
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČINNOSTI, KTORÉ SA RELIAZOVALII A HLAVNÉ ZISTENIA 

Projektové partnerstvo z Poľska, Slovenska, Litvy, Španielska, Portugalska a Cypru skúmalo súčasný stav a 

pripravilo správu. Táto správa je zhrnutím aktuálnych informácií o problémoch týkajúcich sa odvetvia 4.0 a 

zakladania start-upov. Medzinárodný kontext a široký prierez informácií nám poskytuje nový a zaujímavý 

pohľad na aktuálnu tému. 

Správa obsahuje štyri dôležité okruhy: 

• školiace programy pre začínajúcich podnikateľov týkajúce sa témy Priemysel 4.0 ponúkané poskytovateľmi 

OVP; 

• osvedčené postupy týkajúce sa kompetencií v oblasti digitálneho podnikania so zameraním na inovatívne 

spôsoby poskytovania vzdelávacích aktivít; 

• stratégie potvrdzovania schopností a zručností začínajúcich podnikateľov; 

• modely uznávania a validácie kompetencií získaných vo formálnom a neformálnom vzdelávaní. 

Správa bola pripravená na základe národných výskumných správ a stretnutí cieľových skupín v každej 

zúčastnenej krajine. Najzaujímavejšie pozorovania sú: 

Očakáva sa, že Priemysel 4.0 zvýši produktivitu a pridanú 

hodnotu európskych priemyselných odvetví a stimuluje 

hospodársky rast. 

V rámci novej stratégie pre jednotný digitálny trh chce 

Európska komisia pomôcť všetkým priemyselným odvetviam 

využívať nové technológie a riadiť prechod na inteligentný 

priemyselný systém Priemysel 4.0. 

Je zrejmé, že moderné digitálne podnikanie je najlepším 

spôsobom, ako rozvíjať súčasné a budúce obchodné aktivity. 

Cieľom projektu je posilniť kvalitu práce začínajúcich 

podnikateľov, mladých podnikateľov a poskytovateľov 

vzdelávania a zvýšiť ich profesionálny rozvoj zlepšením 

kompetencií v oblasti digitálneho podnikania, ako aj poskytnúť 

im príležitosť tieto kompetencie overiť a prispôsobiť im 

poskytovanie OVP. 

Cieľové skupiny 

-Start-up 

-Mladí podnikatelia 

-Učitelia odborného 

vzdelávania a prípravy (OVP) 

-Poskytovatelia OVP z 

Poľska, Litvy, Španielska, 

Cypru, Portugalska a 

Slovenska a ostatných  

európskych krajín 
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Digitálne, moderné podnikanie 

je najlepšia voľba 



Cyprus. Neexistujú skutočné možnosti školenia začínajúcich podnikateľov. Ide o veľkú medzeru vo vzdelávaní, 

ktorú je potrebné okamžite vyriešiť. Projekty financované EÚ patria možno medzi najúspešnejší príklad 

rozvoja kompetencií v oblasti digitálneho podnikania so zameraním na inovatívne spôsoby dosahovania a 

realizácie vzdelávacích aktivít a mali by sa posilniť. 

Lotyšsko. Inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy neposkytujú pre začínajúcich podnikateľov žiadne 

programy ani školenia súvisiace s priemyslom 4.0, existuje však množstvo vzdelávacích programov/štúdií v 

oblasti IT a inžinierstva. V odbornom vzdelávaní a príprave a vysokoškolskom vzdelávaní možno hodnotiť a 

uznávať akékoľvek vzdelávacie alebo pracovné skúsenosti a proces sa v súčasnosti pomerne rýchlo rozbieha. 

Poľsko. V posledných rokoch poľské začínajúce podniky zmenili zameranie z domáceho na globálny trh. 

Miestne podniky  sa objavili vo Varšave, Krakove a ďalších mestách, hlavne vďaka širším možnostiam na 

spoluprácu. 

Portugalsko - riešenie budúcich výziev je na vládnej úrovni. Jednou zo strategických osí programu Industria 

4.0, zameranou na zvýšenie digitálneho kapitálu portugalskej ekonomiky, je práve školenie, kapacita a 

prispôsobenie pracovnej sily, aby čelila výzvam, ktoré predstavuje digitálna revolúcia. 

SLOVENSKO. Školiace programy pre začínajúce podniky sú úzko prepojené so školením všeobecnej podpory 

podnikania. Existuje niekoľko osobitných iniciatív priamo zameraných na začínajúce podniky. 

ŠPANIELSKO. Školiace programy týkajúce sa veľkých dát a analýzy pre začínajúcich podnikateľov sú väčšinou 

magisterské, ktoré poskytuje množstvo verejných a súkromných organizácií.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NADCHÁDZAJÚCE AKTIVITY A PODUJATIA 

Vydanie učebných osnov pre poskytovateľov OVP - „Digitálne a moderné podnikanie, je vaša 

najlepšia šanca!“ 

Práce na školiacom kurze pre začínajúcich podnikateľov a mladých podnikateľov, ktorý pozostáva 

zo 7 modulov relevantných pre priemysel 4.0. 

SLEDUJTE NÁS: 

www.savestartups.erasmus.site  SAVE Start-ups Project 

Projekt SAVE Start-up: Stimulácia a validácia digitálneho podnikania ako najlepší spôsob zvyšovania kvality 
start-upov. Číslo projektu: 2019-1-PL01-KA202-065209 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia 

[komunikácia] odráža iba názory autora a Komisia nemôže byť zodpovedná za 

akékoľvek použitie informácií v nich obsiahnutých. 

http://www.savestartups.erasmus.site/

