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Anotácia  
Štúdia predstavuje 2. etapu riešenia výskumnej úlohy Vybrané aspekty podnikania žien. V prvej časti 
štúdie sú prezentované  rodovo členené štatistické údaje (SR, EÚ) za roky 2008 a 2009, resp. zmeny 
počtu podnikateľov (celkom, so zamestnancami a bez zamestnancov) a vybraných relatívnych 
ukazovateľov v krízovom roku 2009 v porovnaní s rokom 2008.  Zdrojom týchto informácií boli údaje 
ŠÚ SR a on-line databáza Štatistického úradu Európskej únie (výsledky výberových zisťovaní 
pracovných síl). V prípade SR sú v štúdií prezentované aj zmeny v štruktúre podnikateľov 
v sektoroch, odvetviach, hlavných triedach zamestnaní a v krajoch (VÚC) SR. Druhá časť štúdie 
obsahuje analýzu výsledkov (sociologického prieskumu) Bleskového Eurobarometra č. 283 
o podnikaní v Európe a mimo nej  z roku 2010 (za rok 2009), a to za SR a EÚ (v rodovom členení). 
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Summary 
The study presents of the second phase of the research project „The Selected Aspects of the Women´s 
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– for the years 2008 and 2009, respectively the changes of the numbers of the entrepreneurs 
(employers + self-employed, entrepreneurs with employees/employers and entrepreneurs without 
employees/self-employed) and selected relative indicators in 2009 year (year of  the global economic 
crisis) compared to 2008 year. The sources of these data were the data of the Statistical Office of the 
Slovak Republic and Eurostat (Statistical Office of the European Union) on-line database (the results 
from the Labour Force Surveys). In case of the SR are presented also the changes of entrepreneur´s 
structure in economic sectors, branches, major groups of occupations and in counties (regions) in 
study.  The second  one contains of the secondary analysis of the results of the empirical research  
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ÚVOD   
 

V tejto – druhej etape výskumného projektu sme sa zamerali jednak na pokračovanie 
štatistického monitoringu podnikania (samozamestnania) mužov a žien v Slovenskej republike 
(SR) a v štátoch Európskej únie (EÚ), jednak na prezentovanie zaujímavých výsledkov 
Bleskového Eurobarometra č. 283 o podnikaní v Európe a mimo nej, ktorého zadávateľom 
bola Európska komisia (EK).  
 
Štatistická analýza výsledkov výberových zisťovaní pracovných síl týkajúca sa podnikateľov 
(pre ktorých je podnikanie ich hlavným „zamestnaním“) je v tomto prípade osobitne 
zaujímavá a prospešná, pretože sa týka predovšetkým roku 2009, kedy ekonomická kríza už  
naplno prepukla nielen vo svete,  ale aj v EÚ a  na Slovensku.  V tomto kontexte je osobitne 
významnou najmä analýza zmien v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008. Analýza sa týka tak 
zmien absolútneho počtu podnikateľov, ako aj  zmien  vybraných relatívnych ukazovateľov 
týkajúcich sa podnikateľov (podnikateľov celkom a z toho podnikateľov so zamestnancami - 
zamestnávateľov a podnikateľov bez zamestnancov - samostatne zárobkovo činných osôb), 
a to aj v rodovom členení. Nemenej zaujímavé sú výsledky sekundárnej analýzy  empirického 
prieskumu o podnikaní v SR a v EÚ, ktorých primárnym zdrojom boli výsledky (údaje) vyššie 
uvedeného Bleskového Eurobarometra č. 283.  
 
Štúdia pozostáva z dvoch kapitol. Súčasťou štúdie sú aj pomerne rozsiahle závery, množstvo  
zaujímavých príloh a prehľad literatúry. 
 
Prvá kapitola obsahuje štatistický monitoring podnikania (samozamestnania) žien a mužov 
v SR a v EÚ (EÚ-27), a to najmä za roky 2008 a 2009. Zameriava sa predovšetkým na zmeny 
počtu podnikateľov  a  niektorých ďalších ukazovateľov v roku 2009 v porovnaní s rokom 
2008. V prípade EÚ obsahuje (na rozdiel od 1. etapy štúdie) nielen štatistický monitoring 
týkajúci sa podnikateľov celkom, ale aj štatistický monitoring podnikateľov so zamestnancami 
(zamestnávateľov) a podnikateľov bez zamestnancov (samostatne zárobkovo činných osôb), 
a to aj  v rodovom členení.  
 
Je potrebné upozorniť, že  táto časť  štúdie (podobne ako štúdia z roku 2009) sa  vo svojej 
prvej časti primárne venuje štatistickému monitoringu (zo zdrojov Štatistického úradu 
EÚ/Eurostatu a Štatistického úradu SR/ŠÚ SR) z oblasti podnikania mužov a žien v SR a EÚ 
(EÚ-27), ktorých zdrojom sú výberové zisťovania pracovných síl (VZPS). Neobsahuje, teda, 
informácie o príčinách, negatívnych faktoroch, aktivitách (či pasivite) a pod., ktoré spôsobili, 
že situácia je "taká aká je" ("taká" alebo "onaká").   
 
Druhá kapitola štúdie obsahuje sekundárnu analýzu výsledkov empirického prieskumu 
Bleskového Eurobarometra č. 283, týkajúceho sa SR a EÚ (EÚ-27) ako celok. Dôvodom 
takéhoto prístupu je, že štúdia EÚ, pojednávajúca o výsledkoch tohto Eurobarometra, 
obsahuje v rodovom členení len údaje za EÚ ako celok. Vzhľadom na to, že táto štúdia má 
ambíciu neobmedziť sa, v každom prípade, len na rodový aspekt podnikania, je do tejto časti 
štúdie zaradená aj  analýza (autorky štúdie) týkajúca sa porovnania výsledkov prieskumu za 
SR a za EÚ (EÚ-27) ako celok. V prípade EÚ však táto časť štúdie obsahuje aj porovnanie 
výsledkov prieskumu týkajúcich sa mužov (respondentov) EÚ a žien (respondentiek) EÚ.  
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1.  PODNIKATELIA V SR A EÚ V  "ZRKADLE"  ŠTATISTIKY 
(2008, 2009) 

 
Táto kapitola  sa venuje pokračovaniu štatistického monitoringu podnikateľov a podnikateliek 
v SR a v EÚ (EÚ-27), a to najmä zmenám ich počtu v krízovom roku 2009 v porovnaní 
s rokom 2008. Ide o informácie, ktoré na Slovensku v takejto šírke dlhé roky absentovali. 
Vzhľadom na to, že projekt končí, rozhodla sa autorka tejto štúdie pre prezentáciu pomerne 
rozsiahleho množstva informácií, ktoré by mali napomôcť vytvoriť si reálnejší obraz 
o štatistickej stránke podnikania (a teda nielen  podnikania žien) na Slovensku (na ktoré je 
prednostne zameraná), ale aj v EÚ. Okrem bežných ukazovateľov (o ich počte, zmene ich 
počtu, štruktúre, podiele žien z podnikateľov a pod.) sú tu prezentované aj také (nové) 
ukazovatele, akými sú miery podnikania (samozamestnania) z obyvateľstva (obdoba miery 
zamestnanosti) a z ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Je tu prezentovaný aj ukazovateľ 
podielu podnikateľov z pracujúcich. Tieto ukazovatele nám umožňujú nielen porovnávanie 
úrovne podnikania (samozamestnania) v rámci krajov (vyšších územných celkov) SR, ale aj 
medzinárodné porovnávanie (s EÚ), a to najmä preto, že vychádzajú z rovnakej metodiky 
zberu a spracovania  prvotných údajov, ktoré sa používajú na ich konštrukciu.  
 
V prílohe sú prezentované, okrem množstva tabuliek a grafov, týkajúcich sa najmä 
monitorovania podnikateľov a podnikateliek, aj ukazovatele monitorujúce rodovú segregáciu 
ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAO) - tzv. indexy segregácie (segregačné indexy). Pre 
tento typ segregačného indexu (z EAO) sme sa rozhodli jednak preto, že segregačné indexy  (v 
našom prípade indexy dissimilarity/ID) zamerané len na podnikateľov nie je možné z dôvodov 
metodiky konštrukcie tohto ukazovateľa (predpokladov na jeho použitie) použiť a jednak 
preto, že tak samotný ID z EAO, ako aj údaje potrebné na jeho výpočet (prezentované 
tabuľkovou formou), poskytujú širší obraz, a teda nielen obraz o štruktúre podnikateľov na 
Slovensku, ale aj o štruktúre ekonomicky aktívneho obyvateľstva (ktorého súčasťou sú aj 
podnikatelia) v SR v roku 1994, 2000, 2008 a 2009, a to v rodovom členení.  
 
Zdrojom štatistických informácií pre tvorbu tabuliek boli výsledky VZPS ŠÚ SR a Eurostatu. 
Aj keď sa údaje 1. časti kapitoly č. 1 zameranej na podnikateľov SR, týkajú podnikateľov vo 
veku 15-74 rokov a údaje  2. časti zas podnikateľov EÚ vo veku 15+, túto skutočnosť 
nepokladáme za skutočnú prekážku ich vzájomného porovnávania, pretože v prípade 
podnikateľov SR je počet podnikateľ oboch týchto vekových skupín praktický identický (rozvoj 
podnikania v SR totiž prebiehal neskôr ako vo vyspelých európskych krajinách EÚ). Takýto 
prístup nám umožňuje porovnávať údaje o podnikateľoch  na Slovensku v rokoch 2008 a 2009 
so stavom  v predchádzajúcich obdobiach, ktoré boli predmetom monitoringu  1. etapy tejto 
výskumnej úlohy (v štúdii z roku 2009). Z tých istých dôvodov, v prípade EÚ, v prílohách 
prezentujeme aj údaje za rok 2000, pretože v predchádzajúcej štúdii sme monitorovali aj 
podnikateľov EÚ vo veku 15-74 rokov (aj za rok 2000). Ich počty (vo veku 15-74) totiž nie sú 
(na rozdiel od SR) v prípade väčšiny štátov EÚ identické s podnikateľmi vo veku 15 +. 
V prípade EÚ tak získame pohľad aj na početnosť podnikateľov (tentoraz aj podnikateľov so 
zamestnancami a bez zamestnancov) v EÚ aj za obdobie pred svetovou hospodárskou krízou.  
 
Sme presvedčení, že informácie obsiahnuté v tejto štúdii nadobúdajú na význame práve 
v súčasnosti - v čase hospodárskej krízy, kedy narastajú diskusie o podpore podnikania na 
Slovensku. Domnievame sa, že aj tieto informácie môžu byť jedným z podkladov pre takéto 
diskusie, a teda nielen jedným z podkladov pre diskusie o rodovej dimenzii v oblasti 
podnikania na Slovensku. To je, okrem iného, jeden z hlavných dôvodov tak rozsiahleho 
množstva tabuliek, ktoré sú súčasťou tejto časti štúdie (a štúdie ako celok). 
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1.1. Podnikatelia v SR (15-74) v „zrkadle“ slovenskej  štatistiky – 2008,2009 
 
 
V tejto časti sú prezentované  údaje o počte a vývoji podnikateľov a podnikateliek 1  v SR za 
roky 2008 a 2009.  Venuje sa  najmä zmenám počtu podnikateľov a podnikateliek  v krízovom 
roku 2009 v porovnaní s rokom 2008, a to v členení podľa ekonomických sektorov, odvetví, 
hlavných tried zamestnaní a krajov (VÚC) SR. Všetky tu prezentované údaje (vrátane 
ukazovateľov) sú uvedené aj  v rodovom členení (osobitne za mužov a osobitne za ženy). 2 
 
1.1.1.  Podnikatelia v SR  ako celok – 2008 a 2009 
 
Počet podnikateľov v roku 2008 a 2009 a zmeny ich počtu v roku 2009 v porovnaní s rokom 
2008 dokumentuje nasledujúca tabuľka. 

  
Tabuľka č. 1 

 
Podnikatelia v SR (15-74) v rokoch 2008 a 2009 

 

Typ podnik. 

Počet podnikateľov v SR v tis. osobách 

 
Zmena počtu podnikateľov v roku 2009 

oproti roku 2008 v 
 

2008 2009 v tisíc osobách prírastok v % 
 
M+Ž 

 
Muži 

 
Ženy 

 
M+Ž 
 

 
Muži 

 
Ženy 

 
M+Ž 
 

 
Muži 

 
Ženy 

 
M+Ž 
 

 
Muži 

 
Ženy 

 
Podn. celkom 
(PsoZ + PbezZ) 
 

332,0 250,1 81,9 367,4 268,1 99,3 35,4 18,0 17,4 10,7 7,2 21,2 

 
PsoZ 
 

77,9 59,7 18,2 81,1 61,5 19,6 3,2 1,8 1,4 4,1 3,0 7,7 

 
PbezZ 
 

254,1 190,4 63,7 286,4 206,6 79,8 32,3 16,2 16,1 12,7 8,5 25,3 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) 2010  (z VZPS, ročné  
             priemery). 
 
Poznámky: 

× M = muži; Ž = ženy 
× PsoZ = podnikatelia so zamestnancami; PbezZ = podnikatelia bez zamestnancov 
 
Z tabuľky č. 1 vyplýva, že napriek kríze celkový počet podnikateľov v SR v roku 2009 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom (2008) stúpol, a to o 35,4 tisíc osôb, čo predstavuje ich 

                                                 
1 Za podnikateľa je podľa VZPS považovaný spoločník firmy, živnostník, samostatne hospodáriaci roľník a 
slobodné povolanie. Monitoring prezentovaný v tejto štúdii sa týka podnikateľov, pre ktorých je podnikanie ich 
hlavným zamestnaním. Podnikateľ, aj keď má viac firiem, je vo VZPS uvedený len raz (ako samozamestnaný). 
2 Základné pojmy z oblasti podnikania ako aj popis niektorých ukazovateľov štatistického  výberového zisťovania 
pracovných síl (VZPS) a ukazovateľov miery podnikania boli prezentované v rámci 1. etapy tejto výskumnej 
úlohy. Sú uvedené v štúdii Barošová,M.: Vybrané aspekty podnikania žien (Základné štatistické trendy 
podnikania žien), IVPR, 2009. Štúdia je prezentovaná na nasledujúcej webovej stránke IVPR: 
http://www.ivpr.gov.sk/texty/File/vyskum/2009/Barosova/Vybrane_aspekty.pdf 
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prírastok o 10,7 %. Prírastok podnikateľov 2009/2008 o 35,4 tis. osôb bol od roku 19953 
druhým najvyšším absolútnym prírastkom. Najvyšší absolútny prírastok počtu podnikateľov 
od roku 1995 predstavoval 48,8 tis. osôb -  stalo sa tak v roku 2004 v porovnaní s rokom 
2003.4 
 
Na prírastku celkového počtu podnikateľov 2009/2008 o 35,4 tis. sa najviac podieľali 
podnikatelia bez zamestnancov 5 (32,3 tis.). Prírastok počtu podnikateľov bez zamestnancov 
v roku 2009 oproti roku 2008 bol od roku 1995 druhým najvyšším prírastkom počtu 
podnikateľov bez zamestnancov. Najvyšší prírastok podnikateľov v bežnom roku oproti 
predchádzajúcemu roku (od roku 1995) sme zaznamenali tiež v roku 2004 (prírastok 
2004/2003 = 37 tis.). Tretí najvyšší prírastok bol v roku 2008 (prírastok 2008/2007 = 26,4 
tis.).  
 
Prírastok podnikateľov bez zamestnancov v roku 2009 oproti roku 2008 tvoril až 91,2 % 
z absolútneho prírastku celkového počtu podnikateľov. Je to vyšší prírastok ako bol prírastok 
v roku 2008 oproti 2007, kedy celkový počet podnikateľov vzrástol o 30,6 tis. (Na tomto 
prírastku sa podieľalo 4,4 tis. podnikateľov so zamestnancami a 26,2 tis. podnikateľov bez 
zamestnancov.) V tomto prípade (2008 oproti 2007) prírastok počtu podnikateľov bez 
zamestnancov tvoril 86,3 % z celkového prírastku počtu podnikateľov. Z uvedeného vyplýva, 
že podiel podnikateľov bez zamestnancov na prírastku celkového počtu podnikateľov v roku 
2009 oproti roku 2008 (91,2 %) bol o 4,9 percentuálnych bodov (p. b.) vyšší ako to bolo 
v prípade podielu prírastku počtu podnikateľov bez zamestnancov na celkovom počte 
podnikateľov v roku 2008 oproti roku 2007. Bol dokonca vyšší aj ako tomu bolo v roku 2004 
(v porovnaní s rokom 2003), kedy sme v tomto roku zaznamenali nielen najvyšší prírastok 
celkového počtu podnikateľov (48,8 tis.) od roku 1995, ale aj najvyšší prírastok počtu 
podnikateľov bez zamestnancov (37 tis.) od roku 1995. V tomto prípade (2004) sa na 
prírastku počtu podnikateľov  podieľali podnikatelia bez zamestnancov 75,8 %.    
 
Tabuľka č. 1 je dôkazom toho, že v roku 2009 vzrástol (v porovnaní s rokom 2008) aj počet 
podnikateľov so zamestnancami, a to o 3,2 tis. osôb, čo predstavuje prírastok 2009/2008 o 4,1 
%. Tento prírastok je však od roku 1995 až 6. najvyšším prírastkom v bežnom roku oproti 
predchádzajúcemu roku. Najvyšší prírastok počtu podnikateľov so zamestnancami sme za 
uvedené obdobie zaznamenali tiež v roku 2004 (2004/2003 = 11,7 tis.). Prírastok v roku 
2008/2007 bol tiež o niečo vyšší (o 1,2 tis.) – predstavoval 4,4 tis. podnikateľov so 
zamestnancami. Ide teda o  odlišnú situáciu ako tomu bolo v prípade prírastku podnikateľov 
bez zamestnancov, ktorí zaznamenali vyšší prírastok v roku 2009 ako v roku 2008 (v 
porovnaní s predchádzajúcim rokom). Dá sa predpokladať, že v tomto prípade mala na nižší 
prírastok počtu podnikateľov so zamestnancami v roku 2009 ako v roku 2008 vplyv svetová 
hospodárska kríza, ktorá sa v roku 2009 už naplno rozvinula aj v našej krajine.   
 
Na prírastku celkového počtu podnikateľov v roku 2009 (oproti roku 2008), sa v tomto 
prípade, podieľal približne rovnaký počet mužov (18,0 tis.) ako žien (17,4 tis.).  Zatiaľ čo 
u žien to bol od roku 1995 najvyšší prírastok, u mužov to bol 4. najvyšší prírastok 6 od roku 
1995.  
                                                 
3 Informácie o vývoji počtu podnikateľov za obdobie rokov 1994-2008 pochádzajú z už uvedenej štúdie autorky 
o vybraných aspektoch podnikania žien , ktorá tvorila 1. etapu výskumnej úlohy. 
4 Podľa informácií z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Vyhodnotenie aktívnej politiky trhu práce) 
bolo prostredníctvom  poskytnutia príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť (podľa § 49 zákona č. 5/2004 Z. 
z. o službách zamestnanosti) umiestnených na samostatnú zárobkovú činnosť v SR v roku 2009 12 870 
uchádzačov o zamestnanie (z toho bolo 4 617 žien). 
5 Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) bez zamestnancov. 
6 Najvyšší prírastok u mužov sme zaznamenali v roku 2004 (38,3 tis.). 
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Na prírastku  podnikateľov so zamestnancami v roku 2009 (3,2 tis.) sa podieľali muži 56,25 
% (1,8 tis.) a ženy 43,75 % (1,4 tis.). U mužov bol  prírastok v roku 2009 nižší ako tomu bolo 
v roku 2008, kedy nadobudol hodnotu 6,5 tis. podnikateľov. U žien, naopak, bol prírastok  
v roku 2009 vyšší ako tomu bolo v roku 2008, kedy počet podnikateliek so zamestnancami 
klesol v porovnaní s predchádzajúcim rokom (2007) o 2,2 tis. podnikateliek. Zatiaľ čo od 
roku 1995 to bol u mužov 7. najvyšší prírastok7, u žien to bol 6. najvyšší prírastok.8  
 
Na prírastku podnikateľov bez zamestnancov v roku 2009 (32,3 tis.) sa podieľali takmer 
rovnakým počtom muži (16,2 tis.) ako aj ženy (16,1 tis.) Prírastok u mužov bol v roku 2009 
o niečo nižší ako tomu bolo v roku 2008, kedy nadobudol hodnotu 16,5 tis. podnikateľov. 
U žien, naopak, bol prírastok v roku 2009 vyšší ako tomu bolo v roku 2008, kedy prírastok  
počtu podnikateliek bez zamestnancov nadobudol hodnotu  9,6 tis. podnikateliek. Zatiaľ čo od 
roku 1995 to bol u mužov 3. najvyšší prírastok9, u žien to bol, dokonca doteraz najvyšší 
prírastok. 
 
Údaje o podiele  podnikateľov bez zamestnancov  na celkovom počte podnikateľov, ako aj   
 zmena tohto podielu v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 sú prezentované v tabuľke č. 2.10 
 
Tabuľka č. 2 

 
Podiel podnikateľov bez zamestnancov (PbezZ, 15-74) z celkového počtu podnikateľov (15-74) v % 

a zmena ich podielu v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 v p. b.  
 

Typ podnikateľov 
 

 
Podiel PbezZ z celkového počtu 

podnikateľov v % 
 

Prírastok  podielu  PbezZ   
v r. 2009 oproti r. 2008 

v p. b. 
2008 2009 

 
Podnikatelia celkom (Muži + Ženy) 76,5 78,0 1,5 
 
Podnikatelia celkom – Muži 76,1 77,1 1,0 
 
Podnikatelia celkom – Ženy 
 

77,8 80,4 2,6 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov  ŠÚ SR, 2010  (z VZPS, ročné priemery). 
 
Rast podielu podnikateľov bez zamestnancov na celkovom počte podnikateľov  pokračoval aj 
v roku 2009. Dokonca, v roku 2009 bol tento podiel najvyšší od roku 1994, a to tak  čo sa týka 
ich podielu z celkového počtu podnikateľov (muži + ženy), ako aj   podielu  z  celkového 
počtu podnikateľov - mužov a z celkového počtu podnikateliek.    
 
Podiel podnikateľov bez zamestnancov v roku 2009 (78 %) bol, dokonca, 4. najvyšším 
podielom v roku 2009 v krajinách EÚ.11 Najnižší podiel podnikateľov bez zamestnancov na 
celkovom počte podnikateľov v SR bol v roku 1997 (63,0 %). V roku 1994 (1. roku 
monitoringu) nadobudol hodnotu 69,3 %. 

                                                 
7 Najvyšší prírastok u PsoZ – mužov sme zaznamenali v  roku 2004 (9,6 tis.). 
8  Najvyšší prírastok u PsoZ – žien  sme zaznamenali v  roku 2003 (3,3 tis.). 
9 Najvyšší prírastok u PbezZ – mužov sme zaznamenali v  roku 2004 (28,8 tis.). 
10 Podiel PbezZ na celk. počte podnikateľov (aj v rodovom členení) je prezentovaný v prílohe č. 1  (graf č. 1). 
11 Viac o porovnaní SR a ostatných krajinách EÚ je uvedené v časti týkajúcej sa štatistického  monitoringu 
podnikateľov v krajinách EÚ.  
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Na margo rastu počtu samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) a samozamestnaných 
(podnikateľov) Peter Harvan a Gabriel Machlica uvádzajú nasledovné (Harvan, Machlica 
2010): „Existuje viacero faktorov, ktoré zvyšujú atraktivitu samozamestnania v SR.  
 

· SZČO má v porovnaní so závislou činnosťou relatívne nižšiu daňovú a odvodovú záťaž. 
Samozamestnaní si môžu v rámci paušálnych výdavkov znížiť daňový základ o 40 % a odvodové 
zaťaženie je nižšie. Navyše v súčasnosti pri založení živnosti platí ročné oslobodenie od platenia 
sociálnych odvodov.  

· Legislatíva ochrany zamestnanosti závislej činnosti (Zákonník práce) je oveľa striktnejšia ako 
legislatívna regulácia vzniku a využívania pracovníka na živnosti. Zamestnávatelia sú tak 
motivovaní skôr najímať pracovníkov cez zmluvy so SZČO, aby si zabezpečili relatívnu 
flexibilitu a nižšie náklady pri výkyvoch dopytu.  

· Atraktivita samozamestnania je podporená dotáciami, ktorú osoby získajú ak si založia 
podnikateľskú živnosť, v ktorej budú podnikať minimálne dva roky a boli predtým evidovaní na 
úrade práce ako uchádzači o zamestnanie aspoň tri mesiace. Podiel dotácii na založenie 
podnikania na celkových výdavkoch na aktívnych politikách trhu práce bol trikrát vyšší než je 
priemer EÚ.“ 

 
Peter Harvan a Gabriel Machlica vo svojom príspevku ďalej uvádzajú: „Rastúci počet 
živnostníkov bez zamestnancov naznačuje, že skôr ako podnikateľské motívy atraktívnosť  finančného 
zvýhodnenia SZČO môže byť dôležitým faktorom za výraznejším prechodom zamestnancov na 
živnosti“. Podľa ich názoru „rastúci podiel SZČO na celkovej zamestnanosti navyše vedie  k nižším 
daňovým a odvodovým príjmom. Z hľadiska fiškálnej politiky môže byť preto vhodné zvážiť existenciu 
deformácií finančne zvýhodňujúcich zakladanie SZČO pre nepodnikateľské motívy.“    
 
Zaujímavé je, že u podnikateliek bol podiel podnikateliek bez zamestnancov na celkovom 
počte podnikateliek, tak v roku 2008 (77,8 %), ako aj v roku 2009 (80,4 %) vyšší ako tomu 
bolo u podnikateľov - mužov. U mužov predstavoval podiel podnikateľov bez zamestnancov 
na  ich celkovom počte v roku 2008 76,1 % a v roku 2009 77,1 %.  Z uvedeného je zrejme, že 
tak u mužov, ako aj u žien došlo v krízovom roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 k zvýšeniu 
podielov podnikateľov bez zamestnancov na celkovom počte podnikateľov. Tieto boli, 
dokonca u mužov, aj u žien najvyššie od roku 1994. 
 
Podiel žien z podnikateľov  dokumentuje nasledujúca tabuľka.  
 
Tabuľka č. 3 

 
Podiel žien z podnikateľov (15-74) v SR v roku 2008 a 2009 v % 

 a zmena ich  podielu v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 v p. b.  
 

 
Typ podnikateľov 

 

 
Podiel žien z podnikateľov v % 

 

Prírastok podielu žien  
v r. 2009 oproti r. 2008 

v p. b. 2008 2009 
 
Podnikatelia celkom (PsoZ + PbezZ)  24,7 27,0 2,3 
 
Podnikatelia so zamestnancami 23,4 24,2 0,8 
 
Podnikatelia bez zamestnancov 
 

25,1 27,9 2,8 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov  ŠÚ SR, 2010  (z VZPS, ročné priemery). 
 
Podiel žien na celkovom počte podnikateľov  (muži + ženy) v roku 2009 (27,0 %) bol od roku 
1995 najvyšším z nich. Zaujímavé je, že sa tak stalo práve v krízovom roku 2009. Avšak aj 
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napriek zvýšeniu tohto podielu žien v roku 2009 je to stále veľmi nízky podiel žien na 
celkovom počte podnikateľov.  
 
Podiel žien na podnikateľoch so zamestnancami (muži + ženy) v roku 2009 (24,2 %) je síce 
vyšší ako tomu bolo v roku 2008 (23,4 %), napriek tomu ale patrí medzi najnižšie podiely od 
roku 1994. Čo sa týka jeho výšky od roku 1994, môžeme ho zaradiť až na 13. miesto. 
Najvyšší podiel žien  na  podnikateľoch so zamestnancami  bol v roku 2001 (29,3 %).  
 
Podiel žien na podnikateľoch bez zamestnancov (muži + ženy) v roku 2009 (27,9 %) je nielen 
vyšší ako v roku 2008 (25,1 %), ale je, dokonca, najvyšším podielom žien na  podnikateľoch 
bez zamestnancov od roku 1994.  
 
Informácie o miere podnikania (samozamestnania) podnikateľov z ekonomicky aktívneho 
obyvateľstva (15 +) v rokoch 2008 a 2009 sú prezentované v nasledujúcej tabuľke.  
 
Tabuľka č. 4 

 
Miera podnikania/samozamestnania podnikateľov z EAO (15 +) v SR v %, 2008 a 2009 

 

Typ podnik. 

 
Miera podnikania  (MP) v % 

 
Prírastok/úbytok MP  v r. 
2009 oproti r. 2008 v p. b.  

2008 2009 
 

M+Ž 
 

Muži Ženy M+Ž Muži Ženy M+Ž Muži Ženy 

Spolu 
(PsoZ+PbezZ) 12,3 16,8 6,8 13,7 17,9 8,3 1,4 1,1 1,5 

 
PsoZ 2,9 4,0 1,5 3,0 4,1 1,6 0,1 0,1 0,1 

 
PbezZ 
 

9,5 12,8 5,3 10,7 13,8 6,7 1,2 1,0 1,4 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov  ŠÚ SR  a Eurostatu  (Štatistického úradu EÚ), 2010 (z VZPS,  
             ročné priemery).  
 
Poznámky:  
- EAO = ekonomicky aktívne obyvateľstvo (15 +);  p. b. = percentuálny bod 
- EAO =  zamestnanci  + samozamestnaní12  +  nezamestnaní 
- V tomto prípade je  možné vypočítať mieru podnikania aj z podnikateľov vo veku 15-74, lebo ich 

počet bol v r. 2008 a 2009 v SR identický s počtom podnikateľov vo veku 15 +. 
- MP z EAO (15 +)  v %  =  (počet podnikateľov 15 + /  počet EAO 15 +) x 100   
 
V krízovom roku 2009 vzrástla v porovnaní s rokom 2008 aj miera podnikania z EAO 
podnikateľov celkom (15 +, muži + ženy), a to o 1,4 p. b (2008 = 12,3 %, 2009 = 13,7 %). 
Miera podnikania z EAO v roku 2009 je súčasne od roku 1994 najvyššou mierou  
podnikania z EAO (tento ukazovateľ sme prezentovali ako novo konštruovaný v štúdii z 
roku 2009). V prípade podnikateľov celkom (15 +) – mužov  predstavovala táto miera v roku 
2009  (17,9 %) viac ako dvojnásobok miery  podnikania z EAO u žien 15 + (8,3 %).  
 
Zatiaľ čo miera podnikania z EAO podnikateľov so zamestnancami  (15 +, muži + ženy) 
stúpla v roku 2009 len o 0,1 p. b. (z 2,9 % v roku 2008 na 3,0 % v roku 2009), miera 

                                                 
12  Samozamestnaní  =  podnikatelia   +   vypomáhajúci  (neplatení) členovia domácností podnikateľov. 
Podnikatelia  =  PsoZ   +  PbezZ 



 14 

podnikania podnikateľov bez zamestnancov z EAO (15 +, muži + ženy) stúpla o niečo viac – 
o 1,2 p. b. (z 9,5 % v roku 2008 na 10,7 % v roku 2009). Tak miera podnikania podnikateľov 
so zamestnancami z EAO (15 +, muži + ženy), ako aj miera podnikania bez zamestnancov 
z EAO (15 +, muži + ženy) boli najvyššími mierami podnikania z EAO (15 +, muži + ženy) 
od roku 1994. 
 
Miera podnikania z EAO podnikateľov so zamestnancami (15 +) - mužov (4,1 %) 
predstavovala  v roku 2009 približne 2,5  – násobok  miery podnikania z EAO u žien 15 + 
(1,6 %). V porovnaní s rokom 2008 vzrástla (aj keď len nepatrne) o identický p. b. tak 
u mužov  ako aj u žien (o 0,1 p. b.).  
 
Miera podnikania z EAO podnikateľov bez zamestnancov (15 +) - mužov predstavovala  
v roku 2009 (13,8 %)  približne 2  – násobok  miery podnikania z EAO u žien 15 + (6,7 %). 
V porovnaní s rokom 2008 vzrástla viac u žien  (o 1,4 p. b.) ako  u mužov (o 1 p. b.).  
 
Tabuľka č. 5 obsahuje novo konštruovaný ukazovateľ, ktorým je miera podnikania 
(samozamestnania) z obyvateľstva (15 +), a to pre roky 2008 a  2009. Je založená na 
podobnom princípe ako miera zamestnanosti (15 +). 13  Nadobúda nižšie hodnoty ako miera 
podnikania z EAO (menovateľ zlomku - počet obyvateľov je vyšší ako počet EAO).  
 
Tabuľka č. 5 

 
Miera podnikania/samozamestnania podnikateľov z obyvateľstva (15+) v SR v %, 2008,2009 

 

Typ podnik. 

 
Miera podnikania  (MP) v % 

 
Prírastok/úbytok MP  v r. 
2009 oproti r. 2008 v p. b. 

2008 2009 
 

M+Ž 
 

Muži Ženy M+Ž Muži Ženy M+Ž Muži Ženy 

Spolu 
(PsoZ+PbezZ) 7,3 11,5 3,5 8,0 12,2 4,2 0,7 0,7 0,7 

 
PsoZ 1,7 2,7 0,8 1,8 2,8 0,8 0,1 0,1 0,0 
 
PbezZ 
 

5,6 8,7 2,7 6,3 9,4 3,4 0,7 0,7 0,7 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov  ŠÚ SR  a Eurostatu  (ŠÚ EÚ), 2010 (z VZPS, ročné  
            priemery).  
 
Poznámky:  
- p. b. = percentuálny bod 
- V tomto prípade je  možné vypočítať mieru podnikania aj z podnikateľov vo veku 15-74, lebo ich 

počet bol v r. 2008 a 2009 v SR identický s počtom podnikateľov vo veku 15 +. 
- MP z obyvateľstva (15 +) v %  =  (počet podnikateľov  15 + / počet obyvateľov 15 +) x 100. 
 
Aj miera podnikania z obyvateľstva (15 +, muži + ženy) bola v krízovom  roku 2009 (8,0 %) 
vyššia (o 0,7 p. b.) ako miera podnikania z obyvateľstva (15 +, muži + ženy) v roku 2008 (7,3 
%).  
                                                 
13 Miera zamestnanosti 15+   =   (Počet pracujúcich  15+  /  Počet obyvateľov 15+) x 100; 
 Pracujúci   =   zamestnanci   +   samozamestnaní; 
 Samozamestnaní   =   podnikatelia   +    vypomáhajúci/ neplatení členovia domácnosti podnikateľov; 
Podnikatelia   =   PsoZ   +   PbezZ. 
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V prípade podnikateľov celkom (15 +) – mužov  predstavovala táto miera v roku 2009 (12,2 
%) takmer 3-násobok miery podnikania u žien 15 + (4,2 %). V porovnaní s predchádzajúcim 
rokom to znamenalo tak u mužov ako aj u žien prírastok o 0,7 p. b.  
 
Len o 0,1 p. b. stúpla v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 miera podnikania 
(z obyvateľstva)  podnikateľov so zamestnancami  (15 +, muži + ženy). Zatiaľ čo v roku 2008 
nadobudla hodnotu 1,7 %, v roku 2009 to bolo 1,8 %.  Inak to bolo s mierou podnikania (z 
obyvateľstva) podnikateľov bez zamestnancov (15 +, muži + ženy), kedy  jej prírastok bol 0,7 
p. b. Z uvedeného je zrejme, že na celkovej miere podnikania (z obyvateľstva) podnikateľov 
celkom sa rozhodujúcou mierou podieľali podnikatelia bez zamestnancov.  
 
Miera podnikania (z obyvateľstva) podnikateľov so zamestnancami (15 +) - mužov  v roku 
2009 (2,8 %) predstavovala viac ako 3 – násobok  miery podnikania  (z obyvateľstva) u žien 
(0,8 %). V porovnaní s rokom 2008 vzrástla (aj keď len nepatrne) u mužov – o 0,1 p. b. (u 
žien to bol nulový prírastok).  
 
 Miera podnikania (z obyvateľstva) podnikateľov bez zamestnancov  – mužov (15 +) v roku 
2009 (9,4 %) predstavovala  takmer  3  – násobok  miery podnikania (z obyvateľstva) u žien 
15 + (3,4 %). V porovnaní s rokom 2008 vzrástla  o rovnaké p. b. tak u mužov ako aj u žien  
(o 0,7 p. b. ).  
 
Tabuľka č. 6 obsahuje  podiel  podnikateľov (15 +) z pracujúcich (15 +), a to pre roky 2008 a  
2009. Tento ukazovateľ nebol v predchádzajúcej štúdii prezentovaný. Nadobúda (logicky) 
vyššie hodnoty ako je tomu v prípade mier podnikania z EAO a obyvateľstva (menovateľ 
zlomku - počet pracujúcich je nižší ako počet EAO a obyvateľov). 
 
Tabuľka č. 6 

 
Podiel podnikateľov z pracujúcich (15+) v SR v %, 2008 a 2009 

 

Typ podnik. 

 
Podiel podnikateľov z pracujúcich v % 

 

Prírastok/úbytok  podielu 
podnik.  v r. 2009 oproti r. 

20008 v p. b. 2008 2009 
 

M+Ž 
 

Muži Ženy M+Ž Muži Ženy M+Ž Muži Ženy 

Spolu 
(PsoZ+PbezZ) 

13,6 18,3 7,7 15,5 20,2 9,5 1,9 1,9 1,8 

 
PsoZ 3,2 4,4 1,7 3,4 4,6 1,9 0,2 0,2 0,2 

 
PbezZ 
 

10,4 14,0 6,0 12,1 15,6 7,7 1,7 1,6 1,7 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov  ŠÚ SR  a Eurostatu  (ŠÚ EÚ), 2010 (z VZPS, ročné  
            priemery).  
 
Poznámky:  
- p. b. = percentuálny bod 
- V tomto prípade je  možné vypočítať podiel podnikateľov z pracujúcich aj z podnikateľov vo veku 

15-74, lebo ich počet bol v r. 2008 a 2009 v SR identický s počtom podnikateľov vo veku 15 +. 
- Podiel podnikateľov z pracujúcich (15 +) v %  =   (Počet podnikateľov / Počet pracujúcich) x 100.   
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Pre lepšie pochopenie početnosti podnikateľov a dynamiky zmien ich počtu v jednotlivých 
zložkách pracujúcich uvádzame v prílohe č. 2 tabuľku „Pracujúci podľa postavenia 
v zamestnaní v tisíc osobách v roku 2008 a 2009 a zmena ich počtu v tisíc osobách v roku 
2009 v porovnaní s rokom 2008 – podľa pohlavia“ (tabuľka č. 1).  
 
Vzhľadom na to, že táto štúdia má byť zameraná predovšetkým na rodové aspekty 
podnikania, v prílohe  č. 2 uvádzame aj  index dissimilarity (ID)14 z EAO,  a to za roky 1994, 
2000, 2008 a 2009. Tento typ ID pravdepodobne nebol v súvislosti s EAO u nás doteraz 
prezentovaný.   
 
Tabuľky č. 2 - 5 prezentujú nielen segregáciu mužov a žien v rámci jednotlivých zložiek 
(kategórií) EAO, ale súčasne slúžia ako východiskové údaje pre samotný výpočet celkového  
ID (v %). ID meria sumu absolútnych rozdielov v distribúcií (rozdelení) žien a mužov do 
jednotlivých zložiek  EAO.  Z matematického hľadiska ID = 0 v  prípade úplnej rovnosti, keď 
distribúcia mužov a žien do jednotlivých kategórií EAO je rovnaká.  ID = 1, ak je distribúcia 
mužov a žien do jednotlivých zložiek EAO úplne odlišná. Celkový ID v %, v tomto prípade, 
môže byť interpretovaný ako podiel (%) osôb z EAO, ktoré by mali zmeniť jednotlivé zložky 
EAO, aby sa odstránila rodová segregácia, pričom berie do úvahy aj rozdiel v podiele mužov 
a žien na EAO. 15 
 
Vzhľadom na to, že celkový koeficient dissimilarity (odlišnosti) z EAO prezentovaný 
v jednotlivých tabuľkách (je uvedený výraznejšie v poslednom riadku 6. stĺpca tabuľky) je 
súčtom parciálnych koeficientov dissimilarity jednotlivých zložiek EAO, ktoré sú uvedené 
v 6. stĺpci každej tabuľky,16 je možné zistiť vplyv parciálnych koeficientov disssimilarity na 
celkový koeficient dissimilarity, a tým aj na veľkosť celkového ID v % z EAO (je uvedený 
v poslednom riadku 1. stĺpca tabuľky). 
 
