
2014

Prieskum slovenského
startup ekosystému







3

Obsah 

4

8

14 

22

32

40

44

64

0

1

2

3

4

5

6

7

Úvod

Aký je slovenský startupista? 

Ako vyzerajú slovenské startupy? 

Čo sa deje v slovenskom startup ekosystéme? 

Hodnotenie slovenského startup ekosystému

Odporúčania

Ekosystém očami  jeho kľúčových osobností 

Iný pohľad na slovenský startup ekosystém 



4

Úvod 
S veľkou radosťou vám prinášame výsledky nášho druhého, 
a dnes už môžeme povedať aj výročného, KPMG Startup 
prieskumu. Rovnako ako v minulom roku, tak aj v roku 2014 
bolo našim cieľom preskúmať aktuálny stav slovenského 
startup ekosystému,  jeho zaujímavých jednotlivcov a lídrov. 
Prieskum opätovne odráža náš pohľad na dôležitú úlohu, 
ktorú budú startupy zohrávať (a aktuálne už aj zohrávajú) v 
budúcnosti slovenskej ekonomiky a rozvoji nových biznis lídrov. 

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa na prieskume podieľali – 
respondentom, ktorí si našli čas vyplniť dotazník;  kľúčovým 
osobám ekosystému, ktoré sa podelili o ich názory; ako aj 
komunitným startup priestorom,  ktoré pripravili zaujímavé 
infografiky o ich aktivitách. Tento rok sme dostali stovky 
odpovedí, rozšírili pokrytie našich otázok a pridali do prieskumu 
nové sekcie. Verím, že pre vás bude prieskum zaujímavý a 
hodnotný. 

Minulý rok sme zistili, že Slovensko disponuje všetkým, čo 
je pre úspech startup ekosystému potrebné.  Zainteresované 
strany súhlasia s dôležitou úlohou, ktorú môže v budúcnosti 
tento ekosystém zohrávať a slovenská startup scéna každým 
rokom naberá na obrátkach a posilňuje sa. 
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Na Slovensku máme už dnes množstvo startupov, ktoré 
pokrývajú pôsobivé spektrum odvetví – od lietajúcich áut až 
po medicínsky výskum zachraňujúci ľudské životy – sú vedené 
ambicióznymi a talentovanými ženami a mužmi. 

Financovanie projektov a chuť investovať do tých správnych 
sú na mieste. Možnosti získať financovanie narastajú a startupy 
dnes majú na výber bezprecedentné spektrum investorov, od 
súkromných osôb až po inštitucionálnych investorov. Popri tom 
sa viacerým darí tiež efektívne využívať ich vlastné zdroje a 
uspieť bez externého financovania. 

Organizácie podporujúce startupy hlásia rastúci dopyt po 
ich službách a nárast vo využití ich priestorov naprieč celým 
Slovenskom. S rozvojom ekosystému už nie je Bratislava 
jediná, kde sa rodia nové projekty. Košice a Žilina sa stávajú 
aktívnejšími a obohacujú ekosystém o nové talenty a 
nadšených, odborne zdatných mentorov. Verím, že je iba 
otázkou času, kedy sa startup scéna dostane aj do ďalších 
miest. 

Verejný sektor sa tiež aktívne zapája. Prejavuje sa to nárastom 
využívania služieb, ktoré ponúkajú  verejné organizácie  a 
množstvom nádejných verejných iniciatív. Som presvedčený, 
že postupné posilňovanie slovenského startup a inovatívneho 
ekosystému má obrovský potenciál pre zviditeľnenie Slovenska 
vo svete.  

Korporátny sektor prejavuje záujem o aktívne zapájanie sa 

do týchto aktivít. Zároveň je to ale momentálne nedostatočne 
využívaný zdroj podpory. Vedomosti, skúsenosti a kontakty, 
ktorými korporátna sféra disponuje, môže mať pre startupy 
výraznú pridanú hodnotu. Naopak, startup ekosystém 
poskytuje inšpiráciu, motiváciu a know-how pre tých, ktorí sa 
chcú stať inovačnými lídrami vo svojich odvetviach. 

Ďalší vývoj ekosystému je však stále potrebný. Medzinárodné 
porovnávania ukazujú, že napriek dobrej výkonnosti má 
ekosystém stále priestor pre rozvoj a vytváranie nových 
hodnôt. Na to, aby sa Slovensko dostalo na popredné priečky, 
sú potrebné sústredenie, odhodlanie a spolupráca.  

My v KPMG na Slovensku sa tešíme na stretnutie s vami, 
diskusiu o vašich plánoch a prajeme veľa úspechov vo vašom 
podnikateľskom úsilí aj v roku 2015. 

Kenneth Ryan

Managing Partner

KPMG in Slovakia
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O prieskume

Zistenia prieskumu boli doplnené diskusiou so 14 
kľúčovými osobami startup ekosystému. Ich vybrané 
komentáre je možné nájsť samostatne na stranách 44 až 
63, ako aj v jednotlivých kapitolách.  

V roku 2014 bolo uskutočnených množstvo 
medzinárodných štúdií, ktoré pokrývali aj Slovensko. 
Do nášho prieskumu sme preto zahrnuli aj zistenia z 
nasledujúcich zdrojov: 

Táto správa je zhrnutím zistení KPMG Startup prieskumu 
2014. Prieskum bol vykonaný v júni a júli 2014 a bol 
zameraný na „Innovation Driven Entities“ (Entity riadené 
inováciami).  Každý z respondentov bol zaradený do 
jednej z nasledujúcich kategórií: 

37% 38% 13% 7% 5%

 J Startupy (37%)

 J Korporátna sféra (38%)

 J Verejná sféra (13%)

 J Organizácie podporujúce startupy (7%)

 J Investori (5%)

 J KPMG Technology Innovation Survey 2014

 J World Economic Forum, Networked 
Readiness Index 2014

 J World Economic Forum, “Enhancing 
Europe’s Competitiveness” Report

 J Štatistiky Google Code Jam 
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Pojmy použité v tejto správe 

Subjekt riadený inováciami  
Innovation Driven Entity (IDE)

KPMG definuje IDE ako spoločnosť, ktorá využíva 
inovatívne technológie, narúša existujúci biznis model 
a má globálne ciele. Na tento typ spoločností sa 
zameriavame kvôli ich potenciálu rýchleho rastu, tvorbu 
zisku a pridanej hodnoty, ako aj kvôli ich odlišným 
potrebám, ktoré sú vo všeobecnosti menej chápané ako 
potreby tradičných spoločností.

Podnikateľ
Entrepreneur

Toto slovo je odvodené od francúzskeho slovesa 
entreprendre, prvýkrát použité írsko-francúzskym 
ekonómom Richardom Cantillonom a znamená „vziať 
si na starosť“. V startup terminológií sa biznis-iniciátor 
označuje ako zakladateľ. 

Ekosystém 
Ecosystem 

Tento pojem je najčastejšie využívaný v kontexte 
ekológie. Ekosystém je komunita organizmov, ktoré na 
seba vzájomne pôsobia v rámci určitého prostredia. Túto 
definíciu môžeme aplikovať aj v ekonomickom kontexte. 

Podnikanie 
Entrepreneurship

Pojem ‘ship’ má gotické korene a znamená „vytvoriť 
niečo hodnotné, investovať“. Použitím v biznis kontexte 
môžeme tento pojem definovať ako investíciu času 
a peňazí do niečoho, čo má potenciál vytvoriť určitú 
hodnotu.  
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Aký je slovenský 
startupista?

Na túto otázku existuje veľa pohľadov. Niektorí 
si predstavujú startupistov ako tvrdo pracujúcich 
obchodníkov, ktorí síce nedokončili školu, ale založili svoj 
vlastný biznis. Iní ich považujú za mladých počítačových 
geek-ov, zamknutých vo svojich izbách a budujúcich 
„ďalšiu veľkú vec“. 

Náš prieskum nám dovolil vyprofilovať typického 
slovenského startupistu. Na nasledujúcich stranách sa 
dozviete, čo sme zistili.1
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Sú mladí 

Je to dobré z viacerých dôvodov. Poukazuje to na fakt, 
že podnikanie sa už zakorenilo v slovenskej spoločnosti 
a že mladá generácia má podnikateľské ambície. Ľudia v 
tomto veku tiež zvyknú podstúpiť vyššie riziko. 

Podobný vekový profil sa objavuje u startupistov v 
Izraeli. Naopak v USA bol priemerný vek pri zakladaní 
spoločnosti 40 rokov, čo môže odrážať vyššiu úroveň 
vyspelosti samotného startup ekosystému. 

Pred mladými startupistami však stoja aj výzvy. Je 
menšia pravdepodobnosť, že táto veková skupina 
disponuje adekvátnymi finančnými zdrojmi pre rozvoj 
svojho podnikania, a tiež im chýba dostatok skúseností z 
biznisu. 

Prieskum odhalil, že viac ako 79 % 

respondentov má 25 až 34 rokov. 

2%    POD 20 ROKOV

2%    20-24 ROKOV

39%  25-29 ROKOV

41%  30-34 ROKOV

16%  35-39 ROKOV

2% 2%

39%

41%

16%
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Sú vzdelaní 

79 % respondentov má vysokoškolské 

vzdelanie II. stupňa alebo vyššie. 

Napríklad v USA je to len 43 %. 

8% 11% 69% 10%

79%

2%

8%  STREDOŠKOLSKÉ 
VZDELANIE S 
MATURITOU 

11%  VYSOKOŠKOLSKÉ 
VZDELANIE I. STUPŇA 

69%  VYSOKOŠKOLSKÉ 
VZDELANIE II. STUPŇA 

10%  DOKTORANDSKÉ 
VZDELANIE

2%  PROFESIONÁLNA 
KVALIFIKÁCIA 
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Najčastejšie majú vzdelanie v oblasti biznisu 
alebo informatiky / IT

Tieto zistenia poukazujú na fakt, že nie je nevyhnutne 
potrebné vedieť programovať na to, aby ste založili 
startup alebo sa stali súčasťou už existujúceho startup 
tímu. Je tiež zaujímavé, že slovenskí startupisti majú 
rovnako skúsenosti z biznisu, ako aj technické skúsenosti. 
Na to, aby bol startup úspešný, je potrebné zamerať sa na 
budovanie biznisu, ako aj na vývoj samotného produktu. 

