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žéri podnik vedú, ako ho smerujú, ako pružne reagujú na príležitosti a pod. Takýto nespo
kojní zamestnanci chcú potom verejnosti i sebe dokázať, že by sami vedeli podnik viesť
lepším spôsobom, a tak ich práve podobné profesionálne motívy vedú k založeniu vlast
ného podniku.
V niektorých prípadoch zamestnanec, ktorý má dojem, že má naviac, ako byť len ra
dovým zamestnancom, relatívne dlho očakáva kariérny posun v rámci svojho oddelenia,
resp. sa domáha kariérneho postupu. Zamestnanec sa chce v tomto prípade lepšie presa
diť, viac sebarealizovať, získať výraznejšie spoločenské uznanie a rozhodne sa pre založe
nie vlastného podniku.
Existujú i ďalšie motívy emocionálneho charakteru, ktoré sú spravidla prejavom
vnútorných emócií a snáh niečo viac dosiahnuť, prejavom presvedčiť ostatných, že som
lepší a mám viac schopností a pod. I motívy tohto druhu sú často príčinou, prečo za
čať podnikať.
C. Sociálne motívy k podnikaniu – Motívy tohto druhu sú aktuálne predovšet
kým v období, keď je v určitých lokalitách a regiónoch relatívne vysoká nezamestnanosť.
Podnikanie sa v takom prípade prejavuje ako vhodná príležitosť začať aktívne riešiť otáz
ku zamestnanosti a založiť si vlastný podnik. V novozaloženom podniku nemusí byť iba
jedno pracovné miesto určené pre podnikateľa, ale môže vytvoriť i ďalšie pracovné mies
ta pre svojich blízkych, príbuzných, známych, krajanov a pod. Práve takéto sociálne lade
né motívy k podnikaniu môžu v konečnom dôsledku byť základom na založenie rodinné
ho podniku, t. j. podniku, v ktorom budú v budúcnosti pracovať i nasledujúce generácie
z rodiny podnikateľa.
D. Externé podnety k rozvoju podnikania – Medzi významné motívy, ktoré privá
dzajú potenciálnych podnikateľov k podnikaniu patria v súčasnosti i externé podnety.
Tieto motívy prichádzajú od subjektov, ktoré majú záujem o podporu podnikania, pod
porujú predovšetkým vznik nových podnikov, snažia sa eliminovať regionálne rozdie
ly alebo podporujú najmä zaujímavé rozvojové a inovatívne projekty. Medzi takéto sub
jekty v súčasnosti patrí napríklad Európska únia, Ministerstvo hospodárstva SR, Slovak
Business Agency (predtým Národná agentúra pre podporu malého a stredného pod
nikania), miestne samosprávy, podnikateľské centrá pre podporu malého a stredného
podnikania a pod., ktoré podnikanie podporujú finančne, poradensky alebo vytváraním
podnikateľských centier či inkubátorov. Záujem o podporu inovatívnych a zaujímavých
rozvojových projektov je v súčasnosti i zo strany finančných investorov a iných subjek
tov. Práve externé podnety rôzneho druhu sú častým motívom, ktorý vedie potenciál
nych podnikateľov k zakladaniu nových alebo k rozvíjaniu existujúcich podnikov, a tým
k rozvoju podnikania.
Z uvedeného vyplýva, že príčiny, prečo podnikáme, možno vnímať v troch základných
rovinách:
 podnikanie je činnosť súvisiaca s uspokojovaním záujmov a cieľov jednotlivcov,
 podnikanie je činnosť súvisiaca s uspokojovaním záujmov vymedzeného okruhu za
interesovaných subjektov,
 podnikanie je činnosť súvisiaca s uspokojovaním širších spoločenských záujmov.

Prvé kroky pri zakladaní nového podniku
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b) neziskové organizácie – právnické osoby, ktoré slúžia finančným a nefinančným
korporáciám, štátnej správe a domácnostiam, ako napríklad rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácie, občianske združenia, spolky a kluby, politické strany, cirkvi
a pod.