Tabuľky slúžiace na výpočet ID z EAO sú zároveň užitočným zdrojom informácií o tom, aké 
zmeny počtu osôb (v rodovom členení) nastali v jednotlivých zložkách EAO (vrátane  zmien 
u podnikateľov) v roku 2000, 2008 a 2009 v porovnaní s rokom 1994 a pod. 
 
1.1.2.  Podnikatelia SR v jednotlivých sektoroch a odvetviach  – 2008 a 2009 
 
Táto časť sa zameriava predovšetkým na štatistický monitoring (analýzu) podnikateľov 
v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008, a to najmä na:  
 
- zmeny v absolútnom  počte podnikateľov (celkom, PsoZ a PbezZ, v rodovom členení) 

v jednotlivých  hospodárskych sektoroch a odvetviach,  
- zmeny podielu žien z podnikateľov (celkom, PsoZ a PbezZ) v jednotlivých  

hospodárskych sektoroch  a odvetviach, 
- zmeny v koncentrácii podnikateľov (celkom, PsoZ a PbezZ, v rodovom členení) 

v jednotlivých hospodárskych sektoroch  a odvetviach, 
- zmeny  podielu podnikateľov bez zamestnancov na  celkovom počte podnikateľov (celkom 

– muži + ženy, mužov, žien) v  jednotlivých hospodárskych sektorov a odvetviach.  

                                                 
14 Je jeden z typov indexov segregácií.  
15 Viac o indexe dissimilarity pozri v štúdii:  Barošová, M.: Monitoring rodovej segregácie na trhu práce – 
analýza dopadov transformačných zmien. Záverečná správa VÚ  č. 2120. Inštitút pre výskum práce a rodiny, 
Bratislava, 2006. http://www.ivpr.gov.sk/texty/File/vyskum/2006/Barosova/Barosova-2006.pdf 
16 Celkový ID v %  predstavuje totiž súčet parciálnych koeficientov dissimilarity vynásobený  číslom 100. 
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 Pre zvýšenie prehľadnosti je v tejto časti prezentovaná len časť tabuliek zameraná na túto 
oblasť – ostatné tabuľky (týkajú sa prevažne absolútneho počtu podnikateľov v roku 2008 
a 2009) sú uvedené v prílohe č. 3 (tabuľky č. 6 – 14). 
 
 
1.1.2.1.  Zmeny počtu podnikateľov v hospodárskych sektoroch a odvetviach ekonomiky 
              SR v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 
 
Zmeny  týkajúce sa absolútneho počtu podnikateľov (celkom17, PsoZ, PbezZ) v jednotlivých 
hospodárskych sektoroch a odvetviach v roku 2009 oproti roku 2008 v rodovom členení, ako 
aj prírastok alebo úbytok  ich počtu v % v jednotlivých hospodárskych sektoroch a odvetviach 
v roku 2009 oproti roku 2008 v rodovom členení uvádzame v závere tejto časti - v tabuľkách 
č. 7, 8 a 9. Informácie o absolútnom počte podnikateľov (celkom, PsoZ, PbezZ) 
v jednotlivých hospodárskych sektoroch a odvetviach hospodárstva SR v roku 2008 a 2009, 
a to v rodovom členení sú prezentované v prílohe č. 3 (tabuľky č. 6, 7 a 8).  
 
A.  Hospodárske sektory  
 
PODNIKATELIA CELKOM (PsoZ + PbezZ) 
 
MUŽI + ŽENY 
 
V rámci jednotlivých hospodárskych sektorov najvyšší absolútny prírastok zaznamenal sektor 
služieb, a to 23,7 tis. podnikateľov (prírastok o 13,5 %). Druhý najvyšší absolútny prírastok 
bol v priemysle, a to 13,5 tis. podnikateľov (prírastok o 9,7 %). Sektor pôdohospodárstva 
(poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov) zaznamenal pokles absolútneho počtu  - o 1,8 tis. 
podnikateľov (úbytok o 10,4 %).  
 
MUŽI 
 
U podnikateľov celkom – mužov najvyšší  absolútny prírastok zaznamenal sektor priemyslu, 
a to 15,2 tis. podnikateľov (prírastok o 11,5 %). Druhý najvyšší absolútny prírastok bol 
v sektore služieb, a to  5,1 tis. podnikateľov (prírastok o 5 %). V sektore pôdohospodárstva 
poklesol počet podnikateľov - mužov  o 2,3 tis. (úbytok o 15,2 %). 
 
ŽENY 
 
U podnikateliek celkom najvyšší absolútny prírastok zaznamenal sektor služieb, a to 18,6 tis. 
podnikateliek (prírastok o 25,5 %). V sektore pôdohospodárstva pribudlo 0,5 tis. 
podnikateliek (prírastok o 22,7 %).  Priemysel zaznamenal pokles počtu podnikateliek o 1,7 
tis. (úbytok o 25 %). 
 
PODNIKATELIA SO ZAMESTNANCAMI 
 
MUŽI + ŽENY 
 
V rámci jednotlivých hospodárskych sektorov najvyšší absolútny prírastok aj v tomto prípade 
zaznamenal sektor služieb, a to 3,2 tis. podnikateľov so zamestnancami  (prírastok o 6, 2 %). 
Druhý najvyšší absolútny prírastok bol v priemysle, a to 1,1 tis. podnikateľov so 
zamestnancami (prírastok o 4,7 %). Sektor pôdohospodárstva (poľnohospodárstvo, lesníctvo 

                                                 
17 Podnikatelia celkom = PsoZ  + PbezZ. 
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a rybolov) zaznamenal pokles absolútneho počtu o 1,1 tis. podnikateľov so zamestnancami  
(úbytok o 34,4 %).  
 
MUŽI 
 
U podnikateľov so zamestnancami – mužov najvyšší  absolútny prírastok zaznamenal sektor 
priemyslu, a to 2,2 tis. podnikateľov so zamestnancami (prírastok o 10,5 %). Do sektoru  
služieb pribudlo v roku 2009 oproti roku 2008 0,6 tis. podnikateľov so zamestnancami 
(prírastok o1,7 %). Pôdohospodárstvo zaznamenalo pokles počtu podnikateľov so 
zamestnancami, a to  o 0,9 tis. (úbytok o až o 40 %). 
 
ŽENY 
 
U podnikateliek  so zamestnancami najvyšší absolútny prírastok zaznamenal sektor služieb, 
a to 2,6 tis. podnikateliek so zamestnancami (prírastok o 16,8 %). Sektor priemyslu 
a pôdohospodárstva zaznamenal úbytok podnikateliek so zamestnancami, a to priemysel o 1,1 
tis. (úbytok až o 47,8 %) a pôdohospodárstvo o 0,2  tis. (úbytok až o 40 %). 
 
PODNIKATELIA BEZ ZAMESTNANCOV 
 
MUŽI + ŽENY 
 
V rámci jednotlivých hospodárskych sektorov najvyšší absolútny prírastok podnikateľov bez 
zamestnancov zaznamenal sektor služieb, a to 20,6 tis. podnikateľov (prírastok o 16,6 %). 
Druhý najvyšší absolútny prírastok bol v priemysle, a to 12,4 tis. podnikateľov (prírastok 
o 10,7 %). Sektor pôdohospodárstva zaznamenal pokles absolútneho počtu, a to o 0,7 tis. 
podnikateľov (úbytok o 5 %).  
 
MUŽI 
 
U podnikateľov bez zamestnancov – mužov najvyšší  absolútny prírastok zaznamenal sektor 
priemyslu, a to 13 tis. podnikateľov (prírastok o 11,7 %). Druhý najvyšší absolútny prírastok 
bol v sektore služieb, a to  4,6 tis. podnikateľov (prírastok o 6,9 %). V sektore 
pôdohospodárstva poklesol počet podnikateľov  o 1,4 tis. (úbytok o 11,3 %). 
 
ŽENY 
 
U podnikateliek bez zamestnancov najvyšší absolútny prírastok zaznamenal sektor služieb, 
a to 16 tis. podnikateliek (prírastok o 27,8 %). V sektore pôdohospodárstva pribudlo 0,7 tis. 
podnikateliek (prírastok až o 41,2 %).  Priemysel zaznamenal pokles počtu podnikateliek bez 
zamestnancov  o 0,6 tis. (úbytok o 13,3 %). 
 
B.  Odvetvia ekonomiky SR 
 
PODNIKATELIA CELKOM (PsoZ + PbezZ) 
 
MUŽI + ŽENY 
 
V rámci jednotlivých odvetví najvyšší absolútny prírastok zaznamenalo „F: Stavebníctvo“,  
a to 14,7 tis. podnikateľov (prírastok o 14,8 %). Druhý najvyšší absolútny prírastok bol 
v odvetví „Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov“, a to 9 tis. 
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podnikateľov (prírastok o 18 %). Tretí najvyšší prírastok bol zaznamenaný v odvetví „M: 
Odborné, vedecké a technické činnosti“ (5,4 tis.; prírastok o 17,5 %).  
 
Najvyšší pokles absolútneho  počtu podnikateľov sme zaznamenali  v odvetví “J: Informácie 
a komunikácia“, a to o 1,8 tis. podnikateľov (úbytok o 31,6 %). Druhý najvyšší pokles 
celkového počtu podnikateľov sme zaznamenali v odvetviach „D: Dodávka elektriny, plynu, 
pary a studeného vzduchu„ (o 1 tis., úbytok až o 55,6 %) a „K: Finančné a poisťovacie 
služby“ (o 1 tis., úbytok o 8,9 %). Tretí najvyšší pokles celkového počtu podnikateľov bol 
v odvetví „R: Umenie, zábava a rekreácia“ (o 0,7 tis., úbytok o 13 %). 
 
MUŽI 
 
V rámci jednotlivých odvetví najvyšší absolútny prírastok celkového počtu podnikateľov – 
mužov zaznamenalo „F: Stavebníctvo“, a to 14,6 tis. podnikateľov (prírastok o 14,9 %). 
Druhý najvyšší absolútny prírastok bol v odvetví „G: Veľkoobchod a maloobchod; oprava 
motorových vozidiel a motocyklov“, a to 3,8 tis. podnikateľov (prírastok o 11,6 %). Tretí 
najvyšší prírastok bol zaznamenaný v odvetví „M: Odborné, vedecké a technické činnosti“ 
(2,3 tis.; prírastok o 16,2 %).  
 
Najvyšší pokles celkového počtu podnikateľov – mužov sme zaznamenali v odvetví “J: 
Informácie a komunikácia“, a to o 1,8 tis. podnikateľov (úbytok o 36,7 %). Druhý najvyšší 
pokles celkového počtu podnikateľov - mužov sme zaznamenali v odvetví  „R: Umenie, 
zábava a rekreácia“ (o 1,1 tis., úbytok až o 26,2 %). Tretí najvyšší pokles celkového počtu 
podnikateľov bol v odvetví „D: Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu„ (o 1 
tis., úbytok až o 55,6 %).  
 
ŽENY 
 
V rámci jednotlivých odvetví najvyšší absolútny prírastok celkového počtu podnikateliek   
zaznamenalo odvetvie „G: Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel 
a motocyklov“, a to 5,2 tis. podnikateliek (prírastok o 30,2 %). Druhý najvyšší absolútny 
prírastok celkového počtu podnikateliek bol v odvetví  „Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc“, 
a to 3,8 tis. podnikateliek (prírastok až o 61,3 %). Tretí najvyšší prírastok bol zaznamenaný 
v odvetví „M: Odborné, vedecké a technické činnosti“ (3,1 tis.; prírastok o 18,7 %).  
 
Najvyšší pokles celkového počtu podnikateliek sme zaznamenali  v odvetví  „C: Priemyselná 
výroba“, a to o 1,8 tis.  podnikateliek  (úbytok o 33,3 %). Druhý najvyšší pokles celkového 
počtu podnikateliek sme zaznamenali v odvetví „K: Finančné a poisťovacie služby“ (o 0,5 
tis., úbytok až o 6,8 %). Tretí najvyšší pokles celkového počtu podnikateliek bol v odvetví 
„H: Doprava a skladovanie„ (o 0,3 tis., úbytok až o 60 %).  
 
PODNIKATELIA SO ZAMESTNANCAMI 
 
MUŽI + ŽENY 
 
V rámci jednotlivých odvetví najvyšší absolútny prírastok podnikateľov so zamestnancami  
zaznamenalo odvetvie „G: Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel 
a motocyklov“, a to 4,8 tis. podnikateľov (prírastok o 26,7 %). Druhý najvyšší absolútny 
prírastok bol v odvetví „F: Stavebníctvo“, a to 1,5 tis. podnikateľov (prírastok o 11,9 %).  
Tretí najvyšší prírastok bol zaznamenaný v odvetví „I: Ubytovacie a stravovacie služby“ (1,3 
tis.; prírastok o 15,1 %).  
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Najvyšší pokles absolútneho počtu podnikateľov so zamestnancami sme zaznamenali  
v odvetví „S: Ostatné činnosti“, a to o 1,2 tis. podnikateľov (úbytok o 41,4 %). Druhý 
najvyšší pokles celkového počtu podnikateľov sme zaznamenali v odvetví „H: Doprava a 
skladovanie„ (o 0,8 tis., úbytok o 16,3 %). Tretí najvyšší pokles podnikateľov so 
zamestnancami bol v odvetví „C: Priemyselná výroba“, a to o 0,7 tis.  podnikateľov  (úbytok 
o 6,8 %). 
 
MUŽI 
 
V rámci jednotlivých odvetví najvyšší absolútny prírastok podnikateľov so zamestnancami - 
mužov zaznamenalo odvetvie „G: Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel 
a motocyklov“, a to 2,7 tis. podnikateľov (prírastok o 20,5 %). Druhý najvyšší absolútny 
prírastok bol v odvetví „F: Stavebníctvo“, a to 1,7 tis. podnikateľov (prírastok o 13,9 %).  
Tretí najvyšší prírastok bol zaznamenaný v odvetviach „E: Dodávka vody; čistenie a odvod 
odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov“  (0,4 tis.; prírastok až o 400 %) a  
„K: Finančné a poisťovacie služby“ (0,4 tis.; prírastok  až  o 400 %).  
 
Najvyšší pokles absolútneho počtu podnikateľov so zamestnancami sme zaznamenali  
v odvetviach „H: Doprava a skladovanie„ (o 0,7 tis., úbytok o 14,9 %) a „S: Ostatné 
činnosti“ (o  0,7 tis.; úbytok až o 53,8 %). Druhý najvyšší pokles celkového počtu 
podnikateľov so zamestnancami  - mužov  bol v odvetví „N: Administratívne a podporné 
služby“, a to o 0,6 tis.  podnikateľov  (úbytok o 40 %). Tretí najvyšší pokles podnikateľov  so 
zamestnancami - mužov zaznamenalo odvetvie  „Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc“, a to 
o 0,4 tis. podnikateľov (úbytok o 13,3 %). 
 
ŽENY 
 
Najvyšší absolútny prírastok podnikateliek so zamestnancami bol v odvetví „G: Veľkoobchod 
a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov“, a to 2,1 tis. podnikateliek so 
zamestnancami (prírastok až o 43,8 %). Druhý najvyšší absolútny prírastok bol v odvetví „I: 
Ubytovacie a stravovacie služby“ (1,1 tis.; prírastok až o 84,6 %). Tretí najvyšší prírastok bol 
zaznamenaný v odvetví „Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc“, a to  0,4 tis. podnikateliek so 
zamestnancami (prírastok  o 11,8 %). 
 
Najvyšší pokles absolútneho počtu podnikateliek so zamestnancami bol v odvetví „C: 
Priemyselná výroba“, a to o 0,9 tis. podnikateliek so zamestnancami (úbytok až o 47,4 %). 
Druhý najvyšší pokles  počtu  podnikateliek so zamestnancami sme zaznamenali v odvetví 
„S: Ostatné činnosti“ (o  0,5 tis.; úbytok o 31,3 %). Tretí najvyšší pokles podnikateliek  so 
zamestnancami bol v odvetví  „R: Umenie, zábava a rekreácia“ (o 0,3 tis., úbytok až  o 50 
%). 
  
PODNIKATELIA BEZ ZAMESTNANCOV 
 
V rámci jednotlivých odvetví najvyšší prírastok absolútneho počtu podnikateľov bez 
zamestnancov  bol v odvetví „F: Stavebníctvo“  - 13,2 tis. podnikateľov (prírastok o 15,2 %). 
Druhý najvyšší absolútny prírastok bol v odvetví „M: Odborné, vedecké a technické 
činnosti“, a to 5,1 tis. podnikateľov bez zamestnancov (prírastok o 19,2 %). Tretí najvyšší 
prírastok bol zaznamenaný v odvetví „Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc“  (4,8 tis.; 
prírastok až o 120 %).  
 
Najvyšší pokles absolútneho počtu podnikateľov bez zamestnancov sme zaznamenali  
v odvetví “J: Informácie a komunikácia“, a to o 1,5 tis. podnikateľov (úbytok o 31,3 %). 
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Druhý najvyšší pokles  sme zaznamenali v odvetví „K: Finančné a poisťovacie služby“ (o 1,4 
tis., úbytok o 12,6 %). V  niektorých ďalších odvetviach, ktoré zaznamenali pokles počtu 
podnikateľov bez zamestnancov, však tento pokles neprekročil hranicu  0,3 tis. podnikateľov 
(„R: Umenie, zábava a rekreácia“ – 0,3 tis. a „B: Ťažba  a dobývanie“ – 0,2 tis.). 
 
MUŽI 
 
Najvyšší prírastok absolútneho  počtu podnikateľov bez zamestnancov - mužov zaznamenalo 
„F: Stavebníctvo“, a to 12,9 tis. podnikateľov (prírastok o 15 %). Druhý najvyšší absolútny 
prírastok bol v odvetviach „I: Ubytovacie a stravovacie služby“ (2 tis.; prírastok až o 80 %) a 
„M: Odborné, vedecké a technické činnosti“ (2 tis.; prírastok o 17,2 %). Tretí najvyšší 
prírastok bol zaznamenaný v odvetví „Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc“ (1,4 tis.; prírastok 
až o 116,7 %).  
 
Najvyšší pokles absolútneho počtu podnikateľov bez zamestnancov - mužov sme zaznamenali  
v odvetví “J: Informácie a komunikácia“, a to o 1,6 tis. podnikateľov (úbytok o 39 %). Druhý 
najvyšší pokles počtu podnikateľov bez zamestnancov – mužov  sme zaznamenali v odvetví 
„S: Ostatné činnosti“ (o 1,4 tis.; úbytok o 28 %). Tretí najvyšší pokles bol zaznamenaný 
v odvetví „R: Umenie, zábava a rekreácia“  (o 1 tis.; úbytok o 26,3 %).  
  
ŽENY 
 
Najvyšší prírastok absolútneho počtu podnikateliek bez zamestnancov bol v odvetví „Q: 
Zdravotníctvo a sociálna pomoc“, a to 3,4 tis. podnikateliek (prírastok až o 121,4 %). Druhý 
najvyšší absolútny prírastok bol v odvetviach „G: Veľkoobchod a maloobchod; oprava 
motorových vozidiel a motocyklov“ (3,1 tis.; prírastok o  25 %) a „M: Odborné, vedecké 
a technické činnosti“ (3,1 tis.; prírastok o 20,7 %). Tretí najvyšší prírastok absolútneho počtu 
podnikateliek bez zamestnancov bol zaznamenaný v odvetviach „S: Ostatné činnosti“ (2,3 
tis.; prírastok o 21,1 %) a „T: Činnosti domácností ako zamestnávateľov“ (2,3 tis.; prírastok 
až o 383,3 %).  
 
Najvyšší pokles absolútneho počtu podnikateliek bez zamestnancov bol v odvetví „C: 
Priemyselná výroba“, a to o 0,9 tis. podnikateliek (úbytok o 25,7 %). Druhý najvyšší pokles  
absolútneho počtu  podnikateliek bez zamestnancov bol v odvetví „K: Finančné a poisťovacie 
služby“, a to o 0,5 tis. podnikateliek (úbytok o 6,8 %). Tretí najvyšší pokles absolútneho počtu  
podnikateliek bez zamestnancov bol v odvetví „H: Doprava a skladovanie„ (o 0,3 tis.; úbytok 
až o 75 %). 
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Tabuľka č. 7  
 
Podnikatelia  celkom18 (15-74) v SR  - zmena ich abs. počtu v tis. os.  a prírastok/úbytok 
ich počtu (v %) v r.  2009 oproti r. 2008  – podľa odvetvia  (SK Nace Rev. 2) a pohlavia 

 

Odvetvie (Sekcia) /Rok 
 

Zmena  v tis. os.  (+ ; -)  
 

 
Prírastok/úbytok v  %   

Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 
 
A: Poľnohospod., lesníctvo a rybolov  
 

-1,8 -2,3 0,5 -10,4 -15,2 22,7 

B: Ťažba a dobývanie -0,2 -0,2 0,0 x** x** 0,0 
C: Priemyselná výroba -0,4 1,4 -1,8 -1,1 4,5 -33,3 
D: Dodávka elektriny, plynu, 
     pary a studeného vzduchu -1,0 -1,0 0,0 -55,6 -55,6 0,0 

E: Dodávka vody; čistenie a odvod  
    odpadových vôd, odpady  a služby   
    odstraňovania odpadov 

0,4 0,4 0,0 57,1 57,1 0,0 

F: Stavebníctvo 14,7 14,6 0,1 14,8 14,9 7,1 
 
B až F: PRIEMYSEL 
 

13,5 15,2 -1,7 9,7 11,5 -25,0 

G: Veľkoobchod a maloobchod;  
    oprava motor. Vozidiel  a motocyklov  9,0 3,8 5,2 18,0 11,6 30,2 

H: Doprava a skladovanie -0,2 0,1 -0,3 -1,2 0,6 -60,0 
I: Ubytovacie a stravovacie služby 3,2 2,2 1,0 23,9 22,4 27,8 
J: Informácie a komunikácia -1,8 -1,8 0,0 -31,6 -36,7 0,0 
K: Finančné a poisťovacie činnosti -1,0 -0,5 -0,5 -8,9 -12,8 -6,8 
L: Činnosti v oblasti nehnuteľností 0,5 0,1 0,4 20,0 8,3 30,8 
M: Odborné, vedecké a technické činnosti 5,4 2,3 3,1 17,5 16,2 18,7 
N: Administratívne a podporné služby 0,0 -0,3 0,3 0,0 -7,1 8,3 
O: Verejná správa a obrana;  
     Povinné sociálne zabezpečenie 0,3 0,2 0,1 x * x * x * 

P: Vzdelávanie 2,0 0,9 1,1 71,4 64,3 78,6 
Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc 4,8 1,0 3,8 46,2 23,8 61,3 
R: Umenie, zábava a rekreácia -0,7 -1,1 0,4 -13,0 -26,2 33,3 
S: Ostatné činnosti -0,3 -2 1,7 -1,6 -32,3 13,5 
T: Činnosti domácností ako  
    zamestnávateľov;  Nediferencované   
    činnosti v domácnostiach  produkujúce 
    tovary a služby na vlastné použitie 

2,5 0,2 2,3 416,7 x * 383,3 

U: Činnosti extrateritoriálnych   
     organizácií a združení  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
G až U: SLUŽBY 
 

23,7 5,1 18,6 13,5 5,0 25,5 

 
Spolu 
 

35,4 18 17,4 10,7 7,2 21,2 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
 
Poznámka: x*  prírastok znamená, že v roku 2008 bol počet podnikateľov nulový. 
                  x ** znamená, že počet podnikateľov v roku 2009 klesol na nulu. 
                                                 
18 Podnikatelia celkom = podnikatelia so zamestnancami + podnikatelia bez zamestnancov. 
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Tabuľka č. 8    
 

Podnikatelia so zamestnancami  (15-74) v SR  - zmena ich abs. počtu  (+ ; -) v tis. os. 
a prírastok/úbytok  ich počtu (v %) v r.  2009  v porovnaní s r. 2008 

 – podľa odvetvia  (SK Nace Rev. 2) a pohlavia   
 

Odvetvie (Sekcia) /Rok 

 
Zmena  v tis. os.  (+ ; -)  

 

 
Prírastok/úbytok v  %   

 
Spolu 

 

 
Muži 

 
Ženy 

 
Spolu 

 
Muži 

 
Ženy 

 
A: Poľnohospod., lesníctvo a rybolov  
 

-1,1 -0,9 -0,2 -34,4 -33,3 -40,0 

B: Ťažba a dobývanie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
C: Priemyselná výroba -0,7 0,2 -0,9 -6,8 2,4 -47,4 
D: Dodávka elektriny, plynu, 
     pary a studeného vzduchu -0,1 -0,1 0,0 -33,3 -33,3 0,0 

E: Dodávka vody; čistenie a odvod  
    odpadových vôd, odpady  a služby   
    odstraňovania odpadov 

0,4 0,4 0,0 400,0 400,0 0,0 

F: Stavebníctvo 1,5 1,7 -0,2 11,9 13,9 -50,0 
 
B až F: PRIEMYSEL 
 

1,1 2,2 -1,1 4,7 10,5 -47,8 

G: Veľkoobchod a maloobchod;  
    oprava motor. vozidiel a motocyklov  4,8 2,7 2,1 26,7 20,5 43,8 

H: Doprava a skladovanie -0,8 -0,7 -0,1 -16,3 -14,9 -50,0 
I: Ubytovacie a stravovacie služby 1,3 0,2 1,1 15,1 2,7 84,6 
J: Informácie a komunikácia -0,3 -0,2 -0,1 -33,3 -25,0 -x** 
K: Finančné a poisťovacie činnosti 0,4 0,4 0,0 400,0 400,0 0,0 
L: Činnosti v oblasti nehnuteľností -0,2 -0,2 0,0 -25,0 -50,0 0,0 
M: Odborné, vedecké a technické činnosti 0,4 0,3 0,1 9,5 11,5 6,2 
N: Administratívne a podporné služby -0,6 -0,6 0,0 -23,1 -40,0 0,0 
O: Verejná správa a obrana;  
     Povinné sociálne zabezpečenie 0,1 0,0 0,1 x* 0,0 x* 

P: Vzdelávanie -0,3 -0,1 -0,2 -30,0 -16,7 -50,0 
Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc 0 -0,4 0,4 0,0 -13,3 11,8 
R: Umenie, zábava a rekreácia -0,4 -0,1 -0,3 -40,0 -25,0 -50,0 
S: Ostatné činnosti -1,2 -0,7 -0,5 -41,4 -53,8 -31,3 
T: Činnosti domácností ako  
    zamestnávateľov;  Nediferencované   
    činnosti v domácnostiach produkujúce  
    tovary a služby na vlastné použitie 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

U: Činnosti extrateritoriálnych   
     organizácií a združení  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
G až U: SLUŽBY 
 

3,2 0,6 2,6 6,2 1,7 16,8 

 
Spolu 
 

3,2 1,9 1,3 4,1 3,0 7,7 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov  ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
Poznámka: x*  prírastok znamená, že v roku 2008 bol počet podnikateľov nulový.  
                  x ** znamená, že počet podnikateľov v roku 2009 klesol na nulu. 
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Tabuľka č. 9   
 

Podnikatelia bez zamestnancov  (15-74) v SR  - zmena ich abs. počtu (+ ; -) v tis. osobách 
a prírastok/úbytok ich počtu (v %) v r.  2009  v porovnaní s r. 2008 

 – podľa odvetvia  (SK Nace Rev. 2) a pohlavia    
 

Odvetvie (Sekcia) /Rok 

 
Zmena  v tis. os.  (+ ; -)  

 

 
Prírastok/úbytok v  %   

 
Spolu 

 

 
Muži 

 
Ženy 

 
Spolu 

 
Muži 

 
Ženy 

 
A: Poľnohospod.,  lesníctvo a rybolov  
 

-0,7 -1,4 0,7 -5,0 -11,3 41,2 

B: Ťažba a dobývanie -0,2 -0,2 0,0 x** x** 0,0 
C: Priemyselná výroba 0,3 1,2 -0,9 1,1 5,2 -25,7 
D: Dodávka elektriny, plynu, 
     pary a studeného vzduchu -0,9 -0,9 0,0 -60,0 -60,0 0,0 

E: Dodávka vody; čistenie a odvod  
    odpadových vôd, odpady  a služby   
    odstraňovania odpadov 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

F: Stavebníctvo 13,2 12,9 0,3 15,2 15,0 30,0 
 
B až F: PRIEMYSEL 
 

12,4 13 -0,6 10,7 11,7 -13,3 

G: Veľkoobchod a maloobchod;  
    oprava motor. vozidiel  a motocyklov  4,2 1,1 3,1 13,2 5,6 25,0 

H: Doprava a skladovanie 0,6 0,9 -0,3 5,3 8,2 -75,0 
I: Ubytovacie a stravovacie služby 1,9 2,0 -0,1 39,6 80,0 -4,3 
J: Informácie a komunikácia -1,5 -1,6 0,1 -31,3 -39,0 14,3 
K: Finančné a poisťovacie činnosti -1,4 -0,9 -0,5 -12,6 -23,7 -6,8 
L: Činnosti v oblasti nehnuteľností 0,7 0,3 0,4 41,2 37,5 44,4 
M: Odborné, vedecké a technické činnosti 5,1 2,0 3,1 19,2 17,2 20,7 
N: Administratívne a podporné služby 0,6 0,3 0,3 11,5 11,1 12,0 
O: Verejná správa a obrana;  
     Povinné sociálne zabezpečenie 0,2 0,2 0,0 x* x* 0,0 

P: Vzdelávanie 2,3 1,1 1,2 127,8 157,1 109,1 
Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc 4,8 1,4 3,4 120,0 116,7 121,4 
R: Umenie, zábava a rekreácia -0,3 -1,0 0,7 -6,8 -26,3 116,7 
S: Ostatné činnosti 0,9 -1,4 2,3 5,7 -28,0 21,1 
T: Činnosti domácností ako  
    zamestnávateľov;  Nediferencované   
    činnosti v domácnostiach produkujúce  
    tovary a služby na vlastné použitie 

2,5 0,2 2,3 416,7 100,0 383,3 

U: Činnosti extrateritoriálnych   
     organizácií a združení  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
G až U: SLUŽBY 
 

20,6 4,6 16,0 16,6 6,9 27,8 

 
Spolu 
 

32,3 16,2 16,1 12,7 8,5 25,3 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov  ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
Poznámka: x*  prírastok znamená, že v roku 2008 bol počet podnikateľov nulový.  
                  x ** znamená, že počet podnikateľov v roku 2009 klesol na nulu. 
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1.1.2.2.  Podiel žien z podnikateľov 
 
Táto časť sa venuje prezentácii podielu žien (v %) z podnikateľov (celkom, PsoZ, PbezZ)  
v jednotlivých hospodárskych sektoroch a odvetviach hospodárstva SR v roku 2008 a 2009, 
ako aj zmene tohto podielu (v p. b.) v roku  2009 v porovnaní s rokom 2008. Tieto 
ukazovatele sú v tabuľkovej forme prezentované v závere tejto časti – v tabuľkách č. 10, 11 
a 12. Informácie o rodovej skladbe podnikateľov v jednotlivých sektoroch a odvetviach 
ekonomiky SR sú prezentované v prílohe č.  3 (v tabuľkách č. 9, 10 a 11).  
 
A.  Hospodárske sektory  
 
PODNIKATELIA CELKOM (PsoZ + PbezZ) 
 
Najvyšší podiel žien na podnikateľoch celkom bol v sektore služieb (2008: 41,5 %; 2009: 45,9 
%). V sektore pôdohospodárstva bol podiel žien veľmi nízky (2008: 12,7 %; 2009: 17,4 %). 
Mimoriadne nízky podiel žien bol v sektore priemyslu (2008: 4,9 %; 2009: 3,3 %). Podiel 
žien bol teda najnižší v priemysle.  
 
PODNIKATELIA SO ZAMESTNANCAMI 
 
Najvyšší podiel žien na podnikateľoch so zamestnancami  celkom bol v sektore služieb (2008: 
30,2 %; 2009: 33,2 %). V sektore pôdohospodárstvo bol podiel žien veľmi nízky (2008: 15,6 
%; 2009: 14,3 %). Mimoriadne nízky podiel žien bol v sektore priemyslu (2008: 9,9 %; 2009: 
len 4,9 %). Podiel žien bol  aj tentoraz najnižší v priemysle.  
 
PODNIKATELIA BEZ ZAMESTNANCOV 
 
Najvyšší podiel žien na podnikateľoch so zamestnancami  celkom bol v sektore služieb (2008: 
46,3 %; 2009:50,8 %). V pôdohospodárstve bol podiel žien veľmi nízky (2008: 12,1 %; 2009: 
17,9 %).  Mimoriadne nízky podiel žien bol v sektore priemyslu (2008: len 3,9 %; 2009: len 
3,0 %). Podiel žien teda bol najnižší, aj v tomto prípade,  v priemysle.  
 
B.  Odvetvia ekonomiky SR 
 
PODNIKATELIA CELKOM (PsoZ + PbezZ) 
 
Najvyšší podiel žien na podnikateľoch celkom bol, okrem odvetvia  „T: Činnosti domácnosti 
ako zamestnávateľov) (2008: 100 %; 2009: 93,5 %), v odvetví „S: Ostatné činnosti“ (2008: 
67 %; 2009: 77,3 %). Druhý najvyšší podiel žien na podnikateľoch celkom bol v odvetví „K: 
Finančné a poisťovacie činnosti“ (2008: 65,2 %; 2009: 66,7 %). Tretí najvyšší podiel žien bol 
zaznamenaný  v odvetví „Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc“ (2008: 59,6 %; 2009: 65,8 %).  
 
Nulový (najnižší) podiel žien na podnikateľoch celkom bol v odvetviach19 „B: Ťažba 
a dobývanie“ (rok 2008) a „E: Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd odpady 
a služby odstraňovania odpadov“  (2008 a 2009). Druhý najnižší podiel bol v „Stavebníctve“ 
(2008: len 1,4 %; 2009: len 1,3 %). Tretí najnižší podiel žien bol v odvetví „H: Doprava 
a skladovanie“ (2008: len 3,1 %; 2009: len 1,2 %).     
 
 
                                                 
19 Ak odhliadneme od  odvetví, v ktorých bol počet podnikateľov nulový  (v tabuľke sú vyznačené pomlčkou -). 
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PODNIKATELIA SO ZAMESTNANCAMI 
 
Najvyšší podiel žien z podnikateľov so zamestnancami  bol  v odvetví  „O: Verejná správa 
obrana; povinné sociálne zabezpečenie“ (2009: 100 %, avšak len pri počte 0,1 tis.). Druhý 
najvyšší podiel žien na podnikateľoch celkom malo v roku 2008 odvetvie „R: Umenie, zábava 
a rekreácia“  (60 %) a v roku 2009 odvetvie „L: Činnosti v oblasti nehnuteľností“ (66,7 %). 
Tretí najvyšší podiel žien bol zaznamenaný  v odvetví „S: Ostatné činnosti“ (2008: 55,2 %; 
2009: 64,7 %). 
  
Nulový (najnižší) podiel žien na podnikateľoch  so zamestnancami bol, v tomto prípade, vo 
viacerých odvetviach20 -  „D: Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu“ (2008 
a 2009), „E: Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania 
odpadov“ (2008 a 2009), „J: Informácie a komunikácia“ (2009) a „K: Finančné 
a poisťovacie činnosti“ (2008 a 2009). Druhý najnižší podiel bol v „Stavebníctve“ (2008: len 
3,2 %; 2009: len 1,4 %). Tretí najnižší podiel žien bol  v odvetví „H: Doprava a skladovanie“ 
(2008: len 4,1 %; 2009: len 2,4 %).     
 
PODNIKATELIA BEZ ZAMESTNANCOV 
 
Najvyšší podiel žien z podnikateľov bez zamestnancov bol, okrem odvetvia  „T: Činnosti 
domácnosti ako zamestnávateľov) (2008: 100 %; 2009: 93,5 %),  v roku 2008 v odvetví „Q: 
Zdravotníctvo a sociálna pomoc“ (70 %) a v roku 2009 v odvetví „S: Ostatné činnosti“ (78,6 
%). Druhý najvyšší podiel žien na podnikateľoch bez zamestnancov sme zaznamenali v roku 
2008 v odvetví „S: Ostatné činnosti“ (68,6 %) a v roku 2009 v odvetví „Q: Zdravotníctvo 
a sociálna pomoc“ (70,5 %). Tretí najvyšší podiel žien bol zaznamenaný v odvetví „K: 
Finančné a poisťovacie činnosti“ (2008: 65,8 %; 2009: 70,1 %).   
 
Nulový (najnižší) podiel žien na podnikateľoch bez zamestnancov bol vo viacerých 
odvetviach21- „B: Ťažba a dobývanie“ (rok 2008), „D: Dodávka elektriny, plynu, pary 
a studeného vzduchu“ (2008 a 2009) a „E: Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, 
odpady a služby odstraňovania odpadov“ (2008 a 2009). Druhý najnižší podiel bol v  odvetví 
„F: Stavebníctvo“ (2008: len 1,1 %; 2009: len 1,3 %). Tretí najnižší podiel žien bol v odvetví 
„H: Doprava a skladovanie“ (2008: len 3,5 %; 2009: len 0,8 %).     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
20 Ak odhliadneme od  odvetví, v ktorých bol počet podnikateľov nulový  (v tabuľke sú vyznačené pomlčkou -). 
21 Ak odhliadneme od  odvetví, v ktorých bol počet podnikateľov nulový  (v tabuľke sú vyznačené pomlčkou -). 
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Tabuľka č. 10    
 

Podiel žien z podnikateľov celkom 22 (15-74) v SR  v r.  2008 a 2009  v % a zmena  (+ ; -) 
tohto podielu v r.  2009 v porovnaní s r.  2008 (v p. b.) – podľa odvetvia  (SK Nace Rev. 2)   

 
 
Odvetvie podľa SK Nace Rev. 2 (Sekcia) 
 

2008 2009 
 

Zmena v p. b. 
 

 
A: Poľnohospod., lesníctvo a rybolov  
 

12,7 17,4 4,7 

B: Ťažba a dobývanie 0,0 - 0,0 
C: Priemyselná výroba 14,7 9,9 -4,8 
D: Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného  
     vzduchu 0,0 0,0 0,0 

E: Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, 
    odpady a služby odstraňovania odpadov 0,0 0,0 0,0 

F: Stavebníctvo 1,4 1,3 -0,1 
 
B až F: PRIEMYSEL 
 

4,9 3,3 -1,6 

G: Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových  
     vozidiel a motocyklov  34,5 38,0 3,5 

H: Doprava a skladovanie 3,1 1,2 -1,9 
I: Ubytovacie a stravovacie služby 26,9 27,7 0,8 
J: Informácie a komunikácia 14,0 20,5 6,5 
K: Finančné a poisťovacie činnosti 65,2 66,7 1,5 
L: Činnosti v oblasti nehnuteľností 52,0 56,7 4,7 
M: Odborné, vedecké a technické činnosti 53,9 54,4 0,5 
N: Administratívne a podporné služby 46,2 50 3,8 
O: Verejná správa a obrana;  
     Povinné sociálne zabezpečenie - 33,3 33,3 

P: Vzdelávanie 50 52,1 2,1 
Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc 59,6 65,8 6,2 
R: Umenie, zábava a rekreácia 22,2 34 11,8 
S: Ostatné činnosti 67,0 77,3 10,3 
T: Činnosti domácností ako zamestnávateľov;   
    Nediferencované činnosti v domácnostiach  
    produkujúce tovary a služby na vlastné použitie 

100,0 93,5 -6,5 

U: Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení  - - 0,0 
 
G až U: SLUŽBY 
 

41,5 45,9 4,4 

 
Spolu 
 

24,7 27,0 2,3 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
 
Poznámka: -  V tomto prípade neberieme do úvahy  pri hodnotení podielu žien  z podnikateľov toto  
                       odvetvie, pretože počet podnikateľov v tomto odvetví bol nulový. 
 
