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NÁZOR

Lisabonská agenda považuje podnikanie chápané v najširšom 
zmysle slova za jeden z kľúčových nástrojov na vytvorenie 
rýchlejšieho rastu a lepších pracovných miest. Za rovnako 

dôležitý pritom považuje rozvoj inovatívneho a tvorivého podni-
kateľského zmýšľania. V Bruseli sa už dokonca diskutuje o ná-
vrhu, podľa ktorého rok 2009 vyhlásia za Európsky rok tvorivos-
ti a inovácie. Jeho cieľom sa má stať propagácia tvorivosti ako 
hybnej sily inovácie a ako kľúčového faktora rozvoja osobných, 
odborných, podnikateľských a spoločenských zručností prostred-
níctvom celoživotného vzdelávania – od prvého poznávania až po 
obdobie po odchode do dôchodku. 

 Podnikateľské zmýšľanie vnímam ako schopnosť jednotliv-
ca meniť myšlienky na skutky. Zahŕňa tvorivosť, inováciu a pri-

jímanie rizika a súčasne spôsobilosť plánovať a riadiť projekty 
dosahujúce stanovené ciele. Podnikateľské zmýšľanie sa netýka 
len podnikateľov, ale podporuje každého človeka v každodennom 
živote doma a v spoločnosti vrátane zamestnancov, aby si všimli 
a využili príležitosti. Zďaleka nejde o podnikanie z tradičného uh-
la pohľadu jednotlivcov, ktorí realizujú a rozvíjajú obchody z eko-
nomických dôvodov a so zámerom dosiahnuť zisk.

 Prirodzeným následkom rozvíjania podnikateľského zmýšľania 
je pokrok spoločnosti, hospodárstva a inovácie. Rozvíjať a zdoko-
naľovať by sa preto malo na všetkých úrovniach, samozrejme, pri 
rešpektovaní ich osobitosti. Nevyhnutným predpokladom je vzde-
lávanie a odborná príprava v každom veku a odbore. Stimulácia 
tvorivosti a potenciálu každého človeka. Európsky hospodársky 
a sociálny výbor preto podporuje prenos osvedčených postupov 
a ako príklad vyzdvihuje nórsku vládnu stratégiu pre podnikanie 
vo vzdelávaní na roky 200� až 2008, ktorej heslom je Všimni si 
príležitosti a využi ich!, či združenie Junior Achievement Young 
Enterprise. Ide o cenné vzory, ktoré by mohli inšpirovať aj iné 
krajiny vrátane Slovenska.

 Pri šírení tejto myšlienky sú rozhodujúce pozitívne vzorové 
osobnosti a činnosti a imidž, ktorý vytvárajú podnikaniu a pod-
nikateľom médiá. Ďalej budovanie a podpora pozitívneho mena 
škôl a vzdelávacích stratégií, ktoré podporujú tvorivosť a inová-
ciu. Dôležitú úlohu pri propagovaní podnikateľského zmýšľania 
a povzbudzovaní ľudí môžu zohrať masmédiá a kreatívny prie-
mysel. Podnikateľské zmýšľanie spočíva v základných schopnos-
tiach a postojoch, ktoré treba stimulovať od ranného veku, aby 
uvoľnili potenciál každého jednotlivca a pokračovali od základ-
ných škôl až po vyššie formy vzdelávania.

 Podľa Európskej komisie je podpora nového podnikania ústred-
ným faktorom pri vytváraní pracovných príležitostí a zlepšovaní 
konkurencieschopnosti a rastu v celej Európe. Podnikateľské kva-

lity ako tvorivosť, schopnosť pracovať v tíme a sebavedomie majú 
veľký význam na pracovnom trhu, kde dochádza k častým zme-
nám pracovných miest, kde podnikanie často prekonáva organi-
začné zmeny a kde existuje rýchly technologický rozvoj. Zamest-
návatelia hľadajú a vždy budú hľadať flexibilných, inovatívnych, 
rozhodných a prispôsobivých pracovníkov.

 Vo vnútri podnikov je dôležitá stimulácia inovatívnych spôso-
bov organizácie práce, správneho riadenia a opatrení flexibilného 
pracovného času v súlade s potrebami firmy i zamestnancov. Cie-
lene sa musí rozvíjať podniková kultúra nezávislosti a zodpoved-
nosti. Predpokladom je väčšia účasť zamestnancov na určovaní 
a zlepšovaní kvality práce. Vzhľadom na demografický posun 
smerom k starnúcej populácii treba v Európe vytvoriť pre nadanú 
staršiu generáciu prostredie, ktoré vytvorí príležitosti na presun 
žiaducich vedomostí, schopností a postojov. Dôležité je tiež pre-
budiť podnikateľské zmýšľanie v neziskovom sektore a pri sociál-
nej a profesionálnej integrácii skupín nachádzajúcich sa na okraji 
pracovného trhu. V každom prípade je však prioritnou podmien-
kou zmena osobného prístupu.
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