Okrem toho rozlišujeme:
podniky verejného sektora, medzi ktoré patria podniky vo vlastníctve štátu a obcí,
ako i podniky s medzinárodným vlastníctvom, ktoré sú pod kontrolou štátu,
podniky súkromného sektora, medzi ktoré patria podniky vo vlastníctve súkromných
tuzemských alebo zahraničných právnických osôb, prípadne fyzických osôb – podnika
teľov a podniky so zahraničnou účasťou, ktoré nie sú pod kontrolou štátu. V rámci nich
rozlišujeme:
–– medzinárodné podniky – subjekty založené spoločne domácou a zahraničnou právnic
kou alebo fyzickou osobou – podnikateľom,
–– zahraničné podniky – subjekty založené a kontrolované zahraničnou právnickou ale
bo fyzickou osobou – podnikateľom.

Začínajúci podnikateľ spravidla pri voľbe právnej formy podniku najčastejšie zvažuje
podnikanie formou:
 živnosti,
 obchodnej spoločnosti alebo
 družstva.
V rámci rozhodovania porovnáva ich prednosti a obmedzenia, ale rozhodujúcim krité
riom je spravidla vhodnosť právnej formy podniku pre podporu jeho podnikateľskej čin
nosti.

2.1.1 Živnosť ako podnikateľský subjekt jednotlivca
Živnosti sú podnikateľské subjekty jednotlivcov – fyzických osôb. Živnosť je podľa živ
nostenského zákona17:
 sústavná činnosť,
 prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene,
 na vlastnú zodpovednosť,
 s cieľom dosiahnuť zisk,
 za podmienok ustanovených živnostenským zákonom.



17
18

Živnostenský zákon rozlišuje tieto druhy živností18:
remeselné živnosti – ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobi
losť získaná vyučením v odbore,
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p., § 2.
Živnostenský zákon, § 19.
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Obrázok 3.2 Súvaha ako finančná bilancia podniku

Druhým dôležitým pravidlom, ktoré súvisí s finančným hospodárením podniku a je
jedným zo základných predpokladov na zabezpečenie dlhodobej úspešnosti podniku, je
zlaté bilančné pravidlo.
Zlaté bilančné pravidlo požaduje, aby dlhodobo viazaný majetok bol financovaný zdroj
mi, ktoré má podnik dlhodobo k dispozícii. To znamená, že dlhodobý majetok podniku by mal
byť plne finančne krytý z vlastných a dlhodobých cudzích zdrojov.
Dodržiavanie zlatého bilančného pravidla je dôležité, keďže vedie k finančnej rovnová
he a stabilite podniku. V prípade, ak podnik využíva na financovanie dlhodobého majetku
„krátkodobé zdroje“, môže veľmi skoro očakávať finančné problémy súvisiace s vysokou
pravdepodobnosťou so splácaním týchto zdrojov.
Z hľadiska potreby udržiavania finančného zdravia podniku a jeho stability je vhod
né, aby podnik mal okrem dlhodobého majetku i časť krátkodobého majetku, ktorá je
v podniku trvale viazaná, krytú dlhodobými zdrojmi. Je to potrebné z dôvodu možných
problémov s kolobehom obežného (krátkodobého) majetku, napríklad v súvislosti s ras
tom počtu pohľadávok, spôsobených nezodpovednými kupujúcimi, resp. tými, ktorí nie
sú schopní načas splácať svoje záväzky.
V súvislosti so zlatým bilančným pravidlom treba vhodne usmerňovať finančnú štruk
túru podniku.
Finančná štruktúra podniku je daná podielom (štruktúrou) jednotlivých zdrojov na
financovaní majetku podniku, t. j. vlastných a cudzích zdrojov. Otázky finančnej štruktú
ry riešia podnikatelia spravidla v súvislosti s otázkou: Ktoré zo zdrojov je výhodnejšie po
užívať na financovanie majetku podniku?
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né. Čím viac subjektov bude podnikateľ schopný svojím podnikaním osloviť, t. j., čím viac
subjektov v jeho okolí bude jeho podnik vnímať ako užitočný, tým získa viac partnerov
a podporovateľov a bude mať väčšie predpoklady na dosahovanie úspechov. Ak sa bude vo
svojom podnikaní orientovať iba na uspokojovanie svojich záujmov a potrieb, t. j. bude
me užitoční iba pre seba, bude veľmi náročné hľadať cesty k úspechu nášho novozaklada
ného podniku.
Podnikateľ potrebuje pri svojom podnikaní podporu od mnohých subjektov v jeho
okolí. Sú to zamestnanci a manažéri jeho podniku, dodávatelia, banky a veritelia a pod.
Rozhodujúcimi subjektmi pre úspešnosť v podnikaní sú však predovšetkým zákazníci.
Práve na túto skutočnosť poukazujú mnohí úspešní podnikatelia:
Náš zákazník, náš pán.
Tomáš Baťa
Podnik, ktorý neprináša nič viac ako peniaze, je úbohý podnik.
Henry Ford

