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Vzdelávací balík pre malé a 
stredné podniky na zvýšenie 
ich inovačných schopností a 

produktivity

Súhrnná správa z výskumu
jún 2021

Tento dokument je stručným zhrnutím záverečnej správy 
z výskumu vypracovanej v rámci intelektuálneho výstupu 1 
“Štúdia o zručnostiach/kompetenciách/znalostiach v oblasti 
riadenia inovácií”.

Projekt EPIC tvorí partnerstvo 7 partnerov (z krajín Maďarsko, Grécko, 
Slovensko, Cyprus, Rumunsko, Portugalsko a Spojené Kráľovstvo). Konzorcium 
projektu EPIC vyvíja komplexný vzdelávací balík určený pre malé a stredné 
podniky na zvýšenie ich inovačných schopností a produktivity, založený na 
základe technickej špecifikácie CEN/TS 16555 1-7 “Inovačný manažment” v 
rámci Európskych štandardov pre stredný/top manažment  vo sfére  inovácií 
v malých a stredných podnikoch ako i všetkých zamestnancov pracujúcich v 
oblasti inovačných projektov alebo procesov.

Tento výskum mal dva ciele: 
- posúdiť kompetencie, zručnosti a vedomosti, ktoré ich zamestnancom 

chýbajú, alebo by sa mali zlepšiť v oblasti riadenia inovácií, aby boli schopní 
realizovať úspešné inovačné projekty; 

- zistiť metódy a parametre (dĺžka, hĺbka, dizajn) školenia, ktoré by bolo 
vhodné a motivujúce pre zamestnancov.

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto 
publikácia [komunikácia] odráža iba názory autora a Komisia nenesie 

zodpovednosť za akékoľvek použitie, ktoré je možné vyvodiť  
z poskytnutých informácií.
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Správa z výskumu pozostáva z 3 častí zodpovedajúcich 3 krokom 
metodológie výskumu: 

1. Osobné rozhovory
2. Kvantitatívny výskum/dotazník 
3. Sekundárny výskum 

Osobné rozhovory
Partnerstvo dosiahlo celkovo 36 rozhovorov s odborníkmi .

Systémy riadenia inovácií
Prevažná väčšina nepoznala 
systematický prístup riadenia 
inovácií - 11 respondentov 
odpovedalo, že normy pozná, 
ale nezískalo o nich hlbšie 
informácie. Okrem toho sa 
zdá, že norma ISO 56000 je 
populárnejšia ako norma CEN/
TS 16555.

Žiadna organizácia nemala zavedený IMS a len 4 respondenti prijali opatrenia 
na riadenie inovácií ako súčasť noriem ISO 9001 a ISO 27001, pod hlavičkou 
výskumu a vývoja a ako súčasť nástrojov projektového riadenia.

Respondenti uviedli širokú škálu procesov na podporu inovácií, od tradičných 
metód, ako sú finančné odmeny, až 
po metódy súvisiace s pracovnou 
mentalitou.
Na záver možno konštatovať, že 
všetci respondenti boli ochotní 
podporovať inovácie, ale väčšine 
chýbali znalosti o základných 
princípoch efektívneho riadenia 
inovácií. 

V 36 prípadoch respondenti jasne 
uviedli interné ľudské zdroje. 

Okrem tých boli uvedené aj iné typy zdrojov vyčlenených na inovácie 
(napr. školenia zamestnancov, oddelenia výskumu a vývoja, externí 
spolupracovníci, a.i.).
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- Komunikácia: manažér pre inovácie by mal byť mostom medzi rôznymi 
tímami organizácie a mal by zabezpečiť, aby informácie v spoločnosti 
kolovali plynule. Manažér by mal byť aj hnacím motorom tým, že bude 
povzbudzovať ostatných zamestnancov k inováciám. A napokon, manažér 
by mal tiež podporovať spoluprácu v rámci organizácie aj mimo nej (napr. 
partnerstvá, vytváranie sietí). 

- Výskumná oblasť:  hľadanie nových možností financovania, stimulov pre 
inovácie, uvedomovanie si nových trendov a predpovedanie budúcich potrieb 
trhu práce.

- Manažérska oblasť: zručnosti pre efektívne riadenie inovačných projektov. 

- Technická oblasť:  testovanie nových produktov, znalosti špecifické pre 
daný sektor, digitálna gramotnosť.