Z tohto dôvodu je dôležité mať tím, ktorý disponuje 
skúsenosťami a vedomosťami z viacerých odborov a je 
zložený z jednotlivcov, ktorí sú schopní konštruktívne 
spolupracovať. Zakladateľom preto odporúčame, aby 
hľadali správnych ľudí do tímu aj mimo svoj okruh 
známych.

42% 40% 6% 4% 4% 2% 2%

42%  
INFORMATIKA / IT

40%  BIZNIS / 
MANAGEMENT

6%  SOCIÁLNE 
VEDY 

4% 
STROJÁRSTVO

4% 
INÉ

2% 
MATEMATIKA

2% 
PRÁVO
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Sú to prevažne muži 

Menej pozitívny je fakt, že až 76 % startupov na 
Slovensku nemá ženu zakladateľku. Slovensko 
však nie je výnimkou. Je to trend, ktorý by nemal 
byť ignorovaný. 

76%
0 ŽIEN 

ZAKLADATELIEK 

11%

1 ŽENA 
ZAKLADATEĽKA 

13%

2 A VIAC ŽIEN 
ZAKLADATELIEK
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66 % respondentov pracovalo v tíme dvoch až troch ľudí 
a iba 17 % pracovalo samostatne. To, že zakladatelia si 
uvedomujú nutnosť mať tím ľudí pri budovaní biznisu, 
je veľmi pozitívne. Odráža to zároveň  potrebu mať 
multidisciplinárny prístup.  

Dôležitosť silného tímu sa odráža aj v odpovediach 
našich 14 kľúčových osôb ekosystému (strana 44).

35%

17%

1 ZAKLADATEĽ 

4%VIAC AKO 5 
ZAKLADATEĽOV 

31%

3 ZAKLADATELIA 

13%

4 ZAKLADATELIA 

2 ZAKLADATELIA 
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Ako vyzerajú 
slovenské startupy? 
Startupy pokrývajú široké 
spektrum odvetví 2 HARDWARE A ZARIADENIA 

BIZNIS / PROFESIONÁLNE SLUŽBY 

VZDELÁVANIE 

JEDLO A NÁPOJE 

BIG DATA

ONLINE OBCHOD / PLATBY 

PRÍRODNÉ VEDY (LIFE SCIENCES) 

SOCIÁLNE MÉDIÁ

DOPRAVA A CESTOVANIE 

SOFTWARE AKO SLUŽBA 

INÉ

UMENIE A DIZAJN 

MOBILNÉ APLIKÁCIE

CLEAN-TECH

PODNIKOVÝ SOFTWARE

MÉDIÁ A ZÁBAVA 

TELEKOMUNIKÁCIE 
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Sú stále v 
počiatočnej fáze 

41 % startupov je v beta fáze, zatiaľ čo 35 % už vytvára 
prvé príjmy. 50 % zo všetkých generuje príjmy (83 % z 
nich ich má menšie ako 100 tisíc eur). 69 % z tých, ktorí 
nevytvárajú príjmy uviedlo ako dôvod to, že ich produkt 
zatiaľ nie je na to pripravený.  

78 % z respondentov uviedlo nárast príjmov 
v minulom roku.

69%  PRODUKT NIE JE 
         PRIPRAVENÝ 

13%  NIE SME VO FÁZE 
         GENEROVANIA PRÍJMOV  

14%  PRACUJEME NA 
         PRVÝCH OBCHODOCH 

4%    CHÝBA BIZNIS 
         MODEL 

9%    NÁPAD / KONCEPT  

41%  BETA / PROTOTYP  

35%  PRVÉ PRÍJMY 

11%  RASTÚCE PRÍJMY 

4%    EXPANZIA NA 
         NOVÉ TRHY 

V akej fáze sa 
aktuálne nachádza 

váš startup? 

Prečo váš startup 
ešte nevytvára príjmy?

69%

13%

14%

4%9%

41%

35%

11%

4%
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Počty zamestnancov slovenských startupov sú zatiaľ 
skromné. Až 78 % startupov však už vytvorilo pracovné 
miesta a 59 % tak spravilo v poslednom roku.

Zamestnanosť

59%  ÁNO, NARÁSTOL

6%    ÁNO, POKLESOL

35%  BEZ ZMENY

19%

2-3 
ZAMESTNANCI

28%

4-9
ZAMESTNANCI

22%

10+
ZAMESTNANCOV

22%

0 
ZAMESTNANCOV

9%

1 
ZAMESTNANEC

Narástol počet 
zamestnancov vášho 
startupu v priebehu 

posledných 12 mesiacov? Koľko ľudí aktuálne 
zamestnávate? 

59%

6%

35%
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Externé financovanie sa dostáva k slovu 

74 % respondentov použilo súkromné úspory na 
financovanie svojho biznisu a 22 % použilo zdroje 
priateľov a rodiny. 

58 % získalo externé financovanie (t.j. nepočítajúc úspory 
súkromné, rodinné a priateľov) a 50 % uviedlo, že sa o 
to aktuálne pokúša. Odporúčame startupom, aby boli pri 
zvažovaní externého financovania realistickí čo sa týka 
podielu a stupňa kontroly, ktoré budú musieť prenechať 
investorovi. Taktiež by sa nemali pozerať iba na valuáciu, 
ale zamerať sa aj na priložené zmluvné podmienky – 
množstvo z nich môže mať dlhodobé dôsledky. 

SÚKROMNÉ ÚSPORY

BIZNIS ANJELI

PRIATELIA A RODINA 

INÉ  

RIZIKOVÝ KAPITÁL 

BANKA 

CROWDFUNDING 

74%

39%

22%

20%

15%

4%

4%
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Aké sú ich očakávania? 

Očakávania startupistov sú relatívne skromné a čo 
sa týka biznisu, možno málo ambiciózne. Iba 43 % 
zakladateľov označilo finančnú odmenu za svoju hlavnú 
motiváciu (89 % chce vybudovať niečo nové a 57 % 
chce zmeniť odvetvie, v ktorom ich startup pôsobí). 

Príjmy 

35%  0-50 TIS.

26%  50-100 TIS.

22%  100-250 TIS.

13%  250-500 TIS.

4%    > 500 TIS.

Očakávané hodnoty 
príjmov ostávajú pre rok 2015 

konzervatívne (v €)

35%

26%

22%

13%

4%
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Očakávaná tvorba pracovných miest pre rok 2015 je 
skromná. Menej ako polovica – 46 % plánuje zamestnať 
2 až 3 zamestnancov a iba 17 % plánuje zamestnať viac 
ako 10 zamestnancov. Na druhej strane len 9 % neplánuje 
prijímať nových zamestnancov vôbec. Potenciál pozitívneho 
vplyvu startupov na zamestnanosť je teda evidentný. 

57 % respondentov zvažuje presun do inej krajiny, pričom 80 % 
z nich zvažuje túto možnosť kvôli prístupu na nové trhy. Severná 
Amerika (48 %) a Veľká Británia / Írsko (44 %) sú trhy, o ktoré 
je najväčší záujem. Pýtali sme sa: Zvažujete presunutie vášho 
startupu do inej krajiny?

Zamestnanosť Relokácia do inej krajiny

9%    0

9%    1

46%  2-3

19%  4-9

17%  10+

57
%
án

o

nie43
%

Koľko zamestnancov 
plánuje váš startup 

zamestnať v nasledujúcich 
12 mesiacoch? 

9%

9%

46%

19%

17%



20

Prečo zvažujete presun vášho biznisu 
do inej krajiny? 

PRÍSTUP NA NOVÉ TRHY / 

K NOVÝM ZÁKAZNÍKOM 

80%

INÉ DÔVODY 4%

PRÍSTUP 
K TALENTOM 12%

OPTIMALIZÁCIA 
NÁKLADOV 12%

OSOBNÉ
DÔVODY 20%

DAŇOVÉ A PRÁVNE 
DÔVODY 

32%

PRÍSTUP 
K FINANCOVANIU

48%
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Tieto výsledky sú  veľmi pozitívnym zistením, keďže 
jeden z hlavných názorov našich 14 kľúčových osôb 
ekosystému je - potreba myslieť globálne čím skôr je 
to možné. Tento názor zdieľajú aj slovenské startupy. 
Avšak úsilie, potrebné pre vstup na nové trhy, by nemalo 
byť podceňované. Toto je jedna z oblastí, kde startupy 
potrebujú podporu odborníkov. 

Je zaujímavé, že iba 20 % respondentov zvažovalo 
západnú Európu a 12 % severnú Európu ako možné ciele. 
Sú to veľké trhy, ktoré by mohli spĺňať potreby startupov 
v krátkom a strednom časovom horizonte.  

SEVERNÁ AMERIKA 

VEĽKÁ BRITÁNIA / ÍRSKO  

STREDNÁ / VÝCHODNÁ 
EURÓPA  

ZÁPADNÁ EURÓPA  

SEVERNÁ EURÓPA  

ÁZIA 

JUŽNÁ EURÓPA 

INÉ 

48%

44%

28%

20%

12%

8%

8%

4%

Do ktorých krajín / regiónov zvažujete 
presunúť váš startup? 
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Čo sa deje v slovenskom 
startup ekosystéme? 
V tejto časti sa pozrieme, čo robí ekosystém 
pre podporu startupov.  Konkrétne: 3  J Korporátny sektor

 J Verejný sektor

 J Organizácie podporujúce startupy

 J Investori 

Až na korporátnu sféru všetky strany hlásia veľkú aktivitu, 
ktorá v priebehu  posledných 12 mesiacoch narástla. 
Najzaujímavejším faktom je, že až 71 % investorov 
zvýšilo svoju aktivitu. 

Slovenský ekosystém je aktívny
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Odpovede poukazujú na to, že je stále príliš skoro na 
hodnotenie výkonu ekosystému. Napriek tomu, že sme 
v minulosti už zaznamenali výrazný úspech slovenských 
spoločností ako ESET alebo Sygic, počet globálne 
úspešných slovenských startupov je stále relatívne nízky. 

Infografiky na stranách 66 až 77 ukazujú na široké 
spektrum poskytovaných služieb, stovky usporiadaných 
akcií, a tak isto aj na fakt, že toto všetko sa už nedeje len 
v Bratislave.

Korporátna sféra vo je otvorená spolupráci. Až 96 %
 respondentov sa vyjadrilo, že startupy by mali byť 
podporované. Dôvody pre poskytnutie podpory 
startupom sú prevažne komerčné.  

Spoločenská zodpovednosť podnikov (Corporate Social 
Responsibility – CSR) a marketing / PR sú na spodných 
priečkach rebríčka. Je povzbudzujúce, že korporátny 
sektor vidí za podporou startupov uchopiteľné biznis 
dôvody. Dochádza k postupnej zmene pohľadu. 

