
Akým prekážkam čelia pri štarte 
podnikania mladí? 



1. O nás 
!

2. Súčasný stav a príčiny 
!

3. Návrhy riešení 



• vznik v roku 2010 
• združujeme slovenských podnikateľov do 40 rokov 
• 2 cieľové skupiny: mladí podnikatelia, ktorí chcú 

rásť a budúci mladí podnikatelia 
!
!
Vzhľadom na to, že mladým ľuďom nechýbajú dobré 

nápady, ale hlavne skúsenosti, kontakty a kapitál, 
máme ambíciu vykonávať najmä aktivity, ktoré 
pomôžu zlepšiť tento stav.



https://www.youtube.com/watch?v=TyBtAFnQKrw

https://www.youtube.com/watch?v=TyBtAFnQKrw
https://www.youtube.com/watch?v=TyBtAFnQKrw


• Výmena skúseností, vzdelávanie, poradenstvo a 
mentoring. 

• Pomoc s financovaním úvodných fáz podnikania. 
• Networking mladých podnikateľov – domáci a 

zahraničný. 
• Prezentácia úspešných, etických a nasledovania 

hodných podnikateľov a príkladov podnikateľskej 
praxe. 

• Identifikácia a odstraňovanie bariér v podnikaní 
mladých ľudí.



V rokoch 2014 a 2015 národný víťaz 
Európskej ceny za podporu 
podnikania





VIAC AKO 65% 
MLADÝCH 

NECHCE 
PODNIKAŤ62%  

MLADÝCH 

NEROZMÝŠĽA 
NAD PODNIKANÍM





Z našich aktivít a prieskumov sme identifikovali 3 
kľúčové fakty:  
!
1. Takmer ¾ mladých začínajúcich podnikateľov 
chýba štartovací kapitál.  
!
2. Každý štvrtý mladý podnikateľ štartuje svoj biznis 
bez prípravy. 
!
3. Pre viac ako 70% je mentoring dôležitejší ako 
kapitál. 



Až 71 % mladých potenciálnych podnikateľov 
deklaruje, že im k tomu, aby sa mohli živiť 
podnikaním, chýba štartovací kapitál.  
!
Pre takmer 95% je ale postačujúci kapitál do 
výšky  
15 000 eur, pre 74% do výšky 5 000 eur.





!
Každý štvrtý mladý podnikateľ štartuje svoj biznis 
bez akejkoľvek prípravy. 
!
Iba každý piaty si robil prieskum trhu a 
zákazníckych potrieb. 
!
Len 2 percentá sa poradili s odborníkom. 



!
Pokiaľ by si však mladí podnikatelia mali vybrať iba 
jednu formu získavania informácií, preferovali by 
osobné konzultácie.  
!
Zároveň platí, že čím mladší je podnikateľ, tým 
dôležitejší je pre neho osobný kontakt.



73,77% mladých podnikateľov si myslí, že pre 
mladého podnikateľa je dôležitejší kvalitný 
mentoring ako prístup ku zvýhodneným 
finančným zdrojom.  



1. Podporné schémy na financovanie projektov 
je potrebné zamerať na dostupnosť kapitálu 
do 15 000 €, teda funkčné mikropôžičkové 
alebo záručné schémy. 

!
2. Zdroje samotné ale nepostačujú, je potrebné 

poradenstvo pri ich využívaní. 
!

3. Podporu mladých podnikateľov je potrebné 
zamerať na mentoring, pri ktorom im úspešní 
podnikatelia odovzdajú svoje skúsenosti s 
rozvojom a riadením podnikania. 

!



5 rokov našich aktivít v číslach:  
!

100+ eventov 
1 900+ účastníkov na eventoch 

1 000+ hodín poradenstva 
700+ záujemcov o investora 
25+ spolupracujúcich krajín



www.zmps.sk!
Facebook/mladi.podnikatelia!
Twitter/zmps_sk