4.1.2 Poslanie ako priestor vymedzený
na podnikanie
Jasne definované poslanie vymedzuje priestor na pôsobenie podniku a podnikateľa.
Pre podnikateľa vymedzuje priestor, v ktorom by mal hľadať cesty k dosahovaniu svojich
cieľov, ale súčasne slúži i na to, aby podnikateľ jasne predstavil orientáciu svojho podniku
subjektom v jeho okolí. Poslanie by malo presvedčivo poukazovať na to, kto sme, čím sme,
prečo sme vznikli, aký je dôvod našej existencie.


Poslanie možno vymedziť racionálne alebo emocionálne:
Racionálne vymedzenie poslania sa sústreďuje na vymedzenie, v akej oblasti, v akom
odbore, s akými produktmi, pre akých zákazníkov a na akých trhoch chceme pôsobiť.
Takéto racionálne vymedzenie poslania v súčasnosti vyžaduje od podnikateľov a ich
novozakladaných podnikov i platná legislatíva. Medzi prvé kroky či už pri podnikaní
formou živnosti, ale i pri zakladaní obchodných spoločností patrí ujasnenie si predme
tu činnosti podniku – ktorý sa zapisuje do živnostenského oprávnenia alebo je zazna
menaný v obchodnom registri.
Začínajúci podnikateľ vymedzuje poslanie svojho podniku spravidla užšie. Pre rozvíja
júce sa a rastúce podniky je vhodnejšie širšie vymedzenie poslania.
–– Úzke vymedzenie poslania vyjadruje snahu o špecializáciu. Špecializáciu uprednost
ňujú najmä malé a začínajúce podniky, ktorým práve úzke vymedzenie poslania
umožňuje sústrediť sa na určitý odbor, produkty alebo trhy, a tým získať konkuren
čnú výhodu. Špecializácia na druhej strane je však spojená s rizikom neúspechu v dô
sledku ústupu celého odvetvia, pretože rozvíjanie úzko špecializovaných podnikov je
vo veľkej miere závislé od vývoja celého odvetvia.

Podnikové procesy ako interný zdroj úspechu na trhu
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Obrázok 5.5 Prienik záujmov dvoch subjektov, ako predpoklad na vznik partnerstva