Prekážky súvisiace s týmito faktormi: nedostatok zdrojov a preťaženie prácou; 
nedostatočná transparentnosť a výmena informácií vo vnútri spoločnosti; 
inovácie si vyžadujú viac času ako „tradičná práca“ a sú zložitejšie; problémy 
súvisiace s komunikáciou a rozhodovaním; absencia strategického riadenia 
znalostí; a mentalita manažérov a zamestnancov.

MÄKKÉ (SOCIÁLNE) ZRUČNOSTI
- Kreativita / otvorenosť / netradičné 

myslenie / inovatívne a kritické 
myslenie

- Mentalita podnikateľa

- Flexibilita

- Zvedavosť

- Odvaha / odvážne myslenie

- Komunikačné zručnosti / schopnosť 
počúvať

- Pozitívne myslenie

- Realizmus / sebakritickosť

- Presvedčivosť

- Schopnosti spolupráce

- Manažérske zručnosti: Zručnosti v 
oblasti riadenia ľudských zdrojov

- Riadenie projektov

- Riadenie rizík

TVRDÉ (ODBORNÉ) ZRUČNOSTI
- Digitálna dátová gramotnosť

- Finančná analýza

- Odborná zručnosť písania na 
klávesnici

- IKT zručnosti

- Znalosti a skúsenosti v konkrétnom 
sektore/odvetví
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Kvantitatívny výskum
Dotazník vyplnilo približne 30 zamestnancov v každej krajine. Na dotazník 
odpovedalo spolu 216 účastníkov.

Väčšina respondentov mala ukončené magisterské (46 %) alebo bakalárske 
(31 %) vzdelanie. Najviac zastúpenými odvetviami boli strojárstvo, výroba a 
stavebníctvo (22 %), vzdelávanie (15 %), poradenstvo v oblasti riadenia (11 %) a 
informačné technológie (10 %).

Vo všetkých krajinách okrem Portugalska väčšina respondentov vôbec 
nepoznala systémy riadenia inovácií (62,6 %) alebo ich poznala len čiastočne 
(21 %). Podobne výrazná väčšina respondentov neuplatňuje (75 %) normy 
riadenia inovácií, s výnimkou Spojeného kráľovstva, kde ich čiastočne uplatňuje 
32 %.

Väčšina respondentov sa zhodla na tom, že mäkké a tvrdé zručnosti sú 
rovnako dôležité (približne 115 odpovedí), s výnimkou Portugalska a Spojeného 
kráľovstva, kde sú mäkké zručnosti považované za dôležitejšie ako tvrdé 
zručnosti.  

Niektoré zručnosti sa objavili takmer v každej krajine, ako napríklad: 
komunikácia, inovačné myslenie, vytváranie sietí/riadenie zainteresovaných 
strán, budovanie tímu/riadenie ľudských zdrojov/spolupráca, organizačné 
zručnosti a kreativita.

Niektorí z nich však uviedli aj dôležité tvrdé zručnosti, ako sú znalosti práv 
duševného vlastníctva a inovačných noriem a zručnosti v oblasti IKT. Niektorí 
odpovedali, že potrebujú podporu v oblasti základných teoretických poznatkov 
o koncepcii inovácií.

Pokiaľ ide o metodiku školenia, účastníci sa zhodli na samovzdelávaní a indivi-
duálnom koučovaní/mentoringu.

Čo sa týka štýlu učenia, ktorý by uprednostnili, väčšina by uprednostnila vizuál-
no-slovný štýl učenia (49,8 %), zatiaľ čo hmatovo-motorický by bol na druhom 
mieste z hľadiska preferencií (22 %). 

Sekundárny výskum 
V tejto časti je zhrnutý súčasný stav inovácií v každej partnerskej krajine. Úroveň 
inovácií sa v jednotlivých krajinách výrazne líši v závislosti od ich ekonomickej 
úrovne a právneho rámca pre podnikanie.
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MAĎARSKO - Žiadny osobitný systém riadenia inovácií pre MSP
- Norma CEN/TS 16555 o riadení inovácií (IMS) nie je integrovaná 
- Daňové stimuly a finančné dotácie na výskum a vývoj

SLOVENSKO - Inovácie riadené štátom: malé šance MSP rozvíjať svoj inovačný potenciál 
- K dispozícii je národná inovačná norma
- Daňové stimuly so superodpočtom, schéma pomoci de minimis Portfólio

CYPRUS - Inovácie aj výskum a vývoj sú v MSP z finančných dôvodov zanedbávané 
- Inovácie sa riešia ako súčasť normy ISO 9001:2015, chýba povedomie o 