STARTUPY MÔŽU POMÔCŤ 
VEĽKÝM SPOLOČNOSTIAM 

RÁSŤ  

STARTUPY MÔŽU PRISPIEŤ K 
ŠIRŠIEMU EKONOMICKÉHO 

RASTU  

NAPLNENIE INTERNÝCH 
INOVAČNÝCH POTRIEB  

INVESTÍCIA

PRÍSTUP K TALENTOM  

DIVERZIFIKÁCIA 
PRODUKTOV / SLUŽIEB  

MARKETING / PR  

CSR

INÉ 2%

14%

14%

41%

45%

52%

57%

69%

69%

Prečo by mal korporátny sektor podporovať startupy?  
Na otázku odpovedali iba zástupcovia korporátnej sféry. 
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Napriek deklarovanému záujmu 46 % korporátnych 
entít z nášho prieskumu povedalo, že ich firma doteraz 
nespolupracovala so startupmi. Tieto odpovede 
naznačujú potenciálnu prítomnosť nevyužitých zdrojov.  

ŽIADNE

46%

2-3 STARTUPY

14%

6+ STARTUPOV

14%

1 STARTUP

23%

4-5 STARTUPY 3%

S koľkými startupmi spolupracovala 
vaša spoločnosť? 
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Verejný sektor, ako aj organizácie podporujúce startupy, 
poskytuje široké spektrum podpory, avšak financovanie 
nie je na prvom mieste. Je dôležité, že mentoring 
a networking sú poskytované v najväčšej miere. 

Príprava konkrétnych opatrení a legislatívnych zmien, 
ktorú sledujeme v rámci štátneho sektora je vítaným 
a povzbudzujúcim krokom.

Kapacita pre poskytovanie podpory je dostatočná v rámci 
súkromného, aj verejného sektora. Iba 33 % inštitúcií 
verejného sektora a 29 % organizácií podporujúcich 
startupy boli na hornej hranici svojej kapacity v roku 2014. 

K dispozícii je široké 
spektrum podpory

MENTORING

NEFORMÁLNE STRETNUTIA

VZDELÁVANIE

STRATEGICKÝ ROZVOJ 

PRIESTORY PRE NETWORKING

MARKETINGOVÁ PODPORA

DAŇOVÁ A PRÁVNA PODPORA

FINANČNÁ PODPORA (PÔŽIČKY)

EXPANZIA NA ZAHRANIČNÉ TRHY 

PODPORA PREDAJA 

NÁBOR ZAMESTNANCOV

INÉ

FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO

KANCELÁRSKE PRIESTORY 
ZADARMO / SO ZĽAVOU

PREPÁJANIE STARTUPOV 
A INVESTOROV 
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Neočakáva sa, že vyššie spomenuté organizácie budú mať 
priestor poskytovať startupom veľké množstvo finančných 
prostriedkov. Ako však už bolo spomenuté, investori 
sú aktívni a náš prieskum naznačuje ich záujem navýšiť 
investičné aktivity v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov. 
Zaujímavé je, že 50 % investorov súhlasí, že dostupné 
finančné prostriedky presahujú množstvo investičných 
príležitostí v rámci ekosystému. Ďalších 17 % si myslí, 
že objem dostupných finančných prostriedkov sa zhoduje 
s množstvom investičných príležitostí. 

Ako sme ukázali vyššie, prepájanie investorov a startupov 
bolo kľúčovou úlohou, ktorú poskytujú inštitúcie verejného 
sektora a organizácie podporujúce startupy. Obe 
skupiny prejavili záujem rozšíriť svoje služby v priebehu 
nasledujúcich 12 mesiacov. 

Existuje riziko, že ostatné sektory, v ktorých sú startupy 
aktívne, by mohli byť neoptimálne financované. 

Financie sú dostupné 

Potenciálne negatívnym trendom 
je pomerne silné IKT zameranie investorov. 

SOFTWARE AKO SLUŽBA 

PODNIKOVÝ SOFTWARE

SOCIÁLNE MÉDIÁ

MOBILNÉ APLIKÁCIE

BIG DATA 

HARDWARE A ZARIADENIA

HRY

ONLINE OBCHOD / PLATBY 

CLEAN-TECH

TELEKOMUNIKÁCIE

BIZNIS / PROFESIONÁLNE SLUŽBY

MÉDIÁ A ZÁBAVA

PRÍRODNÉ VEDY (LIFE SCIENCES) 

ENERGETIKA

DOPRAVA A CESTOVANIE 

FINANČNÉ SLUŽBY

VZDELÁVANIE 

UMENIE A DIZAJN 

50%

100%

33%

17%

83%

67%
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Ako bolo spomenuté, 96 % korporátov zastáva názor, 
že startupy by mali byť podporované, ale 46 % tak 
doteraz ešte neurobilo a ďalších 23 % spolupracuje alebo 
spolupracovalo iba s jedným startupom. Korporátny 
sektor  predstavuje dôležitý zdroj podpory pre startup 
ekosystém. Zatiaľ je tento zdroj pomerne málo využívaný. 

Momentálne je podpora poskytovaná najmä vo forme 
zdieľania vedomostí a mentoringu, pričom úroveň 
otvorenosti poskytovaniu financovania je pomerne nízka. 
Keď ale vezmeme do úvahy vekový profil slovenských 
startupistov a problémy, ktorým čelia podporné entity 
pri vyhľadávaní kvalitných mentorov (53 % respondentov 
to označilo za výzvu), korporátne zdroje by nemali byť 
ignorované. 

Úloha korporátnej sféry pri podpore rastu startupov 
je zdôrazňovaná aj v správe Svetového ekonomického 
fóra Enhancing Europe’s Competitiveness. Neefektívne 
využitie korporátnych zdrojov zvyšuje riziko toho, že 
slovenský ekosystém a slovenské startupy nerozbalia svoj 
potenciál naplno.  

Rola korporátnej sféry 

74%

49%

29%

23%

23%

20%

20%

17%

17%

14%

9%

MENTORING

SKÚSENOSTI S TRHOM 

PRIESTOR PRE VÝSKUM 
A VÝVOJ 

ĽUDSKÉ ZDROJE 

FINANCOVANIE (PRIAME)

KANCELÁRSKE PRIESTORY 

POMOC S HĽADANÍM 
INVESTOROV

DISTRIBUČNÉ KANÁLY 

INÉ

ZDIEĽANIE SKÚSENOSTI / KNOW-
HOW (VRÁTANE PATENTOV)  

ZVÝHODNENÉ CENY 
PRODUKTOV / SLUŽIEB 

Keď sme sa opýtali, aký typ podpory 
sú ochotní poskytnúť, korporátne entity 
odpovedali nasledovne: 
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Pri otázke, o aké odvetvia 
majú záujem, korporátne 
entity odpovedali takto:

TELEKOMUNIKÁCIE

BIZNIS / PROFESIONÁLNE SLUŽBY 

MOBILNÉ APLIKÁCIE 

BIG DATA 

PODNIKOVÝ SOFTWARE

ENERGETIKA

ONLINE OBCHOD / PLATBY 

SOFTWARE AKO SLUŽBA

MÉDIÁ A ZÁBAVA

HARDWARE A ZARIADENIA

FINANČNÉ SLUŽBY 

SPOTREBITEĽSKÝ TOVAR

CLEAN-TECH

INÉ

SOCIÁLNE MÉDIÁ

PRÍRODNÉ VEDY (LIFE SCIENCES)

HRY 

VZDELÁVANIE

DOPRAVA A CESTOVANIE

JEDLO A NÁPOJE

UMENIE A DIZAJN

POĽNOHOSPODÁRSTVO 
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85 % opýtaných startupov bolo vo fáze 
prvých príjmov alebo ešte v skoršej fáze. 
Korporátne entity, ako aj investori však 
preukazujú ochotu podporovať startupy 
práve v tejto fáze vývoja (68 %).

Nikdy nie je priskoro 
vyhľadať pomoc 

15%

NÁPAD / KONCEPT  

11%
RASTÚCE 

PRÍJMY 

6%
ZRELÁ 

SPOLOČNOSŤ 

14%

PRVÉ PRÍJMY 

20%

AKÁKOĽVEK FÁZA 
ROZVOJA 

17%

EXPANZIA NA 
NOVÉ TRHY 

17%

BETA / PROTOTYP  

V ktorej fáze rozvoja má startup najväčšiu 
šancu zaujať vašu spoločnosť? 
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Opýtali sme sa aj „Ktoré faktory sú dôležité 
pre rast startupov?“ 

Medzi odpoveďami na túto otázku boli na prvých 
miestach predajný potenciál a kvalitný tím. Požiadavky 
však boli relatívne rôznorodé. 

Čím potrebuje startup disponovať na prilákanie podpory?

KVALITNÝ TÍM 

PREDAJNÝ POTENCIÁL 

VLASTNOSTI PRODUKTU 

DOSIAHNUTÁ ÚROVEŇ PREDAJA 

PRÍTOMNOSŤ NA TRHU 

ZNAČKA / REPUTÁCIA

POČET / CHARAKTER PATENTOV

NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE (ROI)

UŽ ZÍSKANÉ INVESTÍCIE

PRAVDEPODOBNOSŤ 
PREDAJA PODIELU 

VYBUDOVANIE KVALITNÉHO TÍMU 

ZÍSKANIE FINANCOVANIA

PRÍSTUP NA ZAHRANIČNÉ TRHY

PRÍSTUP K MENTORINGU 

DODATOČNÝ VÝSKUM A VÝVOJ 

ZMENY V DAŇOVOM SYSTÉME

ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE

ZMENY V ZÁKONE O DUŠEVNOM 
VLASTNÍCTVE / PATENTOCH 

ZNÍŽENIE ÚROVNE REGULÁCIE 
/ ŠTANDARDIZÁCIE 
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Na prvom mieste je opäť vybudovanie kvalitného tímu. 
Keď vezmeme do úvahy nízky vekový profil slovenských 
startupistov a z toho vyplývajúci potenciálny nedostatok 
skúseností s podnikaním, zdá sa to ako dobrá rada.

Výsledky KPMG Technology Innovation Survey 2014 
taktiež zdôrazňujú  úlohu talentu a vybudovania tímu. 
Tieto dva faktory boli označené za najdôležitejšie pri 
technologických inováciách. Slovensko sa v tomto ohľade 
od iných krajín príliš nelíši.  