 
                                                 
22 Podnikatelia celkom = podnikatelia so zamestnancami + podnikatelia bez zamestnancov. 
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Tabuľka č. 11    
 

Podiel žien z podnikateľov so zam. (15-74) v SR  v r.  2008 a 2009  v % a zmena  (+ ; -) tohto 
podielu v r.  2009 v porovnaní s r.  2008 (v p. b.) – podľa odvetvia  (SK Nace Rev. 2)   

 
 
Odvetvie podľa SK Nace Rev. 2 (Sekcia) 
 

2008 2009 
 

Zmena v p. b. 
 

 
A: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov  
 

15,6 14,3 -1,3 

B: Ťažba a dobývanie - - - 
C: Priemyselná výroba 18,4 10,4 -8,0 
D: Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného  
     vzduchu 0,0 0,0 0,0 

E: Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, 
    odpady  a služby odstraňovania odpadov 0,0 0,0 0,0 

F: Stavebníctvo 3,2 1,4 -1,8 
 
B až F: PRIEMYSEL 
 

9,9 4,9 -5,0 

G: Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových  
     vozidiel a motocyklov  26,7 30,3 3,6 

H: Doprava a skladovanie 4,1 2,4 -1,7 
I: Ubytovacie a stravovacie služby 15,1 24,2 9,1 
J: Informácie a komunikácia 11,1 0,0 0,0 
K: Finančné a poisťovacie činnosti 0,0 0,0 0,0 
L: Činnosti v oblasti nehnuteľností 50,0 66,7 16,7 
M: Odborné, vedecké a technické činnosti 38,1 37,0 -1,1 
N: Administratívne a podporné služby 42,3 55,0 12,7 
O: Verejná správa a obrana;  
     Povinné sociálne zabezpečenie - 100,0 100,0 

P: Vzdelávanie 40,0 28,6 -11,4 
Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc 53,1 59,4 6,3 
R: Umenie, zábava a rekreácia 60,0 50,0 -10,0 
S: Ostatné činnosti 55,2 64,7 9,5 
T: Činnosti domácností ako zamestnávateľov;   
    Nediferencované činnosti v domácnostiach  
    produkujúce tovary a služby na vlastné použitie 

- - - 

U: Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení  - - - 
 
G až U: SLUŽBY 
 

30,2 33,2 3,0 

 
Spolu 
 

23,4 24,2 0,8 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
 
Poznámka: -  V tomto prípade neberieme do úvahy  pri hodnotení podielu žien  z podnikateľov toto  
                       odvetvie, pretože počet podnikateľov v tomto odvetví bol nulový. 
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Tabuľka č. 12    
 

Podiel žien z podnikateľov bez zam. (15-74) v SR  v r.  2008 a 2009  v % a zmena  (+ ; -) tohto 
podielu v r.  2009 v porovnaní s r.  2008 (v p. b.) – podľa odvetvia  (SK Nace Rev. 2)   

 
 
Odvetvie podľa SK Nace Rev. 2 (Sekcia) 
 

2008 2009 
 

Zmena v p. b. 
 

 
A: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov  
 

12,1 17,9 5,8 

B: Ťažba a dobývanie 0,0 - 0,0 
C: Priemyselná výroba 13,2 9,7 -3,5 
D: Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného  
     vzduchu 0,0 0,0 0,0 

E: Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, 
    odpady  a služby odstraňovania odpadov 0,0 0,0 0,0 

F: Stavebníctvo 1,1 1,3 0,2 
 
B až F: PRIEMYSEL 
 

3,9 3,0 -0,9 

G: Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových  
     vozidiel a motocyklov  38,9 42,9 4,0 

H: Doprava a skladovanie 3,5 0,8 -2,7 
I: Ubytovacie a stravovacie služby 47,9 32,8 -15,1 
J: Informácie a komunikácia 14,6 24,2 9,6 
K: Finančné a poisťovacie činnosti 65,8 70,1 4,3 
L: Činnosti v oblasti nehnuteľností 52,9 54,2 1,3 
M: Odborné, vedecké a technické činnosti 56,4 57,1 0,7 
N: Administratívne a podporné služby 48,1 48,3 0,2 
O: Verejná správa a obrana;  
     Povinné sociálne zabezpečenie - - - 

P: Vzdelávanie 61,1 56,1 -5,0 
Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc 70,0 70,5 0,5 
R: Umenie, zábava a rekreácia 13,6 31,7 18,1 
S: Ostatné činnosti 68,6 78,6 10,0 
T: Činnosti domácností ako zamestnávateľov;   
    Nediferencované činnosti v domácnostiach  
    produkujúce tovary a služby na vlastné použitie 

100,0 93,5 -6,5 

U: Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení  - - - 
 
G až U: SLUŽBY 
 

46,3 50,8 4,5 

 
Spolu 
 

25,1 27,9 2,8 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
 
Poznámka: -  V tomto prípade neberieme do úvahy  pri hodnotení podielu žien  z podnikateľov toto  
                       odvetvie, pretože počet podnikateľov v tomto odvetví bol nulový. 
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1.1.2.3.  Koncentrácia podnikateľov v jednotlivých sektoroch a odvetviach 
 
Zaujímalo nás tiež, aké je rozdelenie (v %)  podnikateľov  do jednotlivých hospodárskych 
sektorov a odvetví hospodárstva SR (ich koncentrácia ...). Údaje o koncentrácii podnikateľov 
(celkom, PsoZ, PbezZ) v % v jednotlivých sektoroch a odvetviach hospodárstva SR v roku 
2008 a 2009 v rodovom členení sú prezentované v závere tejto časti – v tabuľkách č. 13, 14 
a 15.   
 
A.  Hospodárske sektory  
 
PODNIKATELIA CELKOM (PsoZ + PbezZ) 
 
MUŽI + ŽENY 
 
Tak v roku 2008, ako aj v roku 2009 najviac podnikateľov celkom podnikalo v sektore služieb 
(2008: 52,9 %;  2009: 54,2 %). V sektore priemyslu podnikalo v roku 2008 41,9 % a v roku 
2009 41,5 % (o 0,4 p. b. menej) podnikateľov celkom. V pôdohospodárstve podnikal len 
nízky počet podnikateľov  celkom (2008: 5,2 %; 2009: 4,2 %).   
 
MUŽI 
 
V sektore priemyslu podnikalo najviac  podnikateľov celkom – mužov – v roku 2008 52,9 % 
a v roku 2009 o 2,1 p. b. viac (55 %).V sektore služieb podnikalo v roku 2008 41,1 % 
podnikateľov celkom – mužov a v roku 2009 40,2 % (o 0,9 p. b. menej). V pôdohospodárstve 
pôsobil nízky počet podnikateľov celkom – mužov  (2008: 6 %; 2009: 4,8 %).  
 
ŽENY 
 
Najviac podnikateliek celkom podnikalo v sektore služieb – v roku 2008  ich percentuálny 
počet predstavoval 89 % a v roku 2009 stúpol až na 92,1 % (o 3,1 p. b.). Koncentrácia 
podnikateliek celkom v priemysle neprekročila hranicu 10 % (2008: 8,3 %; 2009: len 5,1 %). 
V pôdohospodárstve pôsobil nízky počet podnikateliek  celkom  (2008 a 2009: len 2,7 %)  
 
PODNIKATELIA SO ZAMESTNANCAMI 
 
MUŽI + ŽENY 
 
Tak v roku 2008, ako aj v roku 2009 najviac (v %) podnikateľov so zamestnancami 
(zamestnávateľov) podnikalo v sektore služieb (2008: 66 %; 2009: 67,3 %). V sektore 
priemyslu podnikalo v roku 2008 29,9 % a v roku 2009 30,1 % (o 0,2 p. b. viac) podnikateľov 
so zamestnancami. V sektore pôdohospodárstva podnikal nízky počet podnikateľov so 
zamestnancami (2008: 4,1 %; 2009: len 2,6 %).   
 
MUŽI 
  
V sektore  služieb podnikalo najviac podiel podnikateľov so zamestnancami – mužov – v roku 
2008 60,2 % a v roku 2009 59,3 % (o 0,9 p. b. menej). V sektore priemyslu podnikalo v roku 
2008 35,2 % podnikateľov so zamestnancami  – mužov a v roku 2009 37,7 % (o 2,5 p. b. 
viac). V sektore pôdohospodárstva  podnikal  nízky počet podnikateľov so zamestnancami – 
mužov  (2008: 4,5 %; 2009: len 2,9 %).   
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ŽENY 
 
Najviac podnikateliek so zamestnancami  podnikalo v sektore služieb – v roku 2008 84,7 % 
z nich a v roku 2009 to bolo až 92,3 % z nich (o 7,6 p. b.). Koncentrácia podnikateliek so 
zamestnancami v priemysle neprekročila hranicu 13 % (2008: 12,6 %; 2009: len 6,1 %). 
V pôdohospodárstve pôsobil najnižší  počet podnikateliek so zamestnancami  (2008: len 2,7 
%; 2009: len 1,5 %).   
 
PODNIKATELIA BEZ ZAMESTNANCOV 
 
MUŽI + ŽENY 
 
Aj v tomto prípade tak v roku 2008, ako aj v roku 2009 najviac (v %) podnikateľov  bez 
zamestnancov (SZČO) podnikalo v sektore služieb (2008: 48,9 %; 2009: 50,6 %). V sektore 
priemyslu podnikalo v roku 2008 45,6 % a v roku 2009 44,8 % (o 0,8 p. b. menej) 
podnikateľov bez zamestnancov. V sektore pôdohospodárstva  podnikal len nízky počet 
podnikateľov bez zamestnancov - ich percentuálny počet neprekročil hranicu 6 % z celkového 
počtu podnikateľov bez zamestnancov  (2008: 5,5 %; 2009: 4,7 %).   
 
MUŽI 
 
V sektore priemyslu podnikalo  najviac podnikateľov bez zamestnancov – mužov – v roku 
2008 58,5 % a v roku 2009 60,2 % (o 1,7 p. b. viac). V sektore služieb podnikalo v roku 2008 
35 % podnikateľov bez zamestnancov  – mužov a v roku 2009 34,5 % (o 0,5 p. b. menej). 
Percentuálny počet podnikateľov bez zamestnancov – mužov, ktorí podnikali v  
pôdohospodárstve neprekročil hranicu 7 % z celkového počtu podnikateľov bez 
zamestnancov - mužov  (2008: 6,5 %; 2009: 5,3 %).   
 
ŽENY 
 
Najviac podnikateliek bez zamestnancov podnikalo v sektore služieb – v oboch rokoch ich 
percentuálny počet presiahol 90 % z celkového počtu podnikateliek bez zamestnancov (2008: 
90,3; 2009: 92,1 %). Koncentrácia podnikateliek bez zamestnancov v priemysle bola nízka -  
neprekročila hranicu 8 % (2008: 7,1 %; 2009: len 4,9 %). V pôdohospodárstve pôsobil veľmi 
nízky počet podnikateliek  bez zamestnancov  (2008:len 2,7 %; 2009: 5,3 %).  
 
B.  Odvetvia ekonomiky SR 
 
PODNIKATELIA CELKOM (PsoZ + PbezZ) 
 
MUŽI + ŽENY 
 
V odvetví stavebníctva podnikal tak v roku 2008 ako aj v roku 2009 najvyšší počet 
podnikateľov celkom (2008: 30 %, 2009: až 31,1 %). Druhé miesto patrilo odvetviu „G: 
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel  a motocyklov“ (2008: 15 %, 2009: 
16 %). Tretie miesto patrilo v roku 2008 odvetviu „C: Priemyselná výroba“ (11,1 %) a v roku 
2009 dvom odvetviam, a to odvetviu „C: Priemyselná výroba“ (9,9 %) a odvetviu „M: 
Odborné, vedecké a technické činnosti“  (9,9 %). Štvrtý najvyšší počet podnikateľov celkom 
bol v roku 2008 v odvetví „M: Odborné, vedecké a technické činnosti“  (9,3 %). Piata priečka 
pripadla tak v roku 2008 ako aj v roku 2009 odvetviu „S: Ostatné činnosti“  (2008: 5,7 %; 
2009: 5 %).      
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MUŽI 
 
V odvetví stavebníctva podnikalo tak v roku 2008, ako aj v roku 2009 najvyššie percento 
podnikateľov celkom – mužov  (2008: 39,3 %, 2009: 42,1 %). Na druhé miesto sa zaradilo 
odvetvie „G: Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel  a motocyklov“ (2008: 
13,1 %, 2009: 13,6 %). Tretie miesto patrilo odvetviu „C: Priemyselná výroba“ (2008: 12,6 
%, 2009: 12,2 %). Štvrtý najvyšší počet podnikateľov celkom – mužov podnikal  v roku 2008 
v odvetví „H: Doprava a skladovanie“ (6,3 %) a v roku 2009 v odvetví „M: Odborné, 
vedecké a technické činnosti“  (6,2 %). Piata priečka pripadla v roku 2008 odvetviu „M: 
Odborné, vedecké a technické činnosti“  (5,7 %) a v roku 2009 odvetviu „H: Doprava 
a skladovanie“ (5,9 %).      
 
ŽENY 
 
V odvetví „G: Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov“ 
podnikal tak v roku 2008, ako aj v roku 2009 najvyšší počet podnikateliek  celkom (2008: 21 
%; 2009: 22,6 %). Druhé miesto patrilo odvetviu „M: Odborné, vedecké a technické činnosti“  
(2008: 20,3 %; 2009: 19,8 %). Tretie miesto zaujalo odvetvie „S: Ostatné činnosti“ (2008: 
15,4 %; 2009: 14,4 %). Štvrtý najvyšší počet podnikateliek celkom  podnikal v roku 2008 
v odvetví „K: Finančné a poisťovacie činnosti“ (8,9 %) a v roku 2009 v odvetví „Q: 
Zdravotníctvo a sociálna pomoc“ (10,1 %). Piata priečka pripadla v roku 2008 odvetviu „Q: 
Zdravotníctvo a sociálna pomoc“ (7,6 %) a v roku 2009 odvetviu „K: Finančné a poisťovacie 
činnosti“ (6,8 %).      
 
PODNIKATELIA SO ZAMESTNANCAMI 
 
MUŽI + ŽENY 
 
V odvetví „G: Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov“ 
podnikal tak v roku 2008, ako aj v roku 2009 najvyšší počet podnikateľov so zamestnancami  
(2008: 23,1 %; 2009: 28,1 %). Druhé miesto prináležalo odvetviu stavebníctva  (2008: 16,2 
%; 2009: 17,4 %). Tretie miesto patrilo v roku 2008 odvetviu „C: Priemyselná výroba“ (13,2 
%) a v roku 2009 odvetviu „I: Ubytovacie a stravovacie služby“ (12,2 %). Štvrtý najvyšší 
počet podnikateľov so zamestnancami podnikal v roku 2008 v odvetví „I: Ubytovacie 
a stravovacie služby“ (11 %) a v roku 2009 v odvetví „C: Priemyselná výroba“ (11,8 %). 
Piaty najvyšší počet podnikateľov so zamestnancami podnikal v odvetví „Q: Zdravotníctvo 
a sociálna pomoc“ (2008: 8,2 %; 2009: 7,9 %).      
 
MUŽI 
 
Prvenstvo v podiele podnikateľov so zamestnancami – mužov na celkovo počte podnikateľov 
so zamestnancami – mužov malo tak v roku 2008, ako aj v roku 2009 odvetvie „G: 
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov“ (2008: 22,1 %; 2009: 
25,9 %). Na druhé miesto sa zaradilo odvetvie stavebníctva (2008: 20,5 %; 2009: 22,6 %). 
Tretie miesto patrilo odvetviu „C: Priemyselná výroba“ (2008: 14,1 %; 2009: 14 %). Štvrtý 
najvyšší počet podnikateľov so zamestnancami - mužov podnikal v odvetví „I: Ubytovacie 
a stravovacie služby“ (2008 a 2009: 12,2 %). Piaty najvyšší počet podnikateľov so 
zamestnancami – mužov podnikal v odvetví „H: Doprava a skladovanie“ (2008: 7,9 %; 2009: 
6,5 %).    
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ŽENY 
 
Prvenstvo v podiele podnikateliek so zamestnancami v odvetví na celkovom počte 
podnikateliek so zamestnancami malo tak v roku 2008, ako aj v roku 2009 odvetvie „G: 
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov“  (2008: 26,2 %; 
2009: až 35,2 %). Druhé miesto prináležalo odvetviu „Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc“ 
(2008: 18,6 %; 2009: 19,4 %). Tretie miesto patrilo v roku 2008 odvetviu „C: Priemyselná 
výroba“ (10,4 %) a v roku 2009 odvetviu „I: Ubytovacie a stravovacie služby“ (12,2 %).  
Štvrtý najvyšší počet podnikateliek so zamestnancami  (8,7 %) podnikal v roku 2008 v dvoch 
odvetviach („M: Odborné, vedecké a technické činnosti“ a „S: Ostatné činnosti“) a v roku 
2009 v odvetví „M: Odborné, vedecké a technické činnosti“ (tiež 8,7 %). Piaty najvyšší počet 
podnikateliek so zamestnancami (5,6 %) podnikal v roku 2009 v dvoch odvetviach („N: 
Administratívne a podporné služby“ a „S: Ostatné činnosti“).     
 
PODNIKATELIA BEZ ZAMESTNANCOV 
 
MUŽI + ŽENY 
 
V odvetví stavebníctva podnikal tak v roku 2008, ako aj v roku 2009 najvyšší počet 
podnikateľov bez zamestnancov (2008: 34,2 %, 2009: až 35 %). Druhé miesto patrilo 
odvetviu „G: Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel  a motocyklov“ (2008: 
12,6; 2009 tiež 12,6 %). Tretie miesto patrilo odvetviu „M: Odborné, vedecké a technické 
činnosti“ (2008: 10,5 %; 2009: 11,1 %). Štvrtý najvyšší počet podnikateľov bez 
zamestnancov podnikal  v odvetví „C: Priemyselná výroba“ (2008: 10,4 %; 2009: 9,4 %). %). 
Piata priečka pripadla tak v roku 2008, ako aj v roku 2009 odvetviu „S: Ostatné činnosti“  
(2008: 6,3 %; 2009: 5,9 %).      
 
MUŽI 
 
Najvyšší počet podnikateľov bez zamestnancov – mužov (takmer polovica z nich)  podnikal 
tak v roku 2008, ako aj v roku 2009 v odvetví „F: Stavebníctvo“ (2008: 45,2 %, 2009: 47,9 
%). Druhé miesto patrilo odvetviu „C: Priemyselná výroba“ (2008: 12,1 %; 2009: 11,7 %). 
Tretí najvyšší podiel podnikateľov bez zamestnancov – mužov na celkovom počte 
podnikateľov – mužov bol v odvetví „G: Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových 
vozidiel a motocyklov“ (2008: 10,2 %; 2009: 10 %). Štvrté miesto zaujalo odvetvie „M: 
Odborné, vedecké a technické činnosti“ (2008: 6,1 %; 2009: 6,6 %). %). Piata priečka 
pripadla tak v roku 2008, ako aj v roku 2009 odvetviu „H: Doprava a skladovanie“  (2008: 
5,8 %; 2009 tiež 5,8 %).      
 
ŽENY 
 
Najviac podnikateliek bez zamestnancov podnikalo v odvetví „M: Odborné, vedecké 
a technické činnosti“  (2008: 23,5 %; 2009: 22,7 %). Takmer 20 % podnikateliek (2. najvyšší 
podiel z nich) vykonávalo svoju podnikateľskú činnosť v odvetví „G: Veľkoobchod 
a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov“ (2008: 19,5 %; 2009: 19,4 %). Na 
tretie miesto sa, čo sa týka koncentrácie (participácie) podnikateliek bez zamestnancov  
v jednotlivých odvetviach, dostalo odvetvie „S: Ostatné činnosti“ (2008: 17,1 %; 2009: 16,5 
%). Štvrtú priečku zaujalo odvetvie „K: Finančné a poisťovacie činnosti“ (2008: 11,5 %; 
2009: 8,5 %). Piata priečka pripadla v roku 2008 odvetviu „C: Priemyselná výroba“ (5,5 %) 
a v roku 2009 odvetviu „Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc“ (7,8 %).     
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Tabuľka č. 13   
 

Podnikatelia celkom23 (15-74) v SR  -  ich koncentrácia (v %) 24 v jednotlivých hosp. 
sektoroch  a odvetviach (SK Nace Rev. 2) v rokoch 2008 a 2009 – podľa pohlavia  

 

Odvetvie (Sekcia) /Rok 

 
2008 

 

 
2009 

% z celkového počtu % z celkového počtu 
Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 

 
A: Poľnohospodárstvo,  
     lesníctvo a rybolov  
 

5,2 6,0 2,7 4,2 4,8 2,7 

B: Ťažba a dobývanie 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
C: Priemyselná výroba 11,1 12,6 6,6 9,9 12,2 3,6 
D: Dodávka elektriny, plynu, 
     pary a studeného vzduchu 0,5 0,7 0,0 0,2 0,3 0,0 

E: Dodávka vody; čistenie a odvod  
    odpadových vôd, odpady  a služby   
    odstraňovania odpadov 

0,2 0,3 0,0 0,3 0,4 0,0 

F: Stavebníctvo 30,0 39,3 1,7 31,1 42,1 1,5 
 
B až F: PRIEMYSEL 
 

41,9 52,9 8,3 41,5 55,0 5,1 

G: Veľkoobchod a maloobchod;  oprava  
     motorových vozidiel a motocyklov  15,0 13,1 21,0 16,0 13,6 22,6 

H: Doprava a skladovanie 4,9 6,3 0,6 4,4 5,9 0,2 
I: Ubytovacie a stravovacie služby 4,0 3,9 4,4 4,5 4,5 4,6 
J: Informácie a komunikácia 1,7 2,0 1,0 1,1 1,2 0,8 
K: Finančné a poisťovacie činnosti 3,4 1,6 8,9 2,8 1,3 6,8 
L: Činnosti v oblasti nehnuteľností 0,8 0,5 1,6 0,8 0,5 1,7 
M: Odborné, vedecké a technické činnosti 9,3 5,7 20,3 9,9 6,2 19,8 
N: Administratívne a podporné služby 2,3 1,7 4,4 2,1 1,5 3,9 
O: Verejná správa a obrana;  
     povinné sociálne zabezpečenie 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

P: Vzdelávanie 0,8 0,6 1,7 1,3 0,9 2,5 
Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc 3,1 1,7 7,6 4,1 1,9 10,1 
R: Umenie, zábava a rekreácia 1,6 1,7 1,5 1,3 1,2 1,6 
S: Ostatné činnosti 5,7 2,5 15,4 5,0 1,6 14,4 
T: Činnosti domácností ako  
    zamestnávateľov;  Nediferencované   
    činnosti v domácnostiach produkujúce  
    tovary a služby na vlastné použitie 

0,2 0,0 0,7 0,8 0,1 2,9 

U: Činnosti extrateritoriálnych   
     organizácií a združení  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
G až U: SLUŽBY 
 

52,9 41,1 89,0 54,2 40,2 92,1 

 
Spolu 
 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
                                                 
23 Podnikatelia celkom = podnikatelia so zamestnancami + podnikatelia bez zamestnancov. 
24 Koncentrácia = podiel (v %) podnikateľov v príslušnom sektore/odvetví na celkovom počte podnikateľov 
v SR..  
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Tabuľka č. 14    
 

Podnikatelia so zamestnancami  (15-74) v SR –  ich koncentrácia (v %) 25 v jednotlivých 
hosp. sektoroch  a odvetviach (SK Nace Rev. 2) v rokoch 2008 a 2009 – podľa pohlavia 

 

Odvetvie (Sekcia) /Rok 

 
2008 

 

 
2009 

% z celkového počtu % z celkového počtu 
Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 

 
A: Poľnohospodárstvo,  
     lesníctvo a rybolov  
 

4,1 4,5 2,7 2,6 2,9 1,5 

B: Ťažba a dobývanie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
C: Priemyselná výroba 13,2 14,1 10,4 11,8 14,0 5,1 
D: Dodávka elektriny, plynu, 
     pary a studeného vzduchu 0,4 0,5 0,0 0,2 0,3 0,0 

E: Dodávka vody; čistenie a odvod  
    odpadových vôd, odpady  a služby   
    odstraňovania odpadov 

0,1 0,2 0,0 0,6 0,8 0,0 

F: Stavebníctvo 16,2 20,5 2,2 17,4 22,6 1,0 
 
B až F: PRIEMYSEL 
 

29,9 35,2 12,6 30,1 37,7 6,1 

G: Veľkoobchod a maloobchod; oprava  
     motorových vozidiel a motocyklov  23,1 22,1 26,2 28,1 25,9 35,2 

H: Doprava a skladovanie 6,3 7,9 1,1 5,1 6,5 0,5 
I: Ubytovacie a stravovacie služby 11,0 12,2 7,1 12,2 12,2 12,2 
J: Informácie a komunikácia 1,2 1,3 0,5 0,7 1,0 0,0 
K: Finančné a poisťovacie činnosti 0,1 0,2 0,0 0,6 0,8 0,0 
L: Činnosti v oblasti nehnuteľností 1,0 0,7 2,2 0,7 0,3 2,0 
M: Odborné, vedecké a technické činnosti 5,4 4,4 8,7 5,7 4,7 8,7 
N: Administratívne a podporné služby 3,3 2,5 6,0 2,5 1,5 5,6 
O: Verejná správa a obrana;  
     povinné sociálne zabezpečenie 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 

P: Vzdelávanie 1,3 1,0 2,2 0,9 0,8 1,0 
Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc 8,2 5,0 18,6 7,9 4,2 19,4 
R: Umenie, zábava a rekreácia 1,3 0,7 3,3 0,7 0,5 1,5 
S: Ostatné činnosti 3,7 2,2 8,7 2,1 1,0 5,6 
T: Činnosti domácností ako  
    zamestnávateľov;  Nediferencované   
    činnosti v domácnostiach produkujúce  
    tovary a služby na vlastné použitie 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

U: Činnosti extrateritoriálnych   
     organizácií a združení  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
G až U: SLUŽBY 
 

66,0 60,2 84,7 67,3 59,3 92,3 

 
Spolu 
 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
                                                 
25 Koncentrácia = podiel (v %) podnikateľov v príslušnom sektore/odvetví na celkovom počte podnikateľov 
v SR.. 
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Tabuľka č. 15  
 

Podnikatelia bez zamestnancov  (15-74) v SR  - ich koncentrácia (v %) 26 v jednotlivých 
hosp. sektoroch  a odvetviach (SK Nace Rev. 2) v rokoch 2008 a 2009 – podľa pohlavia 

 

Odvetvie (Sekcia) /Rok 

 
2008 

 

 
2009 

% z celkového počtu % z celkového počtu 
Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 

 
A: Poľnohospodárstvo,  
     lesníctvo a rybolov  
 

5,5 6,5 2,7 4,7 5,3 3,0 

B: Ťažba a dobývanie 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
C: Priemyselná výroba 10,4 12,1 5,5 9,4 11,7 3,3 
D: Dodávka elektriny, plynu, 
     pary a studeného vzduchu 0,6 0,8 0,0 0,2 0,3 0,0 

E: Dodávka vody; čistenie a odvod  
    odpadových vôd, odpady  a služby   
    odstraňovania odpadov 

0,2 0,3 0,0 0,2 0,3 0,0 

F: Stavebníctvo 34,2 45,2 1,6 35,0 47,9 1,6 
 
B až F: PRIEMYSEL 
 

45,6 58,5 7,1 44,8 60,2 4,9 

G: Veľkoobchod a maloobchod; oprava  
      motorových vozidiel  a motocyklov  12,6 10,2 19,5 12,6 10,0 19,4 

H: Doprava a skladovanie 4,5 5,8 0,6 4,2 5,8 0,1 
I: Ubytovacie a stravovacie služby 1,9 1,3 3,6 2,3 2,2 2,8 
J: Informácie a komunikácia 1,9 2,2 1,1 1,2 1,2 1,0 
K: Finančné a poisťovacie činnosti 4,4 2,0 11,5 3,4 1,4 8,5 
L: Činnosti v oblasti nehnuteľností 0,7 0,4 1,4 0,8 0,5 1,6 
M: Odborné, vedecké a technické činnosti 10,5 6,1 23,5 11,1 6,6 22,7 
N: Administratívne a podporné služby 2,0 1,4 3,9 2,0 1,5 3,5 
O: Verejná správa a obrana;  
     povinné sociálne zabezpečenie 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 

P: Vzdelávanie 0,7 0,4 1,7 1,4 0,9 2,9 
Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc 1,6 0,6 4,4 3,1 1,3 7,8 
R: Umenie, zábava a rekreácia 1,7 2,0 0,9 1,4 1,4 1,6 
S: Ostatné činnosti 6,3 2,6 17,1 5,9 1,7 16,5 
T: Činnosti domácností ako  
    zamestnávateľov;  Nediferencované   
    činnosti v domácnostiach produkujúce  
    tovary a služby na vlastné použitie 

0,2 0,0 0,9 1,1 0,1 3,6 

U: Činnosti extrateritoriálnych   
     organizácií a združení  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
G až U: SLUŽBY 
 

48,9 35,0 90,3 50,6 34,5 92,1 

 
Spolu 
 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery). 
                                                 
26 Koncentrácia = podiel (v %) podnikateľov v príslušnom sektore/odvetví na celkovom počte podnikateľov 
v SR.. 
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1.1.2.4.  Podiel podnikateľov bez zamestnancov na celkovom počte podnikateľov 
 
Táto časť sa zameriava na prezentáciu podielu (v %) podnikateľov bez zamestnancov na 
celkovom počte podnikateľov v  jednotlivých hospodárskych sektoroch a odvetviach  
hospodárstva SR v rodovom členení, ako aj zmenám tohto podielu v roku 2009 v porovnaní 
s rokom 2008. Tieto informácie sú prezentované v závere tejto časti, a to v tabuľkách č. 16 – 
21. Východiskové informácie – informácie  o absolútnom počte podnikateľov celkom a z toho 
podnikateľov so zamestnancami a bez zamestnancov v tisíc osobách (muži + ženy, muži, 
ženy) sú prezentované v prílohe č. 3  (v tabuľkách č. 12, 13 a 14).    
 
A.  Hospodárske sektory  
 
PODNIKATELIA CELKOM (PsoZ + PbezZ) 
 
MUŽI + ŽENY 
 
Podiel podnikateľov bez zamestnancov na celkovom počte podnikateľov v jednotlivých  
sektoroch  hospodárstva  SR bol tak v roku 2008, ako aj v roku 2009 vysoký (70 % – 86,5 %).  
Najvyšší podiel bol v roku 2008 v priemysle (83,2 %) a v roku 2009 v pôdohospodárstve (až 
86,5 %). Druhé miesto zaujalo v roku 2008 pôdohospodárstvo (81,5 %) a v roku 2009 sektor 
priemyslu (84 %). Posledné miesto zaujal tak v roku 2008, ako aj v roku 2009 sektor služieb 
s podielom podnikateľov bez zamestnancov  na celkovom počte podnikateľov mierne nad  70 
% (2008:  70,7 %; 2009:  72,6 %).   
 
K najvyšším zmenám  podielu podnikateľov bez zamestnancov na celkovom počte 
podnikateľov v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 došlo v pôdohospodárstve (+ 5 p. b).  
Druhý najvyšší prírastok tohto podielu bol v sektore služieb (+ 1,9 p. b.). Podiel podnikateľov 
bez zamestnancov na celkovom počte podnikateľov v priemysle sa zvýšil v roku 2009 oproti 
roku  o 0, 8 p. b.  
 
MUŽI 
 
Podiel podnikateľov bez zamestnancov - mužov na celkovom počte podnikateľov - mužov bol 
tak v roku 2008, ako aj v roku 2009 vysoký (65 % – 85,9 %).  Najvyšší podiel podnikateľov 
bez zamestnancov - mužov na celkovom počte podnikateľov – mužov bol v roku 2008 
v priemysle (84,1 %) a v roku 2009 v pôdohospodárstve (až 85,9 %). Druhé miesto zaujalo 
v roku 2008 pôdohospodárstvo (82,1 %) a v roku 2009 sektor priemyslu (84,3 %). Posledné 
miesto zaujal tak v roku 2008 ako aj v roku 2009 sektor služieb s podielom podnikateľov bez 
zamestnancov  mierne nad  65 % (2008:  65 %; 2009:  66,1 %).   
 
K najvyšším zmenám  podielu podnikateľov bez zamestnancov – mužov  na celkovom počte 
podnikateľov – mužov v  roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 došlo v pôdohospodárstve (+ 
3,8 p. b). Druhý najvyšší prírastok tohto podielu zaznamenal sektor služieb (+ 1,1 p. b.). 
Podiel podnikateľov bez zamestnancov – mužov  na celkovom počte podnikateľov - mužov sa 
v priemysle zvýšil v roku 2009 oproti roku 2008 len nepatrne -  o 0, 2 p. b.  
 
ŽENY 
 
Podiel podnikateliek  bez zamestnancov na celkovom počte podnikateliek  bol tak v roku 
2008, ako aj v roku 2009 vysoký (66,2 % – 88,9 %). Najvyšší podiel podnikateliek  bez 
zamestnancov na celkovom počte podnikateliek bol v roku 2008 v sektore služieb  (78,7 %) 
a v roku 2009 v pôdohospodárstve (až 88,9 %). Druhé miesto zaujalo v roku 2008 
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pôdohospodárstvo (77,3 %) a v roku 2009 sektor služieb (80,2 %). Posledné miesto zaujal tak 
v roku 2008  ako aj v roku 2009 sektor priemyslu  (2008:  66,2 %; 2009:  76,5 %).   
 
K najvyšším zmenám  podielu podnikateliek bez zamestnancov na celkovom počte 
podnikateliek v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 došlo v pôdohospodárstve (+ 11,6 p. b).  
Druhý najvyšší prírastok tohto podielu zaznamenal sektor priemyslu  (+ 10,3 p. b.). Podiel 
podnikateliek v bez zamestnancov na celkovom počte podnikateliek v službách sa zvýšil 
v roku 2009 oproti roku  2008 o 1,5  p. b.  
 
B.  Odvetvia ekonomiky SR 
 
PODNIKATELIA CELKOM (PsoZ + PbezZ) 
 
MUŽI + ŽENY 
 
Podiel podnikateľov bez zamestnancov na celkovom počte podnikateľov v jednotlivých 
odvetviach hospodárstva SR bol tak v roku 2008, ako aj v roku 2009 vo väčšine odvetví  
vysoký.  Ak odhliadneme od odvetvia „B: Ťažba a dobývanie“ (100 % podiel PbezZ, avšak 
len s ich nízkym počtom – 0,2 tis.) a odvetvia „T: Činnosti domácnosti ako zamestnávateľov“, 
tak najvyšší podiel podnikateľov bez zamestnancov na celkovom počte podnikateľov bol tak  
v roku 2008, ako aj v roku 2009  v odvetví „K: Finančné a poisťovacie činnosti“ (2008: až 
99,1 %; 2009: 95,1 %). Druhé miesto zaujalo v roku 2008 odvetvie „F: Stavebníctvo“ (87,3 
%) a v roku 2009 odvetvie „S: Ostatné činnosti“ (90,8 %). Tretí najvyšší podiel podnikateľov 
bez zamestnancov malo v roku 2008 odvetvie „M: Odborné, vedecké a technické služby“ 
(86,4 %) a v roku  2009 odvetvie „F: Stavebníctvo“ (87,7 %). Štvrté miesto zaujalo v roku 
2008 odvetvie „E: Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových  vôd, odpady a služby 
odstraňovania odpadov“  (85,7 %) a v roku 2009 odvetvie „M: Odborné, vedecké a technické 
činnosti“ (87,3 %). Piate miesto zaujalo v roku 2008 odvetvie „S: Ostatné činnosti“  (84,6 %) 
a v roku 2009 odvetvie „R: Umenie, zábava a rekreácia“ (87,2 %).  
 
Najnižší podiel podnikateľov bez zamestnancov na celkovom počte podnikateľov  zaujalo tak 
v roku 2008, ako aj v roku 2009 odvetvie „I: Ubytovacie a stravovacie služby“ (2008: 35,8 
%; 2009: 40,4 %).  
  
Najvyššia zmena  podielu podnikateľov bez zamestnancov na celkovom počte podnikateľov 
v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 (v p. b.) nastala v odvetví „ E: Dodávka vody; čistenie 
a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov“ (- 31,2 p. b).  K druhej 
najvyššej zmene podielu podnikateľov bez zamestnancov došlo v odvetví „P: Vzdelávanie“  
(+ 21,2 p. b.). Tretia najvyššia zmena tohto podielu bola v odvetví  „Q: Zdravotníctvo 
a sociálna pomoc“ (+ 19,4 p. b.). Štvrtá najvyššia zmena bola v odvetví „L: Činnosti v oblasti 
nehnuteľnosti“ (+ 12 p. b.). Piate miesto zaujalo odvetvie „D: Dodávka elektriny, plynu, pary 
a studeného vzduchu“ (- 8,3 p. b.).    
 
MUŽI 
 
Podiel podnikateľov bez zamestnancov - mužov na celkovom počte podnikateľov - mužov 
v jednotlivých odvetviach hospodárstva SR bol tak v roku 2008, ako aj v roku 2009 vysoký.  
Ak odhliadneme v roku 2008 od odvetvia „B: Ťažba a dobývanie“ a v roku 2009 od odvetví  
„O: Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie“  a  „T: Činnosti domácnosti 
ako zamestnávateľov“ (100 % podiel PbezZ, avšak len s ich nízkym počtom – 0,2 tis.), tak 
najvyšší podiel podnikateľov bez zamestnancov - mužov na celkovom počte podnikateľov – 
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mužov bol v roku 2008 v odvetví „K: Finančné a poisťovacie činnosti“  (97,4 %) a v roku 
2009 v odvetví „R: Umenie, zábava a rekreácia (90,3 %). Druhý najvyšší podiel 
podnikateľov bez zamestnancov – mužov bol v roku 2008 v odvetví „R: Umenie, zábava 
a rekreácia  (90,5 %) a v roku 2009 v odvetví „F: Stavebníctvo“ (87,7 %). Tretí najvyšší 
podiel podnikateľov bez zamestnancov - mužov malo v roku 2008 odvetvie „F: Stavebníctvo“ 
(87,6 %) a v roku 2009 odvetvie „S: Ostatné činnosti“ (85,7 %). Štvrté miesto zaujalo v roku 
2008 odvetvie „E: Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových  vôd, odpady a služby 
odstraňovania odpadov“  (85,7 %) a v roku 2009 odvetvie „K: Finančné a poisťovacie 
činnosti“ (85,3 %). Piate miesto zaujalo v roku 2008 odvetvie „J: Informácie a komunikácia“ 
(83,7 %) a v roku 2009 odvetvie „L: Činnosti v oblasti nehnuteľnosti“ (84,6 %). 
 
Najnižší podiel podnikateľov bez zamestnancov – mužov na celkovom počte podnikateľov – 
mužov zaujalo tak v roku 2008, ako aj v roku 2009 odvetvie „I: Ubytovacie a stravovacie 
služby“ (2008: 25,5 %; 2009: 37,5 %).  
 
Najvyššia zmena podielu podnikateľov bez zamestnancov – mužov na celkovom počte 
podnikateľov – mužov v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 (v p. b.) nastala v odvetví „E: 
Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov“ (- 
31,2 p. b). Druhá najvyššia zmena bola v odvetví „Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc“ (+ 
21,4 p. b.). Tretia najvyššia zmena tohto podielu bola v odvetví  „P: Vzdelávanie“  (+ 21,2 p. 
b.). Na štvrté miesto sa dostalo odvetvie „L: Činnosti v oblasti nehnuteľnosti“ (+ 17,9 p. b.). 
Piate miesto zaujalo odvetvie „I: Ubytovacie a stravovacie služby“ ( + 12,0).  
 