IMS CEN/TS 16555
- Certifikát inovatívneho podniku vydaný námestníkom cyperského Mi-

nisterstva pre výskum, inovácie a digitálnu politiku, systém daňových 
úľav pre investorov, ktorí investujú do inovácií MSP

SPOJENÉ KRÁĽOV-
STVO

- Vysoké skóre inovácií a inštitucionálnej legitimity IKE Inštitút inovácií 
- CEN/TS 16555 IMS je integrovaný
- MSP majú k dispozícii daňové úľavy na výskum a vývoj, granty Inno-

vate UK Smart, možnosti financovania zo strany UKRI (UK Research 
and Innovation – UK výskum a inovácie): „Business Innovation Greece 
– Podnikateľské inovácie Grécka“, „Digital skills for digital Greece – 
Digitálne zručnosti pre digitálne Grécko“, „Research and innovation 
strategies for smart specialisation-RIS3 – Stratégie výskumu a vývoja 
pre inteligentnú špecializáciu-RIS3“, právny rámec pre schémy štátnej 
pomoci pre strojárske zariadenia a nové nezávislé MSP

GRÉCKO - Systémy riadenia inovácií sa v gréckych MSP nevyužívajú dostatočne
- IMS CEN/TS 16555 nie je integrovaná
- Odvetvové stimuly a motivačné opatrenia ako daňové stimuly a mož-

nosti financovania inovácií v jednotlivých odvetviach   

PORTUGALSKO - Národné inovačné normy zavedené v roku 2007, ktoré viedli k podpore 
inovácií 

- Národná inovačná norma k dispozícii 
- Verejné orgány: Národná inovačná agentúra, IAPME (Agentúra pre kon-

kurencieschopnosť a inovácie), program INTERFACE, COTEC Portugal, 
StartUP Portugal - Národná stratégia pre podnikanie (2016)

RUMUNSKO - Najslabšie výsledky v oblasti inovácií v EÚ 
- Inovácie sa riešia ako súčasť normy ISO 9001:2015, žiadne povedomie o 

IMS CEN/TS 16555
- Schéma pomoci de minimis distribuovaná prostredníctvom „kontrol 

inovácií“
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Závery
Pokiaľ ide o aspekt hodnotenia kompetencií, zručností a vedomostí, ktoré je po-
trebné zlepšiť alebo získať, respondenti zo všetkých úrovní hierarchie dosiahli 
zhodu v otázke rozhodujúcej úlohy mäkkých zručností a ich vplyvu na efektívne 
riadenie inovácií.  Mäkké zručnosti, ktoré boli uvádzané ako najviac požadova-
né, sú: kreativita a kritické myslenie, inovatívne myslenie/otvorené myslenie/
neštandardné myslenie, komunikačné zručnosti - budovanie tímu a manažér-
ske zručnosti ako zručnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov, projektového 
riadenia, riadenia rizík, vytvárania sietí/riadenia zainteresovaných strán.
Je však potrebné zdôrazniť, že manažéri aj zamestnanci vyzdvihli dôležitosť 
tvrdých zručností, ako sú technické zručnosti špecifické pre daný sektor a IKT - 
digitálne zručnosti.

Na základe výsledkov požadovaných schopností, zručností a vedomostí sa 
partnerstvo rozhodlo zaradiť do vzdelávacieho balíka tieto moduly:

1. Úvod a základy inovácií a riadenia inovácií 

2. Kreativita a manažment nápadov 

3. Komunikácia (s osobitným dôrazom na vyjednávanie, tímovú prácu, otvo-
rené inovácie, inovačné partnerstvo a práva duševného vlastníctva) 

4. Inovačné myslenie, dizajnové myslenie, kritické myslenie (s víziou) 

5. Manažment (s osobitným zameraním na riadenie kvality, riadenie rizík, 
riadenie času, riadenie zdrojov a motiváciu) 

6. Digitalizácia

Ďalšie kroky:
- vypracovanie seba-hodnotiacich nástrojov týkajúcich sa jednotlivých mo-

dulov

- vypracovanie šiestich vzdelávacích modulov spolu s príkladmi dobrej praxe 
a skupinovými cvičeniami

- interné testovanie pracovných verzií  všetkých vypracovaných vzdelávacích 
materiálov

...
www: https://epic-project.net/en/home

  facebook: https://www.facebook.com/EPIC-Project-100314881958527