Dôkazy potvrdzujú, že na Slovensku máme mnoho 
talentovaných ľudí, z ktorých je možné vyberať. V roku 
2014 sme sa umiestnili na prvých priečkach v Google 
Code Jam štatistikách (neoficiálny rebríček, ktorý 
meria relatívnu schopnosť programovať s ohľadom na 
národnosť, veľkosť populácie a postup v rámci súťaže). 
Ako však ukázal aj graf na strane 11, o startupy sa 
zaujímajú aj tí, ktorí nemajú vzdelanie v oblasti 
informatiky / IT.  

DOSTUPNOSŤ TALENTOV 

VÝVOJ PREVRATNEJ 
TECHNOLÓGIE

PRÍSTUP K TECHNOLOGICKEJ 
INFRAŠTRUKTÚRE

INOVAČNÉ STIMULY

PRIJATIE MEDZI ZÁKAZNÍKMI 
(CUSTOMER ADOPTION)

PRÍSTUP K ALIANCIÁM A 
PARTNERSTVÁM

VZDELÁVACIE A TRÉNINGOVÉ 
PROGRAMY 

PRÍSTUP KU KAPITÁLU 

MENTORING A PRÍSTUP K 
INOVAČNEJ KOMUNITE

PODPORA EKOSYSTÉMU
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Hodnotenie slovenského 
startup ekosystému 

Všetkých respondentov sme sa opýtali štyri otázky. 
Tu sú výsledky.4
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Zatiaľ čo technické zručnosti Slovákov boli už spomenuté, je dobré vedieť, že kreatívne zručnosti (tvorba nápadov a produktový 
dizajn)  tiež hrajú významnú rolu. Drive a schopnosť tvrdo pracovať boli označené za dôležité aj našimi 14 kľúčovými osobami 
ekosystému. 

Silné stránky slovenských startupov sú:

TECHNICKÉ 
ZRUČNOSTI 

DRIVE / 
NADŠENIE 

SCHOPNOSŤ 
PRISPÔSOBIŤ 
SA ZMENÁM 

TVORBA 
NÁPADOV

BUDOVANIE 
TÍMU 

PRODUKTOVÝ 
DIZAJN 

KRITICKÉ 
MYSLENIE

NETWORK-
INGOVÉ 

ZRUČNOSTI

OSOBNÝ 
BRANDING 

ZAKLADATEĽOV

BIZNIS 
INTUÍCIA 

CELKOM ORGANIZÁCIE 
PODPORUJÚCE 
STARTUPY

VEREJNÝ 
SEKTOR 

STARTUPY INVESTORI KORPORÁTNY 
SEKTOR

40%

30%

20%

10%

0%
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Finančné plánovanie sa ukazuje ako najslabšia stránka. 
Vzhľadom na relatívne nízky vek slovenských startupistov, 
je to s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobené 
nedostatkom skúseností. Pozitívnou správou je, že tento 
nedostatok sa dá ľahko napraviť dodatočným vzdelávaním 
a mentoringom.

Expanzia na nové trhy je ďalšou slabou stránkou. Podľa 
zistení prieskumu však až 57 % našich respondentov z radov 
startupov zvažuje možnosť relokácie do iných krajín (a z toho 
80 % vníma prístup k novému trhu / zákazníkom ako jeden z 
dôvodov). Potreba myslieť globálne bola neustále zdôrazňovaná 
aj 14 kľúčovými osobami slovenského startup ekosystému. 
Pomoc v tejto oblasti je možná aj prostredníctvom korporátnych 
entít, z ktorých väčšina má medzinárodné zastúpenie a/alebo 
relevantnú sieť kontaktov. 

Slabé stránky slovenských startupov sú: 

25%

20%

15%

10%

5%

0%
FINANČNÉ 

PLÁNOVANIE
EXPANZIA 
NA NOVÉ 

TRHY 

ZÍSKAVANIE 
ZDROJOV 

(FUNDRAISING)

KRITICKÉ 
MYSLENIE

VNÍMANIE 
RIZIKA

PREZENTAČNÉ 
ZRUČNOSTI 

TVORBA 
BIZNIS 

MODELOV

BIZNIS 
INTUÍCIA

VYBUDOVANIE 
ZNAČKY 

LÍDERSKÉ 
ZRUČNOSTI 

CELKOM ORGANIZÁCIE 
PODPORUJÚCE 
STARTUPY

VEREJNÝ 
SEKTOR 

STARTUPY INVESTORI KORPORÁTNY 
SEKTOR
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Skutočnosť, že dostupnosť produktov a služieb, 
vzdelaní pracovníci a dostupnosť členov tímu /
zamestnancov sa umiestnili na najvyšších miestach je 
veľmi povzbudzujúca, keďže práve tieto faktory sú veľmi 
dôležité pre startupy v počiatočnej fáze rozvoja. 

Dostupnosť mentoringu a koučingu je v tabuľke 
relatívne nízko, avšak náš prieskum ukazuje, že tento 
problém môže byť zmiernený intenzívnejším zapojením 
korporátneho sektora. 

Dostupnosť finančných zdrojov je taktiež nízko v rebríčku, 
hoci náš prieskum preukázal, že investori majú dostupné 
zdroje a sú ochotní investovať. Je preto potrebné 
efektívnejšie prepájať existujúce finančné zdroje so 
startupmi. 

Silné stránky slovenského startup ekosystému sú: 

VZDELANÍ PRACOVNÍCI 

DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV 
A SLUŽIEB 

DOSTUPNOSŤ ČLENOV TÍMU / 
ZAMESTNANCOV

GEOGRAFICKÁ POLOHA

VYSOKÝ STUPEŇ MOTIVÁCIE

DOSTUPNOSŤ MENTORINGU / 
KOUČINGU 

DOSTUPNOSŤ FINANČNÝCH 
ZDROJOV 

STUPEŇ INOVÁCIE 

BLÍZKOSŤ EURÓPSKYCH 
STARTUP HUB-OV

JAZYKOVÉ ZRUČNOSTI ĽUDÍ 

STABILNÁ EKONOMIKA

STABILNÝ BANKOVÝ SYSTÉM
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Existuje všeobecný konsenzus, že ekosystém sa 
posilnil. Táto skutočnosť sa odráža aj v odpovediach 
ohľadom stupňa aktivity a rastúcej podpore poskytovanej 
jednotlivými aktérmi ekosystému. 

INVESTORI 

ORGANIZÁCIE 
PODPORUJÚCE STARTUPY

VEREJNÝ SEKTOR 

STARTUPY 

KORPORÁTNY SEKTOR

Posilnil sa slovenský startup ekosystém 
v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov? 

ÁNO BEZ ZMENY NIE

100%

100%

76%

93% 7%

14% 10%

10%35%55%
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Opýtali sme sa predstaviteľov organizácií verejného 
sektora a organizácií podporujúcich startupy aké boli 
najväčšie výzvy, ktorým čelili pri podpore 
startupov. Odpovedali takto: 

Financie boli problémom pre obe kategórie vyššie 
spomenutých respondentov. Za najväčší problém však 
označili organizácie podporujúce startupy nedostatočnú 
podporu verejného sektora a naopak verejný sektor 
nedostatočnú spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi 
startup ekosystému. To poukazuje na vzájomný 
nedostatok spolupráce a komunikácie medzi jednotlivými 
účastníkmi. 

FINANCOVANIE AKTIVÍT 

NÍZKY STUPEŇ SPOLUPRÁCE MEDZI 
AKTÉRMI EKOSYSTÉMU

NEDOSTATOK NEFINANČNÝCH ZDROJOV

NEDOSTATOK VHODNÝCH MENTOROV

NEDOSTATOK INTERNÉHO KNOW-HOW

NÍZKY POČET KVALITNÝCH NÁPADOV

NEDOSTATOČNÁ PODPORA 
VEREJNÉHO SEKTORA

NEDOSTATOK LÍDERSKÝCH 
A MANAŽÉRSKYCH ZRUČNOSTÍ

NEDOSTATOK 
ZAUJÍMAVÝCH STARTUPOV

INÉ

NEDOSTATOČNÝ STUPEŇ TECHNICKÝCH 
ZRUČNOSTÍ STARTUP TÍMOV

NIE JE JEDNODUCHÉ IDENTIFIKOVAŤ 
ZAUJÍMAVÝ STARTUP 
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Detailné medzinárodné porovnávania boli za hranicou 
rozsahu tohto prieskumu. Napriek tomu sme sa pozreli na 
niekoľko  nedávnych prieskumov, ktoré porovnávali rôzne 
startup ekosystémy po celom svete:

KPMG Technology Innovation Survey 2014 zahŕňal 
Confidence Index, merajúci potenciál každej krajiny 
generovať technologické inovácie. Index bol založený na 
názoroch technologických lídrov na každom trhu, ktorí 
hodnotili ich krajinu na základe 10 faktorov úspechu (napr. 
talent, infraštruktúra, stimuly a kapitál). 

Slovensko získalo v tomto indexe 33 bodov zo 100. 
India získala najviac bodov, a to 72. USA malo 65, pričom 
priemer všetkých krajín bol 60.

The World Economic Forum’s Networked Readiness 
Index (NRI) meria schopnosť krajín využívať príležitosti 
poskytované IT sektorom. Aj napriek tomu, že tento index 
je zameraný na konkrétnu oblasť, môže byť užitočným 
indikátorom pri hodnotení potenciálu jednotlivých krajín. 

Cieľom NRI je umožniť lepšie pochopenie vplyvu IT na 
konkurencieschopnosť krajín. NRI pozostáva z troch 
zložiek: prostredie pre IT poskytované danou krajinou 
alebo komunitou (trhové a politické prostredie, zákony a 
infraštruktúra), pripravenosť kľúčových aktérov v krajine 
(jednotlivci, spoločnosti a vláda) využívať IT a využitie 
informačných technológií medzi týmito aktérmi.

Ako je na tom Slovensko v porovnaní 
s ostatnými krajinami?

 J KPMG Technology Innovation Survey 2014

 J Word Economic Forum’s Networked 
Readiness Index 2014



39

V roku 2014 sa Slovensko umiestnilo na 59. mieste 
zo 148 krajín (zlepšenie o dve pozície oproti roku 
2013). Slovensko sa umiestnilo najvyššie vo využívaní 
informačných technológií (49. miesto) a najnižšie v 
prípade existujúceho prostredia (74. miesto).