ŽENY 
 
Podiel podnikateliek bez zamestnancov na celkovom počte podnikateliek v jednotlivých 
odvetviach hospodárstva SR bol tak v roku 2008, ako aj v roku 2009 vo väčšine odvetví 
vysoký.  Ak odhliadneme od odvetvia „T: Činnosti domácnosti ako zamestnávateľov“, tak 
najvyšší podiel podnikateliek bez zamestnancov na celkovom počte podnikateliek bol 
v odvetví „K: Finančné a poisťovacie činnosti“ (2008 a 2009: 100 %) a v  odvetví „J: 
Informácie a komunikácia“ (2009: 100 %). Druhý najvyšší podiel podnikateliek bez 
zamestnancov bol v roku 2008 v odvetví „M: Odborné, vedecké a technické činnosti“ (90,4 
%) a v roku 2009 v odvetví „S: Ostatné činnosti“ (92,3 %). Tretí najvyšší podiel 
podnikateliek bez zamestnancov malo v roku 2008 odvetvie „J: Informácie a komunikácia“ 
(87,5 %)  a v roku 2009 odvetvie „P: Vzdelávanie“ (92 %). Štvrté miesto zaujalo v roku 2008 
odvetvie „S: Ostatné činnosti“ (86,5 %) a v roku 2009 odvetvie „M: Odborné, vedecké 
a technické činnosti“ (91,4 %). Piate miesto zaujalo v roku 2008 odvetvie „P: Vzdelávanie“ 
(78,6 %) a v roku  2009 odvetvie „F: Stavebníctvo“ (86,7 %). 
 
Ak odhliadneme od odvetvia „O: Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie“ 
(0 % podiel PbezZ, avšak len pri nízkom absolútnom počte podnikateliek celkom  – 0,1), tak 
najnižší podiel podnikateliek bez zamestnancov na celkovom počte podnikateliek zaujalo  
v roku 2008 odvetvie „Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc“ (45,2 %) a v roku 2009 odvetvie 
„I: Ubytovacie a stravovacie služby“ (47,8 %). 
 
Najvyššia zmena  podielu podnikateliek bez zamestnancov na celkovom počte podnikateliek 
v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 (v p. b.) nastala v odvetví „R: Umenie, zábava a 
rekreácia“ (+ 31,3 p. b.). K druhej najvyššej zmene podielu podnikateliek bez zamestnancov 
došlo v odvetví „Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc“ (+ 16,8 p. b.). Tretia najvyššia zmena 
tohto podielu bola v odvetví „I: Ubytovacie a stravovacie služby“ (-16,1 p. b.). Na štvrté 
miesto sa dostalo odvetvie „F: Stavebníctvo“ (+ 15,3 p. b.) a na piate miesto odvetvie „P: 
Vzdelávanie“ (+ 13,4 p. b.). 
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Tabuľka č.  16  
 

Počet podnikateľov celkom27 (15-74) v tis. os. a z toho podnik. so zam. (PsoZ) a bez zam. 
(PbezZ) v  %  v SR  v rokoch 2008 a 2009 – podľa odvetvia (SK Nace Rev. 2)  

 

Odvetvie (Sekcia) /Rok 

 
2008 

 

 
2009 

Spolu z toho v % Spolu z toho v % 
PsoZ PbezZ PsoZ PbezZ 

 
A: Poľnohospodárstvo,  
     lesníctvo a rybolov  
 

17,3 18,5 81,5 15,5 13,5 86,5 

B: Ťažba a dobývanie 0,2 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
C: Priemyselná výroba 36,8 28,0 72,0 36,4 26,4 73,6 
D: Dodávka elektriny, plynu, 
     pary a studeného vzduchu 1,8 16,7 83,3 0,8 25,0 75,0 

E: Dodávka vody; čistenie a odvod  
    odpadových vôd, odpady  a služby   
    odstraňovania odpadov 

0,7 14,3 85,7 1,1 45,5 54,5 

F: Stavebníctvo 99,6 12,7 87,3 114,3 12,3 87,7 
 
B až F: PRIEMYSEL 
 

139,1 16,8 83,2 152,6 16,0 84,0 

G: Veľkoobchod a maloobchod;  oprava  
     motorových vozidiel  a motocyklov  49,9 36,1 63,9 58,9 38,7 61,3 

H: Doprava a skladovanie 16,3 30,1 69,9 16,1 25,5 74,5 
I: Ubytovacie a stravovacie služby 13,4 64,2 35,8 16,6 59,6 40,4 
J: Informácie a komunikácia 5,7 15,8 84,2 3,9 15,4 84,6 
K: Finančné a poisťovacie činnosti 11,2 0,9 99,1 10,2 4,9 95,1 
L: Činnosti v oblasti nehnuteľností 2,5 32,0 68,0 3,0 20,0 80,0 
M: Odborné, vedecké a technické činnosti 30,8 13,6 86,4 36,2 12,7 87,3 
N: Administratívne a podporné služby 7,8 33,3 66,7 7,8 25,6 74,4 
O: Verejná správa a obrana;  
     povinné sociálne zabezpečenie 0,0 0,0 0,0 0,3 33,3 66,7 

P: Vzdelávanie 2,8 35,7 64,3 4,8 14,6 85,4 
Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc 10,4 61,5 38,5 15,2 42,1 57,9 
R: Umenie, zábava a rekreácia 5,4 18,5 81,5 4,7 12,8 87,2 
S: Ostatné činnosti 18,8 15,4 84,6 18,5 9,2 90,8 
T: Činnosti domácností ako  
    zamestnávateľov;  Nediferencované   
    činnosti v domácnostiach produkujúce  
    tovary a služby na vlastné použitie 

0,6 0,0 100,0 3,1 0,0 100,0 

U: Činnosti extrateritoriálnych   
     organizácií a združení  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
G až U: SLUŽBY 
 

175,6 29,3 70,7 199,3 27,4 72,6 

 
Spolu 
 

332,0 23,5 76,5 367,4 22,1 77,9 

 
Zdroj:  ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery) + výpočty (Barošová).  

                                                 
27 Podnikatelia celkom = PsoZ (muži + ženy)  + PbezZ (muži + ženy). 
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Tabuľka č. 17 
 

Podnikatelia celkom28 (15-74) v SR -  zmena (v p. b.) 29 v štruktúre  ich skladby  
(PsoZ a PbezZ) v r.  2009 v porovnaní s r. 2008 – podľa odvetvia (SK Nace Rev. 2)  

 

Odvetvie (Sekcia) /Rok 

 
Zmena štruktúry  v p. b. (+ ; -)   
v r. 2008 v porovnaní s r. 2009  

 
 

PsoZ 
 

 
PbezZ 

 
A: Poľnohospodárstvo,  
     lesníctvo a rybolov  
 

-5,0 5,0 

B: Ťažba a dobývanie 0,0 x** 
C: Priemyselná výroba -1,6 1,6 
D: Dodávka elektriny, plynu,  pary a studeného vzduchu 8,3 -8,3 
E: Dodávka vody; čistenie a odvod  odpadových vôd,  
     odpady  a služby odstraňovania odpadov 31,2 -31,2 

F: Stavebníctvo -0,4 0,4 
 
B až F: PRIEMYSEL 
 

-0,8 0,8 

G: Veľkoobchod a maloobchod; oprava  motorových  
     vozidiel  a motocyklov  2,6 -2,6 

H: Doprava a skladovanie -4,6 4,6 
I: Ubytovacie a stravovacie služby -4,6 4,6 
J: Informácie a komunikácia -0,4 0,4 
K: Finančné a poisťovacie činnosti 4,0 -4,0 
L: Činnosti v oblasti nehnuteľností -12,0 12,0 
M: Odborné, vedecké a technické činnosti -0,9 0,9 
N: Administratívne a podporné služby -7,7 7,7 
O: Verejná správa a obrana;  povinné sociálne zabezpečenie x *  x * 
P: Vzdelávanie -21,1 21,1 
Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc -19,4 19,4 
R: Umenie, zábava a rekreácia -5,7 5,7 
S: Ostatné činnosti -6,2 6,2 
T: Činnosti domácností ako zamestnávateľov; Nediferen- 
    cované  činnosti v domácnostiach produkujúce tovary  
    a služby na vlastné použitie 

0,0 0,0 

U: Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení  0,0 0,0 
 
G až U: SLUŽBY 
 

-1,9 1,9 

 
Spolu 
 

-1,4 1,4 
 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery). 
 
Poznámka :   x** znamená, že v roku 2009 bol počet  PsoZ a počet  PbezZ  nulový. 
                     x *   znamená, že v roku 2008 bol počet PsoZ a počet  PbezZ  nulový.  

                                                 
28 Podnikatelia celkom = PsoZ (muži+ ženy)  + PbezZ (muži + ženy). 
29 p. b. = percentuálny (-e) bod (-y).  
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Tabuľka č. 18   
 

Počet podnikateľov celkom30 - MUŽOV (15-74) v tis. os. a z toho podnik so zam. (PsoZ) 
a bez zam. (PbezZ) v  %  v SR  v rokoch 2008 a 2009 – podľa odvetvia (SK Nace Rev. 2)  

 

Odvetvie (Sekcia) /Rok 

 
2008 

 

 
2009 

Spolu z toho v % Spolu z toho v % 
PsoZ PbezZ PsoZ PbezZ 

 
A: Poľnohospodárstvo,  
     lesníctvo a rybolov  
 

15,1 17,9 82,1 12,8 14,1 85,9 

B: Ťažba a dobývanie 0,2 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
C: Priemyselná výroba 31,4 26,8 73,2 32,8 26,2 73,8 
D: Dodávka elektriny, plynu, 
     pary a studeného vzduchu 1,8 16,7 83,3 0,8 25,0 75,0 

E: Dodávka vody; čistenie a odvod  
    odpadových vôd, odpady  a služby   
    odstraňovania odpadov 

0,7 14,3 85,7 1,1 45,5 54,5 

F: Stavebníctvo 98,2 12,4 87,6 112,8 12,3 87,7 
 
B až F: PRIEMYSEL 
 

132,3 15,9 84,1 147,5 15,7 84,3 

G: Veľkoobchod a maloobchod; oprava  
     motorových vozidiel a motocyklov  32,7 40,4 59,6 36,5 43,6 56,4 

H: Doprava a skladovanie 15,8 30,4 69,6 15,9 25,2 74,8 
I: Ubytovacie a stravovacie služby 9,8 74,5 25,5 12,0 62,5 37,5 
J: Informácie a komunikácia 4,9 16,3 83,7 3,1 19,4 80,6 
K: Finančné a poisťovacie činnosti 3,9 2,6 97,4 3,4 14,7 85,3 
L: Činnosti v oblasti nehnuteľností 1,2 33,3 66,7 1,3 15,4 84,6 
M: Odborné, vedecké a technické činnosti 14,2 18,3 81,7 16,5 17,6 82,4 
N: Administratívne a podporné služby 4,2 33,3 66,7 3,9 23,1 76,9 
O: Verejná správa a obrana;  
     povinné sociálne zabezpečenie 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 100,0 

P: Vzdelávanie 1,4 42,9 57,1 2,3 21,7 78,3 
Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc 4,2 71,4 28,6 5,2 50,0 50,0 
R: Umenie, zábava a rekreácia 4,2 9,5 90,5 3,1 9,7 90,3 
S: Ostatné činnosti 6,2 21,0 79,0 4,2 14,3 85,7 
T: Činnosti domácností ako  
    zamestnávateľov;  Nediferencované   
    činnosti v domácnostiach produkujúce  
    tovary a služby na vlastné použitie 

0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 100,0 

U: Činnosti extrateritoriálnych   
     organizácií a združení  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
G až U: SLUŽBY 
 

102,7 35,0 65,0 107,8 33,9 66,1 

 
Spolu 
 

250,1 23,9 76,1 268,1 22,9 77,1 

 
Zdroj:  ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery) + výpočty (Barošová). 

                                                 
30 Podnikatelia celkom - muži = PsoZ (muži)  + PbezZ (muži). 
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Tabuľka č. 19  
 

Podnikatelia celkom31 - MUŽI (15-74) v SR -  zmena (v p. b.) 32 v štruktúre  ich skladby  
(PsoZ  a PbezZ) v r.  2009 v porovnaní s r. 2008 – podľa odvetvia (SK Nace Rev. 2)  

 

Odvetvie (Sekcia) /Rok 

 
Zmena štruktúry  v p. b. (+ ; -)   
v r. 2008 v porovnaní s r. 2009  

 
 

PsoZ 
 

 
PbezZ 

 
A: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov  
 

-3,8 3,8 

B: Ťažba a dobývanie 0,0 x ** 
C: Priemyselná výroba -0,6 0,6 
D: Dodávka elektriny, plynu,  pary a studeného vzduchu 8,3 -8,3 
E: Dodávka vody; čistenie a odvod  odpadových vôd,  
     odpady  a služby odstraňovania odpadov 31,2 -31,2 

F: Stavebníctvo -0,1 0,1 
 
B až F: PRIEMYSEL 
 

-0,2 0,2 

G: Veľkoobchod a maloobchod; oprava  motorových  
     vozidiel  a motocyklov  3,2 -3,2 

H: Doprava a skladovanie -5,2 5,2 
I: Ubytovacie a stravovacie služby -12,0 12,0 
J: Informácie a komunikácia 3,1 -3,1 
K: Finančné a poisťovacie činnosti 12,1 -12,1 
L: Činnosti v oblasti nehnuteľností -17,9 17,9 
M: Odborné, vedecké a technické činnosti -0,7 0,7 
N: Administratívne a podporné služby -10,2 10,2 
O: Verejná správa a obrana;  povinné sociálne zabezpečenie 0,0 x * 
P: Vzdelávanie -21,2 21,2 
Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc -21,4 21,4 
R: Umenie, zábava a rekreácia 0,2 -0,2 
S: Ostatné činnosti -6,7 6,7 
T: Činnosti domácností ako zamestnávateľov; Nediferen- 
    cované  činnosti v domácnostiach produkujúce tovary  
    a služby na vlastné použitie 

0,0 x* 

U: Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení  0,0 0,0 
 
G až U: SLUŽBY 
 

-1,1 1,1 

 
Spolu 
 

-1,0 1,0 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
 
Poznámka:   x*   znamená, že v roku 2008 bol počet PsoZ a počet  PbezZ  nulový. 
                    x**  znamená, že v roku 2009 bol počet PsoZ a počet  PbezZ  nulový. 

                                                 
31 Podnikatelia celkom - muži = PsoZ (muži)  + PbezZ (muži). 
32 p. b. = percentuálny (-e) bod (-y).  
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Tabuľka č. 20 
 

Počet podnikateľov celkom33 - ŽIEN (15-74) v tis. os. a z toho podnik so zam. (PsoZ) 
a bez zam. (PbezZ)  v  %  v SR  v rokoch 2008 a 2009 – podľa odvetvia (SK Nace Rev. 2) 

 

Odvetvie (Sekcia) /Rok 

 
2008 

 

 
2009 

Spolu z toho v % Spolu z toho v % 
PsoZ PbezZ PsoZ PbezZ 

 
A: Poľnohospodárstvo,  
     lesníctvo a rybolov  
 

2,2 22,7 77,3 2,7 11,1 88,9 

B: Ťažba a dobývanie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
C: Priemyselná výroba 5,4 35,2 64,8 3,6 27,8 72,2 
D: Dodávka elektriny, plynu, 
     pary a studeného vzduchu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

E: Dodávka vody; čistenie a odvod  
    odpadových vôd, odpady  a služby   
    odstraňovania odpadov 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

F: Stavebníctvo 1,4 28,6 71,4 1,5 13,3 86,7 
 
B až F: PRIEMYSEL 
 

6,8 33,8 66,2 5,1 23,5 76,5 

G: Veľkoobchod a maloobchod; oprava  
     motorových vozidiel a motocyklov  17,2 27,9 72,1 22,4 30,8 69,2 

H: Doprava a skladovanie 0,5 40,0 60,0 0,2 50,0 50,0 
I: Ubytovacie a stravovacie služby 3,6 36,1 63,9 4,6 52,2 47,8 
J: Informácie a komunikácia 0,8 12,5 87,5 0,8 0,0 100,0 
K: Finančné a poisťovacie činnosti 7,3 0,0 100,0 6,8 0,0 100,0 
L: Činnosti v oblasti nehnuteľností 1,3 30,8 69,2 1,7 23,5 76,5 
M: Odborné, vedecké a technické činnosti 16,6 9,6 90,4 19,7 8,6 91,4 
N: Administratívne a podporné služby 3,6 30,6 69,4 3,9 28,2 71,8 
O: Verejná správa a obrana;  
     povinné sociálne zabezpečenie 0,0 0,0 0,0 0,1 100,0 0,0 

P: Vzdelávanie 1,4 21,4 78,6 2,5 8,0 92,0 
Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc 6,2 54,8 45,2 10,0 38,0 62,0 
R: Umenie, zábava a rekreácia 1,2 50,0 50,0 1,6 18,8 81,3 
S: Ostatné činnosti 12,6 13,5 86,5 14,3 7,7 92,3 
T: Činnosti domácností ako  
    zamestnávateľov;  Nediferencované   
    činnosti v domácnostiach produkujúce  
    tovary a služby na vlastné použitie 

0,6 0,0 100,0 2,9 0,0 100,0 

U: Činnosti extrateritoriálnych   
     organizácií a združení  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
G až U: SLUŽBY 
 

72,9 21,3 78,7 91,5 19,8 80,2 

 
Spolu 
 

81,9 22,2 77,8 99,3 19,7 80,3 

 
Zdroj:  ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery) + výpočty (Barošová). 

                                                 
33 Podnikatelia celkom – ženy  = PsoZ ( ženy)  + PbezZ ( ženy). 
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Tabuľka č. 21 
 

Podnikatelia celkom34 - ŽENY (15-74) v SR -  zmena (v p. b.) 35 v štruktúre  ich skladby  
(PsoZ a PbezZ) v r.  2009 v porovnaní s r. 2008 – podľa odvetvia (SK Nace Rev. 2) 

 

Odvetvie (Sekcia) /Rok 

 
Zmena štruktúry  v p. b. (+ ; -)   
v r. 2008 v porovnaní s r. 2009  

 
 

PsoZ 
 

 
PbezZ 

 
A: Poľnohospodárstvo,  
     lesníctvo a rybolov  
 

-11,6 11,6 

B: Ťažba a dobývanie 0,0 0,0 
C: Priemyselná výroba -7,4 7,4 
D: Dodávka elektriny, plynu,  pary a studeného vzduchu 0,0 0,0 
E: Dodávka vody; čistenie a odvod  odpadových vôd,  
     odpady  a služby odstraňovania odpadov 0,0 0,0 

F: Stavebníctvo -15,3 15,3 
 
B až F: PRIEMYSEL 
 

-10,3 10,3 

G: Veľkoobchod a maloobchod; oprava  motorových  
     vozidiel  a motocyklov  2,9 -2,9 

H: Doprava a skladovanie 10,0 -10,0 
I: Ubytovacie a stravovacie služby 16,1 -16,1 
J: Informácie a komunikácia -12,5 12,5 
K: Finančné a poisťovacie činnosti 0,0 0,0 
L: Činnosti v oblasti nehnuteľností -7,3 7,3 
M: Odborné, vedecké a technické činnosti -1,0 1,0 
N: Administratívne a podporné služby -2,4 2,4 
O: Verejná správa a obrana;  povinné sociálne zabezpečenie 100,0 0,0 
P: Vzdelávanie -13,4 13,4 
Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc -16,8 16,8 
R: Umenie, zábava a rekreácia -31,2 31,3 
S: Ostatné činnosti -5,8 5,8 
T: Činnosti domácností ako zamestnávateľov; Nediferen- 
    cované  činnosti v domácnostiach produkujúce tovary  
    a služby na vlastné použitie 

0,0 0,0 

U: Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení  0,0 0,0 
 
G až U: SLUŽBY 
 

-1,5 1,5 

 
Spolu 
 

-2,5 2,5 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
 
 
                                                 
34 Podnikatelia celkom - ženy = PsoZ ( ženy)  + PbezZ (ženy). 
35 p. b. = percentuálny (-e) bod (-y).  
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1.1.3.  Podnikatelia SR v hlavných triedach zamestnaní (podľa KZAM)  – 2008 a 2009 
 
Táto časť sa venuje najmä štatistickému monitoringu (analýze) podnikateľov v jednotlivých 
hlavných triedach zamestnaní (podľa KZAM) v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008. Sú tu 
prezentované najmä:  
 
- zmeny v absolútnom  počte podnikateľov (celkom, PsoZ a PbezZ, v rodovom členení) 

v jednotlivých  hlavných triedach zamestnaní,  
- zmeny podielu žien z podnikateľov (celkom, PsoZ a PbezZ) v jednotlivých hlavných 

triedach zamestnaní, 
- zmeny v koncentrácii podnikateľov (celkom, PsoZ a PbezZ, v rodovom členení) 

v jednotlivých hlavných triedach zamestnaní, 
- zmeny  podielu podnikateľov bez zamestnancov na  celkovom počte podnikateľov (celkom 

– muži + ženy, mužov, žien) v  jednotlivých hlavných triedach zamestnaní.  
 

 
1.1.3.1.  Zmeny počtu podnikateľov v SR  v hlavných triedach zamestnaní v roku 2009  
              v porovnaní s rokom 2008 
 
Zmeny absolútneho počtu podnikateľov (celkom36, PsoZ, PbezZ) v hlavných triedach 
zamestnaní v roku 2009 oproti roku 2008 v rodovom členení, ako aj prírastok alebo úbytok 
počtu podnikateľov v % (celkom, PsoZ, PbezZ) v hlavných triedach zamestnaní v roku 2009 
oproti roku 2008 v rodovom členení sú prezentované v závere tejto časti  - v tabuľkách č. 22, 
23 a 24. Informácie o absolútnom počte podnikateľov (celkom, PsoZ, PbezZ) v rodovom 
členení v jednotlivých hlavných triedach zamestnaní v roku 2008 a 2009 sú prezentované 
v prílohe č. 4 (v tabuľkách č. 15,16 a 17). 
 
PODNIKATELIA CELKOM (PsoZ + PbezZ) 
 
MUŽI + ŽENY 
 
Najvyšší absolútny prírastok v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 bol v hlavnej triede 
zamestnaní „Prevádzkoví zamestnanci v službách a v obchode“, a to 14 tis. podnikateľov 
(prírastok až o 35,7 %). Druhý najvyšší absolútny prírastok bol v hlavnej triede zamestnaní 
„Vedeckí a odborní duševní zamestnanci“, a to 6,5 tis. podnikateľov (prírastok o 13,7 %). 
Tretí najvyšší absolútny prírastok počtu podnikateľov celkom bol v hlavnej triede zamestnaní 
„Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia a opravári“ (5,1 tis.; prírastok o 4,8 %).  
 
Pokles absolútneho počtu podnikateľov celkom  sme zaznamenali  len v jednej  hlavnej triede 
zamestnaní, ktorou boli „Nižší administratívni zamestnanci (úradníci)“ (-0,8 tis., úbytok 
o 18,6 %). 
 
MUŽI 
 
Najvyšší absolútny prírastok  podnikateľov celkom – mužov bol v roku 2009 v porovnaní 
s rokom 2008 v hlavnej triede zamestnaní „Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, 
spracovatelia a opravári“, a to 5,3 tis. podnikateľov (prírastok o 5,1 %). Druhý najvyšší 
absolútny prírastok bol v hlavnej triede zamestnaní „Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci 
zamestnanci“ (4,1 tis., prírastok o 12,3 %). Tretí najvyšší absolútny prírastok bol v hlavnej 

                                                 
36 Podnikatelia celkom = PsoZ  + PbezZ. 
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triede zamestnaní „Technickí zamestnanci a zamestnanci v príbuzných odboroch“ (3,2 tis., 
prírastok o 13,1 %). 
 
Pokles absolútneho počtu podnikateľov celkom – mužov v roku 2009 v porovnaní s rokom 
2008 sme zaznamenali v dvoch  hlavných triedach zamestnaní - „Nižší administratívni 
zamestnanci“ (- 1,2 tis., úbytok až o 57,1 %) a „Kvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve, 
lesníctve a v príbuzných odboroch“ (- 0,8 tis., úbytok o 13,6 %). 
 
ŽENY 
 
Najvyšší absolútny prírastok  podnikateliek celkom bol v roku 2009 v porovnaní s rokom 
2008 v hlavnej triede zamestnaní „Prevádzkoví zamestnanci v službách a v obchode“, a to 
12,2 tis. podnikateliek  (prírastok až o 46,7 %). Druhý najvyšší absolútny prírastok bol 
v hlavnej triede zamestnaní „Vedeckí a odborní duševní zamestnanci“ (4,6 tis., prírastok 
o 26,3 %). Tretí najvyšší absolútny prírastok bol v hlavnej triede zamestnaní „Kvalifikovaní 
robotníci v poľnohospodárstve, lesníctve a v príbuzných odboroch“ (1,1 tis., prírastok až o 
110 %). 
 
Pokles absolútneho počtu podnikateliek celkom  v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 sme 
zaznamenali v štyroch  hlavných triedach zamestnaní. Najvyšší pokles sa týkal  hlavnej triedy 
zamestnaní „Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci“ (-1,1 tis., úbytok o 10,7 %). 
Druhý najvyšší pokles sme zaznamenali v hlavnej triede zamestnaní „Obsluha strojov 
a zariadení“ (- 0,4 tis., úbytok až o 57,1 %). Tretí najvyšší pokles bol v dvoch hlavných 
triedach  zamestnaní -  „Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia a opravári“ (- 
0,2 tis., úbytok o 6,7 %) a „Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci“  (- 0,2 tis., úbytok o 10,5 
%). 
  
PODNIKATELIA SO ZAMESTNANCAMI 
 
MUŽI + ŽENY 
 
Najvyšší absolútny prírastok  podnikateľov so zamestnancami v roku 2009 v porovnaní 
s rokom 2008 bol v hlavnej triede zamestnaní „Prevádzkoví zamestnanci v službách 
a v obchode“, a to 1,6 (1,7) tis. podnikateľov (prírastok o 17 %). Druhý najvyšší absolútny 
prírastok bol v hlavnej triede zamestnaní „Technickí zamestnanci a zamestnanci v príbuzných 
odboroch“ (0,9 tis., prírastok o 26,5 %). Tretí najvyšší absolútny prírastok počtu 
podnikateľov so zamestnancami bol v dvoch hlavných triedach zamestnaní - 
„Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci“ (0,8 tis., prírastok o 2,3 %) a „Vedeckí 
a odborní duševní zamestnanci“ (0,8 tis., prírastok o 4,9 %). 
 
Pokles absolútneho počtu podnikateľov  so zamestnancami  nastal v dvoch  hlavných triedach 
zamestnaní - „Nižší administratívni zamestnanci (úradníci)“ (- 0,5 tis., úbytok až o 71,4 %) a 
„Kvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve, lesníctve a v príbuzných odboroch“ (- 0,5 tis., 
úbytok o 31,3 %). 
 
MUŽI 
 
Najvyšší absolútny prírastok  podnikateľov so zamestnancami – mužov bol v roku 2009 
v porovnaní s rokom 2008 v hlavnej triede zamestnaní „Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci 
zamestnanci“, a to 1,9 tis. podnikateľov (prírastok o 6,8 %). Druhý najvyšší absolútny 
prírastok bol v hlavnej triede zamestnaní „Technickí zamestnanci a zamestnanci v príbuzných 
odboroch“ (0,6 tis., prírastok o 27,3 %). Tretí najvyšší absolútny prírastok bol v hlavnej 
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triede zamestnaní  „Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia a opravári“ (0,4 tis., 
prírastok o 4,9 %).  
 
Pokles absolútneho počtu podnikateľov so zamestnancami – mužov v roku 2009 v porovnaní 
s rokom 2008 sme zaznamenali v štyroch  hlavných triedach zamestnaní. Najvyšší pokles sa 
týkal hlavnej triedy zamestnaní „Kvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve, lesníctve 
a v príbuzných odboroch“ (- 0,5 tis., úbytok o 35,7 %). Druhý najvyšší pokles sme 
zaznamenali v hlavnej triede zamestnaní „Nižší administratívni zamestnanci (úradníci)“ (- 0,4 
tis., úbytok až o 80 %). Tretí najvyšší pokles nastal v hlavnej triede zamestnaní „Prevádzkoví 
zamestnanci v službách a v obchode“(- 0,3 tis., úbytok o 5,2 %). 
 
ŽENY 
 
Najvyšší absolútny prírastok podnikateliek so zamestnancami bol v roku 2009 v porovnaní 
s rokom 2008 v hlavnej triede zamestnaní „Prevádzkoví zamestnanci v službách a v obchode“, 
a to 2 tis. podnikateliek  (prírastok až o 57,1 %). Druhý najvyšší absolútny prírastok bol 
v hlavnej triede zamestnaní „Vedeckí a odborní duševní zamestnanci“ (0,7 tis., prírastok 
o 13,2 %). Tretí najvyšší absolútny prírastok bol v hlavnej triede zamestnaní „Technickí 
zamestnanci a zamestnanci v príbuzných odboroch“ (0,3 tis., prírastok o 25 %). 
 
Pokles absolútneho počtu podnikateliek so zamestnancami  v roku 2009 v porovnaní s rokom 
2008 sme zaznamenali v štyroch  hlavných triedach zamestnaní. Najvyšší pokles sa týkal  
hlavnej triedy zamestnaní „Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci“ (-1,1 tis., úbytok 
o 15,7 %). Druhý najvyšší pokles sme zaznamenali v hlavnej triede zamestnaní „Remeselní 
a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia a opravári“ (- 0,3 tis., úbytok až o 50 %). Tretí 
najvyšší pokles podnikateliek so zamestnancami v roku 2009 oproti roku 2008 bol v dvoch 
hlavných triedach  zamestnaní - „Nižší administratívni zamestnanci (úradníci)“ (- 0,1 tis., 
úbytok až o 50 %) a „Obsluha strojov a zariadení“ (- 0,1 tis., úbytok až o 50 %). 
 
PODNIKATELIA BEZ ZAMESTNANCOV 
 
MUŽI + ŽENY 
 
Najvyšší absolútny prírastok  podnikateľov bez zamestnancov v roku 2009 v porovnaní 
s rokom 2008 bol v hlavnej triede zamestnaní „Prevádzkoví zamestnanci v službách 
a v obchode“, a to 12,2 tis. podnikateľov (prírastok až o 41,3 %). Druhý najvyšší absolútny 
prírastok bol v hlavnej triede zamestnaní „Vedeckí a odborní duševní zamestnanci“, a to 5,7 
tis. podnikateľov (prírastok o 18,3 %). Tretí najvyšší absolútny prírastok počtu podnikateľov 
bez zamestnancov bol v hlavnej triede zamestnaní „Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, 
spracovatelia a opravári“ (5 tis.; prírastok o 5,1 %).  
 
Pokles absolútneho počtu podnikateľov  bez zamestnancov  sme zaznamenali  len v jednej 
hlavnej triede zamestnaní, ktorou boli „Nižší administratívni zamestnanci (úradníci)“ (-0,3 
tis., úbytok o 8,3 %). 
 
MUŽI 
 
V rámci jednotlivých hlavných tried zamestnaní najvyšší absolútny prírastok  podnikateľov 
bez zamestnancov – mužov bol v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 v hlavnej triede 
zamestnaní „Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia a opravári“, a to 4,8 tis. 
podnikateľov (prírastok o 5 %). Druhý najvyšší absolútny prírastok bol v hlavnej triede 
zamestnaní „Technickí zamestnanci a zamestnanci v príbuzných odboroch“ (2,6 tis., prírastok 
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o 11,7 %). Tretí najvyšší absolútny prírastok bol v hlavnej triede zamestnaní  
„Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci“ (2,2 tis., prírastok o 40,7 %).  
 
Pokles absolútneho počtu podnikateľov bez zamestnancov – mužov v roku 2009 v porovnaní 
s rokom 2008 sme zaznamenali v dvoch  hlavných triedach zamestnaní - „Nižší 
administratívni zamestnanci“ (- 0,8 tis., úbytok až o 50 %) a „Kvalifikovaní robotníci 
v poľnohospodárstve, lesníctve a v príbuzných odboroch“ (- 0,3 tis., úbytok o 6,7 %). 
 
ŽENY 
 
V rámci jednotlivých hlavných tried zamestnaní najvyšší absolútny prírastok  podnikateliek 
bez zamestnancov bol v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 v hlavnej triede zamestnaní 
„Prevádzkoví zamestnanci v službách a v obchode“, a to 10,1 tis. podnikateliek  (prírastok až 
o 44,7 %). Druhý najvyšší absolútny prírastok bol v hlavnej triede zamestnaní „Vedeckí 
a odborní duševní zamestnanci“ (3,9 tis., prírastok o 32 %). Tretí najvyšší absolútny prírastok 
bol v hlavnej triede zamestnaní „Kvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve, lesníctve 
a v príbuzných odboroch“ (1,1 tis., prírastok až o 137,5 %). 
 
Pokles absolútneho počtu podnikateliek bez zamestnancov  v roku 2009 v porovnaní s rokom 
2008 sme zaznamenali v dvoch hlavných triedach zamestnaní – „Obsluha strojov 
a zariadení“ (- 0,3 tis., úbytok až o 60 %) a „Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci“ (- 0,2 
tis., úbytok o 10,5 %). 
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Tabuľka č. 22   
 

Podnikatelia  celkom37 (15-74) v SR  - zmena ich absolútneho počtu (+ ; -) v tis. osobách 
a prírastok/úbytok ich počtu (v %) v r.  2009  v porovnaní s r. 2008 

 – podľa hlavných tried zamestnaní  (KZAM) a pohlavia 
 

Hlavné triedy zamestnaní / Rok 

 
Zmena  v tis. os.  (+ ; -)  

 

 
Prírastok/úbytok v  %   

 
Spolu 

 

 
Muži 

 
Ženy 

 
Spolu 

 
Muži 

 
Ženy 

 
1. Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci  
    zamestnanci 
 

3,0 4,1 -1,1 6,9 12,3 -10,7 

 
2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 
 

6,5 1,9 4,6 13,7 6,4 26,3 

 
3. Technickí zamestnanci  a  zamestnanci  
    v príbuzných odboroch 
 

4,2 3,2 1,0 9,6 13,1 5,2 

 
4. Nižší administratívni zamestnanci  
    (úradníci) 
 

-0,8 -1,2 0,4 -18,6 -57,1 18,2 

 
5. Prevádzkoví zamestnanci v službách  
    a v obchode 
 

14,0 1,8 12,2 35,7 13,7 46,7 

 
6. Kvalifikovaní robotníci v poľnohosp.  
    lesníctve a v príbuzných odboroch   
    (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

0,3 -0,8 1,1 4,3 -13,6 110,0 

 
7. Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, 
    spracovatelia   a opravári  
   (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

5,1 5,3 -0,2 4,8 5,1 -6,7 

 
8. Obsluha strojov a zariadení 
 

1,0 1,4 -0,4 4,1 6,0 -57,1 

 
9. Pomocní a nekvalifikovaní  
    zamestnanci 
 

2,1 2,3 -0,2 13,6 17,0 -10,5 

 
0 Ozbrojené sily 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Spolu 
 

35,4 18,0 17,4 10,7 7,2 21,2 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
 
 
 
                                                 
37 Podnikatelia celkom = podnikatelia so zamestnancami + podnikatelia bez zamestnancov. 
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Tabuľka č. 23   
 

Podnikatelia so zamestnancami (15-74) v SR  - zmena ich abs. počtu v tis. osobách (+ ; -) 
a prírastok/úbytok ich počtu (v %) v r.  2009  v porovnaní s r. 2008 

 – podľa hlavných tried zamestnaní  (KZAM) a pohlavia    
 

Hlavné triedy zamestnaní / Rok 

 
Zmena  v tis. os.  (+ ; -)  

 

 
Prírastok/úbytok v  %   

 
Spolu 

 

 
Muži 

 
Ženy 

 
Spolu 

 
Muži 

 
Ženy 

 
1. Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci  
    zamestnanci 
 

0,8 1,9 -1,1 2,3 6,8 -15,7 

 
2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 
 

0,8 0,1 0,7 4,9 0,9 13,2 

 
3. Technickí zamestnanci  a  zamestnanci  
    v príbuzných odboroch 
 

0,9 0,6 0,3 26,5 27,3 25,0 

 
4. Nižší administratívni zamestnanci  
    (úradníci) 
 

-0,5 -0,4 -0,1 -71,4 -80,0 -50,0 

 
5. Prevádzkoví zamestnanci v službách 
    a v obchode 
 

1,6 -0,3 2,0 17,0 -5,2 57,1 

 
6. Kvalifikovaní robotníci v poľnohosp.  
    lesníctve a v príbuzných odboroch   
    (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

-0,5 -0,5 0,0 -31,3 -35,7 0,0 

 
7. Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, 
    spracovatelia   a opravári  
   (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

0,1 0,4 -0,3 1,1 4,9 -50,0 

 
8. Obsluha strojov a zariadení 
 

0,0 0,1 -0,1 0,0 4,0 -50,0 

 
9. Pomocní a nekvalifikovaní  
    zamestnanci 
 

0,0 -0,1 0,1 0,0 -50,0 100,0 

 
0 Ozbrojené sily 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Spolu 
 

3,2 1,9 1,3 4,1 3,2 7,1 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
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Tabuľka č. 24   
 

Podnikatelia bez zamestnancov (15-74) v SR  - zmena ich abs. počtu v tis. osobách (+ ; -) 
a prírastok/úbytok ich počtu (v %) v r.  2009  v porovnaní s r. 2008 

 – podľa hlavných tried zamestnaní  (KZAM) a pohlavia    
 

Hlavné triedy zamestnaní / Rok 

 
Zmena  v tis. os.  (+ ; -)  

 

 
Prírastok/úbytok v  %   

 
Spolu 

 

 
Muži 

 
Ženy 

 
Spolu 

 
Muži 

 
Ženy 

 
1. Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci  
    zamestnanci 
 

2,2 2,2 0,0 25,3 40,7 0,0 

 
2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 
 

5,7 1,8 3,9 18,3 9,5 32,0 

 
3. Technickí zamestnanci  a  zamestnanci  
    v príbuzných odboroch 
 

3,2 2,6 0,7 7,9 11,7 3,9 

 
4. Nižší administratívni zamestnanci  
    (úradníci) 
 

-0,3 -0,8 0,5 -8,3 -50,0 25,0 

 
5. Prevádzkoví zamestnanci v službách 
    a v obchode 
 

12,3 2,1 10,1 41,3 28,8 44,7 

 
6. Kvalifikovaní robotníci v poľnohosp.  
    lesníctve a v príbuzných odboroch   
    (okrem obsluhy strojov a  zariadení) 
 

0,8 -0,3 1,1 15,1 -6,7 137,5 

 
7. Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, 
    spracovatelia   a opravári  
   (okrem obsluhy  strojov a zariadení) 
 

5,0 4,8 0,2 5,1 5,0 8,3 

 
8. Obsluha strojov a zariadení 
 

1,1 1,4 -0,3 5,1 6,7 -60,0 

 
9. Pomocní a nekvalifikovaní  
    zamestnanci 
 

2,3 2,5 -0,2 15,1 18,8 -10,5 

 
0 Ozbrojené sily 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Spolu 
 

32,3 16,3 16,0 12,7 8,6 25,1 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
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1.1.3.2.  Podiel žien z podnikateľov 
 
Táto časť sa venuje prezentácii podielu žien (v %) z  podnikateľov (celkom, PsoZ, PbezZ)  
v jednotlivých hlavných triedach zamestnaní  v SR v  roku 2008 a 2009, ako aj zmene tohto 
podielu (v p. b.) v roku  2009 v porovnaní s rokom 2008. Tieto ukazovatele sú v tabuľkovej 
forme prezentované v závere tejto časti – v tabuľkách č. 25, 26 a  27.  Informácie o rodovej 
skladbe podnikateľov v jednotlivých sektoroch a odvetviach ekonomiky SR sú prezentované 
v prílohe č. 4 (v tabuľkách č. 18, 19a  a19b).  
 
PODNIKATELIA CELKOM (PsoZ + PbezZ) 
 
Najvyšší podiel žien z podnikateľov celkom bol v roku 2008 v hlavnej triede zamestnaní 
„Prevádzkoví zamestnanci v službách a v obchode“ (66,6 %) a v roku 2009 v hlavnej triede 
zamestnaní „Nižší administratívni zamestnanci (úradníci)“ (74,3 %). Druhý najvyšší podiel 
žien z podnikateľov celkom bol v roku 2008 v hlavnej triede zamestnaní „Nižší 
administratívni zamestnanci (úradníci)“ (51,2 %) a v roku 2009 v hlavnej triede zamestnaní  
„Prevádzkoví zamestnanci v službách a v obchode“ (72 %). Tretí najvyšší podiel žien bol 
v hlavnej triede zamestnaní „Technickí zamestnanci a zamestnanci v príbuzných odboroch“ 
(2008: 43,9 %; 2009: 42,2 %). 
  