Takéto partnerstvá umožňujú začínajúcemu podnikateľovi sústrediť sa na svoj core
 usiness a outsourcovať na partnera niektorý z podnikových procesov. Takýchto dvoj
b
stranných partnerstiev môže vytvoriť i viac, a to vždy s iným partnerom.
Existuje niekoľko možných foriem dvojstranných podnikateľských partnerstiev.
Rozlišujeme:
 pevné podnikateľské partnerstvá, pri ktorých partnerstvo prerastá do majetkového pre
pojenia. Napríklad, ak jeden podnik vstúpi kapitálovo do druhého podniku ako spoloč
ník a svoj vklad vníma nielen ako finančnú investíciu, ale aj ako príležitosť vzájomne
prepojiť svoje podnikateľské programy a zosúladiť vzájomne výkon podnikových pro
cesov na princípe deľby práce;
 voľné podnikateľské partnerstvá vznikajú na základe partnerského zmluvného vzťa
hu, ktorý má spravidla dlhodobý charakter bez vzájomného kapitálového prepojenia.
Príkladom uplatnenia tejto formy partnerstva môže byť partnerská zmluva o outsour
cingu niektorého z procesov a odovzdanie jeho výkonu partnerovi.
Podnikateľské siete založené za účelom podpory spoločných podnikateľských zá
merov sú vytvárané najmä medzi už existujúcimi a vzájomne si dôverujúcimi podnik
mi, ktoré sa rozhodli spolu zrealizovať určitý náročný podnikateľský zámer. Pri vytvára
ní podnikateľských sietí je jeden z podnikov spravidla iniciátor alebo koordinátor danej
siete (obr. 5.6).

Obrázok 5.6 Podnikateľská sieť s koordinátorom realizácie spoločného projektu

Ľudský potenciál a znalosti ako rozhodujúci zdroj úspešnosti podnikov

171

zo základných predpokladov na dosahovanie dobrých finančných výsledkov. Ak podnik
dlhodobo dosahuje dobré finančné výsledky, nemožno pochybovať o tom, že je dlhodo
bo úspešný a dosahuje ciele, s ktorými jeho zakladateľ pristúpil k založeniu svojho pod
niku.

Úlohy a námety na diskusiu k časti 6.3
A. Naznačte, ako by ste ako podnikateľ vnímal dôležitosť vedomostí vo vašom
podniku.
a) Uveďte, aké charakteristiky považujete za najdôležitejšie u manažérov podniku.
b) Uveďte, aké charakteristiky považujete za najdôležitejšie u zamestnancov podniku.
c) Uveďte, aký význam majú vedomosti u manažérov a zamestnancov podniku.
B. Naznačte, ako sa zmenili požiadavky na manažérov a zamestnancov podniku.
a) Naznačte, aké charakteristiky boli považované u manažérov v minulosti a zdôvodni
te prečo.
b) Naznačte, aké charakteristiky sú považované za najdôležitejšie u manažérov v súčas
nosti a poukážte na príčinu zmeny oproti minulosti.
c) Naznačte, aké charakteristiky boli považované za najdôležitejšie u zamestnancov v sú
časnosti.
C. Naznačte, akými cestami možno podporovať vzdelávanie pracovníkov podniku.
a) Uveďte, čo rozumieme interným vzdelávaním pracovníkov podniku a v čom sú jeho
výhody.
b) Uveďte, čo rozumieme externým vzdelávaním pracovníkov podniku a v čom sú jeho vý
hody.
c) Naznačte, aké ekonomické dôsledky môže mať rozvoj pracovníkov a ich vzdelávanie.
D. Naznačte, aké druhy vedomostí v podniku rozlišujeme.
a) Vysvetlite, čo predstavujú formalizované (resp. explicitné) vedomosti a ako sa v podni
ku prejavujú.
b) Vysvetlite, čo predstavujú skryté (implicitné, resp. tacitné) vedomosti a ako sa v podni
ku prejavujú.
c) Naznačte, prečo by mal podnikateľ klásť dôraz na manažment vedomostí alebo sa sna
žiť budovať podnik ako učiacu sa organizáciu.
E. Vysvetlite podstatu intelektuálneho kapitálu podniku a poukážte na jeho význam a úlohu.
a) Vysvetlite pojem ľudský kapitál. Poukážte na jeho dôležitosť a úlohu v rámci intelek
tuálneho kapitálu.
b) Vysvetlite pojem organizačný (resp. štrukturálny) kapitál. Poukážte na jeho dôležitosť
a úlohu v rámci intelektuálneho kapitálu.
c) Vysvetlite pojem sociálny (resp. vzťahový) kapitál. Poukážte na jeho úlohu v rámci in
telektuálneho kapitálu.