Ostatné krajiny V4 môžu byť užitočným porovnaním 
pre Slovensko. Umiestnili sa nasledovne:

Veľa už bolo spravené pre 
dosiahnutie určitých míľnikov.  
Avšak ešte viac bude musieť 
byť vykonané v blízkej 
budúcnosti. 

Pre širšie porovnanie, Belgicko obsadilo 26. miesto, 
Írsko 25., Rakúsko 22. a Estónsko 21. miesto.

Z týchto porovnaní vyplýva nasledovné:

 J Poľsko 54. miesto

 J Maďarsko 47. miesto

 J Česká republika 42. miesto



40

Odporúčania 

Vypustite von váš produkt.
Pokiaľ budete čakať, kým bude váš produkt dokonalý, 
nikdy sa nedostanete na trh. Vybudujte minimálne 
životaschopný produkt (minimum viable product) a 
otestujte ho na potenciálnych zákazníkoch. Pamätajte, 
že vás nezaujíma iba odozva na samotnú technológiu. 
Dôležité je, čo môže váš produkt priniesť zákazníkom. 
Ak produkt nerieši reálny problém a nepridáva hodnotu 
zákazníkovi, nikdy nebude konkurencieschopný. Odozva 
od zákazníkov vám pomôže identifikovať, kam máte 
smerovať. Dôležité je, že takýto prístup môže skrátiť 
časový horizont generovania prvých príjmov. 

Myslite vo veľkom. Myslite globálne. 
Slovensko je malý trh. Hoci môže uspokojiť prvotné 
požiadavky na overenie produktu, každá spoločnosť, ktorá 
chce rásť, sa bude musieť pozerať na ďalšie trhy. Jednou 
z rád našich 14 kľúčových osobností ekosystému je 
včasná expanzia do zahraničia. Rozšírenie vášho biznisu 
do zahraničia je výzvou a vyžaduje si veľké odhodlanie.  5 Rady pre startupy 
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Váš produkt a jeho prezentácia bude musieť byť na 
svetovej úrovni, aby dokázal súperiť s konkurenciou. 
Vybudovanie distribučných kanálov je zložité a máte 
viacero možností na zváženie. Overte si  produkt lokálne 
a to čo najskôr. Snažte sa získať rady od tých, ktorí už na 
iných trhoch fungujú. Diskutujte s ostatnými startupmi, 
ktoré už expandovali a pozerajte sa aj na príležitosti v 
susedných krajinách.  

Verte si. 
Slovensko stále čaká na svoj ďalší veľký medzinárodný 
startup úspech. Niekoľko startupov je už dnes na dobrej 
ceste. Náš prieskum ukázal, že na Slovensku sú prítomné 
všetky kľúčové zložky v rámci ekosystému. Dôverujte 
si a ak sa objaví prekážka, neváhajte požiadať o pomoc. 
Čím skôr, tým lepšie. Myslite vo veľkom, pracujte tvrdo a 
verte si. A nezabudnite následne zdieľať váš príbeh. 

Získanie financovania má svoju cenu. 
Akonáhle sa odpútate od vašej rodiny a priateľov, 
získavanie zdrojov vás bude niečo stáť. Je 
nepravdepodobné, že vám early-stage investor poskytne 
pôžičku alebo sa uspokojí so symbolickou rolou v 
projekte. V prípade investície bude prvým a najväčším 
nákladom časť podielu, ktorého sa budete musieť vzdať. 
V prípade, že investor podstupuje riziko v počiatočnej 

fáze firmy, potenciálna návratnosť investície to musí 
odrážať. Taktiež budú pravdepodobne požadovať prístup 
k informáciám a aj určité záruky ohľadne toho, ako boli / 
sú / budú ich peniaze použité. Buďte pripravení vzdať sa 
časti podielu, a prípadne aj miesta vo vedení. Ale 
pamätajte, skúsenosti investora môžu byť neoceniteľné.

Získanie financovania nie je iba o číslach. 
V mnohých prípadoch sa startupy zameriavajú iba na 
valuáciu a podiel, ktorého sa musia vzdať. Niektorí 
padnú do pasce podpísaním zmluvy, ktorej dostatočne 
nerozumejú. Oblasti  ako sú predkupné práva alebo 
klauzuly o zabránení straty hodnoty investície môžu byť 
komplikované a komplexné a môžu mať dlhotrvajúce 
následky. Nechajte si preto pred podpisom poradiť 
od odborníkov alebo od niekoho s predchádzajúcimi 
skúsenosťami. Aj keď nebudete vedieť vyjednať vyňatie 
toho, čo sa vám nepáči, budete prinajmenšom vedieť, 
na čo pristupujete. 

Preskúmajte, aká podpora je k dispozícii. 
Ekosystém na Slovensku sa rapídne rozvíja. Verejný 
sektor zvažuje nové podporné opatrenia. Zistite, čo je 
pre vašu spoločnosť dostupné (networking je výborným 
zdrojom pre takéto informácie) a nebojte sa poprosiť o 
pomoc alebo podporu. 



42

1. Zapojte korporátnu sféru.
Slovensko je bohaté na veľké národné aj nadnárodné 
spoločnosti. Predstavujú potenciálne veľmi významný 
zdroj, a to najmä z hľadiska zdieľania vedomostí a 
medzinárodných kontaktov. 

Korporátna sféra môže taktiež poskytnúť užitočný priestor 
pre testovanie vašich produktov a môže slúžiť aj ako zdroj 
neoceniteľnej spätnej väzby.  

Mentoring a pomoc pri dosiahnutí rastu je tiež oblasťou, 
kde môže korporátna sféra pomôcť. Dobrou správou je, 
že firmy sú ochotné podporu poskytovať.

2. Nezameriavajte sa iba na IT.
Náš prieskum ukázal, že startupy sú aktívne naprieč 
celým spektrom odvetví. Je dôležité uvedomovať si 
to najmä na Slovensku, kde máme úspešnú históriu v 
rámci tradičných výrobných a obchodných odvetví. Zatiaľ 
čo niektoré problémy a výzvy sú spoločné pre všetky 
sektory, jednotlivé odvetvia budú mať určité špecifické 
problémy, ktoré môže byť zaujímavé zdolávať. 

Pri nastavovaní politiky a zavádzaní podporných 
mechanizmov by mali byť brané do úvahy všetky 
odvetvia. 

Rady pre ekosystém 
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3. Zlepšite komunikáciu.
Výsledky nášho prieskumu poukazujú na fakt, že 
v množstve oblastí je potreba zlepšenia komunikácie  
a interakcie (napríklad medzi verejnými organizáciami 
a organizáciami podporujúcimi startupy, medzi investormi 
a startupmi a v rámci korporátneho sektoru všeobecne). 

Je potrebné fórum pre všetky zúčastnené strany, kde by 
mohli pôsobiť spoločne. 
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Pohľady kľúčových 
osôb ekosystému 
Mohli ste si prečítať, čo si myslia naši respondenti, a 
taktiež sme s vami zdieľali niektoré z našich pohľadov. 
Pozrime sa teraz na kľúčové osobnosti slovenského 
startup ekosystému a ich názory. 6
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Aký je ich pohľad na slovenský 
startup ekosystém? 

Aké rady majú pre 
slovenské startupy? 
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Anton Zajac Andrej Juris

Andrej Kiska

Dominik Orfánus

ESET Západoslovenská distribučná a.s.

 Credo Ventures 

TREND, Reportér

Ktorý aspekt bude rozhodujúci pri posilňovaní 
slovenského startup ekosystému? 

Vládna podpora vo všeobecnosti: 
(1) založenie fondu na spolufinancovanie 
startup spoločností (matching contribu-
tion)
(2) Prijatie daňových stimulov pre biznis 
anjelov 

Odstránenie administratívnych prekážok 
pre univerzity v prípade výskumu a vývoja 
a podnikateľských aktivít. To by mohlo 
podporiť väčšie zapojenie akademickej 
obce a študentov v startupoch vyžadu-
júcich prepojenie vedy  a biznisu.

Silnejšia komunita biznis anjelov:  Napriek 
tomu, že máme množstvo kapitálu 
venovaného na seed investície, nie je 
dostatok investorov, ktorí by financovali 
tímy vytvorené zatiaľ len na základe vízie a 
prvých návrhov produktu. Naša komunita 
anjelov ďaleko zaostáva nielen vo veľkosti, 
ale aj v myslení: (i) nedostatočná chuť 
riskovať – nie je dostatok ľudí ochotných 
investovať do stotisíc eur výmenou za 
5-20 % podielu v spoločnosti, vychádza-
júc z predpokladu, že 9 z 10 investícií 
bude neúspešných a len jedna bude gen-
erovať výborné príjmy, (ii) nedostatočný 
objem investícii – veľmi málo anjelov robí 
dostatočný počet investícií na to, aby 
videli potenciálny prínos portfólio-prístu-
pu (iii) nereálne požiadavky – množstvo 
našich anjelov stále očakáva, že uvidia 
finančný plán, trakciu alebo jasnú go-to-
market stratégiu. Ako môže mať startup 
v tak skorej fáze primeranú predstavu o 
finančných predpovediach o tri roky, ak 
ešte ani nemá svoj produkt?

Zastaviť startupy v prirovnávaní „nás“ 
k malým úspechom a zamerať sa na 
NÁŠ projekt vo VEĽKOM GLOBÁLNOM 
MERÍTKU. Ľahko povedať, ťažko spraviť 
;-)

Anton Čižmár
Technická Univerzita Košice, Rektor

Potrebujeme zmeniť myslenie mladých 
ľudí na univerzitách smerom ku startup 
štýlu života, ako aj vytvoriť nápomocné 
prostredie pre takúto zmenu.



47

Radoslav Vašina 
Stengl Finance

Podpora kreativity a individualizmus na 
všetkých stupňoch školského systému 
s ohľadom na podmienku, že tieto nové 
nápady a vynálezy by mali mať potenciál 
pre aplikáciu v reálnom svete.

Rasťo Kulich

Vlado Vaculik

Michal Meško

Juraj Vaculik

Juraj Kavecký 

Matej Ftáčnik

Ivan Štefunko
Google Slovakia 

Connect

Martinus

AeroMobil

 VTP Žilina 

The Spot

Neulogy Ventures 

Globálne ambície a spojenie s globálnym 
startup svetom.

Jednou vecou z môjho pohľadu je spo-
lupráca všetkých v rámci ekosystému. 
Naša povesť „Tri prúty kráľa Svätopluka“ 
bude fungovať aj dnes.