Najnižší podiel žien z podnikateľov celkom bol v roku 2008 v hlavnej triede zamestnaní 
„Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia a opravári“ (len 2,8 %) a v roku 2009 
v hlavnej triede zamestnaní „Obsluha strojov a zariadení“ (len 1,2 %). Druhý najnižší podiel 
bol v roku 2008 v hlavnej triede zamestnaní „Obsluha strojov a zariadení“ (len 2,9 %) 
a v roku 2009 v hlavnej triede zamestnaní „Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, 
spracovatelia a opravári“ (len 2,5 %). Tretí najnižší podiel žien bol v hlavnej triede 
zamestnaní „Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci“ (2008: 12,3 %; 2009: 9,7 %). 
 
PODNIKATELIA SO ZAMESTNANCAMI 
 
Najvyšší podiel žien z podnikateľov so zamestnancami bol v roku 2008 v hlavnej triede 
zamestnaní „Prevádzkoví zamestnanci v službách a v obchode“ (37,6 %) a v roku 2009 
v troch hlavných triedach zamestnaní  - „Nižší administratívni zamestnanci (úradníci)“ (50 
%), „Prevádzkoví zamestnanci v službách a v obchode“ (50 %) a „Pomocní a nekvalifikovaní 
zamestnanci“ (50 %). Druhý najvyšší podiel žien z podnikateľov celkom bol v roku 2008 
v hlavnej triede zamestnaní „Technickí zamestnanci a zamestnanci v príbuzných odboroch“ 
(35,3 %). Tretí najvyšší podiel žien bol v roku 2008 v hlavnej triede zamestnaní „Vedeckí 
a odborní duševní zamestnanci“ (32,5 %). 
 
Najnižší podiel žien z podnikateľov celkom bol v roku 2008 v hlavnej triede zamestnaní 
„Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci“ (0 %) a v roku 2009 v hlavnej triede zamestnaní 
„Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia a opravári“ (len 3,4 %). Druhý najnižší 
podiel bol v roku 2008 v hlavnej triede zamestnaní „Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, 
spracovatelia a opravári“ (len 6,9 %) a v roku 2009 v hlavnej triede zamestnaní „Obsluha 
strojov a zariadení“ (len 3,7 %). Tretí najnižší podiel žien bol v roku 2008 v hlavnej triede 
zamestnaní „Obsluha strojov a zariadení“ (len 7,4 %) a v roku 2009 v hlavnej triede 
zamestnaní „Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci“  (16,5 %). 
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PODNIKATELIA BEZ ZAMESTNANCOV 
 
Najvyšší podiel žien z podnikateľov bez zamestnancov bol  v hlavnej triede zamestnaní 
„Prevádzkoví zamestnanci v službách a v obchode“ (2008: 75,6 %; 2009: 77,7 %). Druhý 
najvyšší podiel žien z podnikateľov bez zamestnancov bol v hlavnej triede zamestnaní „Nižší 
administratívni zamestnanci (úradníci)“ (2008: 55,6 %; 2009: 75,8 %). Tretí najvyšší podiel 
žien z podnikateľov bez zamestnancov bol v roku 2008 v hlavnej triede zamestnaní 
„Technickí zamestnanci a zamestnanci v príbuzných odboroch“ (44,7 %) a v roku 2009 
v hlavnej triede zamestnaní „Vedeckí a odborní duševní zamestnanci“ (43,9 %). 
 
Najnižší podiel žien z podnikateľov  bez zamestnancov bol v hlavnej triede zamestnaní 
„Obsluha strojov a zariadení“ (2008: len 2,3 %; 2009: len 0,9 %). Druhý najnižší podiel bol v 
hlavnej triede zamestnaní „Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia a opravári“ 
(2008: len 2,4 %; 2009: len 2,5 %). Tretí najnižší podiel žien bol v hlavnej triede zamestnaní 
„Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci“ (2008: 12,5 %; 2009: 9,7 %). 
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Tabuľka č. 25    
 

Podiel žien z podnikateľov celkom 38 (15-74) v SR  v r.  2008 a 2009  v % a zmena  (+; -) tohto 
podielu v r.  2009 v porovnaní s r.  2008 (v p. b.) – podľa hlavných tried zamestnaní  (KZAM) 

 
Hlavné triedy zamestnaní 2008 2009 

 
Zmena v p. b. 

 
 
1. Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci 
 

23,6 19,7 -3,9 

 
2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 
 

36,9 41,0 4,1 

 
3. Technickí zamestnanci  a  zamestnanci  
    v príbuzných odboroch 
 

43,9 42,2 -1,7 

 
4. Nižší administratívni zamestnanci (úradníci) 
 

51,2 74,3 23,1 

 
5. Prevádzkoví zamestnanci v službách a v obchode 
 

66,6 72,0 5,4 

 
6. Kvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve,  
    lesníctve a v príbuzných odboroch  (okrem obsluhy 
    strojov a zariadení) 
 

14,5 29,2 14,7 

 
7. Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia  
   a opravári (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

2,8 2,5 -0,3 

 
8. Obsluha strojov a zariadení 
 

2,9 1,2 -1,7 

 
9. Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci 
 

12,3 9,7 -2,6 

 
0 Ozbrojené sily 
 

0,0 0,0 0,0 

 
Spolu 
 

24,7 27,0 2,3 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Podnikatelia celkom = podnikatelia so zamestnancami + podnikatelia bez zamestnancov. 
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Tabuľka č. 26    
  

Podiel žien z podnikateľov so zamestnancami (15-74) v SR  v r.  2008 a 2009  v % 
 a zmena (+; -) tohto podielu v r.  2009 v porovnaní s r.  2008 (v p. b.) 

 – podľa hlavných tried zamestnaní  (KZAM)   
 

 
Hlavné triedy zamestnaní 
 

2008 2009 
 

Zmena v p. b. 
 

 
1. Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci 
 

20,0 16,5 -3,5 

 
2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 
 

32,5 35,1 2,6 

 
3. Technickí zamestnanci  a  zamestnanci  
    v príbuzných odboroch 
 

35,3 34,9 -0,4 

 
4. Nižší administratívni zamestnanci (úradníci) 
 

28,6 50,0 21,4 

 
5. Prevádzkoví zamestnanci v službách a v obchode 
 

37,6 50,0 12,4 

 
6. Kvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve,  
    lesníctve a v príbuzných odboroch  (okrem obsluhy 
    strojov a  zariadení) 
 

12,5 18,2 5,7 

 
7. Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia  
   a opravári (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

6,9 3,4 -3,5 

 
8. Obsluha strojov a zariadení 
 

7,4 3,7 -3,7 

 
9. Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci 
 

0,0 50 50,0 

 
0 Ozbrojené sily 
 

0,0 0,0 0,0 

 
Spolu 
 

23,4 24,2 0,8 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
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Tabuľka č. 27   
 

Podiel žien z podnikateľov bez zamestnancov (15-74) v SR  v r.  2008 a 2009  v % 
 a zmena (+; -) tohto podielu v r.  2009 v porovnaní s r.  2008 (v p. b.) 

 – podľa hlavných tried zamestnaní  (KZAM) 
 

Hlavné triedy zamestnaní 2008 2009 
 

Zmena v p. b. 
 

 
1. Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci 
 

37,9 30,3 -7,6 

 
2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 
 

39,2 43,9 4,7 

 
3. Technickí zamestnanci  a  zamestnanci  
    v príbuzných odboroch 
 

44,7 42,9 -1,8 

 
4. Nižší administratívni zamestnanci (úradníci) 
 

55,6 75,8 20,2 

 
5. Prevádzkoví zamestnanci v službách a v obchode 
 

75,6 77,7 2,1 

 
6. Kvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve,  
    lesníctve a v príbuzných odboroch  
   (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

15,1 31,1 16,0 

 
7. Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia  
   a opravári (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

2,4 2,5 0,1 

 
8. Obsluha strojov a zariadení 
 

2,3 0,9 -1,4 

 
9. Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci 
 

12,5 9,7 -2,8 

 
0 Ozbrojené sily 
 

0,0 0,0 0,0 

 
Spolu 
 

25,1 27,9 2,8 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
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1.1.3.3.  Koncentrácia podnikateľov v jednotlivých hlavných triedach zamestnaní 
 
V tejto časti prezentujeme „distribúciu“ (rozdelenie - v %)  podnikateľov do jednotlivých 
hlavných tried zamestnaní  hospodárstva  SR (ich koncentráciu). Údaje o koncentrácii 
podnikateľov (celkom, PsoZ, PbezZ) v % v jednotlivých hlavných triedach zamestnaní 
hospodárstva SR v roku 2008 a 2009 v rodovom členení sú prezentované v závere tejto časti – 
v tabuľkách č. 28, 29 a 30.   
 
PODNIKATELIA CELKOM (PsoZ + PbezZ) 
 
MUŽI + ŽENY 
 
Najviac podnikateľov celkom malo profesiové zameranie patriace do hlavnej triedy 
zamestnaní „Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia a opravári“ (2008: 32,3 %; 
2009: 30,6 %). Druhý ich najvyšší počet mal profesiové zameranie „Vedeckí a odborní 
duševní zamestnanci“ (2008: 14,3 %; 2009: 14,7 %). Tretie (štvrté) miesto patrilo v roku 
2008 podnikateľom celkom hlavnej triedy zamestnaní „Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci 
zamestnanci“ (13,2 %) a podnikateľom hlavnej triedy zamestnaní „Technickí zamestnanci 
a zamestnanci v príbuzných odboroch“ (13,2 %). V roku 2009 patril tretí najvyšší počet 
podnikateľov celkom s profesiovým zameraním „Prevádzkoví zamestnanci v službách 
a v obchode“ (14,5 %). Štvrté miesto patrilo v roku 2009 podnikateľom celkom hlavnej triedy 
zamestnaní „Technickí zamestnanci a zamestnanci v príbuzných odboroch“ (13 %). Piate 
miesto patrilo v roku 2008 podnikateľom celkom hlavnej triedy zamestnaní „Prevádzkoví 
zamestnanci v službách a v obchode“ (11,8 %) a v roku 2009 podnikateľov  celkom hlavnej 
triedy zamestnaní „Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci“ (12,7 %). 
 
MUŽI 
 
Najviac podnikateľov celkom - mužov malo profesiové zameranie patriace do hlavnej triedy 
zamestnaní „Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia a opravári“ (2008: 41,7 %; 
2009: 40,8 %). Druhý ich najvyšší počet bol v hlavnej triede zamestnaní „Zákonodarcovia, 
vedúci a riadiaci zamestnanci“ (2008: 13,4 %; 2009: 14 %). Tretie miesto patrilo 
podnikateľom celkom – mužom hlavnej triedy zamestnaní „Vedeckí a odborní duševní 
zamestnanci“ (2008: 12 %; 2009: 11,9 %). Štvrté miesto patrilo „Technickým zamestnancom 
a zamestnancom v príbuzných odboroch“ (2008: 9,8 %; 2009: 10,3 %). Piaty najvyšší počet 
podnikateľov celkom  - mužov mal profesiové zameranie „Obsluha strojov a zariadení“ 
(2008: 9,4 %; 2009: 9,3 %). 
 
ŽENY 
 
Najviac podnikateliek celkom malo profesiové zameranie patriace do hlavnej triedy 
zamestnaní „Prevádzkoví zamestnanci v službách a v obchode“ (2008: 31,9 %; 2009: 38,6 
%). Druhý najvyšší počet podnikateliek celkom mal v roku 2008 profesiové zameranie 
„Technickí zamestnanci a zamestnanci v príbuzných odboroch“ (23,4 %) a v roku 2009 
„Vedeckí a odborní duševní zamestnanci“ (22,3 %). Tretí najvyšší počet podnikateliek 
celkom mal profesiové zameranie v roku 2008  „Vedeckí a odborní duševní zamestnanci“ 
(21,4 %) a v roku 2009 „Technickí zamestnanci a zamestnanci v príbuzných odboroch“ (20,3 
%).  Štvrté miesto zaujali podnikateľky hlavnej triedy zamestnaní „Zákonodarcovia, vedúci 
a riadiaci zamestnanci“ (2008: 12,6 %; 2009: 9,3 %).  Na piate miesto sa zaradili  
podnikateľky hlavnej triedy zamestnaní „Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia 
a opravári“ (2008: 3,7 %; 2009: 2,8 %). 
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PODNIKATELIA SO ZAMESTNANCAMI 
 
MUŽI + ŽENY 
 
Najvyšší počet podnikateľov so zamestnancami mal profesiové zameranie patriace do hlavnej 
triedy zamestnaní „Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci“ (2008: 44,9 %; 2009: 
44,1 %). Druhý najvyšší počet mali podnikatelia so zamestnancami s profesiovým zameraním 
patriacim do hlavnej triedy zamestnaní „Vedeckí a odborní duševní zamestnanci“ (2008: 20,9 
%; 2009: 21,1 %). Tretie miesto patrilo podnikateľom so zamestnancami s profesiovým 
zameraním patriacim do hlavnej triedy zamestnaní „Prevádzkoví zamestnanci v službách 
a v obchode“ (2008: 12,1 %; 2009: 13,6 %). Štvrté miesto, čo sa týka ich podielu na 
celkovom počte podnikateľov so zamestnancami, zaujali podnikatelia so zamestnancami 
hlavnej triedy zamestnaní „Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia a opravári“ 
(2008: 11,2 %; 2009: 10,8 %). Na piatom mieste sa nachádzali podnikatelia so 
zamestnancami s profesiovým zameraním patriacim do hlavnej triedy zamestnaní „Technickí 
zamestnanci a zamestnanci v príbuzných odboroch“ (2008: 4,2 %; 2009: 5,3 %). 
 
MUŽI 
 
Prvenstvo, resp. najvyšší počet podnikateľov so zamestnancami – mužov  mal profesiové 
zameranie patriace do hlavnej triedy zamestnaní „Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci 
zamestnanci“ (2008: 47 %; 2009: 48,6 %). Druhý najvyšší počet predstavovali podnikatelia 
so zamestnancami – muži s profesiovým zameraním patriacim do hlavnej triedy zamestnaní 
„Vedeckí a odborní duševní zamestnanci“ (2008: 18,4 %; 2009: 18 %). Tretie miesto patrilo 
podnikateľom so zamestnancami – mužom hlavnej triedy zamestnaní „Remeselní 
a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia a opravári“ (2008: 13,6 %; 2009: 13,8 %). Štvrtý 
najvyšší počet podnikateľov so zamestnancami – mužov bol v hlavnej triede zamestnaní 
„Prevádzkoví zamestnanci v službách a v obchode“ (2008: 9,7 %; 2009: 8,9 %). Piate miesto 
zaujali, čo sa týka ich podielu na celkovom počte podnikateľov so zamestnancami – mužov 
v roku 2008 podnikatelia s profesiovým zameraním „Obsluha strojov a zariadení“ (4,2 %) 
a v roku 2009 s profesiovým zameraním „Technickí zamestnanci a zamestnanci v príbuzných 
odboroch“ (4,6 %). 
 
ŽENY 
 
Prvenstvo, čo sa týka počtu podnikateliek so zamestnancami, patrilo podnikateľkám so 
zamestnancami s profesiovým zameraním patriacim v roku 2008 do hlavnej triedy zamestnaní 
„Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci“ (38,5 %) a v roku 2009 do hlavnej triedy 
zamestnaní „Vedeckí a odborní duševní zamestnanci“ (30,6 %). Druhý najvyšší počet  
podnikateliek so zamestnancami mal  v roku 2008 profesiové zameranie patriace do  hlavnej 
triedy zamestnaní „Vedeckí a odborní duševní zamestnanci“ (29,1 %) a v roku 2009 do 
hlavnej triedy zamestnaní „Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci“ (30 %). Tretie 
miesto patrilo podnikateľkám so zamestnancami s profesiovým zameraním patriacim do  
hlavnej triedy zamestnaní „Prevádzkoví zamestnanci v službách a v obchode“ (2008: 19,2 %; 
2009: 28,1 %). Štvrtý najvyšší  percentuálny počet, čo sa týka ich podielu na celkovom počte 
podnikateliek so zamestnancami, mali podnikateľky so zamestnancami s profesiovým 
zameraním patriacim do hlavnej triedy zamestnaní „Technickí zamestnanci a zamestnanci 
v príbuzných odboroch“ (2008: 6,6 %; 2009: 7,6 %). Piaty najvyšší počet podnikateliek so 
zamestnancami  patril  podnikateľkám so zamestnancami s profesiovým zameraním patriacim 
do hlavnej triedy zamestnaní „Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia 
a opravári“ (2008: 3,3 %; 2009: 1,5 %). 
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PODNIKATELIA BEZ ZAMESTNANCOV 
 
MUŽI + ŽENY 
 
Najvyšší počet podnikateľov bez zamestnancov mal profesiové zameranie patriace do hlavnej 
triedy zamestnaní „Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia a opravári“ (2008: 
38,8 %; 2009: 36,1 %). Druhý najvyšší počet mali podnikatelia bez zamestnancov  
profesiového zamerania „Technickí zamestnanci a zamestnanci v príbuzných odboroch“ 
(2008: 15,9 %; 2009: 15,2 %). Tretí najvyšší počet podnikateľov bez zamestnancov patril 
v roku 2008  podnikateľom bez zamestnancov s profesiovým zameraním patriacim do hlavnej 
triedy zamestnaní „Vedeckí a odborní duševní zamestnanci“ (12,2 %) a v roku 2009 
s profesiovým zameraním patriacim do hlavnej triedy zamestnaní „Prevádzkoví zamestnanci 
v službách a v obchode“ (14,7 %). Štvrté miesto zaujali v roku 2008 podnikatelia bez 
zamestnancov profesiového zamerania „Prevádzkoví zamestnanci v službách a v obchode“ 
(11,7 %) a v roku 2009  profesiového zamerania „Vedeckí a odborní duševní zamestnanci“ 
(12,9 %). Piaty najvyšší počet podnikateľov bez zamestnancov (v rámci ich celkového  počtu) 
patril podnikateľom bez zamestnancov s profesiovým zaradením patriacim do hlavnej triedy 
zamestnaní „Obsluha strojov a zariadení“ (2008: 8,5 %; 2009: 7,9 %).  
 
MUŽI 
 
Najvyšší počet podnikateľov bez zamestnancov - mužov mal profesiové zameranie patriace 
do hlavnej triedy zamestnaní „Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia 
a opravári“ (2008: 50,5 %; 2009: 48,8 %). Druhý najvyšší počet predstavovali podnikatelia  
bez zamestnancov – muži s profesiovým zaradením patriacim do  hlavnej triedy zamestnaní 
„Technickí zamestnanci a zamestnanci v príbuzných odboroch“ (2008: 11,7 %; 2009: 12,1 
%). Tretí najvyšší počet podnikateľov bez zamestnancov – mužov patril podnikateľom bez 
zamestnancov – mužom hlavnej triede zamestnaní „Obsluha strojov a zariadení“ (2008: 11 
%; 2009: 10,8 %). Štvrté miesto zaujali podnikatelia bez zamestnancov - muži hlavnej triedy 
zamestnaní „Vedeckí a odborní duševní zamestnanci“ (2008: 9,9 %; 2009: 10 %). Piaty 
najvyšší podiel na celkovom  počte podnikateľov - mužov mali podnikatelia bez 
zamestnancov – muži s profesiovým zaradením „Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci“ 
(2008: 7 %; 2009: 7,6 %). 
 
ŽENY 
 
Najvyšší počet (najvyššie percento) podnikateliek bez zamestnancov mal (malo) profesiové 
zameranie patriace do hlavnej triedy zamestnaní „Prevádzkoví zamestnanci v službách 
a v obchode“ (2008: 35,5 %; 2009: 41 %). Druhý najvyšší počet podnikateliek bez 
zamestnancov predstavovali podnikateľky bez zamestnancov s profesiovým zaradením 
patriacim do hlavnej triedy zamestnaní „Technickí zamestnanci a zamestnanci v príbuzných 
odboroch“ (2008: 28,3 %; 2009: 23,5 %). Tretie miesto zaujali podnikateľky bez 
zamestnancov s profesionálnym zaradením patriacim do hlavnej triedy zamestnaní „Vedeckí 
a odborní duševní zamestnanci“ (2008: 19,1 %; 2009: 20,2 %). Štvrté miesto patrilo 
podnikateľkám bez zamestnancov s profesiovým zameraním „Zákonodarcovia, vedúci 
a riadiaci zamestnanci“ (2008: 5,2 %; 2009: 4,1 %). Piaty najvyšší podiel podnikateliek bez 
zamestnancov na celkovom počte podnikateliek bez zamestnancov prináležal podnikateľkám 
profesiovej orientácie patriacej do hlavnej triedy zamestnaní „Remeselní a kvalifikovaní 
výrobcovia, spracovatelia a opravári“ (2008: 3,8 %; 2009: 3,3 %). 
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Tabuľka č. 28   
 

Podnikatelia celkom39 (15-74) v SR – ich koncentrácia v jednotlivých hlavných triedach 
zamestnaní (KZAM) v % v rokoch 2008 a 2009 – podľa pohlavia   

 

 
Hlavné triedy zamestnania /Rok 

 

 
2008 

 

 
2009 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

 
Muži 

 
Ženy 

 

 
Muži 

 
Ženy 

 
1. Zákonodarcovia, vedúci  a riadiaci  
    zamestnanci 
 

13,2 13,4 12,6 12,7 14,0 9,3 

 
2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 
 

14,3 12,0 21,4 14,7 11,9 22,3 

 
3. Technickí zamestnanci a  zamestnanci  
    v príbuzných odboroch 
 

13,2 9,8 23,4 13,0 10,3 20,3 

 
4. Nižší administratívni zamestnanci  
    (úradníci) 
 

1,3 0,8 2,7 1,0 0,3 2,6 

 
5. Prevádzkoví zamestnanci  v službách  
    a v obchode 
 

11,8 5,2 31,9 14,5 5,6 38,6 

 
6. Kvalifikovaní robotníci v poľnohospod.,  
   lesníctve  a v príbuzných odboroch  
   (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

2,1 2,4 1,2 1,9 1,9 2,1 

 
7. Remeselní a kvalifikovaní  výrobcovia,  
    spracovatelia a opravári 
    (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

32,3 41,7 3,7 30,6 40,8 2,8 

 
8. Obsluha strojov a zariadení 
 

7,3 9,4 0,8 6,8 9,3 0,3 

 
9. Pomocní a nekvalifikovaní  
     zamestnanci 
 

4,6 5,4 2,3 4,8 5,9 1,7 

 
0 Ozbrojené sily 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Spolu 
 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
 
 
                                                 
39 Podnikatelia celkom = podnikatelia so zamestnancami + podnikatelia bez zamestnancov. 
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Tabuľka č. 29   
 

Podnikatelia  so zamestnancami  (15-74) v SR – ich koncentrácia (v %) v jednotlivých 
hlavných triedach zamestnaní (KZAM)  v  rokoch 2008 a 2009 – podľa pohlavia  

 

 
Hlavné triedy zamestnaní / Rok 

 

 
2008 

 

 
2009 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

 
Muži 

 
Ženy 

 

 
Muži 

 
Ženy 

 
1. Zákonodarcovia, vedúci  a riadiaci  
    zamestnanci 
 

44,9 47,0 38,5 44,1 48,6 30,0 

 
2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 
 

20,9 18,4 29,1 21,1 18,0 30,6 

 
3. Technickí zamestnanci a  zamestnanci  
    v príbuzných odboroch 
 

4,2 3,7 6,6 5,3 4,6 7,6 

 
4. Nižší administratívni zamestnanci  
    (úradníci) 
 

0,9 0,8 1,1 0,2 0,2 0,5 

 
5. Prevádzkoví zamestnanci  v službách  
    a v obchode 
 

12,1 9,7 19,2 13,6 8,9 28,1 

 
6. Kvalifikovaní robotníci v poľnohospod.,  
   lesníctve  a v príbuzných odboroch  
   (okrem obsluhy  strojov a zariadení) 
 

2,0 2,3 1,1 1,4 1,5 1,0 

 
7. Remeselní a kvalifikovaní  výrobcovia,  
    spracovatelia a opravári  
   (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

11,2 13,6 3,3 10,8 13,8 1,5 

 
8. Obsluha strojov a zariadení 
 

3,5 4,2 1,1 3,3 4,2 0,5 

 
9. Pomocní a nekvalifikovaní  
     zamestnanci 
 

0,3 0,3 0,0 0,2 0,2 0,5 

 
0 Ozbrojené sily 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Spolu 
 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Zdroj: Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
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Tabuľka č. 30   
 

Podnikatelia bez zamestnancov  (15-74) v SR – ich koncentrácia (v %) v jednotlivých 
hlavných triedach zamestnaní (KZAM) v  rokoch 2008 a 2009 – podľa pohlavia  

 

 
Hlavné triedy zamestnaní / Rok 

 

 
2008 

 

 
2009 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

 
Muži 

 
Ženy 

 

 
Muži 

 
Ženy 

 
1. Zákonodarcovia, vedúci  a riadiaci  
    zamestnanci 
 

3,4 2,8 5,2 3,8 3,7 4,1 

 
2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 
 

12,2 9,9 19,1 12,9 10,0 20,2 

 
3. Technickí zamestnanci a  zamestnanci  
    v príbuzných odboroch  
 

15,9 11,7 28,3 15,2 12,1 23,5 

 
4. Nižší administratívni zamestnanci  
    (úradníci) 
 

1,4 0,9 3,1 1,2 0,4 3,1 

 
5. Prevádzkoví zamestnanci  v službách  
    a v obchode 
 

11,7 3,8 35,5 14,7 4,6 41,0 

 
6. Kvalifikovaní robotníci v poľnohospod.,  
   lesníctve  a v príbuzných odboroch  
   (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

2,1 2,4 1,2 2,1 2,0 2,4 

 
7. Remeselní a kvalifikovaní  výrobcovia,  
    spracovatelia a opravári (okrem obsluhy  
   strojov a zariadení) 
 

38,8 50,5 3,8 36,1 48,8 3,3 

 
8. Obsluha strojov a zariadení 
 

8,5 11,0 0,8 7,9 10,8 0,3 

 
9. Pomocní a nekvalifikovaní  
     zamestnanci 
 

6,0 7,0 3,0 6,1 7,6 2,1 

 
0 Ozbrojené sily 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Spolu 
 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
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1.1.3.4.  Podiel podnikateľov bez zamestnancov na celkovom počte podnikateľov 
 
V tejto časti sa venujeme hlavne prezentovaniu podielu (v %) podnikateľov bez zamestnancov 
na celkovom počte podnikateľov v jednotlivých hlavných triedach zamestnaní (podľa KZAM) 
hospodárstva SR v rodovom členení, ako aj zmenám tohto podielu v roku 2009 v porovnaní 
s rokom 2008. Tieto informácie sú prezentované v závere tejto časti, a to v tabuľkách č. 31 – 
36. Informácie o absolútnom počte podnikateľov celkom a z toho podnikateľov so 
zamestnancami a bez zamestnancov v tisíc osobách (muži + ženy, muži, ženy) sú 
prezentované v prílohe č. 4 (v tabuľkách č. 20, 21 a 22):    
 
PODNIKATELIA CELKOM (PsoZ + PbezZ) 
 
MUŽI + ŽENY 
 
Podiel podnikateľov bez zamestnancov na celkovom počte podnikateľov v jednotlivých 
hlavných triedach zamestnaní hospodárstva SR bol tak v roku 2008, ako aj v roku 2009 vo 
väčšine hlavných tried zamestnaní vysoký. Najvyšší podiel podnikateľov bez zamestnancov 
na celkovom počte podnikateľov bol tak v roku 2008, ako aj v roku 2009 v hlavnej triede 
zamestnaní „Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci“ (2008: až 98,7 %; 2009: až  98,9 %). 
Druhý najvyšší podiel podnikateľov bez zamestnancov bol v roku 2008 v hlavnej triede 
zamestnaní „Technickí zamestnanci a zamestnanci v príbuzných odboroch“ (92,4 %) a v roku 
2009 v hlavnej triede zamestnaní „Nižší administratívni zamestnanci (úradníci)“ (94,3 %). 
Tretí najvyšší podiel podnikateľov bez zamestnancov bol v hlavnej triede zamestnaní 
„Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia a opravári“ (2008: 91,9 %; 2009: 92,2 
%). Štvrtý najvyšší podiel podnikateľov bez zamestnancov bol v roku 2008 v hlavnej triede 
zamestnaní „Obsluha strojov a zariadení“ (88,8 %) a v roku 2009 v hlavnej triede zamestnaní 
„Technickí zamestnanci a zamestnanci v príbuzných odboroch“ (91 %). Piaty najvyšší podiel 
podnikateľov bez zamestnancov bol v roku 2008 v hlavnej triede zamestnaní „Nižší 
administratívni zamestnanci (úradníci)“ (83,7 %) a v roku 2009 v hlavnej triede zamestnaní 
„Obsluha strojov a zariadení“ (89,7 %).  
   
Najnižší podiel podnikateľov bez zamestnancov na celkovom počte podnikateľov bol tak 
v roku 2008, ako aj v roku 2009 v hlavnej triede zamestnaní „Zákonodarcovia, vedúci 
a riadiaci zamestnanci“ (2008: 19,9 %; 2009: 23,3 %).  
  
K najvyššej zmene (v p. b.)  podielu podnikateľov bez zamestnancov na celkovom počte 
podnikateľov v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 došlo v hlavnej triede zamestnaní  
„Nižší administratívni zamestnanci (úradníci)“ (+ 10,6 p. b.). Druhú najvyššiu zmenu podielu 
podnikateľov bez zamestnancov sme zaznamenali v hlavnej triede zamestnaní „Kvalifikovaní 
robotníci v poľnohospodárstve, lesníctve a v príbuzných odboroch“ (+ 7,9 p. b.). Tretia 
najvyššia zmena tohto podielu bola v hlavnej triede zamestnaní „Zákonodarcovia, vedúci 
a riadiaci zamestnanci“ (+ 3,4 p. b.). Na štvrté miesto sa dostala hlavná trieda zamestnaní 
„Prevádzkoví zamestnanci  v službách a v obchode“  (+ 3,3 p. b.). Piate miesto, čo sa týka  
rozsahu zmeny podielu podnikateľov  bez zamestnancov na celkovom počte podnikateľov 
(2009 oproti roku 2008), zaujala hlavná trieda zamestnaní „Vedeckí a odborní duševní 
zamestnanci“  (+ 2,7 p. b.). 
 
MUŽI 
 
Podiel podnikateľov bez zamestnancov – mužov na celkovom počte podnikateľov – mužov  
v jednotlivých hlavných triedach zamestnaní hospodárstva SR bol tak v roku 2008, ako aj 



 65 

v roku 2009 vo väčšine hlavných tried zamestnaní vysoký.  Najvyšší podiel podnikateľov bez 
zamestnancov – mužov na celkovom počte podnikateľov - mužov bol tak  v roku 2008, ako aj 
v roku 2009  v hlavnej triede zamestnaní „Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci“ (2008: až 
95,5 %; 2009: až  99,4 %). Druhý najvyšší podiel podnikateľov bez zamestnancov - mužov 
bol v hlavnej triede zamestnaní „Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia 
a opravári“ (2008: 92,2 %; 2009: 92,1 %). Tretí najvyšší podiel podnikateľov bez 
zamestnancov - mužov bol v hlavnej triede zamestnaní „Technickí zamestnanci a zamestnanci 
v príbuzných odboroch“ (2008: 91 %; 2009: 89,9 %). Štvrtý najvyšší podiel podnikateľov bez 
zamestnancov – mužov bol v hlavnej triede zamestnaní „Obsluha strojov a zariadení“ (2008: 
89,4 %; 2009: 89,6 %). Piaty najvyšší podiel podnikateľov bez zamestnancov – mužov bol 
v roku 2008 v hlavnej triede zamestnaní „Kvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve, 
lesníctve a v príbuzných odboroch“  (76,3 %) a v roku 2009 v hlavnej triede zamestnaní 
„Nižší administratívni zamestnanci (úradníci)“ (88,9 %). 
 
Najnižší podiel podnikateľov bez zamestnancov - mužov na celkovom počte podnikateľov – 
mužov  bol tak v roku 2008, ako aj v roku 2009 v hlavnej triede zamestnaní „Zákonodarcovia, 
vedúci a riadiaci zamestnanci“ (2008: 16,2 %; 2009: 20,3 %).  
  
K najvyšším zmenám (v p. b.) podielu podnikateľov bez zamestnancov – mužov na celkovom 
počte podnikateľov – mužov v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 došlo v hlavnej triede 
zamestnaní  „Nižší administratívni zamestnanci (úradníci)“ (+ 12,7 p. b.). Druhú najvyššiu 
zmenu podielu podnikateľov bez zamestnancov – mužov sme zaznamenali v hlavnej triede 
zamestnaní „Prevádzkoví zamestnanci  v službách a v obchode“  (+ 7,4 p. b.). Tretia najvyššia 
zmena tohto podielu bola v hlavnej triede zamestnaní „Kvalifikovaní robotníci 
v poľnohospodárstve, lesníctve a v príbuzných odboroch“  (+ 6,1 p. b.). Na štvrté miesto sa 
dostala hlavná trieda zamestnaní „Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci“ (+ 4,1 p. 
b.). Piate miesto, čo sa týka rozsahu zmeny podielu podnikateľov  bez zamestnancov – mužov  
na celkovom počte podnikateľov – mužov  (2009 oproti roku 2008), zaujala hlavná trieda 
zamestnaní „Vedeckí a odborní duševní zamestnanci“  (+ 1,9 p. b.). 
 
ŽENY 
 
Podiel podnikateliek bez zamestnancov na celkovom počte podnikateliek v jednotlivých 
hlavných triedach zamestnaní hospodárstva SR bol tak v roku 2008, ako aj v roku 2009 vo 
väčšine hlavných tried zamestnaní vysoký.  Najvyšší podiel podnikateliek  bez zamestnancov 
na celkovom počte podnikateliek bol v roku 2008 v hlavnej triede zamestnaní „Pomocní 
a nekvalifikovaní zamestnanci“ (100 %) a v roku 2009 v hlavnej triede zamestnaní „Nižší 
administratívni zamestnanci (úradníci)“ (96,2 %). Druhý najvyšší podiel podnikateliek bez 
zamestnancov bol v roku 2008 v hlavnej triede zamestnaní „Technickí zamestnanci 
a zamestnanci v príbuzných odboroch“ (93,75 %) a v roku 2009 v hlavnej triede zamestnaní 
„Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci“ (94,4 %). Tretí najvyšší podiel podnikateliek  bez 
zamestnancov bol v roku 2008 v hlavnej triede zamestnaní „Nižší administratívni zamestnanci 
(úradníci)“ (90,9 %) a v roku 2009 v hlavnej triede zamestnaní „Technickí zamestnanci 
a zamestnanci v príbuzných odboroch“ (92,6 %). Štvrtý najvyšší podiel podnikateliek bez 
zamestnancov bol v roku 2008 v hlavnej triede zamestnaní „Prevádzkoví zamestnanci  
v službách a v obchode“  (86,6 %) a v roku 2009 v hlavnej triede zamestnaní „Kvalifikovaní 
robotníci v poľnohospodárstve, lesníctve a v príbuzných odboroch“  (90,5 %). Piaty najvyšší 
podiel podnikateliek bez zamestnancov bol v roku 2008 v hlavných triedach zamestnaní 
„Kvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve, lesníctve a v príbuzných odboroch“  (80 %) a 
„Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia a opravári“ (80 %); v roku 2009 to 
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bolo tiež  v hlavnej triede zamestnaní „Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia 
a opravári“ (89,3 %). 
  
Najnižší podiel podnikateliek bez zamestnancov na celkovom počte podnikateliek bol tak 
v roku 2008 ako aj v roku 2009 v hlavnej triede zamestnaní „Zákonodarcovia, vedúci 
a riadiaci zamestnanci“ (2008: 32 %; 2009: 35,9 %).  
  
K najvyšším zmenám  podielu (v p. b.) podnikateliek bez zamestnancov na celkovom počte 
podnikateliek v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 došlo v hlavnej triede zamestnaní  
„Kvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve, lesníctve a v príbuzných odboroch“  (+ 10,5 p. 
b.). Druhú najvyššiu zmenu podielu podnikateliek bez zamestnancov sme zaznamenali 
v hlavnej triede zamestnaní „Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia a opravári“ 
( + 9,3 p. b.). Tretia najvyššia zmena tohto podielu bola v hlavnej triede zamestnaní „Pomocní 
a nekvalifikovaní zamestnanci“ (- 5,6 p. b.). Na štvrté miesto sa dostala hlavná trieda 
zamestnaní „Nižší administratívni zamestnanci (úradníci)“ (+ 5,2 p. b.). Piate miesto, čo sa 
týka rozsahu zmeny podielu podnikateliek bez zamestnancov na celkovom počte 
podnikateliek (v roku 2009 oproti roku 2008), zaujala hlavná trieda zamestnaní  „Obsluha 
strojov a zariadení“ (- 4,8 p. b.).  
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Tabuľka č. 31   
  

Počet podnikateľov celkom40 (15-74) v SR v tisíc osobách  
 a z toho v  % podnikatelia so zam. (PsoZ) a podnikatelia bez zam. (PbezZ)   

v rokoch 2008 a 2009  – podľa hlavných tried zamestnaní (KZAM)  
 

 
Hlavné triedy zamestnania /Rok 

 

 
2008 

 

 
2009 

Spolu 
z toho v % 

Spolu 
z toho v % 

 
PsoZ 

 

 
PbezZ 

 
PsoZ 

 
PbezZ 

 
1. Zákonodarcovia, vedúci  a riadiaci  
    zamestnanci 
 

43,7 80,1 19,9 46,7 76,7 23,3 

 
2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 
 

47,4 34,4 65,6 53,9 31,7 68,3 

 
3. Technickí zamestnanci a  zamestnanci  
    v príbuzných odboroch 
 

43,7 7,6 92,4 47,9 9,0 91,0 

 
4. Nižší administratívni zamestnanci  
    (úradníci) 
 

4,3 16,3 83,7 3,5 5,7 94,3 

 
5. Prevádzkoví zamestnanci  v službách  
    a v obchode 
 

39,2 24,0 76,0 53,2 20,7 79,3 

 
6. Kvalifikovaní robotníci v poľnohospod.,  
   lesníctve  a v príbuzných odboroch  
   (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

6,9 23,2 76,8 7,2 15,3 84,7 

 
7. Remeselní a kvalifikovaní  výrobcovia,  
    spracovatelia a opravári  
   (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

107,2 8,1 91,9 112,3 7,8 92,2 

 
8. Obsluha strojov a zariadení 
 

24,2 11,2 88,8 25,2 10,3 89,7 

 
9. Pomocní a nekvalifikovaní  
     zamestnanci 
 

15,4 1,3 98,7 17,5 1,1 98,9 

 
0 Ozbrojené sily 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Spolu 
 

332,0 23,5 76,5 367,4 22,1 77,9 

 
Zdroj:  ŠÚ SR, 2010 (z VZPS, ročné priemery) + výpočty (Barošová). 
 