Interné a externé zdroje konkurencieschopnosti podniku
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V prípade, ak podnik nemá dostatok silných stránok, skôr prevažujú jeho slabé stránky
vnútri podniku a v externom prostredí vidí viac hrozieb ako príležitostí, sám sa zaraďuje
medzi porazených v rámci konkurenčného súperenia podnikov v odvetví.
Uplatnenie SWOT analýzy naznačuje podstatu a spôsob, ako možno pomocou tejto me
tódy zhodnotiť pripravenosť podniku na konkurenčné súperenie podnikov v odvetví.

7.3.2 Základné konkurenčné stratégie, ktoré
naznačuje SWOT analýza
Znázornením SWOT matice získavame základný pohľad na stav, v akom sa podnik na
chádza z hľadiska jeho konkurencieschopnosti. Informácia o východiskovom stave z hľa
diska konkurencieschopnosti je dôležitá, pretože iná situácia vzniká, ak je podnik už v sú
časnosti v pozícii víťaza, ako keď je vo východiskovej pozícii porazeného. Okrem toho
SWOT analýza umožňuje rozhodovať o tom, ako postupovať v budúcnosti. Pre tieto účely
možno skonštruovať SWOT graf (obr. 7.6)103.

Obrázok 7.6 SWOT graf

SWOT graf je konštruovaný tak, že na zobrazenie príležitostí a rizík, silných a slabých
stránok využíva zvislú i vodorovnú os s jej kladnou i zápornou časťou:
 na zvislú os, do jej kladnej (hornej) časti nanášame príležitosti (ich počet, prípadne po
čet upravený váhami, ktoré umožňujú oddiferencovať ich dôležitosť),
 na zvislú os, do jej zápornej (dolnej) časti nanášame hrozby (ich počet, prípadne počet
upravený váhami, ktoré umožňujú oddiferencovať ich dôležitosť),
 na vodorovnú os, do jej kladnej časti (vpravo) nanášame silné stránky (ich počet, prí
padne počet upravený váhami, ktoré umožňujú oddiferencovať ich dôležitosť),
 na vodorovnú os, do jej zápornej časti (vľavo) nanášame slabé stránky (ich počet, prí
padne počet upravený váhami, ktoré umožňujú oddiferencovať ich dôležitosť).
103