Všeobecné zjednodušenie postupu 
založenia spoločnosti a podnikania z 
pohľadu zákona (druhy obchodných 
spoločností, periodické mesačné / 
štvrťročné výkazy a platby a všeobecná 
byrokracia).

Jeden skutočne veľký globálny (alebo 
aspoň európsky) úspech slovenského 
startupu.

Uznanie štátu (aj regiónov), že startup 
ekosystém musí existovať! A startupy by 
to nemali platiť do výšky 100 % ...

Musí existovať aspoň jeden viditeľný a 
relevantný globálny úspech, ktorý vychád-
za z úsilia komunity alebo jednotlivcov v 
posledných troch rokoch.

Myslím si, že je to kombinácia posky-
tovania dostatočného vzdelávania, 
medzinárodných príkladov a čo je naj-
dôležitejšie, treba poukázať na potrebu 
systematickej práce a dôslednej realizácie 
nápadov s globálnym potenciálom zo 
strany zakladateľov. 
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Aké sú dva slovenské startupy, ktoré by sme mali sledovať 
v nasledujúcich 12 mesiacoch? Prečo? 

Michal Truban
Websupport

InHiro a Sli.do. Oba startupy majú dobrý 
tím, veľký globálny trh, super produkt a 
skúsených investorov :)

Anton Zajac
ESET

Sli.do: prevratná technológia, silný tím, 
overený produkt
Aeromobil: unikátny produkt, dizajn, po-
dané patenty, šialený nápad, talentovaný 
vývojár / vynálezca.

Dominik Orfánus
TREND, Reportér

Chargebrella: skvelý produkt, neskúsený 
a veľmi lokálne zameraný tím bez jazyko-
vých zručností, ohromný crowdsourcing 
potenciál
Datamolino: inovatívna služba, ktorá zjed-
noduší firmám život.

Andrej Kiska
 Credo Ventures

Dva startupy, o ktorých si myslím, že 
majú potenciál reálne zaujať v nasledu-
júcich 12 mesiacoch a dosiahnuť skvelú 
trakciu/príjmy:
Excalibur: tím očakáva predstavenie 
produktu koncom roka 2014; má po-
tenciál zjednodušiť život používateľov v 
prípade prihlasovania sa na webstránky, 
do softwarových aplikácií a operačných 
systémov. Poznámka: Credo Ventures je 
investorom.  
Runform: silný tím vedený veteránom
-podnikateľom Michalom Trubanom dal 
dokopy unikátnu sadu algoritmov, ktoré 
okrem behu dokážu pokryť aj iné športy, 
automaticky analyzovať používateľovu 
techniku a poskytnúť tipy pre zlepšenie. 
Produkt, aktuálne v beta verzii, už regis-
truje prvých používateľov a je pripravený 
na rozšírenie o ďalšie športy v priebehu 
nasledujúcich 12 mesiacov. 

Juraj Vaculik
AeroMobil

GA Drilling. Unikátna technológia. Ex-
celentný tím. Široký rast prostredníctvom 
bohatého odvetvia.
AeroMobil. To je dôvod, prečo som 
súčasťou tohto prieskumu :-) A mimocho-
dom, zmení to globálnu osobnú prepravu!
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Radoslav Vašina 
Stengl Finance

Pre mňa, prvým startupom, ktorý 
sa oplatí sledovať je Datamolino. Je 
príkladom toho, ako prepojenie tech-
nológií a pozorného počúvania zákazníkov 
môžu viesť ku komerčnému úspechu. 
Druhý dôvod je skôr sentimentálny – 
Datamolino  bolo prvou investíciou v 
portfóliu Fondu inovácií a technológií a rád 
vidím zručnosť a vášeň ľudí pracujúcich 
na tomto projekte. Taktiež sú zaujímavé 
odvetvia, ktoré sú výzvou z hľadiska 
predpovedí. Jedným z nich je herný 
priemysel. Takže, ak sa bavíme o slo-
venských startupoch, sledujem napríklad 
prácu slovenských herných vývojárov a 
snažím sa pochopiť, aké faktory stoja za 
ich úspechom na globálnom trhu. 

Rasťo Kulich

Vlado Vaculik

Michal Meško

Juraj Kavecký 

Matej Ftáčnik

Ivan Štefunko

Google Slovakia 

Connect

Martinus

 VTP Žilina 

The Spot

Neulogy Ventures

AeroMobil ((lietajúce auto), Geothermal 
Anywhere (vŕtanie plazmou)

mintystock.com: To, že tento startup je 
schopný pokryť a spojiť najlepšie svetové 
ilustrátorské talenty a ukázať ich verejnos-
ti, robí z tohto projektu jeden z najlepších 
slovenských startupov v kreatívnom 
odvetví.
Vestigen: inovácie v e-health v spojení so 
starnutím populácie vytvárajú obrovský 
priestor pre nové produkty a služby.

Budem sledovať Sli.do a AeroMobil. 
Sli.do pre vášeň a drive jeho spoluzakla-
dateľa  Petra Komorníka, ako aj celého 
jeho tímu – mal som možnosť sledovať 
ich príbeh od úplného začiatku. Myslím si, 
že tu existuje vážna biznis príležitosť a čo 
je dôležitejšie, reálna hodnota pre kon- 
ferencie a iné relevantné podujatia. 
AeroMobil pre ich pôsobivý nápad, ktorý 
sa stal skutočnosťou vďaka veľmi schop-
ným ľudom, ktorí vedú túto spoločnosť. 
Má šancu zviditeľniť Slovensko na mape 
sveta, tak ako to pred nejakým časom 
spravil ESET (ak nie ešte viac). 

proroboticsys.com (ich roboty) a 
taphome.com. Tie mám rád :)

Naše prvé dve investície. InHiro.com a 
Mentegram.com :-)  Uvidíme, ako kapitál 
v kombinácii s mentoringom pomohol 
spoločnostiam fungovať globálne a 
rýchlo. 

Po prvé, pevne verím, že Datamolino 
bude úspešné v získavaní medzinárod-
ných zákazníkov a dosiahne konzistentnú 
trakciu. Po druhé, verím, že CloudFender 
zaujme relevantných zahraničných inves-
torov.
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Vaše tri rady pre dnešné slovenské startupy

Michal Truban
Websupport

(1) Nájdite reálnych zákazníkov / použí-
vateľov čím skôr (najlepšie hneď v prvý 
deň), aby ste vedeli ohodnotiť váš nápad 
/ startup. 
(2) Robte veci manuálne, škálujte-auto- 
matizujte-vyvíjajte vtedy, keď je to potreb-
né – neškálujte predčasne!  
(3) Vždy sa učte a osobne sa rozvíjajte 
(spolu s vami bude rásť  aj vaša firma – a 
aj naopak)

Anton Zajac
ESET

Myslite vo veľkom, dávajte pozor na 
detaily, používajte prototypy a nebojte sa 
neúspechov. 

Andrej Juris
Západoslovenská distribučná a.s.

Buďte vytrvalí. Konajte prakticky. Nájdite 
si biznis anjela / kouča / tútora. 

Dominik Orfánus
TREND, Reportér

(1) Zdvihnite svoj za**k zo Slovenska (na 
chvíľu) a uveďte svoj produkt aj na iných 
trhoch. 
(2) Nebojte sa rozprávať po anglicky s 
investorom alebo potenciálnym zákazní-
kom aj napriek tomu, že vaše jazykové 
zručnosti nie sú najlepšie.
(3) Nikdy sa nevzdávajte! 

Andrej Kiska
 Credo Ventures 

(1) Validujte váš nápad zákazníkom čo 
najskôr. 
(2) Myslite globálne – pozerajte sa na váš 
trh za hranicami Slovenska a vyvíjajte 
produkt, ktorý je revolučný v globálnom 
meradle.
(3) Dobre spoznajte svoj priestor – je 
dôležité vedieť, kam bude smerovať vaše 
odvetvie v priebehu nasledujúcich 5-10 
rokov. Nepozerajte sa iba na fungujúce 
spoločnosti, ale aj na iné startupy, ktoré 
by mohli pracovať na alternatívnom / 
konkurenčnom riešení.

Anton Čižmár
Technická Univerzita Košice, Rektor

Využívajte univerzity. Buďte zapálení pre 
startup myšlienku. Rozmýšľajte, ako váš 
nápad pomôže iným ľuďom. 

Juraj Vaculik
AeroMobil

Myslite vo veľkom!
Verte sebe a svojmu tímu!
Vyberajte najlepších možných partnerov 
vo všetkých oblastiach (dodávatelia, 
právnici, daňoví poradcovia, experti v 
oblasti ochrany duševného vlastníctva)
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Radoslav Vašina 
Stengl Finance 

Budujte silný tím, kde ľudia zdieľajú 
rovnakú vášeň, chémiu a tie najlepšie 
vedomosti. Buďte si istí, že rozumiete 
požiadavkám vašich zákazníkov a poznáte 
hlavné charakteristiky vášho cieľového 
trhu. A v neposlednom rade, nie je dosta-
točné vymenovať si vaše ciele, musíte 
vidieť aj cestu k ich dosiahnutiu.  

Rasťo Kulich

Vlado Vaculik Michal Meško

Juraj Kavecký 

Matej Ftáčnik

Ivan Štefunko

Google Slovakia 

Connect Martinus

 VTP Žilina 

The Spot

Neulogy Ventures 

(1) Rozmýšľajte globálne, začnite lokálne 
(2) Prečítajte si Lean Startup a   
www.pretotyping.org 
(3) Nebudujte len najlepší produkt, ale 
aj silný marketingový plán (referencie 
kamarátov stačiť nebudú) 

Pracujte tvrdo. Zlyhávajte lepšie. 
Hrajte ďalej. 

(1) Buďte realisti a vytvárajte skutočnú 
hodnotu. Vytvorte startup, pretože chcete 
priniesť niečo nové alebo urobiť svet 
lepším miestom pre život, nie preto, že je 
to dnes sexi. 
(2) Pustite sa do toho a nepochovávajte 
váš nápad iba pre to, že sa nedá rozvíjať 
úplne po celom svete v prípade, že má 
potenciál pomôcť rozumnému množstvu 
ľudí. Úspešná spoločnosť, ktorá dáva 
prácu desiatkam či stovkám ľudí vo vašej 
krajine alebo regióne a slúži desiatkam 
tisícov zákazníkov môže priniesť väčšiu 
hodnotu ako „celosvetový“ startup. 
(3) Rozmýšľajte dlhodobo, ale nebojte sa 
zmeniť smerovanie (pivotovať). Pravde-
podobne nie viac ako 1 z 10 000 firiem sa 
stane úspešnou cez noc. Buďte skromní 
a pripravte sa dať vášmu startupu zo seba 
všetko v priebehu niekoľkých rokov. 