                                                 
40 Podnikatelia celkom = podnikatelia so zamestnancami + podnikatelia bez zamestnancov. 



 68 

Tabuľka č.  32   
 

Podnikatelia celkom41 (15-74) v SR -  zmena (v p. b.) 42 v štruktúre  ich skladby  
(PsoZ a PbezZ) v r.  2009 v porovnaní s r. 2008 – podľa hlavných tried zamestnaní (KZAM)  

 

 
Hlavné triedy zamestnaní /Rok 

 

 
Zmena štruktúry  v p. b. (+ ; -)   
v r. 2008 v porovnaní s r. 2009  

 
 

PsoZ 
 

 
PbezZ 

 
1. Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci 
 

-3,4 3,4 

 
2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 
 

-2,7 2,7 

 
3. Technickí zamestnanci  a  zamestnanci  
    v príbuzných odboroch 
 

1,4 -1,4 

 
4. Nižší administratívni zamestnanci (úradníci) 
 

-10,6 10,6 

 
5. Prevádzkoví zamestnanci v službách a v obchode 
 

-3,3 3,3 

 
6. Kvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve,  
    lesníctve a v príbuzných odboroch  (okrem obsluhy 
    strojov a zariadení) 
 

-7,9 7,9 

 
7. Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia  
   a opravári (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

-0,3 0,3 

 
8. Obsluha strojov a zariadení 
 

-0,8 0,8 

 
9. Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci 
 

-0,2 0,2 

 
0 Ozbrojené sily 
 

0,0 0,0 

 
Spolu 
 

-1,4 1,4 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
 
 
 
 
                                                 
41 Podnikatelia celkom  (muži + ženy) = PsoZ (muži+ ženy)  + PbezZ (muži + ženy). 
42 p. b. = percentuálny (-e) bod (-y).  
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Tabuľka č. 33  
 

Počet podnikateľov celkom – MUŽOV 43 (15-74) v SR v tis. osobách 
  a z toho  v %  podnik. so zam. (PsoZ) a podnik. bez zam. (PbezZ)  v rokoch 2008 a 2009  

– podľa hlavných tried zamestnaní (KZAM)  
 

 
Hlavné triedy zamestnania /Rok 

 

 
2008 

 

 
2009 

Spolu 
z toho v % 

Spolu 
z toho v % 

 
PsoZ 

 

 
PbezZ 

 
PsoZ 

 
PbezZ 

 
1. Zákonodarcovia, vedúci  a riadiaci  
    zamestnanci 
 

33,4 83,8 16,2 37,5 79,7 20,3 

 
2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 
 

29,9 36,8 63,2 31,8 34,9 65,1 

 
3. Technickí zamestnanci a  zamestnanci  
    v príbuzných odboroch 
 

24,5 9,0 91,0 27,7 10,1 89,9 

 
4. Nižší administratívni zamestnanci  
    (úradníci) 
 

2,1 23,8 76,2 0,9 11,1 88,9 

 
5. Prevádzkoví zamestnanci  v službách  
    a v obchode 
 

13,1 44,3 55,7 14,9 36,9 63,1 

 
6. Kvalifikovaní robotníci v poľnohospod.,  
   lesníctve  a v príbuzných odboroch  
   (okrem obsluhy strojov a  zariadení) 
 

5,9 23,7 76,3 5,1 17,6 82,4 

 
7. Remeselní a kvalifikovaní  výrobcovia,  
    spracovatelia a opravári  
   (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

104,2 7,8 92,2 109,5 7,8 92,1 

 
8. Obsluha strojov a zariadení 
 

23,5 10,6 89,4 24,9 10,4 89,6 

 
9. Pomocní a nekvalifikovaní  
     zamestnanci 
 

13,5 1,5 95,5 15,9 0,6 99,4 

 
0 Ozbrojené sily 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Spolu 
 

250,1 23,9 76,1 268,1 22,9 77,1 

 
Zdroj:  ŠÚ SR, 2010 (z VZPS, ročné priemery) + výpočty (Barošová). 
 
                                                 
43 Podnikatelia celkom - muži = podnikatelia so zamestnancami (muži) + podnikatelia bez zamestnancov (muži). 
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Tabuľka č. 34   
 

Podnikatelia celkom – MUŽI 44 (15-74) v SR -  zmena (v p. b.) 45 v štruktúre  ich skladby  
(PsoZ a PbezZ) v r.  2009 v porovnaní s r. 2008 – podľa hlavných tried zamestnaní (KZAM)  

 

 
Hlavné triedy zamestnaní /Rok 

 

 
Zmena štruktúry  v p. b. (+ ; -)   
v r. 2008 v porovnaní s r. 2009  

 
 

PsoZ 
 

 
PbezZ 

 
1. Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci 
 

-4,1 4,1 

 
2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 
 

-1,9 1,9 

 
3. Technickí zamestnanci  a  zamestnanci  
    v príbuzných odboroch 
 

1,1 -1,1 

 
4. Nižší administratívni zamestnanci (úradníci) 
 

-12,7 12,7 

 
5. Prevádzkoví zamestnanci v službách a v obchode 
 

-7,4 7,4 

 
6. Kvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve,  
    lesníctve a v príbuzných odboroch  (okrem obsluhy 
    strojov a zariadení) 
 

-6,1 6,1 

 
7. Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia  
   a opravári (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

0,1 - 0,1 

 
8. Obsluha strojov a zariadení 
 

-0,2 0,2 

 
9. Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci 
 

-0,9 0,6 

 
0 Ozbrojené sily 
 

0,0 0,0 

 
Spolu 
 

-1,0 1,0 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
 
 
 
 
 

                                                 
44 Podnikatelia celkom - muži = PsoZ (muži)  + PbezZ (muži). 
45 p. b. = percentuálny (-e) bod (-y).  
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Tabuľka č. 35   
 

Počet podnikateľov celkom – ŽIEN 46 (15-74) v SR v tis. osobách 
  a z toho  v %  podnik. so zam. (PsoZ) a podnik. bez zam. (PbezZ)  v rokoch 2008 a 2009  

– podľa hlavných tried zamestnaní (KZAM)  
 

 
Hlavné triedy zamestnania /Rok 

 

 
2008 

 

 
2009 

Spolu 
z toho v % 

Spolu 
z toho v % 

 
PsoZ 

 

 
PbezZ 

 
PsoZ 

 
PbezZ 

 
1. Zákonodarcovia, vedúci  a riadiaci  
    zamestnanci 
 

10,3 68,0 32,0 9,2 64,1 35,9 

 
2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 
 

17,5 30,3 69,7 22,1 27,1 72,9 

 
3. Technickí zamestnanci a  zamestnanci  
    v príbuzných odboroch 
 

19,2 6,25 93,75 20,2 7,4 92,6 

 
4. Nižší administratívni zamestnanci  
    (úradníci) 
 

2,2 9,1 90,9 2,6 3,8 96,2 

 
5. Prevádzkoví zamestnanci  v službách  
    a v obchode 
 

26,1 13,4 86,6 38,2 14,4 85,6 

 
6. Kvalifikovaní robotníci v poľnohospod.,  
   lesníctve  a v príbuzných odboroch  
   (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

1,0 20,0 80,0 2,1 9,5 90,5 

 
7. Remeselní a kvalifikovaní  výrobcovia,  
    spracovatelia a opravári (okrem obsluhy  
    strojov a zariadení) 
 

3,0 20,0 80,0 2,8 10,7 89,3 

 
8. Obsluha strojov a zariadení 
 

0,7 28,6 71,4 0,3 33,3 66,7 

 
9. Pomocní a nekvalifikovaní  
     zamestnanci 
 

1,9 0,0 100,0 1,8 5,6 94,4 

 
0 Ozbrojené sily 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Spolu 
 

81,9 22,2 77,8 99,3 19,7 80,3 

 
Zdroj:  ŠÚ SR, 2010 (z VZPS, ročné priemery) + výpočty (Barošová). 
 
                                                 
46 Podnikatelia celkom - ženy = podnikatelia so zamestnancami (ženy) + podnikatelia bez zamestnancov (ženy). 
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Tabuľka č. 36   
 

Podnikatelia celkom – ŽENY 47 (15-74) v SR -  zmena (v p. b.) 48 v štruktúre  ich skladby  
(PsoZ a PbezZ) v r.  2009 v porovnaní s r. 2008 – podľa hlavných tried zamestnaní (KZAM)  

 

 
Hlavné triedy zamestnaní /Rok 

 

 
Zmena štruktúry  v p. b. (+ ; -)   
v r. 2008 v porovnaní s r. 2009  

 
 

PsoZ 
 

 
PbezZ 

 
1. Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci 
 

-3,8 3,8 

 
2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 
 

-3,1 3,1 

 
3. Technickí zamestnanci  a  zamestnanci  
    v príbuzných odboroch 
 

1,2 -1,2 

 
4. Nižší administratívni zamestnanci (úradníci) 
 

-5,2 5,2 

 
5. Prevádzkoví zamestnanci v službách a v obchode 
 

1,0 -1,0 

 
6. Kvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve,  
    lesníctve a v príbuzných odboroch  (okrem obsluhy 
    strojov a zariadení) 
 

-10,5 10,5 

 
7. Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia  
   a opravári (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

-9,3 9,3 

 
8. Obsluha strojov a zariadení 
 

4,8 -4,8 

 
9. Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci 
 

5,6 -5,6 

 
0 Ozbrojené sily 
 

0,0 0,0 

 
Spolu 
 

-2,5 2,5 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
 
 
 
 
 
                                                 
47 Podnikatelia celkom - ženy = PsoZ (ženy)  + PbezZ (ženy). 
48 p. b. = percentuálny (-e) bod (-y).  
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1.1.4.  Podnikatelia SR v krajoch (VÚC) SR  – 2008 a 2009 
 
Táto časť sa zameriava predovšetkým na štatistický monitoring (analýzu) podnikateľov 
v jednotlivých krajoch (VÚC)49 SR v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008. Sú tu 
prezentované najmä:  
 
- zmeny v absolútnom  počte podnikateľov (celkom, PsoZ a PbezZ, v rodovom členení) 

v jednotlivých krajoch SR,  
- zmeny podielu žien z podnikateľov (celkom, PsoZ a PbezZ) v jednotlivých krajoch SR, 
- zmeny v koncentrácii podnikateľov (celkom, PsoZ a PbezZ, v rodovom členení) 

v jednotlivých krajoch SR, 
- zmeny podielu podnikateľov bez zamestnancov na celkovom počte podnikateľov (u mužov 

a žien spolu a osobitne u mužov a u žien) v  jednotlivých krajoch SR.  
 
Je tu však prezentovaný aj relatívny ukazovateľ - miera podnikania/samozamestnania (z 
obyvateľstva SR) podnikateľov (celkom, so zamestnancami a bez zamestnancov), a to 
v rodovom členení. Zdrojom prvotných informácií sú VZPS ŠÚ SR.  
 
Podnikatelia sú do jednotlivých krajov zaradení podľa miesta ich trvalého bydliska. 

 
1.1.4.1.  Zmeny počtu podnikateľov v SR  v jednotlivých krajoch  (VÚC) SR v roku 2009  
               v porovnaní s rokom 2008 
 
Zmeny absolútneho počtu podnikateľov (celkom50, PsoZ, PbezZ) v jednotlivých krajoch SR 
v roku 2009 oproti roku 2008 v rodovom členení, ako aj prírastok alebo úbytok ich počtu 
v jednotlivých krajoch SR v roku 2009 oproti roku 2008 v rodovom členení sú prezentované 
v závere tejto časti  - v tabuľke č. 37.  Informácie o absolútnom počte podnikateľov (celkom, 
PsoZ, PbezZ) v jednotlivých krajoch SR (v rodovom členení) v roku 2008 a 2009 sú 
prezentované v prílohe č.5 (v tabuľkách č. 23 a 24). 
 
PODNIKATELIA CELKOM (PsoZ + PbezZ) 
 
MUŽI + ŽENY 
 
Najvyšší absolútny prírastok podnikateľov celkom v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 bol 
v Nitrianskom kraji, a to 9,5 tisíc podnikateľov celkom (prírastok  o 24,7 %). Druhý najvyšší 
absolútny prírastok  počtu podnikateľov celkom bol v Banskobystrickom kraji, a to 9,3 tisíc 
podnikateľov celkom (prírastok o 28,5 %). Tretí najvyšší absolútny prírastok počtu 
podnikateľov celkom bol v Prešovskom kraji (7,9 tisíc; prírastok o 13,9 %).  
 
Pokles absolútneho počtu podnikateľov celkom  sme zaznamenali  len v Trenčianskom kraji 
(-0,1 tisíc, úbytok len  o 0,3 %). 
 
MUŽI 
 
Najvyšší absolútny prírastok  počtu podnikateľov celkom – mužov sme zaznamenali v roku 
2009 v porovnaní s predchádzajúcim (2008) v dvoch krajoch – Banskobystrickom (6 tisíc, 
prírastok o 26,5 %) a v Prešovskom  (6 tisíc, prírastok o 12,6 %). Druhý najvyšší absolútny 

                                                 
49 VÚC = vyšší územný celok. 
50 Podnikatelia celkom = PsoZ  + PbezZ. 
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prírastok bol v Nitrianskom kraji  (4,2 tisíc, prírastok o 14,7 %). Tretí najvyšší  prírastok 
absolútneho počtu podnikateľov celkom - mužov bol v Bratislavskom kraji (2,6 tisíc, 
prírastok o 7,4 %). 
 
Pokles absolútneho počtu podnikateľov celkom - mužov sme zaznamenali  v Košickom (-0,7 
tisíc, úbytok o 3 %) a Žilinskom kraji (-0,3 tisíc, úbytok len  o 0,7 %). 
 
ŽENY 
 
Najvyšší absolútny prírastok podnikateliek celkom v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 
sme zaznamenali v Nitrianskom kraji, a to 5,3 tisíc podnikateliek (prírastok až o 54,1 %). 
Druhý najvyšší absolútny prírastok bol v Bratislavskom kraji, a to 3,4 tisíc podnikateliek 
celkom (prírastok o 21,1 %). Tretí najvyšší absolútny prírastok počtu podnikateliek celkom 
bol v Banskobystrickom kraji (3,3 tisíc; prírastok o 33 %).  
 
Pokles absolútneho počtu podnikateliek  celkom sme zaznamenali len v Trenčianskom kraji (-
0,3 tisíc, úbytok  o 3,8 %). 
 
PODNIKATELIA SO ZAMESTNANCAMI 
 
MUŽI + ŽENY 
 
Najvyšší absolútny prírastok počtu podnikateľov so zamestnancami v roku 2009 v porovnaní 
s rokom 2008 bol v Trnavskom kraji, a to 1,9 tisíc podnikateľov so zamestnancami (prírastok 
o 21,1 %). Druhý najvyšší absolútny prírastok bol  v Bratislavskom kraji  (1,8 tisíc, prírastok 
o 14,8 %). Tretí najvyšší absolútny prírastok počtu podnikateľov so zamestnancami bol 
v Žilinskom kraji  (1,5 tisíc, prírastok o 22,4 %). 
 
Pokles absolútneho počtu podnikateľov so zamestnancami nastal v dvoch krajoch – 
v Košickom (- 1,6 tisíc, úbytok o 19,8 %) a v Trenčianskom  (- 1,4 tisíc, úbytok o 14,7 %). 
 
MUŽI 
 
Najvyšší absolútny prírastok  počtu podnikateľov so zamestnancami – mužov bol v roku 2009 
v porovnaní s rokom 2008 v Žilinskom kraji, a to 1,5 tisíc (prírastok o 30 %). Druhý najvyšší 
absolútny prírastok bol v Bratislavskom kraji (1,2 tisíc, prírastok o 14 %). Tretí najvyšší 
absolútny prírastok bol v Trnavskom kraji (0,9 tisíc, prírastok o 12,2 %).  
 
Pokles absolútneho počtu podnikateľov so zamestnancami – mužov v roku 2009 v porovnaní 
s rokom 2008 sme zaznamenali v troch krajoch SR. Najvyšší pokles podnikateľov so 
zamestnancami – mužov sa týkal Košického kraja (- 1,5 tisíc, úbytok o 24,6 %). Pokles sme 
zaznamenali aj v dvoch ďalších krajoch - Trenčianskom (- 0,4 tisíc, úbytok o 5,6 %) 
a Prešovskom (- 0,4 tisíc, úbytok o 4 %). 
 
ŽENY 
 
Najvyšší absolútny prírastok počtu podnikateliek so zamestnancami bol v roku 2009 
v porovnaní s rokom 2008 v Trnavskom kraji, a to 1 tisíc podnikateliek  (prírastok až o 62,5 
%). Druhý najvyšší prírastok ich absolútneho počtu  bol v Bratislavskom kraji (0,6 tisíc, 
prírastok o 16,7 %). Tretí najvyšší prírastok ich absolútneho počtu bol v dvoch krajoch - 
Banskobystrickom (0,5 tisíc, prírastok o 29,4 %) a Prešovskom (0,5 tisíc, prírastok o 21,7 %). 
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Pokles absolútneho počtu podnikateliek so zamestnancami  v roku 2009 v porovnaní s rokom 
2008 sme zaznamenali v troch krajoch SR. Najvyšší pokles bol u podnikateliek so 
zamestnancami z Trenčianskeho kraja  (-1 tisíc, úbytok až o 41,7 %). Pokles nastal aj v dvoch 
ďalších krajoch -  Nitrianskom (- 0,2 tisíc, úbytok o 6,9 %) a Košickom kraji (- 0,1 tisíc, 
úbytok o 5 %). 
 
PODNIKATELIA BEZ ZAMESTNANCOV 
 
Najvyšší absolútny prírastok  počtu podnikateľov bez zamestnancov v roku 2009 v porovnaní 
s rokom 2008 sa týkal podnikateľov z Nitrianskeho kraja, a to 9,1 tis. podnikateľov (prírastok  
o 35,5 %). Druhý najvyšší prírastok ich absolútneho počtu sme zaznamenali u podnikateľov 
bez zamestnancov z Banskobystrického kraja, a to 8,8 tis. podnikateľov (prírastok o 34,6 %). 
Tretí najvyšší prírastok absolútneho počtu podnikateľov bez zamestnancov sa týkal 
podnikateľov bez zamestnancov z Prešovského kraja (7,8 tisíc; prírastok o 17,6 %).  
 
Pokles absolútneho počtu podnikateľov  bez zamestnancov  sme zaznamenali v dvoch krajoch 
-  Trnavskom (-0,7 tisíc, úbytok o 2,6 %) a Žilinskom (-0,3 tisíc, úbytok o 0,7 %). 
 
MUŽI 
 
Najvyšší absolútny prírastok počtu podnikateľov bez zamestnancov – mužov bol v roku 2009 
v porovnaní s rokom 2008 u podnikateľov z Prešovského kraja, a to 6,4 tis. podnikateľov 
(prírastok o 17,1 %). Druhý najvyšší prírastok ich absolútneho počtu sme zaznamenali 
u podnikateľov bez zamestnancov - mužov z Banskobystrického kraja, a to 6 tisíc 
podnikateľov (prírastok o 35,1 %). Tretí najvyšší prírastok absolútneho počtu podnikateľov 
bez zamestnancov - mužov sa týkal podnikateľov bez zamestnancov z Nitrianskeho kraja (3,7 
tisíc; prírastok o 19,8 %).  
 
Pokles absolútneho počtu podnikateľov  bez zamestnancov - mužov sme zaznamenali v dvoch 
krajoch - Žilinskom (-1,8 tisíc, úbytok o 5,1 %) a Trnavskom (-0,9 tisíc, úbytok o 4,5 %). 
 
ŽENY 
 
Najvyšší absolútny prírastok počtu podnikateliek bez zamestnancov bol v roku 2009 
v porovnaní s rokom 2008 u podnikateliek bez zamestnancov z Nitrianskeho kraja (5,4 tisíc, 
prírastok až o 78,3 %). Druhý najvyšší absolútny prírastok sa týkal podnikateliek bez 
zamestnancov z  Banskobystrického kraja (2,8 tisíc; prírastok o 33,7 %). Tretí najvyšší 
prírastok absolútneho počtu podnikateliek bez zamestnancov sme zaznamenali 
u podnikateliek bez zamestnancov z Bratislavského kraja, a to 2,7 tisíc podnikateliek 
(prírastok o 21,6 %). 
 
Pokles absolútneho počtu podnikateliek bez zamestnancov nenastal ani v jednom kraji SR. 
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Tabuľka č. 37   
 

Podnikatelia celkom  (15-74) v SR  – zmena ich abs. počtu v tis. os.  (+;-) a prírastok/úbytok 
ich počtu (v %) v r. 2009 oproti r. 2008 – podľa krajov a pohlavia  

 

Druh zmeny 
 

Zmena  v tis. os.  (+ ; -)  
 

 
Prírastok/úbytok v  %   

Kraje (VÚC) SR Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 
Bratislavský 6,0 2,6 3,4 11,7 7,4 21,1 
Trnavský 1,2 0,0 1,2 3,3 0,0 13,6 
Trenčiansky -0,1 0,2 -0,3 -0,3 0,8 -3,8 
Nitriansky 9,5 4,2 5,3 24,7 14,7 54,1 
Žilinský 1,2 -0,3 1,5 2,4 -0,7 15,6 
Banskobystrický 9,3 6,0 3,3 28,5 26,5 33,0 
Prešovský 7,9 6,0 1,9 13,9 12,6 20,9 
Košický 0,4 -0,7 1,1 1,2 -3,0 10,3 
 
Spolu 
 

35,4 18,0 17,4 10,7 7,2 21,2 

 
Podnikatelia so zamestnancami  (15-74) v SR  – zmena ich  abs. počtu v tis. os. (+;-) 

a prírastok/úbytok ich počtu (v %) v r. 2009 oproti r. 2008 – podľa krajov a pohlavia  
 

Kraje (VÚC) SR Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 
Bratislavský 1,8 1,2 0,6 14,8 14,0 16,7 
Trnavský 1,9 0,9 1,0 21,1 12,2 62,5 
Trenčiansky -1,4 -0,4 -1,0 -14,7 -5,6 -41,7 
Nitriansky 0,3 0,5 -0,2 2,3 5,1 -6,9 
Žilinský 1,5 1,5 0,0 22,4 30,0 0,0 
Banskobystrický 0,5 0,0 0,5 6,9 0,0 29,4 
Prešovský 0,1 -0,4 0,5 0,8 -4,0 21,7 
Košický -1,6 -1,5 -0,1 -19,8 -24,6 -5,0 
 
Spolu 
 

3,1 1,8 1,3 4,0 3,0 7,1 

 
Podnikatelia bez zamestnancov  (15-74) v SR  – zmena ich abs. počtu v tis. os. (+;-)  

a prírastok/úbytok ich počtu (v %) v r. 2009 oproti r. 2008 – podľa krajov a pohlavia  
 

Kraje (VÚC) SR Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 
Bratislavský 4,2 1,5 2,7 10,7 5,6 21,6 
Trnavský -0,7 -0,9 0,2 -2,6 -4,5 2,8 
Trenčiansky 1,4 0,6 0,8 5,9 3,2 14,8 
Nitriansky 9,1 3,7 5,4 35,5 19,8 78,3 
Žilinský -0,3 -1,8 1,5 -0,7 -5,1 19,0 
Banskobystrický 8,8 6,0 2,8 34,6 35,1 33,7 
Prešovský 7,8 6,4 1,4 17,6 17,1 20,6 
Košický 2,1 0,9 1,2 8,2 5,3 13,8 
 
Spolu 
 

32,4 16,4 16,0 12,8 8,6 25,1 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
 
Poznámka:  Podnikatelia sú zaradení  do jednotlivých krajov (VÚC) SR podľa ich miesta trvalého  
                    bydliska. 
 



 77 

1.1.4.2.  Podiel žien z podnikateľov  
 
Táto časť sa venuje prezentácii podielu žien (v %) z podnikateľov (celkom, PsoZ, PbezZ)  
v jednotlivých krajoch (VÚC) SR v  roku 2008 a 2009, ako aj zmene tohto podielu (v p. b.) 
v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008. Tieto ukazovatele sú v tabuľkovej forme 
prezentované v závere tejto časti – v tabuľke č. 38. Informácie o rodovej skladbe 
podnikateľov (celkom, PsoZ, PbezZ)  v jednotlivých krajoch (VÚC) SR, vrátane podielu žien 
z podnikateľov v rokoch 2008 a 2009 sú prezentované v prílohe č. 5 (v tabuľke č. 25).  
 
PODNIKATELIA CELKOM (PsoZ + PbezZ) 
 
Najvyšší podiel žien z podnikateľov celkom  bol u podnikateľov celkom z Košického kraja 
(2008: 31,8 %; 2029: 34,6 %). Druhý najvyšší podiel žien z podnikateľov celkom sa týkal 
podnikateľov celkom z Bratislavského kraja (2008: 31,3 %; 2009: 34 %). Tretí najvyšší 
podiel žien sme zaznamenali u podnikateľov celkom z Banskobystrického kraja  (2008: 30,7 
%; 2009: 31,7 %). 
  
Najnižší podiel žien z podnikateľov celkom bol u podnikateľov celkom z Prešovského kraja  
(2008: 16 %; 2009: 17 %). Druhý najnižší podiel sme zaznamenali u podnikateľov celkom zo 
Žilinského kraja (2008: 19,4 %; 2009: 21,9 %). Tretí najnižší podiel žien  bol u podnikateľov 
celkom z Trenčianskeho kraja  (2008: 23,4 %; 2009: 22,5 %). 
 
PODNIKATELIA SO ZAMESTNANCAMI 
 
Najvyšší podiel žien z podnikateľov so zamestnancami bol u podnikateľov so zamestnancami 
z Bratislavského kraja (2008: 29,5 %; 2009: 30 %). Druhý najvyšší podiel žien na 
podnikateľoch so zamestnancami sa v roku 2008 týkal podnikateľov so zamestnancami  zo 
Žilinského kraja (25,4 %) a v roku 2009 podnikateľov so zamestnancami z Košického kraja 
(29,2 %). Tretí najvyšší podiel žien sme zaznamenali v roku 2008 u podnikateľov so 
zamestnancami z Trenčianskeho kraja  (25,3 %) a v roku 2009 u podnikateľov so 
zamestnancami z Banskobystrického kraja  (28,6 %).  
 
Najnižší podiel žien z podnikateľoch so zamestnancami bol v roku 2008 u podnikateľov so 
zamestnancami z Trnavského kraja (17,8 %) a v roku 2009 u podnikateľov so zamestnancami 
z Trenčianskeho kraja  (17,3 %). Druhý najnižší podiel sme zaznamenali v roku 2008 
u podnikateľov so zamestnancami z Prešovského kraja (18,5 %) a v roku 2009 
u podnikateľov so zamestnancami z Nitrianskeho kraja (20,6 %). Tretí najnižší podiel žien 
bol v roku 2008 u podnikateľov so zamestnancami z Nitrianskeho kraja (22,7%) a v roku 
2009 u podnikateľov so zamestnancami zo Žilinského kraja (20,7 %). 
 
PODNIKATELIA BEZ ZAMESTNANCOV 
 
Najvyšší podiel žien z podnikateľoch bez zamestnancov bol u podnikateľov bez 
zamestnancov z Košického kraja (2008: 34 %; 2009: 35,7 %). Druhý najvyšší podiel žien na 
podnikateľoch bez zamestnancov bol v roku 2008 u podnikateľov bez zamestnancov z 
Banskobystrického kraja (32,7 %) a v roku 2009 u podnikateľov bez zamestnancov z 
Nitrianskeho kraja (35,4 %). Tretí najvyšší podiel žien sme zaznamenali u podnikateľov bez 
zamestnancov z Bratislavského kraja (2008: 31,9 %; 2009: 35 %). 
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Najnižší podiel žien z podnikateľov bez zamestnancov bol u podnikateľov bez zamestnancov 
z Prešovského kraja (2008: 15,3 %; 2009: 15,7 %). Druhý najnižší podiel sme zaznamenali 
u podnikateľov bez zamestnancov zo Žilinského kraja (2008: 18,4 %; 2009: 22,1 %). Tretí 
najnižší podiel žien bol u podnikateľov bez zamestnancov z Trenčianskeho kraja  (2008: 22,6 
%; 2009: 24,6 %).  
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Tabuľka č. 38    
 

Podiel žien z podnikateľov celkom 51 (15-74) v SR  v r.  2008 a 2009  v % a zmena  (+; -) 
tohto podielu v r.  2009 v porovnaní s r.  2008 (v p. b.) – podľa  krajov  (VÚC) SR 

 

Kraje SR 2008 2009 
 

Zmena v p. b. 
 

Bratislavský kraj 31,3 34,0 2,7 
Trnavský kraj 24,3 26,7 2,4 
Trenčiansky kraj 23,4 22,5 -0,9 
Nitriansky kraj 25,5 31,5 6,0 
Žilinský kraj 19,4 21,9 2,5 
Banskobystrický kraj 30,7 31,7 1,0 
Prešovský kraj 16,0 17,0 1,0 
Košický kraj 31,8 34,6 2,8 
 
Spolu 
 

24,7 27,0 2,3 

 
Podiel žien  z podnikateľov so zamestnancami (15-74) v SR  v r.  2008 a 2009  v % a zmena 
  (+; -) tohto podielu v r.  2009 v porovnaní s r.  2008 (v p. b.) – podľa  krajov  (VÚC) SR   

 
Bratislavský kraj 29,5 30,0 0,5 
Trnavský kraj 17,8 23,9 6,1 
Trenčiansky kraj 25,3 17,3 -8,0 
Nitriansky kraj 22,7 20,6 -2,1 
Žilinský kraj 25,4 20,7 -4,7 
Banskobystrický kraj 23,6 28,6 5,0 
Prešovský kraj 18,5 22,4 3,9 
Košický kraj 24,7 29,2 4,5 
 
Spolu 
 

23,4 24,1 0,7 

 
Podiel žien  z podnikateľov bez zamestnancov (15-74) v SR  v r.  2008 a 2009  v % a zmena 

  (+; -) tohto podielu v r.  2009 v porovnaní s r.  2008 (v p. b.) – podľa  krajov  (VÚC) SR 
 

Bratislavský kraj 31,9 35,0 3,1 
Trnavský kraj 26,5 27,9 1,4 
Trenčiansky kraj 22,6 24,6 2,0 
Nitriansky kraj 27,0 35,4 8,4 
Žilinský kraj 18,4 22,1 3,7 
Banskobystrický kraj 32,7 32,5 -0,2 
Prešovský kraj 15,3 15,7 0,4 
Košický kraj 34,0 35,7 1,7 
 
Spolu 
 

25,1 27,8 2,7 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
 
Poznámka:  Podnikatelia sú zaradení  do jednotlivých krajov (VÚC) SR podľa ich miesta trvalého  
                    bydliska. 
                                                 
51 Podnikatelia celkom = podnikatelia so zamestnancami + podnikatelia bez zamestnancov. 
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1.1.4.3.  Koncentrácia podnikateľov v jednotlivých krajoch (VÚC) SR – 2008 a 2009 
 
V tejto časti prezentujeme „distribúciu“ (rozdelenie - v %)  podnikateľov  (celkom, PsoZ a 
PbezZ) v rodovom členení do jednotlivých krajov (VÚC) SR (ich koncentráciu). Údaje o 
koncentrácii podnikateľov – celkom, so zamestnancami a bez zamestnancov  (mužov  + žien, 
mužov, žien) v % v jednotlivých krajoch SR v roku 2008 a 2009 sú prezentované v závere 
tejto časti – v tabuľke č. 39.   
 
PODNIKATELIA CELKOM (PsoZ + PbezZ) 
 
MUŽI + ŽENY 
 
Najvyšší počet podnikateľov celkom pochádzal (mal trvalé bydlisko) z Prešovského kraja 
(2008: 17,1 %; 2009: 17,6 %). Druhý najvyšší počet podnikateľov celkom pochádzal 
z Bratislavského kraja (2008: 15,5 %; 2009: 15,6 %). Tretie miesto patrilo podnikateľom 
celkom zo Žilinského kraja (2008: 14,9 %; 2009: 13,8 %). Štvrté miesto patrilo podnikateľom 
celkom z Nitrianskeho kraja (2008: 11,6 %; 2009: 13 %). Piaty najvyšší podiel na celkovom  
počte podnikateľov celkom  mali v roku 2008 podnikatelia celkom z Trnavského kraja (10,9 
%) a v roku 2009 podnikatelia  celkom z Banskobystrického kraja (11,4 %). 
 
MUŽI 
 
Najvyšší počet podnikateľov celkom – mužov  pochádzal (mal trvalé bydlisko) z Prešovského 
kraja (2008: 19 %; 2009: 20 %). Druhý najvyšší počet tvorili podnikatelia celkom - muži zo 
Žilinského kraja (2008: 16 %; 2009: 14,8 %). Tretie miesto patrilo podnikateľom celkom – 
mužom z Bratislavského kraja (2008: 14,1 %; 2009: 14,2 %). Štvrté miesto patrilo 
podnikateľom celkom – mužom z Nitrianskeho kraja (2008: 11,4 %; 2009: 12,2 %). Piaty 
najvyšší podiel na celkovom  počte podnikateľov – mužov  mali v roku 2008 podnikatelia 
celkom – muži z  Trnavského kraja (11 %) a v roku 2009 podnikatelia celkom – muži  
z Banskobystrického kraja (10,7 %). 
 
ŽENY 
 
Najvyšší počet podnikateliek celkom pochádzal (mal trvalé bydlisko) z Bratislavského kraja 
(2008: 19,7 %; 2009: 19,5 %). Druhý najvyšší počet podnikateliek celkom tvorili v roku 2008 
podnikateľky celkom z Košického kraja (13,1 %) a v roku 2009 z Nitrianskeho kraja (15,1 
%). Tretie miesto patrilo podnikateľkám celkom z Banskobystrického kraja (2008: 12,2 %; 
2009: 13,4 %). Štvrté miesto patrilo v roku 2008 podnikateľkám celkom z Nitrianskeho kraja 
(12 %) a v roku 2009 podnikateľkám celkom z Košického kraja (11,9 %). Piaty najvyšší 
podiel na celkovom počte podnikateliek mali podnikateľky celkom zo Žilinského kraja (2008: 
11,7 %; 2009: 11,2 %). 
 
PODNIKATELIA SO ZAMESTNANCAMI 
 
MUŽI + ŽENY 
 
Najvyšší počet podnikateľov so zamestnancami pochádzal (mal trvalé bydlisko) v roku 2008 
z Nitrianskeho kraja (16,4 %) a v roku 2009 z Bratislavského kraja (17,3 %). Druhý najvyšší 
počet tvorili v roku 2008 podnikatelia so zamestnancami z Prešovského kraja (15,9 %) 
a v roku 2009 podnikatelia so zamestnancami z  Nitrianskeho kraja (16,2 %). Tretie miesto 
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patrilo v roku 2008 podnikateľom so zamestnancami z Bratislavského kraja (15,7 %) a v roku 
2009 podnikateľom so zamestnancami z Prešovského kraja (15,4 %). Štvrté miesto patrilo 
v roku 2008 podnikateľom so zamestnancami z Trenčianskeho kraja (12,2 %) a v roku 2009 
podnikateľom so zamestnancami z Trnavského kraja (13,5 %). %). Piaty najvyšší podiel na 
celkovom počte podnikateľov so zamestnancami mali v roku 2008 podnikatelia so 
zamestnancami  z Trnavského kraja (11,6 %) a v roku 2009 podnikatelia so zamestnancami 
zo Žilinského kraja (10,1 %). 
 
MUŽI 
 
Najvyšší počet podnikateľov so zamestnancami – mužov pochádzal (mal trvalé bydlisko) 
v roku 2008 z Prešovského kraja (16,9 %) a v roku 2009 z Nitrianskeho kraja (tiež 16,9 %). 
Druhý najvyšší počet tvorili v roku 2008 podnikatelia so zamestnancami – muži z 
Nitrianskeho kraja (16,6 %) a v roku 2009 podnikatelia so zamestnancami – muži z 
Bratislavského kraja (15,9 %). Tretie miesto patrilo v roku 2008 podnikateľom so 
zamestnancami – mužom z Bratislavského kraja (14,4 %) a v roku 2009 podnikateľom so 
zamestnancami – mužom z Prešovského kraja (15,8 %). Štvrté miesto patrilo v roku 2008 
podnikateľom so zamestnancami – mužom z Trnavského kraja (2008: 12,4 %; 2009: 13,5 %). 
Piaty najvyšší podiel na celkovom počte podnikateľov so zamestnancami - mužov mali 
podnikatelia so zamestnancami  - muži z  Trenčianskeho kraja (2008: 11,9 %; 2009: 10,9 %). 
 
ŽENY 
 
Najvyšší počet podnikateliek so zamestnancami pochádzal (mal trvalé bydlisko) z 
Bratislavského kraja (2008: 19,8 %; 2009: 21,5 %). Druhý najvyšší počet mali v roku 2008 
podnikateľky so zamestnancami z Nitrianskeho kraja (15,9 %) a v roku 2009 z Prešovského 
kraja (14,4 %). Tretie miesto patrilo v roku 2008 podnikateľkám so zamestnancami z 
Trenčianskeho kraja (13,2 %) a v roku 2009 z Nitrianskeho kraja (13,9 %). Štvrté miesto 
zaujali v roku 2008  podnikateľky so zamestnancami z Prešovského kraja (12,6 %) a v roku 
2009 z Trnavského kraja (13,3 %). Piaty najvyšší podiel na celkovom počte podnikateliek so 
zamestnancami mali v roku 2008 podnikateľky so zamestnancami z Košického kraja (11 %) 
a v roku 2009 z Banskobystrického kraja (11,3 %). 
  
 
PODNIKATELIA BEZ ZAMESTNANCOV 
 
MUŽI + ŽENY 
 
Najvyšší počet podnikateľov bez zamestnancov pochádzal (mal trvalé bydlisko) 
z Prešovského kraja (2008: 17,4 %; 2009: 18,2 %). Druhý najvyšší podiel tvorili v roku 2008 
podnikatelia bez zamestnancov zo Žilinského kraja (16,9 %) a v roku 2009 z Bratislavského 
kraja (15,2 %). Tretie miesto patrilo v roku 2008 podnikateľom bez zamestnancov z 
Bratislavského kraja (15,4 %) a v roku 2009 zo Žilinského kraja (14,9 %). Štvrtý najvyšší 
počet z celkového počtu podnikateľov bez zamestnancov patril  v roku 2008  podnikateľom 
bez zamestnancov z Trnavského kraja (10,7 %) a v roku 2009 z Nitrianskeho kraja (12,1 %). 
Piaty najvyšší podiel na celkovom  počte podnikateľov bez zamestnancov mali v roku 2008 
podnikatelia bez zamestnancov z dvoch krajov (z Nitrianskeho a Košického kraja – zhodne 
po 10,1 %) a v roku 2009  z Banskobystrického kraja (11,9 %). 
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MUŽI 
 
Najvyšší počet podnikateľov bez zamestnancov – mužov pochádzal (mal trvalé bydlisko) 
z Prešovského kraja (2008: 19,7 %; 2009: 21,2 %). Druhý najvyšší počet bol u  podnikateľov 
bez zamestnancov – mužov zo Žilinského kraja (2008: 18,4 %; 2009: 16,1 %). Tretie miesto 
patrilo podnikateľom bez zamestnancov – mužom  z Bratislavského kraja (2008: 14 %; 2009: 
13,6 %). Štvrté miesto, čo do počtu podnikateľov bez zamestnancov – mužov, zaujali  v roku 
2008 podnikatelia bez zamestnancov – muži z Trnavského kraja (10,5 %) a v roku 2009 z 
Banskobystrického kraja (11,2 %). Piaty najvyšší podiel na celkovom počte podnikateľov bez 
zamestnancov - mužov mali podnikatelia bez zamestnancov - muži z Nitrianskeho kraja 
(2008: 9,8 %; 2009: 10,8 %). 
 