Spracované podľa: PAPULA, J. – PAPULOVÁ, Z. 2015. Stratégia a strategický manažment – ako nástro
je, ktoré umožňujú súperenie i spolužitie Dávida s Goliášom. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, s. 161.
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Zhrnutie k časti 8.2
Mnohí začínajúci podnikatelia očakávajú od podnikateľských modelov náčrt jednodu
chej myšlienky, ktorá ich nasmeruje správnym smerom a umožní im čo najrýchlejšie do
sahovať úspechy. Napríklad spoločnosť Xerox inšpirovala mnohých podnikateľov tým, že
začala podporovať rast svojich príjmov lízingom svojich kopírok, rovnako ako spoločnosť
Amazon predajom kníh na internete. Takéto podnikateľské modely inšpirovali mnohých
podnikateľov, ktorí si z podobných modelov vybrali skôr iba jednu hlavnú myšlienku.
Takéto jednoduché podnikateľské modely môžu priniesť krátkodobo úspechy, ale dlho
dobý úspech vyžaduje komplexnejšie modely, ktoré budúce úspechy zakladajú na viace
rých dôležitých faktoroch, ktoré ovplyvňujú výsledky podnikateľskej činnosti.
Komplexnejšie podnikateľské modely prichádzajú s viacrozmernými pohľadmi na pod
nik a podnikanie. Ich východiskovým pohľadom je spravidla pohľad na zákazníka, a to cez
hodnoty, ktoré mu podnik ponúka a poskytuje príjmy, ktoré prostredníctvom zákazní
kov dosahuje. Tvorba hodnôt pre zákazníka a schopnosť presvedčiť zákazníka o skutočnej
hodnote, ktorú prostredníctvom ponúkaných produktov môžu získať, je však závislá od
množstva iných aktivít a procesov, na zabezpečenie a výkon ktorých by sa mal podnik sú
strediť s rovnakou dôležitosťou.
Dôležitá je prevádzka, ale i distribúcia, nemenej dôležité sú i zdroje, ktoré sú potrebné
na zabezpečenie výkonu činností, čo sa všetko prejavuje v nákladoch, ktoré môžu byť rov
nako dôležitým nástrojom na získavanie konkurencieschopnosti. V niektorých podnika
teľských modeloch sa okrem toho zdôrazňujú výhody uplatňovania outsourcingu, v iných
robotizácie alebo partnerstiev. Prostredie prináša stále nové možnosti a výzvy a podnika
teľské modely na tieto skutočnosti reagujú svojimi neustálymi inováciami.
Medzi najznámejšie a v súčasnosti najuznávanejšie komplexnejšie podnikateľské mo
dely patrí model Canvas, ktorý za základ úspešnosti podniku vymedzil deväť jeho sta
vebných prvkov: zákaznícke segmenty, hodnotové ponuky, distribučné kanály, vzťahy
so zákazníkmi, zdroje príjmov, kľúčové zdroje, kľúčové činnosti, kľúčových partnerov
a štruktúru nákladov. Model Canvas je predovšetkým koncept, ktorý môže využiť každý
podnikateľ na tvorbu svojho vlastného podnikateľského modelu.
Spoločným znakom komplexnejších podnikateľských modelov je to, že za základ úspeš
nosti považujú tvorbu hodnôt. Za najdôležitejšie vo väčšine prípadov považujú tvorbu
hodnôt pre zákazníka, ale postupne sa ukazuje, ako dôležité je vytvárať a ponúkať hod
noty i pre iné zainteresované subjekty, tzv. stakeholderov. Skúsenosti z podnikateľskej
praxe ukazujú, že konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov stále viac závisí nielen od
samotného podnikateľa alebo jeho podniku, ale aj od tých, ktorí sú ochotní podporiť pod
nikateľa a podnik. Ak chce podnikateľ a podnik získať podporu, musí na druhej strane na
značiť a prejaviť svoju užitočnosť pre iných a ponúkať im hodnoty.
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9.3.3 Rámcová štruktúra podnikateľského plánu
Rámcová štruktúra podnikateľského plánu pozostáva z nasledujúcich základných
častí138:
 Titulný list,
 Súhrnná časť,
 Hlavná časť,
 Prílohy.
Titulný list podnikateľského plánu
Z hľadiska prezentácie podniku je veľmi dôležitá formálna úprava a obsah titulného lis
tu podnikateľského plánu, ktorý by mal obsahovať tieto náležitosti:
 názov dokumentu: Podnikateľský plán;
 názov a adresu podniku (resp. i logo podniku v záhlaví dokumentu);
 meno vrcholového manažéra podniku;
 číslo telefónu a faxu, adresu webovej stránky podniku;
 kontaktnú osobu a jej postavenie, číslo telefónu, faxu a e-mailovú adresu;
 dátum vypracovania a predloženia;
 poznámka: „Tento podnikateľský plán obsahuje dôverné informácie, ktoré nesmú byť
rozširované alebo iným spôsobom zverejňované bez súhlasu podniku (názov)“.
I. Súhrnná časť podnikateľského plánu
Súhrnná časť je úvodná časť podnikateľského plánu, ktorá stručne (v rozsahu 2 – 3
strán) predstavuje hlavné črty podnikateľského plánu, jeho nadväznosť na podnikateľ
skú stratégiu, charakterizuje základný profil podniku a východiskový stav, prognózu vý
voja a základné riziká. Súhrnná časť sumarizuje hlavné aspekty podnikateľského plánu:
–– ciele podniku, hlavné produkty a trhy, hlavných odberateľov a zákazníkov,
–– kľúčové body podnikateľského plánu,
–– charakteristika podniku z hľadiska jeho schopností,
–– finančné zabezpečenie, príležitosti a riziká.
Súhrnný prehľad je zaradený na začiatku podnikateľského plánu. V skutočnosti sa však
spracúva až po dohotovení ostatných častí dokumentu.
II. Hlavná časť podnikateľského plánu
Hlavná časť je ťažiskom podnikateľského plánu, ktorá prechádza základnými po
hľadmi na pôsobenie podniku a jeho podnikateľské zámery pre nasledujúce obdobie.
Charakterizuje a objasňuje tieto kroky:
1. Identifikácia a postavenie podniku – obsahuje základné informácie o podniku:
–– názov podniku, adresa, IČO, DIČ, rok založenia, právna forma,
–– vývoj podniku, jeho zameranie a charakteristiku podnikateľskej činnosti,
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PAPULA, J. a kol. 2017. Podnikanie a manažment. Korene, podstata, súvislosti a trendy. Praha : Wolters
Kluwer, 2017, s. 225-228.
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E. Vysvetlite podstatu coworkingu a jeho vplyvu na rozvoj startupového podnikania.
a) Naznačte, v čom spočíva podstata coworkingu a akým spôsobom vplýva na rozvoj a pod
poru startupového podnikania.
b) Naznačte, v čom spočívajú výhody uplatňovania coworkingu pre startup a startupové
podnikanie.
c) Naznačte formy spolupráce podnikateľov v rámci coworkingu a aké vzájomné výhody
im coworking poskytuje.
F. Vysvetlite podstatu inkubátora a ako inkubátory podporujú rozvoj startupového podnikania.
a) Naznačte, v čom spočíva podstata inkubátora a akým spôsobom inkubátory podporujú
startupové podnikanie.
b) Naznačte, v čom spočívajú výhody budovania a využívania inkubátorov z hľadiska
startupu a startupového podnikania.
c) Naznačte formy podpory podnikateľov pomocou inkubátorov a do akých oblastí a čin
ností je smerovaná táto podpora.