Porovnávajte sa s konkurenciou a identi-
fikujte pridanú hodnotu. Vytvorte jed-
noduchý, ale silný produkt / službu. Majte 
dobrý tím ľudí (aj predajcov!).

(1) Vytvorte tím, v rámci ktorého sa vzá-
jomne doplňujú skúsenosti a zručnosti. 
(2) Nepodceňujte vizuálnu prezentáciu 
vašich nápadov alebo vašej spoločnosti a 
prezentačné zručnosti členov vášho tímu. 
(3) Nájdite investora, ktorý vám nepo-
skytne len peniaze alebo vysokú valuáciu, 
ale ktorý môže poskytnúť skúsenosti, 
víziu a medzinárodnú sieť kontaktov. 

(1) Rozmýšľajte o globálnych nápadoch, 
ktoré by bolo možné úspešne realizovať 
zo Slovenska.
(2) Kľúčová je exekúcia. Na to, aby ste 
dosiahli trakciu a udržali momentum, si 
potrebujete sadnúť a pracovať veľmi dlho. 
(3) Keď ide o výber členov tímu a investor-
ov, rozmýšľajte. Tento biznis je o ľuďoch, 
takže buďte opatrní pri výbere osoby, 
ktorú „si chcete vziať“ a s ktorou chcete 
úzko spolupracovať počas nasledujúcich 
niekoľkých rokov.
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Ktoré z tradičných slovenských odvetví by mohlo 
najviac benefitovať zo spolupráce so startupmi? 

Anton Zajac
ESET

Automobilový priemysel – môže benefi-
tovať z vývoja softwaru – nepochybne.

Andrej Juris
Západoslovenská distribučná a.s.

Energetika, telekomunikácie, banky 
– majú obrovskú klientskú základňu s 
enormným priestorom pre diferenciáciu 
služieb. 

Dominik Orfánus
TREND, Reportér

Elektrotechnika, telekomunikácie – 
množstvo veľkých mien vyrába na Sloven-
sku, ale uchádza im dramatický inovačný 
potenciál, ktorý môžu mať startupy. V 
najbližších 3-5 rokoch však nevidím príliš 
reálne to, že manažéri veľkých tovární / 
závodov a startupisti nájdu „spoločnú 
reč“.

Andrej Kiska
 Credo Ventures 

Myslím si, že technológie a software pre-
nikajú  v podstate do každého tradičného 
odvetvia. Najviac z toho môžu benefitovať 
tie sektory, ktoré sú otvorené inováciám 
a zmenám, a ktoré nepodliehajú regulácii 
alebo vládnym zásahom. Navyše, musia 
rozumieť tomu, ako nastaviť konštruk-
tívnu spoluprácu s malou spoločnosťou 
bez určitej histórie a veľkou klientskou 
základňou (čo je niečím, s čím bojujú aj 
slovenskí korporáti vo všetkých odvet-
viach). Ak sa to podarí správne uchopiť, 
v mnohých prípadoch môžu byť externé 
inovácie omnoho lacnejšie ako intenzívny 
interný výskum a vývoj. 

Anton Čižmár
Technická Univerzita Košice, Rektor

Mojím snom je vytvoriť úplne nový smer 
v rámci určitého odvetvia, ktorý bude 
slúžiť ľuďom lepšie. 
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Radoslav Vašina 
Stengl Finance 

Verím, že slovenská ekonomika by 
mohla významne benefitovať zo spojenia 
technologicky orientovaných startupov so 
segmentom priemyselnej automatizácie. 
Slovensko by mohlo byť jednou z prvých 
krajín na testovanie a využitie týchto 
nových technológií. Výsledok – produkti-
vita práce aj efektivita výrobného procesu 
by sa mohli úspešne zvýšiť. 

Rasťo Kulich

Vlado Vaculik

Juraj Kavecký 

Matej Ftáčnik

Ivan Štefunko

Google Slovakia 

Connect

 VTP Žilina 

The Spot

Neulogy Ventures 

Väčšina spoločností by mohla využiť 
startupy ako zdroj inovácií a vedomostí o 
tom, ako realizovať lean projekty s plytkou 
krivkou učenia sa. 

Je štát tradičné odvetvie? Naše verejné 
služby potrebujú inovovať (vzdelávanie, 
zdravotníctvo, atď.). Existuje veľké 
množstvo startupov, ktoré pokrývajú 
relevantné oblasti – stačí len nájsť 
spôsob, ako ich implementovať v rámci 
verejného sektora. Viac inovácií v kreatív-
nom priemysle môže podporiť odvetvia, 
ktoré už takmer zanikli. Napríklad, máme 
tu veľa lokálnych firiem, ktoré sa venu-
jú móde – mohlo by to pomôcť oživiť 
odevníctvo.

Tie, v rámci ktorých máme na Slovenku 
ľudí, ktorí majú určité rozhodovacie práva. 
Hlavne IT, strojárstvo, drevársky 
priemysel. 

Automobilový priemysel a turizmus. Ak sa pozriete na tradičné odvetvia na 
Slovensku, potenciál pre inovácie je 
obrovský. V prípade, že budú manažéri 
otvorení novým nápadom, a startupy 
budú chcieť spolupracovať s veľkými 
spoločnosťami, dobré nápady by mohli 
byť implementované existujúcimi firmami 
(z čoho by mohli benefitovať obe strany). 
Vymenujem niekoľko sektorov: automo-
bilový priemysel, zdravotná starostlivosť, 
energetika, nehnuteľnosti alebo aj móda / 
odievanie. 

Juraj Vaculik
AeroMobil

IT bezpečnosť – odvetvie už uznávané 
a globálne rešpektované. Je to stále 
dostatočne veľký globálny trh pre nové 
spoločnosti. 
Doprava. Podľa môjho názoru je dopra-
va „ďalšia veľká vec“. Máme tradíciu v 
strojárstve a dizajne na svetovej úrovni – 
potrebujeme na nej stavať.
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Vybudovať spoločnosť na celý život alebo spoločnosť pre rýchly „exit“? 

Radoslav Vašina 
Stengl Finance 

Vo všeobecnosti verím, že vo väčšine 
prípadov leží predpoklad úspechu v 
dlhodobom úsilí. Finanční a strategickí 
investori potrebujú vidieť istotu v tíme 
a produkte, do ktorých investujú svoje 
peniaze. Táto istota môže byť dosiahnutá 
iba preukázaním odbornosti alebo pred-
chádzajúcej trakcie, ktoré vzápätí zvyšujú 
pravdepodobnosť exit-u. 

Rasťo Kulich
Google Slovakia 

Spoločnosť na celý život s možnosťou 
rýchleho exit-u :)

Anton Zajac
ESET

Obe. Začnite so snom vybudovať 
spoločnosť na celý život a ak je to potreb-
né a odôvodnené, exit-ujte.

Andrej Juris
Západoslovenská distribučná a.s.

Na celý život – aspoň do ďalšej krízy 
stredného veku.

Dominik Orfánus
TREND, Reportér

ŤAŽKÁ OTÁZKA...Povedal by som na celý 
život až do rýchleho exit-u :-)

Andrej Kiska
 Credo Ventures 

Na celý život. Ak sa spoločnosti darí, 
investori si vždy nájdu cestu ako exit-ovať 
bez zásahu do cieľov zakladateľov. Pozrite 
sa napríklad na Avast a Summit Partners. 

Anton Čižmár
Technická Univerzita Košice, Rektor

Rýchly exit s dlhodobou existenciou.

Michal Truban
Websupport

Vytvorte hodnotnú (najlepšie aj ziskovú 
:)) spoločnosť. Budujte firmu pre rýchly 
exit iba so skúsenými partnermi, ktorí už 
vedia, kto bude kupcom ;) 
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Vlado Vaculik

Juraj Kavecký 

Matej Ftáčnik

Ivan Štefunko

Connect

 VTP Žilina 

The Spot

Neulogy Ventures 

Na celý život.

Spoločnosť na celý život.

Závisí to od odvetvia, avšak technológie 
sú viac globálne a konkurencieschopné. 
Niekedy musíte priznať, že nie ste natoľko 
veľkí, aby ste vedeli bojovať s obrami. 

Buďte si istí, že viete, akú hodnotu 
prinášate spoločnosti a kedy môžu byť 
iní ľudia prínosnejší. Budujte spoločnosť 
dokým milujete to, čo robíte. 

Juraj Vaculik
AeroMobil

Ak to ma byť niečo na celý život, budete 
to včas vedieť. Ak nie, rýchlo exit-ujte. 

Michal Meško
Martinus

Spoločnosť na celý život.
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Spoliehať sa na biznis intuíciu alebo fakty? 

Anton Zajac
ESET

Intuícia, potom fakty.

Andrej Juris
Západoslovenská distribučná a.s.

Obe.

Dominik Orfánus
TREND, Reportér

Intuícia

Andrej Kiska
 Credo Ventures 

Intuícia – málokedy je dostupné dosta-
točné množstvo faktov (hlavne v startup 
svete), aby ste zhodnotili situáciu len 
na ich základe. Zozbierajte maximálne 
množstvo faktov, a následne sa pri rozho-
dovaní spoliehajte na intuíciu.

Anton Čižmár
Technická Univerzita Košice, Rektor

Obe.

Michal Truban
Websupport

Kombinácia oboch.

Rasťo Kulich
Google Slovakia 

Dáta podporované intuíciou – ak ju máte 
dobrú a relevantnú (podloženú značnými 
biznis skúsenosťami v konkrétnej oblasti) 

Radoslav Vašina 
Stengl Finance 

Z pohľadu investičného manažéra sa 
najprv pozeráme na fakty. Projekty sa 
sústreďujú na rozličné sektory, a preto 
emócie nie sú vždy výhodou – a to najmä 
v prípadoch, keď seba nepovažujem za 
cieľového zákazníka. 
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Vlado Vaculik

Juraj Kavecký 

Matej Ftáčnik

Ivan Štefunko

Connect

 VTP Žilina 

The Spot 

Neulogy Ventures 

40 % fakty, 60 % intuícia

Biznis intuícia.V tíme by malo byť zastúpené niečo z 
každého. Napriek tomu nechcem ukrývať, 
že som v minulosti mal dobrú intuíciu v 
niekoľkých prípadoch. 