ŽENY 
 
Najvyšší počet podnikateliek bez zamestnancov pochádzal (mal trvalé bydlisko) z 
Bratislavského kraja (2008: 19,6 %; 2009: 19,1 %). Druhý najvyšší počet podnikateliek bez 
zamestnancov z celkového počtu podnikateliek bez zamestnancov sme zaznamenali v roku 
2008 u podnikateliek bez zamestnancov z Košického kraja (13,7 %) a v roku 2009 z 
Nitrianskeho kraja (15,4 %). Tretie miesto, čo do ich počtu, zaujali podnikateľky bez 
zamestnancov z Banskobystrického kraja (2008: 13 %; 2009: 13,9 %). Štvrté miesto zaujali 
v roku 2008 podnikateľky bez zamestnancov zo Žilinského kraja (12,4 %) a v roku 2009 z 
Košického kraja (12,4 %). Piaty najvyšší podiel na celkovom počte podnikateliek bez 
zamestnancov mali v roku 2008 podnikateľky bez zamestnancov z Trnavského kraja (11,3 %) 
a v roku 2009 zo  Žilinského kraja (11,8 %). 
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Tabuľka č. 39 
 

Koncentrácia podnikateľov (15-74) celkom,  PsoZ  a  PbezZ  v jednotlivých  krajoch SR  
v %  –  2008, 2009 

 

Kraj 
 

2008 
 

2009 

 Spolu PsoZ PbezZ Spolu PsoZ PbezZ 
Bratislavský 15,5 15,7 15,4 15,6 17,3 15,2 
Trnavský 10,9 11,6 10,7 10,2 13,5 9,2 
Trenčiansky 10,1 12,2 9,4 9,1 10,0 8,8 
Nitriansky 11,6 16,4 10,1 13,0 16,2 12,1 
Žilinský 14,9 8,6 16,9 13,8 10,1 14,9 
Banskobystrický 9,8 9,2 10,0 11,4 9,5 11,9 
Prešovský 17,1 15,9 17,4 17,6 15,4 18,2 
Košický 10,1 10,4 10,1 9,3 8,0 9,7 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Koncentrácia podnikateľov (15-74) celkom, PsoZ  a PbezZ  – MUŽOV  -   

v jednotlivých  krajoch SR v % – 2008, 2009 
 

Kraj 
 

2008 
 

2009 

 Spolu PsoZ PbezZ Spolu PsoZ PbezZ 
Bratislavský 14,1 14,4 14,0 14,2 15,9 13,6 
Trnavský 11,0 12,4 10,5 10,2 13,5 9,2 
Trenčiansky 10,2 11,9 9,7 9,6 10,9 9,2 
Nitriansky 11,4 16,6 9,8 12,2 16,9 10,8 
Žilinský 16,0 8,4 18,4 14,8 10,6 16,1 
Banskobystrický 9,0 9,2 9,0 10,7 8,9 11,2 
Prešovský 19,0 16,9 19,7 20,0 15,8 21,2 
Košický 9,2 10,2 8,9 8,3 7,5 8,6 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Koncentrácia podnikateľov (15-74)  celkom, PsoZ  a PbezZ   – ŽIEN  -  

v   jednotlivých  krajoch SR v % – 2008, 2009 
 

Kraj 
 

2008 
 

2009 

 Spolu PsoZ PbezZ Spolu PsoZ PbezZ 
Bratislavský 19,7 19,8 19,6 19,5 21,5 19,1 
Trnavský 10,7 8,8 11,3 10,1 13,3 9,3 
Trenčiansky 9,5 13,2 8,5 7,7 7,2 7,8 
Nitriansky 12,0 15,9 10,8 15,1 13,9 15,4 
Žilinský 11,7 9,3 12,4 11,2 8,7 11,8 
Banskobystrický 12,2 9,3 13,0 13,4 11,3 13,9 
Prešovský 11,1 12,6 10,7 11,1 14,4 10,3 
Košický 13,1 11,0 13,7 11,9 9,7 12,4 
Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Zdroj:  ŠÚ SR, 2010 (z VZPS, ročné priemery) + výpočty (Barošová). 
 
Poznámka:  Podnikatelia sú zaradení  do jednotlivých krajov (VÚC) SR podľa ich miesta trvalého  
                    bydliska. 
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1.1.4.4.  Podiel podnikateľov bez zamestnancov na celkovom počte podnikateľov 
 
V tejto časti sa venujeme prezentovaniu podielu (v %) podnikateľov bez zamestnancov na 
celkovom počte podnikateľov v jednotlivých krajoch (VÚC) SR v roku 2008 a 2009 v 
rodovom členení (nielen za mužov a ženy spolu, ale aj osobitne za mužov a za ženy), ako aj 
zmenám tohto podielu v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008. Tieto informácie sú 
prezentované v závere tejto časti, a to v tabuľke č. 40.  
 
Informácie o absolútnom počte podnikateľov celkom v tisíc osobách a z toho PsoZ a PbezZ 
v tisíc osobách, vrátane informácii o podiele PbezZ na celkovom počte podnikateľov v % 
(muži + ženy, muži, ženy) v jednotlivých krajoch SR v roku 2008 a 2009 sú prezentované 
v prílohe č. 5 (v tabuľke č. 26).    
 
PODNIKATELIA CELKOM (PsoZ + PbezZ) 
 
MUŽI + ŽENY 
 
Podiel podnikateľov bez zamestnancov na celkovom počte podnikateľov v jednotlivých 
krajoch (VÚC) SR bol tak v roku 2008, ako aj v roku 2009 vo všetkých krajoch vysoký. 
Najvyšší podiel podnikateľov bez zamestnancov na celkovom počte podnikateľov bol tak  
v roku 2008 ako aj v roku 2009  u podnikateľov zo Žilinského kraja  (2008: 86,5 %; 2009: 
83,9 %). Druhý najvyšší podiel podnikateľov bez zamestnancov bol v roku 2008  
u podnikateľov z Prešovského kraja (78,1 %) a v roku 2009 z Banskobystrického kraja (81,6 
%). Tretí najvyšší podiel  bol v roku 2008 u podnikateľov z Banskobystrického  kraja (77,9 
%) a v roku 2009 v Košickom kraji (81 %). Štvrtý najvyšší podiel podnikateľov bez 
zamestnancov  mali v roku 2008  podnikatelia z  Bratislavského kraja (76,3 %) a v roku 2009 
z Prešovského kraja (80,7 %). Piaty najvyšší podiel podnikateľov bez zamestnancov bol 
v roku 2008 u podnikateľov celkom z  Košického kraja (76 %) a v roku 2009 z Trenčianskeho 
kraja (75,7 %).  
  
Najnižší podiel podnikateľov bez zamestnancov na celkovom počte podnikateľov bol v roku 
2008 u podnikateľov celkom z Nitrianskeho (66,7 %) a v roku 2009 z Trnavského kraja (70,9 %).  
  
K najvyššej zmene  podielu (v p. b.) podnikateľov bez zamestnancov na celkovom počte 
podnikateľov v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 došlo v Nitrianskom kraji (+ 6 p. b.). 
Druhú najvyššiu zmenu podielu podnikateľov bez zamestnancov sme zaznamenali 
v Košickom kraji (+ 5 p. b.). Tretia najvyššia zmena tohto podielu bola u podnikateľov 
z Trnavského kraja (- 4,2 p. b.) Štvrté miesto, čo sa týka rozsahu zmeny podielu podnikateľov  
bez zamestnancov na celkovom počte podnikateľov (2009 oproti roku 2008), zaujali 
podnikatelia z Trenčianskeho kraja (+ 4,1 p. b.). Na piate miesto sa dostali podnikatelia 
z Banskobystrického kraja (+ 3,7 p. b.). 
 
MUŽI 
 
Podiel podnikateľov bez zamestnancov - mužov na celkovom počte podnikateľov - mužov 
v jednotlivých krajoch (VÚC) SR bol tak v roku 2008, ako aj v roku 2009 vo všetkých 
krajoch vysoký. Najvyšší podiel podnikateľov bez zamestnancov - mužov na celkovom počte 
podnikateľov - mužov bol tak  v roku 2008 ako aj v roku 2009 u podnikateľov zo Žilinského 
kraja  (2008: 87,5 %; 2009: 83,6 %). Druhý najvyšší podiel podnikateľov bez zamestnancov -
mužov  mali podnikatelia z Prešovského kraja (2008: 78,8 %; 2009: 81,9 %). Tretí najvyšší 
podiel podnikateľov bez zamestnancov – mužov bol u podnikateľov – mužov  
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z Banskobystrického kraja (2008: 75,7 %; 2009: 80,8 %). Štvrtý najvyšší podiel podnikateľov 
bez zamestnancov – mužov  mali v roku 2008 podnikatelia – muži z Bratislavského kraja 
(75,6 %) a v roku 2009 z Košického kraja (79,5 %). Piaty najvyšší podiel podnikateľov bez 
zamestnancov – mužov  pripadol v roku 2008 na podnikateľov  z  Košického kraja (73,5 %) 
a v roku 2009 z Bratislavského kraja (74,2 %). 
  
Najnižší podiel podnikateľov bez zamestnancov - mužov na celkovom počte podnikateľov – 
mužov bol v Nitrianskom kraji (2008: 65,4 %; 2009: 68,3 %).  
  
K najvyššej zmene  podielu (v p. b.)  podnikateľov bez zamestnancov – mužov  na celkovom 
počte podnikateľov – mužov  v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 došlo v Košickom kraji 
(+ 6 p. b.). Druhú najvyššiu zmenu podielu podnikateľov bez zamestnancov – mužov sme 
zaznamenali v Banskobystrickom kraji (+ 5,1 p. b.). Tretia najvyššia zmena tohto podielu bola  
u podnikateľov - mužov zo Žilinského kraja (- 3,9 p. b.). Štvrté miesto, čo sa týka rozsahu 
zmeny podielu podnikateľov  bez zamestnancov  - mužov na celkovom počte podnikateľov - 
mužov (2009 oproti roku 2008) zaujali podnikatelia z Trnavského kraja (- 3,3 p. b.). Na piate 
miesto sa dostali podnikatelia z Prešovského kraja (+ 3,1 p. b.). 
 
ŽENY 
 
Podiel podnikateliek bez zamestnancov na celkovom počte podnikateliek v jednotlivých 
krajoch (VÚC) SR bol tak v roku 2008, ako aj v roku 2009 vo všetkých krajoch vysoký. 
Najvyšší podiel podnikateliek bez zamestnancov na celkovom počte podnikateliek bol  v roku 
2008  u podnikateliek z Banskobystrického kraja (83 %) a v roku 2009 u podnikateliek zo 
Žilinského kraja (84,7 %). Druhý najvyšší podiel podnikateliek  bez zamestnancov  sme 
zaznamenali v roku 2008 u podnikateliek zo Žilinského kraja (82,3 %) a v roku 2009 
u podnikateliek z Košického kraja (83,9 %). Tretí najvyšší podiel podnikateliek bez 
zamestnancov bol v roku 2008 u podnikateliek z Trnavského kraja (81,8 %) a v roku 2009 
u podnikateliek z Banskobystrického kraja (83,5 %). Štvrtý najvyšší podiel podnikateliek bez 
zamestnancov bol v roku 2008 u podnikateliek z Košického kraja (81,3 %) a v roku 2009 
u podnikateliek z Nitrianskeho kraja (82 %). Piaty najvyšší podiel podnikateliek bez 
zamestnancov pripadol v roku 2008 na podnikateľky z Bratislavského kraja (77,6 %) a v roku 
2009 na podnikateľky z Trenčianskeho kraja (81,6 %).   
 
Najnižší podiel podnikateliek  bez zamestnancov na celkovom počte podnikateliek bol  v roku 
2008 u podnikateliek z Trenčianskeho kraja (69,2 %) a v roku 2009 z  Trnavského kraja (74 
%).  
 
K najvyšším zmenám  podielu (v p. b.) podnikateliek bez zamestnancov na celkovom počte 
podnikateliek v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 došlo u podnikateliek z Trenčianskeho 
kraja (+ 12,4 p. b.). Druhá najvyššia zmena podielu podnikateliek bez zamestnancov sa 
dosiahla u podnikateliek z Nitrianskeho kraja (+ 11,6 p. b.). Tretia najvyššia zmena tohto 
podielu bola u podnikateliek z Trnavského kraja (- 7,8 p. b.). Štvrté miesto, čo sa týka 
rozsahu zmeny podielu podnikateliek na celkovom počte podnikateliek (v roku 2009 oproti 
roku 2008), zaujali podnikateľky z Košického kraja (+ 2,6 p. b.). Na piate miesto sa dostali 
podnikateľky  zo Žilinského  kraja (+ 2,4 p. b.). 
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Tabuľka č. 40 
 

Podiel PbezZ z celkového počtu podnikateľov (muži+ ženy, 15-74) v % v r. 2008 a 2009  
a zmena tohto podielu v r. 2009 v porovnaní s r. 2008 (v p. b.) 

 

Kraj  (VÚC) SR 

 
Podiel PbezZ  z celkového počtu podnik.  

 
Zmena podielu PbezZ  

v p. b.  
2008 2009 

Bratislavský 76,3 75,6 -0,7 
Trnavský 75,1 70,9 -4,2 
Trenčiansky 71,6 75,7 4,1 
Nitriansky 66,7 72,7 6,0 
Žilinský 86,5 83,9 -2,6 
Banskobystrický 77,9 81,6 3,7 
Prešovský 78,1 80,7 2,6 
Košický 76,0 81,0 5,0 
Spolu 76,5 77,9 1,5 

 
Podiel PbezZ – MUŽOV  z celkového počtu podnikateľov – MUŽOV (15-74) v % v r. 2008 

a 2009 a zmena tohto podielu v r. 2009 v porovnaní s rokom 2008 (v p. b.) 
 

Kraj  (VÚC)  SR 

 
Podiel PbezZ  z celkového počtu podnik.  

 
Zmena podielu PbezZ  

v p. b.  
2008 2009 

Bratislavský 75,6 74,2 -1,4 
Trnavský 73,0 69,7 -3,3 
Trenčiansky 72,3 74,0 1,7 
Nitriansky 65,4 68,3 2,9 
Žilinský 87,5 83,6 -3,9 
Banskobystrický 75,7 80,8 5,1 
Prešovský 78,8 81,9 3,1 
Košický 73,5 79,5 6,0 
Spolu 76,1 77,1 1,0 

 
Podiel PbezZ – ŽIEN z celkového počtu podnikateľov – ŽIEN (15-74) v % v r. 2008 a 2009 

a zmena tohto podielu v r. 2009 v porovnaní s rokom 2008 (v p. b.) 
 

Kraj 

 
Podiel PbezZ  z celkového počtu podnik.  

 
Zmena podielu PbezZ  

v p. b.  
2008 2009 

Bratislavský 77,6 77,9 0,3 
Trnavský 81,8 74,0 -7,8 
Trenčiansky 69,2 81,6 12,4 
Nitriansky 70,4 82,0 11,6 
Žilinský 82,3 84,7 2,4 
Banskobystrický 83,0 83,5 0,5 
Prešovský 74,7 74,5 -0,2 
Košický 81,3 83,9 2,6 
Spolu 77,8 80,3 2,5 
 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
 
Poznámka:  Podnikatelia sú zaradení  do jednotlivých krajov (VÚC) SR podľa ich miesta trvalého  
                    bydliska. 
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1.1.4.5.  Miera podnikania (samozamestnania) podnikateľov  v krajoch SR – 2008 a 2009 
 
V tejto časti uvádzame mieru podnikania, resp. samozamestnania (z obyvateľstva 15+) 
podnikateľov (celkom, PsoZ, PbezZ) v jednotlivých krajoch (VÚC) SR v roku 2008 a 2009 
(v rodovom členení). Miera podnikania predstavuje vlastne podiel (v %) podnikateľov (15+) 
z obyvateľstva (15+). Je konštruovaná na podobnom princípe ako miera zamestnanosti.  
Tento typ miery podnikania za jednotlivé kraje SR, pravdepodobne, nebol doteraz u nás 
prezentovaný. V prehľadnej forme je uvedená v závere tejto časti - v tabuľke č. 50. Informácie 
o miere podnikania z EAO podnikateľov (celkom, PsoZ a PbezZ) v rodovom členení a 
o počte podnikateľov celkom z pracujúcich v rodovom členení v jednotlivých krajoch SR 
v roku 2008 a 2009 sú prezentované v prílohe č. 5 (v tabuľkách č. 28 a 29). Podnikatelia sú do 
jednotlivých krajov (VÚC) SR zaradení podľa ich miesta trvalého bydliska. 
 
PODNIKATELIA CELKOM (PsoZ + PbezZ) 
 
MUŽI + ŽENY 
 
Poradie jednotlivých krajov podľa výšky miery podnikania v roku 2008 a 2009 je 
prezentované v nasledujúcej tabuľke.  
 
Tabuľka č. 41 

 
Miera podnikania  (MP) v % podnikateľov celkom – kraje SR, 2008 a 2009 

 
2008 2009 

 
Por. č.  

 
MP v % Kraj Por. č.  MP v % Kraj 

1.  9,7 Bratislavsky kraj 1. 10,7 Bratislavský kraj 
2.  8,8 Prešovský kraj 2. 9,9 Prešovský kraj 
3. 8,6 Žilinský kraj  3. 8,7 Žilinský kraj  
4. 7,6 Trnavský kraj 4. 7,9 Nitriansky kraj 
5.  6,5 Trenčiansky kraj 5. 7,8 Trnavský kraj 
6. 6,3 Nitriansky kraj 6.  7,5 Banskobystrický kraj 
7.  5,9 Banskobystrický kraj 7. 6,4 Trenčiansky kraj 
8. 5,3 Košický kraj 8. 5,3 Košický kraj 
- 7,3 SR - 8,0 SR 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
 
 Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejme, že: 
 
1. vyššia miera podnikania  (MP) ako v SR ako celku bola u podnikateľov celkom 

z nasledovných krajov: 
   

- Bratislavského (v roku 2008 a 2009),  
- Prešovského (v roku 2008 a 2009), 
- Žilinského (v roku 2008 a 2009),  
- a Trnavského (2008); 

 
2. v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008: 
 

- nenastala v Košickom kraji v miere podnikania žiadna zmena, 
- v Trenčianskom kraji  bola miera podnikania v roku 2009 o 0,1 p. b. nižšia, 
- mali všetky ostatné kraje v roku 2009 vyššiu mieru podnikania, 
- najvyšší prírastok MP bol v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji (1,6 p. b.).  
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MUŽI 
 
Poradie jednotlivých krajov podľa výšky miery podnikania v roku 2008 a 2009 je 
prezentované v nasledujúcej tabuľke.  
 
Tabuľka č. 42 

 
Miera podnikania  (MP) v % podnikateľov celkom - mužov – kraje SR, 2008 a 2009 

 
2008 2009 

 
Por. č.  

 
MP v % Kraj Por. č.  MP v % Kraj 

1.  15,2 Prešovský kraj 1. 16,9 Prešovský kraj 
2.  14,3 Žilinský kraj  2. 15,1 Bratislavský kraj 
3. 14,2 Bratislavský kraj 3. 14,0 Žilinský kraj  
4. 11,9 Trnavský kraj 4. 11,8 Trnavský kraj 
5.  10,3 Trenčiansky kraj 5. 11,3 Nitriansky kraj 
6. 9,9 Nitriansky kraj 6.  10,8 Banskobystrický kraj 
7.  8,6 Banskobystrický kraj 7. 10,3 Trenčiansky kraj 
8. 7,6 Košický kraj 8. 7,3 Košický kraj 
- 11,5 SR - 12,2 SR 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
 
 
 Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že: 
 
1. vyššia miera podnikania ako v SR ako celku bola u podnikateľov celkom - mužov 

z nasledovných krajov: 
 

- Prešovského (2008 a 2009), 
- Žilinského (2008 a 2009),  
- Bratislavského (2008 a 2009),  
- a Trnavského (2008); 

 
2. v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008: 
 

- nenastala v Trenčianskom kraji v miere podnikania žiadna zmena, 
- v Žilinskom a Košickom kraji bola miera podnikania v roku 2009 o 0,3 p. b. nižšia, 
- v Trnavskom kraji bola miera podnikania v roku 2009 o 0,1 p. p. nižšia,   
- mali všetky ostatné kraje v roku 2009 vyššiu mieru podnikania, 
- najvyšší prírastok miery podnikania bol v Banskobystrickom kraji  (2,2 p. b.).  

  
 
ŽENY 
 
Poradie jednotlivých krajov podľa výšky miery podnikania v roku 2008 a 2009  je uvedené 
v nasledujúcej tabuľke. 
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Tabuľka č. 43 
 

Miera podnikania  (MP) v % podnikateľov celkom - žien – kraje SR, 2008 a 2009 
 

2008 2009 
 

Por. č. 
  

MP v % Kraj Por. č.  MP v % Kraj 

1.  5,7 Bratislavský kraj 1. 6,9 Bratislavský kraj 
2.  3,6 Trnavský kraj 2. 4,8 Nitriansky kraj 
3. 3,4 Banskobystrický kraj 3. 4,6 Banskobystrický kraj 
4. 3,2 Žilinský kraj  4. 4,0 Trnavský kraj 
4.  3,2 Košický kraj 5. 3,7 Žilinský kraj 
6. 3,1 Nitriansky kraj 6.  3,6 Košický kraj 
7.  2,9 Trenčiansky kraj 7. 3,3 Prešovský kraj 
8. 2,7 Prešovský kraj 8. 2,8 Trenčiansky kraj 
- 3,5 SR - 4,2 SR 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
 
 Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejme, že: 
 
1. vyššia miera podnikania ako v SR ako celku bola  u podnikateliek celkom z nasledovných 

krajov: 
- Bratislavského (2008 a 2009),  
- Trnavského (2008), 
- Nitrianskeho (2009), 
- a Banskobystrického (2009); 

 
2. v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008: 
 

- v Trenčianskom kraji  bola miera podnikania v roku 2009 o 0,1 p. b. nižšia, 
- mali všetky ostatné kraje v roku 2009 vyššiu mieru podnikania, 
- najvyšší prírastok miery podnikania bol v Nitrianskom kraji (1,7 p. b.).  

  
PODNIKATELIA SO ZAMESTNANCAMI 
 
MUŽI + ŽENY 
 
Poradie jednotlivých krajov podľa výšky miery podnikania v roku 2008 a 2009 je nasledovné:  
 
Tabuľka č. 44 

 
Miera podnikania  (MP) v % podnikateľov so zamestnancami – kraje SR, 2008 a 2009 

 
2008 2009 

Por. č.  MP v % Kraj Por. č.  MP v % Kraj 
1.  2,3 Bratislavsky kraj 1. 2,6 Bratislavský kraj 
2.  2,1 Nitriansky kraj 2. 2,3 Trnavský kraj 
3. 1,9 Trnavský kraj 3. 2,2 Nitriansky kraj 
3. 1,9 Prešovský kraj 4. 1,9 Prešovský kraj 
5.  1,8 Trenčiansky kraj 5. 1,6 Trenčiansky kraj 
6. 1,3 Banskobystrický kraj 6.  1,4 Žilinský kraj 
6.  1,3 Košický kraj 6. 1,4 Banskobystrický kraj 
8. 1,2 Žilinský kraj 8. 1,0 Košický kraj 
- 1,7 SR - 1,8 SR 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
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 Z predchádzajúcej tabuľky vyplýva, že: 
 
1. vyššia miera podnikania  ako  v SR ako celku bola  u podnikateľov so zamestnancami  z 

nasledovných krajov: 
 

- Bratislavského (v roku 2008 a 2009),  
- Nitrianskeho (v roku 2008 a 2009), 
- Trnavského (v roku 2008 a 2009), 
- Prešovského (v roku 2008 a 2009), 
- Trenčianskeho (2008);  

 
2. v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008: 
 

- nenastala v Prešovskom kraji v miere podnikania žiadna zmena, 
- v Trenčianskom kraji  bola miera podnikania v roku 2009 o 0,2 p. b. nižšia, 
- v Košickom kraji  bola miera podnikania v roku 2009 o 0,3 p. b. nižšia, 
- mali všetky ostatné kraje v roku 2009 vyššiu mieru podnikania, 
- najvyšší prírastok miery podnikania bol v Trnavskom kraji  (0,4 p. b.).  

 
 
MUŽI 
 
Poradie jednotlivých krajov podľa výšky miery podnikania v roku 2008 a 2009 je uvedené 
v nižšie uvedenej tabuľke.  
 
Tabuľka č. 45 

 
Miera podnikania  (MP) v % PsoZ - mužov – kraje SR, 2008 a 2009 

 
2008 2009 

 
Por. č.  

 
MP v % Kraj Por. č.  MP v % Kraj 

1.  3,5 Bratislavský kraj 1. 3,9 Bratislavský kraj 
2.  3,4 Nitriansky kraj 2. 3,6 Trnavský kraj 
3. 3,2 Trnavský kraj 2. 3,6 Nitriansky kraj 
3. 3,2 Prešovský kraj 4. 3,1 Prešovský kraj 
5.  2,8 Trenčiansky kraj 5. 2,7 Trenčiansky kraj 
6. 2,1 Banskobystrický kraj 6.  2,3 Žilinský kraj 
7.  2,0 Košický kraj 7. 2,1 Banskobystrický kraj 
8. 1,8 Žilinský kraj 8. 1,5 Košický kraj 
- 2,7 SR - 2,8 SR 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
 
Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejme, že: 
 
1. vyššia miera podnikania ako v SR ako celku bola u podnikateľov so zamestnancami – 

mužov z  nasledovných krajov: 
 

- Bratislavského (2008 a 2009),  
- Nitrianskeho (2008 a 2009),  
- Trnavského (2008 a 2009),  
- Prešovského (2008 a 2009), 
- Trenčianskeho (2008); 
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2. v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008: 
 

- nenastala v Banskobystrickom kraji v miere podnikania žiadna zmena, 
- v Trenčianskom  a Prešovskom kraji bola miera podnikania v roku 2009 o 0,1 p. b. nižšia, 
- v Košickom kraji bola miera podnikania v roku 2009 o 0,5 p. p. nižšia,   
- mali všetky ostatné kraje v roku 2009 vyššiu mieru podnikania, 
- najvyšší prírastok miery podnikania bol v Žilinskom  kraji (0,5 p. b.).  

  
ŽENY 
 
Poradie jednotlivých krajov podľa výšky miery podnikania v roku 2008 a 2009 je  
v prehľadnej forme uvedené v nižšie uvedenej tabuľke.  
 
Tabuľka č. 46 

 
Miera podnikania  (MP) v % PsoZ - žien – kraje SR, 2008 a 2009 

 
2008 2009 

 
Por. č.  

 
MP v % Kraj Por. č.  MP v % Kraj 

1.  1,3 Bratislavský kraj 1. 1,5 Bratislavský kraj 
2.  0,9 Trenčiansky kraj 2. 1,0 Trnavský kraj 
2. 0,9 Nitriansky kraj 3. 0,9 Nitriansky kraj 
4. 0,7 Trnavský kraj 4. 0,8 Banskobystrický kraj 
4.  0,7 Prešovský kraj 4. 0,8 Prešovský kraj 
6. 0,6 Žilinský kraj 6.  0,6 Žilinský kraj 
6.  0,6 Banskobystrický kraj 6. 0,6 Košický kraj 
6. 0,6 Košický kraj 8. 0,5 Trenčiansky kraj 
- 0,8 SR - 0,8 SR 

 
 Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
 
Z vyššie uvedenej  tabuľky je zrejme, že: 
 
1. vyššia miera podnikania ak v SR ako celku bola u podnikateliek  so zamestnancami  z 

nasledovných krajov: 
 

- Bratislavského (2008 a 2009),  
- Nitrianskeho (2008 a 2009), 
- Trenčianskeho (2008) 
- a Trnavského  (2009); 

 
2. rovnaká  miera podnikania ako SR ako celok bola u podnikateliek  so zamestnancami  z 

nasledovných krajov: 
 

- Banskobystrického (2009) 
- a Prešovského (2009); 

  
3. v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008: 
 

- nenastala v Nitrianskom, Žilinskom a Košickom kraji v miere podnikania žiadna zmena, 
- v Trenčianskom kraji  bola miera podnikania v roku 2009 o 0,4 p. b. nižšia, 
- mali všetky ostatné kraje v roku 2009 vyššiu mieru podnikania, 
- najvyšší prírastok miery podnikania bol v Trnavskom kraji (0,3 p. b.).  
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PODNIKATELIA BEZ ZAMESTNANCOV 
 
MUŽI + ŽENY 
 
Poradie jednotlivých krajov podľa výšky miery podnikania v roku 2008 a 2009 je  
prezentované v nasledujúcej tabuľke.   
 
Tabuľka č. 47 

 
Miera podnikania  (MP) v % podnikateľov bez zamestnancov – kraje SR, 2008 a 2009 

 
2008 2009 

 
Por. č.  

 
MP v % Kraj Por. č.  MP v % Kraj 

1.  7,4 Bratislavský kraj 1. 8,1 Bratislavský kraj 
1.  7,4 Žilinský kraj  2. 8,0 Prešovský kraj 
3. 6,9 Prešovský kraj 3. 7,3 Žilinský kraj 
4. 5,7 Trnavský kraj 4. 6,2 Banskobystrický kraj 
5.  4,6 Trenčiansky kraj 5. 5,7 Nitriansky kraj 
5. 4,6 Banskobystrický kraj 6.  5,5 Trnavský kraj 
7.  4,2 Nitriansky kraj 7. 4,9 Trenčiansky kraj 
8. 4,0 Košický kraj 8. 4,3 Košický kraj 
- 5,6 SR - 6,3 SR 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
 
Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejme, že: 
 
1. vyššia miera podnikania ako v SR ako celku bola u podnikateľov bez zamestnancov z 

nasledovných krajov: 
 

- Bratislavského (v roku 2008 a 2009),  
- Žilinského (v roku 2008 a 2009),  
- Prešovského (v roku 2008 a 2009), 
- a Trnavského (2008); 

 
 
2. v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008: 
 

- v Žilinskom kraji  bola miera podnikania v roku 2009 o 0,1 p. b. nižšia, 
- v Trnavskom kraji  bola miera podnikania v roku 2009 o 0,2 p. b. nižšia, 
- mali všetky ostatné kraje v roku 2009 vyššiu mieru podnikania, 
- najvyšší prírastok miery podnikania bol v Banskobystrickom kraji (1,6 p. b.). 

 
 
MUŽI 
 
Poradie jednotlivých krajov podľa výšky miery podnikania v roku 2008 a 2009 je 
prezentované v nasledujúcej tabuľke. 
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Tabuľka č. 48 
 

Miera podnikania  (MP) v % PbezZ - mužov – kraje SR, 2008 a 2009 
 

2008 2009 
 

Por. č.  
 

MP v % Kraj Por. č.  MP v % Kraj 

1.  12,5 Žilinský kraj 1. 13,8 Prešovský kraj 
2.  12,0 Prešovský kraj 2. 11,7 Žilinský kraj 
3. 10,8 Bratislavský kraj 3. 11,2 Bratislavský kraj 
4. 8,7 Trnavský kraj 4. 8,7 Banskobystrický kraj 
5.  7,4 Trenčiansky kraj 5. 8,2 Trnavský kraj 
6. 6,5 Banskobystrický kraj 6.  7,7 Nitriansky kraj 
7.  6,4 Nitriansky kraj 7. 7,6 Trenčiansky kraj 
8. 5,6 Košický kraj 8. 5,8 Košický kraj 
- 8,7 SR - 9,4 SR 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
 
 
 Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejme, že: 
 
1. vyššia mieru podnikania ako v SR ako celku bola u podnikateľov bez zamestnancov -  

mužov z nasledovných krajov: 
 

- Žilinského (2008 a 2009),  
- Prešovského (2008 a 2009), 
- Bratislavského (2008 a 2009);  

 
2. rovnaká miera podnikania ako SR ako celok bola u podnikateľov bez zamestnancov -  

mužov z nasledovných krajov: 
 

- Trnavského  (2008); 
 
3. v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008: 
 

- v Trnavskom kraji bola miera podnikania v roku 2009 o 0,5 p. p. nižšia,   
- v Žilinskom kraji bola miera podnikania v roku 2009 o 0,8 p. b. nižšia, 
- mali všetky ostatné kraje v roku 2009 vyššiu mieru podnikania, 
- najvyšší prírastok miery podnikania bol v Banskobystrickom kraji (2,2 p. b.).  

 
ŽENY 
 
Poradie jednotlivých krajov SR v roku 2008 a 2009 podľa výšky ich miery podnikania v roku 
2008 a 2009 je  prezentované v nižšie uvedenej tabuľke. 
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Tabuľka č. 49 
 

Miera podnikania  (MP) v % PbezZ - žien – kraje SR, 2008 a 2009 
 

2008 2009 
 

Por. č.  
 

MP v % Kraj Por. č.  MP v % Kraj 

1.  4,4 Bratislavský kraj 1. 5,3 Bratislavský kraj 
2.  2,9 Trnavský kraj 2. 3,9 Nitriansky kraj 
2. 2,9 Banskobystrický kraj 3. 3,8 Banskobystrický kraj 
4. 2,7 Žilinský kraj 4. 3,1 Žilinský kraj 
5.  2,6 Košický kraj 5. 3,0 Trnavský kraj 
6. 2,2 Nitriansky kraj 5.  3,0 Košický kraj 
7.  2,1 Prešovský kraj 7. 2,4 Prešovský kraj 
8. 2,0 Trenčiansky kraj 8. 2,3 Trenčiansky kraj 
- 2,7 SR - 3,4 SR 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
 

 
 Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejme, že: 
 
1. vyššia miera podnikania ako v SR ako celku bola u podnikateliek bez zamestnancov z 

nasledovných krajov: 
 

- Bratislavského (2008 a 2009),  
- Banskobystrického (2008 a 2009) 
- Trnavského (2008), 
- a Nitrianskeho (2009); 

 
2. rovnaká miera podnikania ako v SR ako celku bola u podnikateliek bez zamestnancov z 

nasledovných krajov: 
 

- Žilinského kraja (2008); 
 
3. v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 mali všetky kraje vyššiu mieru podnikania. 
 
4. najvyšší prírastok miery podnikania bol  u podnikateliek bez zamestnancov z Nitrianskeho 

kraja (1,7 p. b.).  
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Tabuľka č. 50 
 

Miera podnikania  (z obyvateľstva 15+) v % podnikateľov celkom (15-74)52  
v jednotlivých  krajoch SR  v rokoch  2008, 2009 – podľa pohlavia 

 

Kraj/Rok 

 
2008 

 
2009 

Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 
Bratislavský 9,7 14,2 5,7 10,7 15,1 6,9 
Trnavský 7,6 11,9 3,6 7,8 11,8 4,0 
Trenčiansky 6,5 10,3 2,9 6,4 10,3 2,8 
Nitriansky 6,3 9,9 3,1 7,9 11,3 4,8 
Žilinský 8,6 14,3 3,2 8,7 14,0 3,7 
Banskobystrický 5,9 8,6 3,4 7,5 10,8 4,6 
Prešovský 8,8 15,2 2,7 9,9 16,9 3,3 
Košický 5,3 7,6 3,2 5,3 7,3 3,6 
Spolu 7,3 11,5 3,5 8,0 12,2 4,2 

 
Miera podnikania  (z obyvateľstva 15+) v % podnikateľov so zamestnancami  (15-74) 

v jednotlivých  krajoch SR  v rokoch  2008, 2009 – podľa pohlavia 
 

Kraj/Rok 

 
2008 

 
2009 

Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 
Bratislavský 2,3 3,5 1,3 2,6 3,9 1,5 
Trnavský 1,9 3,2 0,7 2,3 3,6 1,0 
Trenčiansky 1,8 2,8 0,9 1,6 2,7 0,5 
Nitriansky 2,1 3,4 0,9 2,2 3,6 0,9 
Žilinský 1,2 1,8 0,6 1,4 2,3 0,6 
Banskobystrický 1,3 2,1 0,6 1,4 2,1 0,8 
Prešovský 1,9 3,2 0,7 1,9 3,1 0,8 
Košický 1,3 2,0 0,6 1,0 1,5 0,6 
Spolu 1,7 2,7 0,8 1,8 2,8 0,8 

 
Miera podnikania  (z obyvateľstva 15 +) v % podnikateľov bez zamestnancov  (15-74) 

v jednotlivých  krajoch SR  v rokoch  2008, 2009 – podľa pohlavia 
 

Kraj/Rok 
 

2008 
 

2009 

Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 
Bratislavský 7,4 10,8 4,4 8,1 11,2 5,3 
Trnavský 5,7 8,7 2,9 5,5 8,2 3,0 
Trenčiansky 4,6 7,4 2,0 4,9 7,6 2,3 
Nitriansky 4,2 6,4 2,2 5,7 7,7 3,9 
Žilinský 7,4 12,5 2,7 7,3 11,7 3,1 
Banskobystrický 4,6 6,5 2,9 6,2 8,7 3,8 
Prešovský 6,9 12,0 2,1 8,0 13,8 2,4 
Košický 4,0 5,6 2,6 4,3 5,8 3,0 
Spolu 5,6 8,7 2,7 6,3 9,4 3,4 
 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
 
Poznámka: MP  (z obyvateľstva 15+) = (počet podnikateľov  15+/ počet obyvateľov 15+) x 100.  
 
                                                 
52 Pre výpočet mier podnikania  (samozamestnania) nie je potrebné nahradiť podnikateľov  vo veku 15-74  
podnikateľmi 15 +, pretože ich počet je prakticky identicky. 
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1.2. Podnikatelia v Európskej únii  (15+) v „zrkadle“ európskej štatistiky  
                                                (2008 a 2009) 
 
 
Táto časť obsahuje  informácie (údaje) o  podnikateľoch (celkom, so zamestnancami a bez 
zamestnancov) 53 v súčasných členských štátoch EÚ (EÚ-27), a to najmä za roky 2008 a 2009 
- v rodovom členení. Venuje sa najmä zmenám počtu podnikateľov v krízovom roku 2009 
v porovnaní s rokom 2008, a to v rodovom členení. Sú tu však prezentované aj niektoré 
relatívne ukazovatele (podiel žien z podnikateľov, podiel podnikateľov bez zamestnancov 
z celkového počtu podnikateľov, miera podnikania /samozamestnania/ z  obyvateľstva). V prílohe sú 
však prezentované aj údaje o absolútnom počte podnikateľov (celkom, so zamestnancami a bez 
zamestnancov) – v rodovom členení, a to nielen za roky 2008 a 2009, ale aj za rok 2000 
(vrátane monitorovania ich vývoja). Sú tu tiež prezentované údaje o podiele žien 
z podnikateľov v rokoch 2000, 2008 a 2009. Prezentujeme tu aj údaje  o podiele podnikateľov 
bez zamestnancov v rokoch 2000, 2008 a 2009, o miere podnikania (samozamestnania) 
z EAO a o podiele podnikateľov z pracujúcich v rokoch 2000, 2008 a 2009 v rodovom 
členení, ale aj niektoré ďalšie informácie( (pozri príloha č. 6 – tabuľky č. 30 – 53). 
 
1.2.1.  Zmeny počtu podnikateľov v roku 2009 oproti roku 2008 – EÚ ako celok 
 
V roku 2009 došlo oproti roku 2008 k zmene počtu podnikateľov 15+ v EÚ, ktorá mala  
nasledovné dôsledky: 
 
- poklesol absolútny počet podnikateľov celkom o 318,4 tisíc , z toho bolo: 
 

o 287,8 tis. mužov a 30,6 tis. žien 
o 221,2 tis.  PsoZ (- 175 tis. mužov, - 46,2 tis. žien) a 97,2 tis. PbezZ  
o (-112,8 tis. mužov, +15,6 tis. žien) 

 
- úbytok podnikateľov celkom o 1 % (Muži: -1,3 %; Ženy: -0,3 %), 
- úbytok  podnikateľov so zamestnancami o 2,2 % (Muži: -2,3 %; Ženy: -1,9 %), 
- úbytok podnikateľov bez zamestnancov o 0,4 %  (Muži: -0,7 %; Ženy: +0,2 %), 
- pokles miery podnikania z obyvateľstva  (15+) u podnikateľov celkom o 0,1 p. b.  

(Muži: -0,2 p. b.;  Ženy: -0,1 p. b.), 
 
Zatiaľ čo podiel žien z podnikateľov celkom  v EÚ predstavoval  v roku 2008 30,2 %, v roku 
2009 sa tento podiel nepatrne zvýšil na 30,4 % (z toho u PsoZ z 24,2 % na 24,3 % a u PbezZ 
z 32,9 % na 33,1 %).  
 
Zatiaľ čo podiel podnikateľov bez zamestnancov (muži + ženy) na celkovom počte 
podnikateľov (muži + ženy) nadobudol v roku 2008 úroveň 69,5 %, v roku 2009 došlo 
k miernemu zvýšeniu tohto podielu, a to na 69,9 % (z toho u mužov z 66,9 % na 67,3 % 
a u žien z 75,6 % na 76 %). Uvedené údaje sú dôkazom toho, že u podnikateliek je podiel  
podnikateľov bez zamestnancov vyšší ako u mužov – podnikateľov  (v roku 2008 aj 2009 o 8,7 
p. b.).  