10.3 Inšpirujúci podnikateľský príbeh EMARK
na povzbudenie a motiváciu začínajúcich
podnikateľov
Úspešné príbehy sú najpresvedčivejší nástroj, prostredníctvom ktorého možno pre
svedčiť, povzbudiť, ale i inšpirovať k vstupu do podnikania. Mnohí podnikatelia, ktorí už
dosiahli svoje úspechy, v snahe podporiť ostatných umožňujú nahliadnuť do ich podnika
teľského myslenia a konania a nemajú námietky voči zverejňovaniu svojich podnikateľ
ských príbehov. Takéto príbehy možno nájsť na stránkach časopisov alebo knižných pub
likácií nielen na celom svete, ale do popredia sa dostávajú aj podnikateľské príbehy zo
Slovenska. Zaujímavé príbehy prinášajú vo svojich publikáciách napríklad M. Piko149 ale
bo I. Ďuricová150. V tejto časti sa pokúsime predstaviť príbeh, ktorý nám poskytli samot
ní podnikatelia, ktorí svoje podnikateľské myšlienky začali rozvíjať ešte ako študenti vy
sokých škôl.

Startup, ktorý prerástol do najväčšieho hubu pre moderný
Business Intelligence vo Východnej Európe
Myšlienka startupov je v súčasnosti veľmi lákavá a mnohí však na nich vidia najmä to,
že stačí prísť s novou a prevratnou myšlienkou a úspechy sa postupne dostavia. Takéto
149
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