Intuícia podložená trochou faktov :-)

Juraj Vaculik
AeroMobil

Je dobré vedieť fakty v každodennej 
realite. Keď však ide o veľké sny, intuícia 
je presnejšia. 

Michal Meško
Martinus

Obe. Fakty sú často proti inovatívnym 
biznis príležitostiam, ktoré si vyžadujú 
intuíciu a ochotu urobiť krok do prázdna. 
Napriek tomu však môže byť syste-
matické ignorovanie faktov smrteľné pre 
váš biznis alebo hocijakú myšlienku. 
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Byť úspešný lokálne a následne sa snažiť o globálnu expanziu 
alebo mieriť globálne od prvého dňa? 

Anton Zajac
ESET

Môžete mieriť globálne od prvého dňa.

Andrej Juris
Západoslovenská distribučná a.s.

Prvý prístup, a to najmä pre nových účast-
níkov startup scény.

Andrej Kiska
 Credo Ventures 

Je ok overiť si váš produkt najprv lokálne. 
Ak sa však príliš zameriate na lokálny 
úspech, môžete poskytnúť čas na do-
siahnutie globálneho úspechu niekomu 
inému.

Anton Čižmár
Technická Univerzita Košice, Rektor

Záleží to na tom, aký produkt sa chystáte 
ponúkať.

Michal Truban
Websupport

Závisí to od veľkosti trhu, produktu a 
zákazníkov. Ak je to možné, choďte do 
zahraničia čo najskôr.  

Rasťo Kulich
Google Slovakia 

Myslite globálne, začnite lokálne (globálne 
alebo regionálne meradlo je jednou z 
kľúčových konkurenčných výhod).

Radoslav Vašina 
Stengl Finance 

Každý rast potrebuje pevný základ – práve 
preto preferujem lokálny začiatok. Veľkosť 
a potreby lokálneho trhu nie sú zvyčajne 
dostatočné, a preto je ďalším rozumným 
krokom expanzia biznisu do iných krajín.



59

Vlado Vaculik

Juraj Kavecký 

Matej Ftáčnik

Ivan Štefunko

Connect

 VTP Žilina 

The Spot

Neulogy Ventures 

Mierte globálne od prvého dňa.

Dosiahnite lokálny úspech a potom sa 
snažte o globálnu expanziu.

Záleží na odvetví alebo krajine. Avšak 
zvyknem hovoriť, že Slovensko musí byť 
„testovacím trhom“ na najkratšiu možnú 
dobu, pretože je zároveň jedným z naj-
menších relevantných trhov.

Ak to dáva zmysel, otestujte produkt / 
službu lokálne, inak stále mierte globálne.

Juraj Vaculik
AeroMobil

Záleží na odvetví. Niektoré projekty 
môžete škálovať od veľmi malého základu, 
niektoré musia mieriť globálne od prvého 
dňa.

Michal Meško
Martinus

Buďte ambiciózni – najlepšie je, ak viete 
niekoľkokrát znásobiť vami investovanú 
energiu, talent a peniaze (častokrát 
potrebujete vložiť to isté úsilie či už pri 
lokálnom alebo globálnom trhu). Takže 
ak máte viac dobrých nápadov, mieril by 
som vždy globálne. Existujú však typy 
biznisov, kde dáva úplný zmysel otes-
tovať a vylepšiť produkt alebo službu na 
lokálnom trhu a následne rapídne expan-
dovať. Nezabudnite však nasledovať vaše 
srdce – nech je vaša myšlienka akákoľvek 
globálna, pokiaľ nie ste pre ňu zapálení, 
nepôjde to. 

Dominik Orfánus
TREND, Reportér

Zahraničie od prvého dňa. 
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Prečo vytvoriť startup a prečo tak spraviť práve dnes? 

Anton Zajac
ESET

Splňte si váš sen. Zajtra môže byť 
neskoro.

Andrej Juris
Západoslovenská distribučná a.s.

Ste naplno pohltení tým, čomu veríte, 
pracujete dlhé hodiny za neistú odplatu, 
stretávate množstvo zaujímavých a od-
daných ľudí – je tu nejaká lepšia 
alternatíva?

Dominik Orfánus
TREND, Reportér

Pred smrťou ľudia najčastejšie ľutujú veci, 
ktoré v živote nespravili. Ak nebudete 
nasledovať vaše šťastie, vašu myšlienku a 
vášeň, nikdy nebudete vedieť, či to fungu-
je :-) Je to ako pobozkať dievča – neviete 
či vás chce pobozkať, musíte to spraviť a 
uvidíte. 

Andrej Kiska
 Credo Ventures 

Ak chcete byť sám sebe šéfom, urobiť 
svet lepším miestom pre život a mať 
šancu stať sa nesmierne bohatým, nikdy 
nebola lepšia šanca ako dnes. Vytvoriť 
produkt je lacnejšie ako kedykoľvek 
predtým a na financovanie jeho vývoja je 
na Slovensku viac kapitálu ako kedykoľvek 
predtým.

Rasťo Kulich
Google Slovakia 

Zajtra je príliš neskoro.

Radoslav Vašina 
Stengl Finance 

Viesť startup je iné oproti klasickej práci – 
vyžaduje si to plné odhodlanie, odolnosť 
voči zlyhaniam, vôľu získavať nové zruč-
nosti, atď. Ak máte radi pozitívne výzvy, 
vítam vás v svete startupov. V tejto chvíli 
sú možnosti pre získanie investície v 
počiatočnej fáze podnikania, aké tu ešte 
nikdy neboli. Taktiež tu máme zopár 
úspešných startup príbehov, ktoré môžu 
byť dobrým príkladom pre nových startu-
pistov. 
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Vlado Vaculik

Juraj Kavecký 
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Vytvoriť startup vám umožňuje ostať 
dieťaťom. Je to jednoducho len iný typ 
hry.

Iba robíte to, čo vás baví. Prečo nezačať 
rovno dnes?

Ak máte nápady, bola by škoda nezre-
alizovať ich. Prečo dnes? Ekosystém na 
Slovensku je vybudovaný, takže môžete 
získať podporu a porovnávať sa s naj-
lepšími.  

Pre podnikateľa to jednoducho musí byť 
vnútorný hlas. Ešte nikdy predtým tu 
nebola lepšia podporná infraštruktúra pre 
startupy. 

Juraj Vaculik
AeroMobil

Jeden jednoduchý dôvod: Budete mať 
možnosť zmeniť svet!

Michal Meško
Martinus

Pretože žiadna horská dráha vám nedá to 
vzrušenie zo vzostupov a pádov! :)

Michal Truban
Websupport

Je to výborná skúsenosť a život meniaca 
lekcia. 

Anton Čižmár
Technická Univerzita Košice, Rektor

Pretože ľudský mozog bol pre to 
stvorený!
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Anton Zajac Andrej KiskaAndrej Juris Rasťo KulichDominik Orfánus Anton ČižmárMichal Truban

Pivo alebo 
víno? 

Teplé počasie: pivo
Pekná dáma: víno 

Zaleží na 
príležitosti

Pivo Víno so 
štýlom

Bleeee – 
nealkoholické 

nápoje prosím ... 
alebo Mochito :-)

VínoZáleží na jedle :)

Kancelársky mini-
golf alebo stolný 

futbal?

Podvodný lov V skutočnosti 
máme v Credo 
Ventures obe. 

Radšej máme ale 
stolný futbal.

Stolný futbal, 
ideálne s pivom 
položeným vedľa

Stolný 
futbáááál!

Stolný futbal Ani jedno.Stolný futbal

Hranolky alebo 
halušky?

Halušky HaluškyHalušky, veľa 
bryndze, bez 

slaniny

Obavám sa, že to 
bude musieť byť 

ryba a šalát

Haluškyyyyyyy HaluškyHalušky!
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Matej Ftáčnik Ivan Štefunko Michal MeškoVlado VaculikJuraj KaveckýRadoslav Vašina Juraj Vaculik

Pivo alebo 
víno? 

Červené vínoNepijem, 
ale víno

Červené vínoČaj VínoIdeálne suché 
biele víno od 
jedného zo 

slovenských 
výrobcov

Víno. Biele. 
Riesling

Kancelársky mini-
golf alebo stolný 
futbal?

.Stolný futbal FIFA death-match 
na PlayStation

Stolný futbalStolný futbalUrčite stolný 
futbal. A taktiež 

aj nejaké 
stávkovanie :)

.

Hranolky alebo 
halušky?

Ani jedno, 
grilovaná ryba 

alebo steak

Radšej 
ostanem 
hladný :-)

HaluškyHaluškyHaluškyHalušky so 
slaninou a veľkým 

hrnčekom 
plnotučného 

mlieka 

.
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Iný pohľad na 
slovenský startup 
ekosystém7
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Videli sme, že sa toho deje veľa. 

Kde sa to teda odohráva? 
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BrainHouse
www.brainhouse.sk

Bratislava
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Clusterhaus
www.clusterhaus.sk

Bratislava
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Connect
www.connect-network.com

Bratislava
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Eastcubator
www.eastcubator.sk

Košice
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The Spot
www.thespot.sk

Bratislava
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Bo�ting
the startup world

Silný
Tím

14
členov
tímu

1.5 mil € 
získaná finančná podpora

25
startupov

bolo v spote

80+
hodín videa

60+
prednášajúcich

50+
tímov

Finančná podpora až 

1 mil €
6500

účastníkov

420
podujatí

56%
získalo finančnú

podporu

150+
podporených

startupov

8
startupov bolo prijatých

do medzinárodných
akcelerátorov

400
členov spotu

8
národností

67
mentorov

21
partnerov

113
rokov skúseností

Akadémia

Podujatia

Startupy

Ak
ce

ler

átor

Inkubátor

Booster
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VTP Žilina
www.vtpzilina.sk

Žilina
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 1336 študentov zúčastnených počas 

 117 školských týždňov na 

 32 workshopov 

 17 seminárov 

 11 Best Guestov   8 prezentácií 

 2 Startup Weekendy 

 67 biznis nápadov 

 37 vytvorených tímov 

 103 biznis canvas návrhov 

 598 hodín mentoringu 

 44 mentorov 

 5 diskusií  75 podujatiach  

 15 
 ZALOŽENÝCH 
 FIRIEM 

 POVOLANIE PODNIKATEĽ 
 Startup Program Žilinskej univerzity 
 Mentorujeme nových hrdinov od 2010 
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