnikať,	
ovplyvnenie	vnímanej	behaviorálnej	
kontroly	(Ajzenova	TPB)

Oosterbeek,	van	
Praag,	Jsselstein	
(2007) 

Experimentálna	
skupina (n = 104)
Kontrolná	skupina	
(n = 146) 

1	školský	rok Zníženie	zámeru	podnikať

Sanchez (2011)

Experimentálna	
skupina (n = 404)
Kontrolná	skupina	
(n = 460)

8 mesiacov
Zvýšenie	sebaúčinnosti,	proaktivity,	
ochoty	podstúpiť	riziko,	zámeru	
podnikať

Schroder,	
Schmitt-
Rodermund	
(2006)

Experimentálna	
skupina (n = 321)
Kontrolná	skupina	
(n = 302)

10	modulov Zníženie/zvýšenie	záujmu	podnikať
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prístupu	 javí	využitie	aktivizačných	metód	–	problémové	metódy,	prípadové	metódy,	
inscenačné	metódy	(simulácie,	hranie	rolí,	dramatizácia),	metódy	hier	(manažérské,	eko-
nomické,	rozhodovacie)	a	projektové	metódy	(Malach,	Durda,	2007).	Využitie	jednotli-
vých	didaktických	metód	by	sa	však	malo	odvíjať	od	stanovených	cieľov.	Napríklad	pri	
zvyšovaní	úrovne	vedomostí	(právne	či	ekonomické	aspekty	podnikania)	by	mohol	byť	
využitý	tradičný	výklad,	avšak	pri	rozvíjaní	schopnosti	vytvárať	a	rozpoznávať	príleži-
tostí,	je	vhodnejšie	využiť	brainstorming	alebo	hranie	hier	v	skupinách.	Pre	zvyšovanie	
motivácie	k	proaktívnemu	vyhľadávaniu	možností	uplatnenia	sa	na	trhu	práce,	resp.	pod-
nikaniu,	by	zas	boli	ideálne	motivačné	rozhovory	s	podnikateľmi,	či	úspešnými	ľuďmi,	
ktorí	sú	súčasťou	úspešného	projektu.

Empirické	dôkazy	ukazujú,	že	najfrekventovanejšie	sú	v	rozvoji	podnikateľskej	kom-
petencie	využívané	tradičné	metódy	(prednášky,	skúšky,	eseje),	na	druhom	mieste	je	to	
tvorba	fiktívnej	firmy/startupu,	prípadové	štúdie.	Často	ide	aj	o	prácu	v	tíme,	diskusie.	
O	čosi	menej	je	využívaný	mentoring	a	poradenstvo,	či	návšteva	firmy.	Skôr	zriedkavé	
je	hranie	hier	alebo	stáž	vo	firme	(Hytti,	O’Gorman,	2004).	Podobné	výsledky	uvádzajú	
aj	Sirelkhatim	a	Gangi	(2015)	–	najčastejšie	je	súčasťou	programov	a	tréningov	písanie	
podnikateľského	plánu,	vzdelávanie	v	oblasti	marketingu,	financií	a	manažmentu	vyučo-
vané	skôr	tradičnou	formou	výkladu.	Nasledujú	simulácie,	prípadové	štúdie,	networking,	
a	tiež	učenie	rozpoznávaniu	príležitostí.	Výnimočne	ide	aj	o	stáže	vo	firme,	mentoring	
alebo	hranie	rol.	Z	hľadiska	rozvíjania	podnikateľskej	kompetencie	sa	posledné	uvedené	
ukazujú	byť	najefektívnejšie,	pretože	jedinca	najviac	aktivizujú.	Ich	využitie	je	však	skôr	
výnimkou	ako	pravidlom.	Špecificky	vo	výchove	k	podnikavosti	sa	odporúča	nesústrediť	
sa	len	na	kontext	podnikania	a	simulovanie	založenia	firmy,	ale	rozšíriť	obsah	vzdeláva-
nia	o	širší	kontext.	Tento	typ	vzdelávania	by	mal	byť	dostupný	pre	všetkých	študentov,	
bez	ohľadu	na	študijné	zameranie,	čo	je	možné	dosiahnuť	začlenením	výchovy	formou	
povinného	predmetu.	V	rámci	formálneho	vzdelávania	by	bolo	vhodné	pozmeniť	rolu	
učiteľov	z	expertov	sprostredkujúcich	jednostranný	prenos	informácii,	na	rolu	koučov,	
resp.	mentorov,	ktorí	svojich	študentov	vedú	k	samostatnosti	a	zodpovednosti	v	procese	
vzdelávania	a	využívajú	metódy	vyžadujúce	vysokú	zaangažovanosť	a	aktivitu	študentov.	
Vhodnou	alternatívou	je	podnecovanie	študentov	k	rozvíjaniu	podnikateľskej	kompeten-
cie	aj	neformálnym	alebo	informálnym	(neinštitucionálnym)	učením.

Štúdia Počet účastníkov Trvanie kurzu Sledované premenné a efekt

Solesvik, 
Westhead,	Matlay,	
Parsyak (2013)

N = 189 –	 Zvýšenie	podnikavosti

Souitaris, 
Zerbinati,	
Al-Laham (2007)

Experimentálna	
skupina (n = 124)
Kontrolná	skupina	
(n = 126)

5 mesiacov Žiadna	zmena	v	zámere	podnikať

Van	Georg,	
Harhoff,	Weber	
(2010)

N = 196 1 semester

Pozitívnejšie	hodnotenie	
podnikateľských	schopností	(tvorba	
podnikateľského	plánu),	zvýšenie	
sebavedomia
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Záver

Na	podnikateľskú	kompetenciu	sa	pôvodne	nahliadalo	skôr	z	užšieho	hľadiska	ako	na	
špecifické	vedomosti,	schopnosti,	motiváciu	a	osobnostné	charakteristiky,	ktoré	jedin-
covi	umožňujú	úspešnú	realizáciu	podnikateľskej	činnosti.	V	súčasnosti	sa	v	literatú-
re	spomína	aj	v	širšom	kontexte,	a	to	ako	metakompetencia,	ktorá	človeka	aktivizuje,	
umožňuje	mu	realizovať	svoje	plány	a	flexibilnejšie	a	adaptabilnejšie	reagovať	na	zmeny.	
Na	trhu	práce,	ktorý	je	poznačený	celosvetovými	sociálnymi,	ekonomickými	a	techno-
logickými	zmenami	ho	tak	môže	značne	zvýhodniť.	Podnikateľom	umožňuje	úspešné	
započatie	a	realizovanie	podnikateľskej	aktivity,	a	zamestnancom	proaktívny	a	kreatívny	
prístup	k	pracovným	úlohám.	Aj	z	toho	dôvodu	sa	objavuje	v	zoznamoch	kľúčových	
kompetencií	a	viacerými	je	dokonca	považovaná	za	kritickú	metakompetenciu	potreb-
nú	pre	úspešný	pracovný,	ale	aj	osobný	život	v	21.	storočí	(Európska	komisia,	2018;	
Obschonka	et	al.,	2013;	Uy	et	al.,	2015;	Voogt	et	al.,	2013).	Výskumu	podnikavosti	
mladých	ľudí	a	možnostiam	jej	rozvíjania	sa	v	súčasnosti	na	Slovensku	systematicky	
venuje	len	málo	autorov.	V	minulosti	to	boli	napríklad	Flešková	a	Babjaková,	Hrehová	
a	Jenčová	a	niekoľko	ďalších	štúdii	(Holienka,	Holienková,	Gál,	2015;	Mesárošová,	
Mesároš,	2013;	Štúr,	Vaníčková,	Kmecová,	2014).	Najčastejšie	bola	zisťovaná	inten-
cia	podnikať,	sebahodnotenie	podnikateľských	schopností	a	úroveň	podnikavosti,	resp.	
podnikateľské	tendencie	študentov.	Na	základe	výskumných	zistení	konštatujeme,	že	je	
potrebné	v	oveľa	väčšej	miere	rozvíjať	podnikateľskú	kompetenciu	mladých	ľudí.	V	šir-
šom	zmysle	výchovou	k	podnikavosti,	ktoré	pripravuje	ľudí	manažovať	svoju	kariéru	
a	život	viac	podnikavejšie,	a	v	užšom	podnikateľským	vzdelávaním,	ktoré	ľudí	pripra-
vuje	na	podnikanie	(Hytti,	O’Gorman,	2004).	Zahraničné	prehľadové	štúdie	priniesli	
bohaté	dôkazy	o	efektívnosti	tohto	typu	vzdelávania	(Hytti,	O’Gorman,	2004;	Kamovich,	
Foss,	2017;	Sirelkhatim,	Gangi,	2015).	Na	slovenských	vysokých	školách	je	rozvíjanie	
podnikateľskej	kompetencie	ako	kľúčovej	kompetencie	nepostačujúce	(Vančo,	2014).	
Výnimkou	sú	iniciatívy	na	niektorých	školách	(Jenčová,	Hrehová,	2013;	Krelová,	Kriš-
tofiaková,	2009),	alebo	aktivita	neziskových	organizácií.	Účinnosť	takéhoto	vzdelávania	
z	dlhodobého	hľadiska	nebola	zisťovaná.	Táto	situácia	je	alarmujúca	aj	vzhľadom	nato,	
že	Európska	rada	o	podnikateľskom	vzdelávaní	a	výchove	dlhodobo	vyzýva	členské	
štáty	k	podpore	a	integrovaniu	podnikateľského	vzdelávania	v	systémoch	vzdelávania	
a	odbornej	prípravy	(Správa	o	podpore	podnikania	mladých	ľudí	prostredníctvom	vzde-
lávania	a	odbornej	prípravy,	2015).	Potrebné	by	preto	bolo	v	oveľa	väčšej	miere	reali-
zovať	podobné	programy,	a	overovať	ich	účinnosť	v	našich	podmienkach.	Myslíme	si,	
že	pozornosť	by	mali	problematike	rozvoja	tejto	kompetencie,	a	to	v	rámci	formálneho	
vzdelávania,	venovať	tiež	tvorcovia	politík,	didaktici	a	metodici	v	oblasti	vzdelávania.	
Dôvodov	je	hneď	niekoľko:	vyššia	miera	podnikavosti	jednotlivcom	umožňuje	flexi-
bilnejší	pohyb	v	rámci	pracovného	trhu,	rovnako	zvyšuje	možnosti	ich	uplatniteľnosti,	
vrátane	absolventov	na	trhu	práce	(Bell,	2016).	Práve	v	dobe	rýchlych	zmien	a	neistoty	
je	potrebné,	aby	si	ľudia	rozvíjali	vedomosti,	schopnosti	a	postoje	podnecujúce	aktívne	
občianstvo	a	nachádzanie	takých	kariérových	príležitostí,	ktoré	budú	viesť	k	sebanapl-
neniu,	či	už	ako	zamestnancov	organizácie	alebo	ako	podnikateľov.	
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