                                                 
53 Zatiaľ čo v roku 2009 sme sa venovali len podnikateľom ako celok (aj rodovom členení), v súčasnosti sa 
venujeme aj podnikateľom so zamestnancami a bez zamestnancov, čo zvýšilo prácnosť tejto štúdie.  Z uvedených 
dôvodov sú, najmä v prílohe,  prezentované aj údaje za rok 2000 (bol predmetom monitoringu v štúdii autorky  
v roku 2009).   
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1.2.2.  Zmeny počtu podnikateľov v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 - štáty EÚ 
 
Táto časť sa zameriava predovšetkým na štatistický monitoring (analýzu) podnikateľov 
(celkom, so zamestnancami a bez zamestnancov) 15+ v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008, 
a to najmä na:  
 

- zmeny v absolútnom  počte podnikateľov (celkom, PsoZ a PbezZ, v rodovom členení) 
v jednotlivých  členských  štátoch EÚ (EÚ-27),  

 
- prírastok/úbytok počtu podnikateľov (celkom, PsoZ a PbezZ, v rodovom členení)  v % 

v roku 2009 oproti roku 2008 v jednotlivých členských štátoch EÚ. 
 
Informácie o týchto zmenách sú prezentované v závere tejto časti štúdie, a to v tabuľkách č. 
51 a 52.  
 
Ostatné  tabuľky, týkajúce sa najmä absolútneho počtu podnikateľov (ale aj ich prírastkov  v 
%) v roku 2008 a 2009, ale aj 2000, sú uvedené v prílohe č. 6 (v tabuľkách č. 30 – 34). 
 
PODNIKATELIA CELKOM (PsoZ + PbezZ) 
 
MUŽI + ŽENY 
 
Prírastok absolútneho počtu podnikateľov celkom v roku 2009 oproti roku 2008 sme 
zaznamenali v 15  členských štátoch EÚ (Belgicko, ČR, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, 
Holandsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Poľsko, SR, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej 
Británie a Severného Írska a Švédsko).  
 
Najvyšší  prírastok absolútneho počtu podnikateľov celkom sme zaznamenali vo Francúzsku - 
o 78,7 tis. podnikateľov celkom. Najvyšší  relatívny prírastok u podnikateľov celkom v  % bol 
v Luxembursku – o 37,8 %. SR mala druhý najvyšší relatívny prírastok podnikateľov celkom 
v roku 2009 oproti roku 2008, a to 10,7 %. 
 
Úbytok absolútneho počtu podnikateľov celkom v roku 2009 oproti roku 2008 sme 
zaznamenali v 12  členských štátoch EÚ (Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, 
Maďarsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Španielsko a Taliansko).    
 
Najvyšší pokles absolútneho počtu podnikateľov  celkom v roku 2009 oproti roku 2008 nastal 
v Španielsku  - o 331,9 tis. podnikateľov. Najvyšší  relatívny pokles u podnikateľov celkom v  
% bol  tiež v Španielsku  – o 9,9  %.  
 
MUŽI 
 
Prírastok absolútneho počtu podnikateľov celkom - mužov  v roku 2009 oproti roku 2008 sme 
zaznamenali v 10 členských štátoch EÚ (Belgicko, ČR, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, 
Luxembursko,  Nemecko, Poľsko, SR, Slovinsko).  
 
Najvyšší  prírastok absolútneho počtu podnikateľov celkom - mužov sme zaznamenali vo 
Francúzsku - o 88,7 tis. podnikateľov celkom. Najvyšší relatívny prírastok u podnikateľov 
celkom – mužov  v  % bol v Luxembursku – o 59,2 %. SR mala tretí najvyšší relatívny  
prírastok podnikateľov celkom - mužov v roku 2009 oproti roku 2008 – o  7,2 %. Slovensko 
predbehlo totiž  o 1 miesto  Slovinsko, ktoré malo 8,9 % prírastok počtu podnikateľov celkom 
– mužov. 
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Malta bola bez zmeny počtu podnikateľov celkom – mužov.  
 
Úbytok absolútneho počtu podnikateľov celkom – mužov  v roku 2009 oproti roku 2008 sme 
zaznamenali v 16 členských štátoch EÚ (Bulharsko, Cyprus, Dánsko,  Estónsko,  Grécko, 
Írsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo 
Veľkej Británie a Severného Írska, Španielsko, Švédsko a Taliansko).    
 
Najvyšší pokles absolútneho počtu podnikateľov celkom – mužov  v roku 2009 oproti roku 
2008 nastal v Španielsku - o 275,6 tisíc podnikateľov celkom – mužov. Najvyšší relatívny 
pokles u podnikateľov celkom – mužov  v  % bol  tiež v Španielsku  – o 11,8  %.  
 
ŽENY 
 
Prírastok absolútneho počtu podnikateliek celkom v roku 2009 oproti roku 2008 sme 
zaznamenali v 18  členských štátoch EÚ (Belgicko, Cyprus, ČR, Dánsko, Estónsko,  Fínsko, 
Grécko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, SR, 
Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Švédsko).  
 
Najvyšší  prírastok absolútneho počtu podnikateliek celkom sme zaznamenali v Spojenom 
kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska - o 54,8 tis. podnikateliek celkom. Najvyšší  
relatívny prírastok u podnikateliek celkom v  % bol v  SR – až 21,2 %.  
 
Úbytok absolútneho počtu podnikateliek celkom v roku 2009 oproti roku 2008 sme 
zaznamenali v 9  členských štátoch EÚ (Bulharsko, Francúzsko, Írsko, Poľsko, Portugalsko, 
Rakúsko, Rumunsko, Španielsko a Taliansko).    
 
Najvyšší pokles absolútneho počtu podnikateliek celkom  v roku 2009 oproti roku 2008 nastal 
v Taliansku  - o 68,2 tis. podnikateliek.  Najvyšší  relatívny pokles u podnikateliek celkom  v  
% bol v Portugalsku  – o 6,7  %.  
 
PODNIKATELIA SO ZAMESTNANCAMI 
 
MUŽI + ŽENY 
 
Prírastok absolútneho počtu podnikateľov so zamestnancami  (zamestnávateľov) v roku 2009 
oproti roku 2008 sme zaznamenali v 13  členských štátoch EÚ (Belgicko, ČR, Estónsko, 
Fínsko, Holandsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, SR a 
Slovinsko).  
 
Najvyšší  prírastok absolútneho počtu podnikateľov so zamestnancami sme zaznamenali v 
Nemecku - o 22,3 tis. podnikateľov so zamestnancami (zamestnávateľov).  Najvyšší  relatívny 
prírastok u podnikateľov so zamestnancami v  % bol v Luxembursku – o 24,5 %. SR mala 
siedmy najvyšší relatívny prírastok podnikateľov so zamestnancami v roku 2009 oproti roku 
2008, a to 4 % (2. Litva, 3. Belgicko, 4. Rumunsko, 5. Fínsko, 6. Slovinsko). 
 
Malta bola bez zmeny počtu podnikateľov so zamestnancami.  
 
Úbytok absolútneho počtu podnikateľov so zamestnancami (zamestnávateľov) v roku 2009 
oproti roku 2008 sme zaznamenali v 13  členských štátoch EÚ (Bulharsko, Cyprus, Dánsko, 
Francúzsko, Grécko,  Írsko, Lotyšsko, Portugalsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo Veľkej 
Británie a Severného Írska,  Španielsko, Švédsko  a Taliansko).    
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Najvyšší pokles absolútneho počtu podnikateľov so zamestnancami v roku 2009 oproti roku 
2008 nastal v Španielsku  - o 92,1 tis. podnikateľov so zamestnancami. Najvyšší  relatívny 
pokles u podnikateľov so zamestnancami v  % bol  v Írsku  – o 10,7  %.  
 
MUŽI 
 
Prírastok absolútneho počtu podnikateľov so zamestnancami - mužov (zamestnávateľov) 
v roku 2009 oproti roku 2008 sme zaznamenali v 13  členských štátoch EÚ (Belgicko, ČR, 
Estónsko, Fínsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, SR 
a Slovinsko).  
 
Najvyšší  prírastok absolútneho počtu podnikateľov so zamestnancami – mužov sme 
zaznamenali v Poľsku - o 13,5 tis. podnikateľov so zamestnancami - mužov 
(zamestnávateľov).  Najvyšší  relatívny prírastok u podnikateľov so zamestnancami - mužov 
v  % bol v Luxembursku – až o 29,7 %. SR mala piaty najvyšší relatívny prírastok 
podnikateľov so zamestnancami - mužov (spolu s Estónskom a Poľskom) v roku 2009 oproti 
roku 2008, a to 3 % (2.  Fínsko, 3. Belgicko, 4. Rumunsko). 
 
Úbytok absolútneho počtu podnikateľov so zamestnancami - mužov (zamestnávateľov) 
v roku 2009 oproti roku 2008 sme zaznamenali v 14  členských štátoch EÚ (Bulharsko, 
Cyprus, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Malta, Portugalsko, Rakúsko, 
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,  Španielsko, Švédsko  a Taliansko).    
 
Najvyšší pokles absolútneho počtu podnikateľov so zamestnancami - mužov v roku 2009 
oproti roku 2008 nastal v Španielsku  - o 95,7 tis. podnikateľov so zamestnancami - mužov. 
Najvyšší  relatívny pokles   u PsoZ - mužov bol  v Írsku , a to o 13,2  %.  
 
ŽENY 
 
Prírastok absolútneho počtu podnikateliek so zamestnancami v roku 2009 oproti roku 2008 
sme zaznamenali v 17 členských štátoch EÚ (Belgicko, Cyprus, ČR, Estónsko, Holandsko, 
Írsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Rumunsko, SR, Slovinsko, Spojené 
kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Španielsko a Švédsko).  
 
Najvyšší  prírastok absolútneho počtu podnikateliek so zamestnancami sme zaznamenali v  
Nemecku - o 9,5 tis. podnikateliek  so zamestnancami (zamestnávateliek). Najvyšší  relatívny 
prírastok u podnikateliek so zamestnancami v  % bol v  Litve – až 27,6 %. SR malo deviaty 
najvyšší relatívny prírastok podnikateliek so zamestnancami – 7,1 % (2. Cyprus, 3. Malta, 4. 
Rumunsko, 5. Belgicko, 6. Slovinsko, 7. Luxembursko, 8. Holandsko). 
 
Úbytok absolútneho počtu podnikateliek so zamestnancami v roku 2009 oproti roku 2008 sme 
zaznamenali v 10 členských štátoch EÚ (Bulharsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, 
Lotyšsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko a Taliansko).    
 
Najvyšší pokles absolútneho počtu podnikateliek so zamestnancami v roku 2009 oproti roku 
2008 nastal vo Francúzsku  - o 48,1 tis. podnikateliek so zamestnancami. Najvyšší  relatívny 
pokles u podnikateliek so zamestnancami  v   % bol tiež vo Francúzsku  – o 15,3  %.  
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PODNIKATELIA BEZ ZAMESTNANCOV 
 
MUŽI + ŽENY 
 
Prírastok absolútneho počtu podnikateľov bez zamestnancov v roku 2009 oproti roku 2008 
sme zaznamenali v 14 členských štátoch EÚ (Belgicko, ČR, Dánsko,  Fínsko, Francúzsko, 
Grécko, Holandsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, SR, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej 
Británie a Severného Írska a Švédsko).  
 
Najvyšší  prírastok absolútneho počtu podnikateľov bez zamestnancov sme zaznamenali vo 
Francúzsku – o 137,5 tis. podnikateľov bez zamestnancov. Najvyšší  relatívny prírastok 
u podnikateľov bez zamestnancov v  % bol v Luxembursku – až o 46,2 %. SR mala druhý 
najvyšší relatívny prírastok podnikateľov bez zamestnancov v roku 2009 oproti roku 2008, 
a to 12,7 %. 
 
Úbytok absolútneho počtu podnikateľov bez zamestnancov v roku 2009 oproti roku 2008 sme 
zaznamenali v 13  členských štátoch EÚ (Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, 
Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko,  Španielsko a Taliansko).    
 
Najvyšší pokles absolútneho počtu podnikateľov bez zamestnancov v roku 2009 oproti roku 
2008 nastal v Španielsku  - až o 239,8 tis. podnikateľov bez zamestnancov. Najvyšší  relatívny 
pokles u podnikateľov bez zamestnancov v  % bol v Estónsku a Španielsku  – o 10,9  %.  
 
MUŽI 
 
Prírastok absolútneho počtu podnikateľov bez zamestnancov – mužov v roku 2009 oproti 
roku 2008 sme zaznamenali v 14 členských štátoch EÚ (Belgicko, ČR, Dánsko, Fínsko, 
Francúzsko, Grécko, Holandsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Poľsko, SR, Slovinsko a 
Švédsko).  
 
Najvyšší prírastok absolútneho počtu podnikateľov bez zamestnancov - mužov sme 
zaznamenali vo Francúzsku – o 99,4 tis. podnikateľov bez zamestnancov - mužov. Najvyšší  
relatívny prírastok u podnikateľov bez zamestnancov - mužov v  % bol v Luxembursku – až 
o 87,2 %. SR mala štvrtý najvyšší relatívny prírastok podnikateľov bez zamestnancov - mužov 
v roku 2009 oproti roku 2008, a to 8,6 % (2. Slovinsko, 3. Francúzsko). 
 
Úbytok absolútneho počtu podnikateľov bez zamestnancov - mužov v roku 2009 oproti roku 
2008 sme zaznamenali v 13  členských štátoch EÚ (Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Írsko, 
Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo Veľkej 
Británie a Severného Írska, Španielsko a Taliansko).    
 
Najvyšší pokles absolútneho počtu podnikateľov bez  zamestnancov - mužov v roku 2009 
oproti roku 2008 nastal v Španielsku  - o 180 tis. podnikateľov bez zamestnancov - mužov. 
Najvyšší  relatívny pokles u podnikateľov bez zamestnancov – mužov v  % bol v Estónsku – 
o 16  %.  
 
ŽENY 
 
Prírastok absolútneho počtu podnikateliek bez zamestnancov v roku 2009 oproti roku 2008 
sme zaznamenali v 17 členských štátoch EÚ (Belgicko, Cyprus, ČR, Dánsko, Fínsko 
Francúzsko, Grécko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, 
SR,  Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Švédsko).  
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Najvyšší  prírastok absolútneho počtu podnikateliek bez zamestnancov sme zaznamenali 
v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska - o 47,1 tis. podnikateliek  bez 
zamestnancov. Najvyšší  relatívny prírastok u podnikateliek bez zamestnancov v  % bol v  SR 
– až 25,3 %.  
 
Úbytok absolútneho počtu podnikateliek bez zamestnancov v roku 2009 oproti roku 2008 sme 
zaznamenali v 10 členských štátoch EÚ (Bulharsko, Estónsko, Írsko, Poľsko, Portugalsko, 
Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko).    
 
Najvyšší pokles absolútneho počtu podnikateliek bez zamestnancov v roku 2009 oproti roku 
2008 nastal v Španielsku  - o 59,8 tis. podnikateliek bez zamestnancov. Najvyšší  relatívny 
pokles u podnikateliek bez zamestnancov  v   % bol v Írsku  – o 9,8 %.  
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Tabuľka č. 51 
 

Zmeny absolútneho počtu podnikateľov celkom, PsoZ a PbezZ  (15 +) v tis. os.  
 v  EÚ v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008  - podľa pohlavia 

 

 
Čl. štát 

 

 
Podnikatelia celkom  

 
Podnikatelia so zam. 

 
Podnikatelia bez zam. 

 
 

Spolu 
 

z toho  
Spolu 

 

z toho  
Spolu 

 

z toho 

Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

1. BEL 20,2 9,7 10,5 10,9 6,8 4,1 9,3 2,9 6,4 
2. BUL -10,1 -5,9 -4,2 -9,5 -5,4 -4,1 -0,6 -0,5 -0,1 
3. CYP -1,8 -3,2 1,4 -0,9 -1,5 0,6 -0,9 -1,7 0,8 
4. ČR 22,8 8,2 14,6 4,9 3,8 1,1 17,9 4,4 13,5 
5. DAN 0,2 -2,3 2,5 -4,4 -3,6 -0,8 4,6 1,3 3,3 
6. EST -2,3 -2,4 0,1 0,8 0,5 0,3 -3,1 -2,9 -0,2 
7. FIN 10,2 5,4 4,8 4,1 4,4 -0,3 6,1 1,0 5,1 
8. FRA 78,7 88,7 -10 -58,8 -10,7 -48,1 137,5 99,4 38,1 
9. GRE 1,1 -0,3 1,4 -6,4 -5,5 -0,9 7,5 5,2 2,3 
10. HOL 31,3 11,1 20,2 2,5 -3,2 5,7 28,7 14,3 14,4 
11. ÍRS -28,8 -24,9 -3,9 -12,9 -13 0,1 -15,9 -12 -3,9 
12. LIT -6,6 -10 3,4 2,2 0,1 2,1 -8,8 -10,1 1,3 
13. LOT -1,5 -3,6 2,1 -0,4 0,4 -0,8 -1,1 -4 2,9 
14. LUX 4,8 4,5 0,3 1,2 1,1 0,1 3,6 3,4 0,2 
15. MAĎ -4,1 -8,9 4,8 2,5 0,1 2,4 -6,6 -9,0 2,4 
16. MLT 0,4 0 0,4 0 -0,1 0,1 0,4 0,1 0,3 
17. NEM 72,2 45,9 26,3 22,3 12,8 9,5 49,9 33,1 16,8 
18. POL 8,7 14,2 -5,5 12,2 13,5 -1,3 -3,4 0,7 -4,1 
19. PTG -45,7 -11,6 -34,1 -14 -5,6 -8,4 -31,7 -6,0 -25,7 
20. RAK -8,5 -5 -3,5 -4,6 -1,5 -3,1 -3,9 -3,5 -0,4 
21. RUM -24,9 -9,6 -15,3 6,9 3,6 3,3 -31,8 -13,2 -18,6 
22. SR 35,5 18,1 17,4 3,1 1,8 1,3 32,4 16,3 16,1 
23. SLO 6,5 6,4 0,1 1,3 0,6 0,7 5,2 5,8 -0,6 
24. SpK 20,9 -33,9 54,8 -22,8 -30,5 7,7 43,7 -3,4 47,1 
25. ŠPA -331,9 -275,6 -56,3 -92,1 -95,7 3,5 -239,8 -180 -59,8 
26. ŠVE               4,9 -0,4 5,3 -3,9 -3,9 0,1 8,8 3,7 5,1 
27. TAL            -170,6 -102,4 -68,2 -65,4 -44,3 -21,1 -105,2 -58,1 -47,1 
 
EÚ spolu        
 

-318,4 -287,8 -30,6 -221,2 -175,0 -46,2 -97,2 -112,8 15,6 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov databázy Eurostatu (ŠÚ EÚ), 2010 (z VZPS, roč.  priemery).   
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Tabuľka č. 52  
 

Prírastok/úbytok počtu  podnikateľov celkom, PsoZ a PbezZ  (15 +) v % 
 v  EÚ  v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008  - podľa pohlavia 

 

 
Čl. štát 

 

 
Podnikatelia celkom  

 
Podnikatelia so zam. 

 
Podnikatelia bez zam. 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 

1. BEL 3,5 2,4 6,2 5,8 4,7 9,9 2,4 1,1 5,0 
2. BUL -2,6 -2,3 -3,2 -7,7 -6,2 -11,5 -0,2 -0,3 -0,1 
3. CYP -2,6 -6,1 8,3 -4,2 -7,9 27,3 -1,9 -5,1 5,5 
4. ČR 2,9 1,4 7,1 2,7 2,7 2,7 3,0 1,0 8,2 
5. DAN 0,1 -1,3 4,2 -4,0 -4,0 -3,6 3,5 1,4 8,7 
6. EST -4,6 -7,0 0,7 3,8 3,0 6,1 -10,9 -16,0 -1,9 
7. FIN 3,3 2,5 4,8 4,3 6,1 -1,3 2,8 0,7 6,8 
8. FRA 3,1 4,9 -1,3 -4,9 -1,2 -15,3 10,0 10,9 8,2 
9. GRE 0,1 0,0 0,4 -1,7 -1,8 -1,2 0,8 0,8 0,8 
10. HOL 2,9 1,5 5,6 0,8 -1,3 8,2 3,7 3,0 4,9 
11. ÍRS -8,2 -8,6 -6,3 -10,7 -13,2 0,5 -6,9 -6,3 -9,8 
12. LIT -4,3 -9,9 6,6 6,7 0,4 27,6 -7,3 -13,2 3,0 
13. LOT -1,5 -5,5 6,1 -1,1 1,5 -8,2 -1,8 -10,6 11,8 
14. LUX 37,8 59,2 5,9 24,5 29,7 8,3 46,2 87,2 5,1 
15. MAĎ -0,9 -2,8 3,3 1,3 0,1 4,5 -2,5 -5,3 2,6 
16. MLT 1,9 0,0 11,8 0,0 -1,6 14,3 2,8 0,8 11,1 
17. NEM 1,7 1,6 2,0 1,2 0,9 2,2 2,2 2,3 2,0 
18. POL 0,3 0,7 -0,5 1,9 3,0 -0,7 -0,1 0,0 -0,5 
19. PTG -3,8 -1,7 -6,7 -4,9 -2,7 -10,6 -3,5 -1,2 -6,0 
20. RAK -1,8 -1,7 -2,1 -2,4 -1,0 -6,0 -1,4 -2,2 -0,4 
21. RUM -1,3 -0,7 -2,7 5,5 3,7 11,5 -1,7 -1,0 -3,5 
22. SR 10,7 7,2 21,2 4,0 3,0 7,1 12,7 8,6 25,3 
23. SLO 6,6 8,9 0,4 4,1 2,5 9,1 7,8 12,1 -3,2 
24. SpK 0,5 -1,2 5,2 -2,8 -4,8 4,1 1,5 -0,2 5,5 
25. ŠPA -9,9 -11,8 -5,6 -7,9 -11,0 1,2 -10,9 -12,2 -8,4 
26. ŠVE               1,1 -0,1 4,3 -2,3 -2,8 0,3 3,0 1,8 5,8 
27. TAL            -3,1 -2,6 -4,3 -4,1 -3,5 -5,8 -2,7 -2,1 -3,9 
 
EÚ spolu        
 

-1,0 -1,3 -0,3 -2,2 -2,3 -1,9 -0,4 -0,7 0,2 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov z databázy Eurostatu (ŠÚ EÚ), 2010 (z VZPS, ročné   
             priemery).   
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1.2.3.  Podiel žien z podnikateľov  
 
Táto časť sa venuje prezentácii podielu žien (v %) z podnikateľov (celkom, PsoZ, PbezZ)  
v jednotlivých členských štátoch EÚ (EÚ-27) v  roku 2008 a 2009, ako aj zmene tohto 
podielu v percentuálnych bodoch v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008. Uvedené 
ukazovatele sú v tabuľkovej forme prezentované v závere tejto časti – v tabuľke č. 53. 
 
Informácie o podiele žien z podnikateľov (celkom, PsoZ a PbezZ) v roku 2000, 2008 a 2009 
ako aj zmeny tohto podielu v percentuálnych bodoch v roku 2008 oproti roku 2000, ale aj 
zmeny v roku 2009 oproti roku 2008  v jednotlivých (súčasných) členských štátoch EÚ sú 
prezentované spoločne – v  prehľadnej forme -  v  prílohe č. 6 (v tabuľkách č. 35, 36 a 37).  
 
PODNIKATELIA CELKOM (PsoZ + PbezZ) 
 
Podiel žien z podnikateľov celkom sa v jednotlivých členských štátoch EÚ v roku 2008 
pohyboval v intervale od 15,8 % (Malta) po 42,5 % (Portugalsko). V roku 2009 sa pohyboval 
v intervale od 17,4 % (Malta) po 41,2 % (Portugalsko).  
  
2008 
 
Najvyšší podiel žien z podnikateľov celkom bol v roku 2008 v Portugalsku (42,5 %).   Druhý 
najvyšší podiel žien z podnikateľov celkom sme zaznamenali v Luxembursku (40,2 %). Tretí 
najvyšší podiel žien z podnikateľov celkom bol v Rakúsku (35 %). Slovensko  malo v roku 
2008 tento podiel (24,7 %) pod úrovňou EÚ ako celok (30,2 %).  
 
Najnižší podiel žien z podnikateľov celkom bol v roku 2008 na Malte (15,8 %). Druhý 
najnižší podiel žien na podnikateľoch celkom sme zaznamenali v Írsku (17,6 %). Tretí 
najnižší podiel žien na podnikateľoch celkom bol na Cypre  (24,3 %). Slovensko malo spolu 
s Dánskom štvrtý najnižší podiel žien z podnikateľov celkom (24,7 %.)   
 
2009 
 
Najvyšší podiel žien z podnikateľov celkom  bol v roku 2009 tiež  v Portugalsku (41,2 %).   
Druhý najvyšší podiel žien na podnikateľoch celkom sme zaznamenali  v Litve (37,5 %). Tretí 
najvyšší podiel žien na podnikateľoch celkom bol v Lotyšsku (37,3 %). Slovensko malo v roku 
2009 tento podiel (27 %), aj keď vyšší ako v roku 2008,  pod  úrovňou EÚ (30,4 %).  
 
Najnižší podiel žien z podnikateľov celkom bol aj v roku 2009 na Malte (17,4 %). Druhý 
najnižší podiel žien na podnikateľoch celkom sme zaznamenali v Írsku (18 %). Tretí najnižší 
podiel žien na podnikateľoch celkom bol, tentoraz, v Slovinsku (25,4 %). Slovensko malo 
spolu s Cyprom piaty najnižší podiel žien z podnikateľov celkom (27 %).   
 
2009 v porovnaní s 2008 
 
Ak porovnávame rok 2009 s rokom 2008, tak k zvýšeniu podielu žien na podnikateľoch 
celkom  v roku 2009 oproti roku 2008  došlo v nasledovných  (18) členských štátoch EÚ: 
 

- v Belgicku  - o 0,7 p. b., 
- na Cypre – o 2,7 p. b., 
- v ČR – o 1,1 p. b., 
- v Dánsku – o 1 p. b., 
- v Estónsku – o 1,7 p. b., 
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- vo Fínsku – o 0,5 p. b., 
- v Grécku – o 0,1 p. b., 
- v Holandsku – o 0,9 p. b., 
- v Írsku – o 0,4 p. b., 
- v Litve – o 3,9 p. b., 
- v Lotyšsku  - o 2,7 p. b., 
- v Maďarsku – o 1,3 p. b., 
- na Malte – o 1,6 p. b., 
- v Nemecku – o 0,1 p. b., 
- na Slovensku – o 2,3 p. b., 
- v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska  - o 1,3 p. b., 
- v Španielsku – o 1,5 p. b.,  
- vo Švédsku – o 0,8 p. b. 

 
Najvyšší prírastok percentuálneho podielu  (v p. b.) žien na podnikateľoch celkom dosiahla 
Litva – o 3,9 p. b. (z 33,6 % na 37,5 %).  
 
Ak porovnávame rok 2009 s rokom 2008, tak k zníženiu  podielu žien na podnikateľoch 
celkom došlo v roku 2009 oproti roku 2008 v nasledovných (9) členských štátoch EÚ: 
 

- v Bulharsku (- 0,2 p. b.), 
- vo Francúzsku (-1,3 p. b.), 
- v Luxembursku (-9,3 p. b.), 
- v Poľsku (-0,3 p. b.), 
- v Portugalsku (-1,3 p. b.), 
- v Rakúsku (-0,1 p. b.), 
- v Rumunsku (-0,4 p. b.), 
- v Slovinsku (-1,6 p. b.), 
- v Taliansku (-0,4 p. b.). 

 
Najvyšší pokles percentuálneho podielu (v p. b.) žien na podnikateľoch celkom dosiahlo 
Luxembursko – až  o 9,3 p. b. (zo 40,2 % na 30,9 %).  
 
PODNIKATELIA SO ZAMESTNANCAMI 
 
Podiel žien z podnikateľov so zamestnancami sa v jednotlivých členských štátoch EÚ v roku 
2008 pohyboval v intervale od 10 % (Malta) po 30,2 % (Poľsko). V roku 2009 sa pohyboval 
v intervale od 11,4 % (Malta) po 29,4 % (Poľsko).  
  
2008 
 
Najvyšší podiel žien na podnikateľoch so zamestnancami bol v roku 2008 v Poľsku (30,2 %).   
Druhý najvyšší podiel žien na podnikateľoch so zamestnancami sme zaznamenali v Bulharsku 
(29 %). Tretí najvyšší podiel žien na podnikateľoch so zamestnancami bol v Portugalsku 
(27,7 %). Slovensko  malo v roku 2008 tento podiel (23,4 %) pod úrovňou EÚ ako celok (24,2 
%). Dostalo sa tak na 13. miesto v rámci členských štátov EÚ. 
 
Najnižší podiel žien na podnikateľoch so zamestnancami bol v roku 2008 na Malte (10 %).  
Druhý najnižší podiel žien na podnikateľoch so zamestnancami sme zaznamenali na Cypre 
(10,4 %). Tretí najnižší podiel žien na podnikateľoch so zamestnancami bol v Írsku  (18,1 %).  
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2009 
 
Najvyšší podiel žien na podnikateľoch so zamestnancami bol v roku 2009 tak ako v roku 
2008 tiež  v Poľsku (29,4 %). Druhý najvyšší podiel žien na podnikateľoch so zamestnancami 
sme zaznamenali v Španielsku (28,1 %). Tretí najvyšší podiel žien na podnikateľoch so 
zamestnancami bol v Bulharsku (27,8 %) a Litve (27,8 %). Slovensko malo v roku 2009 tento 
podiel (24,1 %), aj keď vyšší ako v roku 2008,  pod úrovňou EÚ (24,3 %). Dostalo sa tak   na 
11. miesto v rámci členských štátov EÚ (spolu s  Holandskom a Spojeným kráľovstvom 
Veľkej Británie a Severného Írska). 
 
Najnižší podiel žien na podnikateľoch so zamestnancami bol aj v roku 2009 na Malte (11,4 
%). Druhý najnižší podiel žien sme zaznamenali aj v tomto roku na Cypre (13,8 %). Tretí 
najnižší podiel žien  bol, tentoraz, v Dánsku  (19,9 %).  
 
2009 v porovnaní s 2008 
 
Ak porovnávame rok 2009 s rokom 2008, tak k zvýšeniu podielu žien na podnikateľoch so 
zamestnancami v roku 2009 oproti roku 2008 došlo v nasledovných  (17) členských štátoch 
EÚ: 
 

- v Belgicku  - o 0,9 p. b., 
- na Cypre – o 3,4 p. b., 
- v Dánsku – o 0,1 p. b., 
- v Estónsku – o 0,5 p. b.,  
- v Grécku – o 0,1 p. b., 
- v Holandsku – o 1,6 p. b., 
- v Írsku – o 2,2 p. b., 
- v Litve – o 4,6 p. b., 
- v Maďarsku – o 0,8 p. b., 
- na Malte – o 1,4 p. b., 
- v Nemecku – o 0,2 p. b., 
- v Rumunsku – 1,3 p. b., 
- na Slovensku – o 0,7 p. b., 
- v Slovinsku  - 1,1 p. b., 
- v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska  - o 1,6 p. b., 
- v Španielsku – o  2,5 p. b.,  
- vo Švédsku – o 0,5 p. b. 

 
Najvyšší prírastok percentuálneho podielu  (v p. b.) žien na podnikateľoch so zamestnancami   
dosiahla Litva – o 4,6 p. b. (z 23,2 % na 27,8 %).  
 
Česká republika nedosiahla v roku 2009 oproti roku 2008 žiadne zvýšenie percentuálneho 
podielu žien na podnikateľoch so zamestnancami. 
 
Ak porovnávame rok 2009 s rokom 2008, tak k zníženiu  podielu žien na podnikateľoch so 
zamestnancami  došlo v roku 2009 oproti roku 2008 v nasledovných (9) členských štátoch 
EÚ: 
 

- v Bulharsku (- 1,2 p. b.), 
- vo Fínsku (-1,3 p. b.), 
- vo Francúzsku (-2,9 p. b.), 
- v Lotyšsku (-1,9 p. b.), 
- v Luxembursku (-3,2 p. b.), 
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- v Poľsku (-0,8 p. b.), 
- v Portugalsku (-1,6 p. b.), 
- v Rakúsku (-0,9 p. b.), 
- v Taliansku (-0,4 p. b.). 

 
Najvyšší pokles percentuálneho podielu (v p. b.) žien na podnikateľoch so zamestnancami 
dosiahlo Luxembursko –  o 3,2 p. b. (z 24,5 % na 21,3 %).  
 
 
PODNIKATELIA BEZ ZAMESTNANCOV 
 
Podiel žien z podnikateľov bez zamestnancov sa v jednotlivých členských štátoch EÚ v roku 
2008 pohyboval v intervale od 17,3 % (Írsko) po 50 % (Luxembursko). V roku 2009 sa 
pohyboval v intervale od 16,8 % (Írsko) po 45,9 % (Portugalsko).  
 
2008 
 
Najvyšší podiel žien na podnikateľoch  bez zamestnancov bol v roku 2008 v Luxembursku  - 
predstavoval 50 %. Druhý najvyšší podiel žien na podnikateľoch bez zamestnancov sme 
zaznamenali v Portugalsku (47,1 %). Tretí najvyšší podiel žien na podnikateľoch bez 
zamestnancov bol v Rakúsku (41,2 %). Slovensko  malo v roku 2008 tento podiel (25,1 %) 
pod úrovňou EÚ ako celok (32,9 %).  
 
Najnižší podiel žien na podnikateľoch bez zamestnancov bol v roku 2008  v Írsku (17,3 %). 
Druhý najnižší podiel žien na podnikateľoch bez zamestnancov sme zaznamenali na Malte 
(18,6 %). Tretí najnižší podiel žien na podnikateľoch bez zamestnancov bol na Slovensku   
(25,1 %).   
 
2009 
 
Najvyšší podiel žien na podnikateľoch bez zamestnancov  bol v roku 2009 tiež  v Portugalsku 
(45,9 %). Druhý najvyšší podiel žien na podnikateľoch bez zamestnancov sme zaznamenali  
v Lotyšsku (44,9 %). Tretí najvyšší podiel žien na podnikateľoch bez zamestnancov bol 
v Rakúsku (41,7 %). Slovensko malo v roku 2009 tento podiel (27,8 %), aj keď vyšší ako 
v roku 2008,  pod  úrovňou EÚ ako celok (33,1 %).  
 
Najnižší podiel žien na podnikateľoch bez zamestnancov bol aj v roku 2009 v Írsku (16,8 %). 
Druhý najnižší podiel žien na podnikateľoch bez zamestnancov sme zaznamenali na Malte  
(20,1 %). Tretí najnižší podiel žien na podnikateľoch bez zamestnancov bol, tentoraz, v 
Slovinsku (25,3 %). Slovensko malo štvrtý najnižší podiel žien na podnikateľoch bez 
zamestnancov (27,8 %).   
 
2009 v porovnaní s 2008 
 
Ak porovnávame rok 2009 s rokom 2008, tak k zvýšeniu podielu žien na podnikateľoch bez 
zamestnancov v roku 2009 oproti roku 2008 došlo v nasledovných (17) členských štátoch EÚ: 
 

- v Belgicku  - o 0,8 p. b., 
- v Bulharsku – o 0,1 p. b., 
- na Cypre – o 2,3 p. b., 
- v ČR – o 1,4 p. b., 
- v Dánsku – o 1,5 p. b., 
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- v Estónsku – o 3,6 p. b.,  
- vo Fínsku – o 1,3 p. b., 
- v Holandsku – o 0,4 p. b., 
- v Litve – o 4,1 p. b., 
- v Lotyšsku  - o 5,4 p. b., 
- v Maďarsku – o 1,9 p. b., 
- na Malte – o 1,5 p. b., 
- v Rakúsku  – o 0,5 p. b., 
- na Slovensku – o 2,7 p. b., 
- v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska  - o 1,2 p. b., 
- v Španielsku – o 0,9 p. b.,  
- vo Švédsku – o 0,9 p. b. 

 
Najvyšší prírastok percentuálneho podielu  (v p. b.) žien na podnikateľoch bez zamestnancov 
dosiahla Lotyšsko – o 5,4 p. b. (z 39,5 % na 44,9 %).  
 
Grécko nedosiahlo v roku 2009 oproti roku 2008 žiadne zvýšenie percentuálneho podielu žien 
na podnikateľoch bez zamestnancov. 
 
Ak porovnávame rok 2009 s rokom 2008, tak k zníženiu  podielu žien na podnikateľoch bez 
zamestnancov  došlo v roku 2009 oproti roku 2008 v nasledovných (9) členských štátoch EÚ: 
 

- vo Francúzsku (-0,6 p. b.), 
- v Írsku (-0,5 p. b.), 
- v Luxembursku (-14  p. b.), 
- v Nemecku (-0,1 p. b.),  
- v Poľsku (-0,1 p. b.), 
- v Portugalsku (-1,2 p. b.), 
- v Rumunsku (-0,5 p. b.), 
- v Slovinsku (-2,9 p. b.), 
- v Taliansku (-0,4 p. b.). 

 
Najvyšší pokles percentuálneho podielu (v p. b.) žien na podnikateľoch bez zamestnancov   
v roku 2009 oproti roku 2000 nastal v  Luxembursku – až  o 14 p. b. (z 50 % na 36 %).  
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Tabuľka č.  53  
 

Podiel žien z podnikateľov (celkom, PsoZ a PbezZ, 15 +)  v % v EÚ  v roku 2008 a 2009  
a zmena tohto podielu (v p. b.) v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008  - podľa pohlavia 

 

 
Čl. štát 

 

 
Podnikatelia celkom  

 
Podnikatelia so zam. 

 
Podnikatelia bez zam. 

 
 

% žien  
 

 
Zmena v p. b.  

 
(2009 - 2008) 

 

% žien 
Zmena v p. b. 
(2009 - 2008) 

% žien Zmena v p. b. 
 

(2009 – 2008)  
2008 

 
2009 2008 2009 2008 2009 

1. BEL 29,5 30,2 0,7 22,2 23,1 0,9 32,9 33,7 0,8 
2. BUL 34,0 33,8 -0,2 29,0 27,8 -1,2 36,4 36,5 0,1 
3. CYP 24,3 27,0 2,7 10,4 13,8 3,4 30,4 32,7 2,3 
4. ČR 26,5 27,6 1,1 22,6 22,6 0,0 27,6 29,0 1,4 
5. DAN 24,7 25,7 1,0 19,8 19,9 0,1 28,7 30,2 1,5 
6. EST 30,6 32,3 1,7 23,0 23,5 0,5 36,3 39,9 3,6 
7. FIN 31,8 32,3 0,5 24,5 23,2 -1,3 35,1 36,4 1,3 
8. FRA 30,3 29,0 -1,3 26,3 23,4 -2,9 33,8 33,2 -0,6 
9. GRE 28,2 28,3 0,1 20,0 20,1 0,1 31,5 31,5 0,0 
10. HOL 33,3 34,2 0,9 21,7 23,3 1,6 38,2 38,6 0,4 
11. ÍRS 17,6 18,0 0,4 18,1 20,3 2,2 17,3 16,8 -0,5 
12. LIT 33,6 37,5 3,9 23,2 27,8 4,6 36,4 40,5 4,1 
13. LOT 34,6 37,3 2,7 26,5 24,6 -1,9 39,5 44,9 5,4 
14. LUX 40,2 30,9 -9,3 24,5 21,3 -3,2 50,0 36,0 -14,0 
15. MAĎ 31,3 32,6 1,3 26,7 27,5 0,8 34,8 36,7 1,9 
16. MLT 15,8 17,4 1,6 10,0 11,4 1,4 18,6 20,1 1,5 
17. NEM 31,0 31,1 0,1 23,9 24,1 0,2 36,7 36,6 -0,1 
18. POL 34,7 34,4 -0,3 30,2 29,4 -0,8 35,9 35,8 -0,1 
19. PTG 42,5 41,2 -1,3 27,7 26,1 -1,6 47,1 45,9 -1,2 
20. RAK 35,0 34,9 -0,1 26,4 25,5 -0,9 41,2 41,7 0,5 
21. RUM 29,0 28,6 -0,4 22,9 24,2 1,3 29,4 28,9 -0,5 
22. SR 24,7 27,0 2,3 23,4 24,1 0,7 25,1 27,8 2,7 
23. SLO 27,0 25,4 -1,6 24,4 25,5 1,1 28,2 25,3 -2,9 
24. SpK 27,4 28,7 1,3 22,5 24,1 1,6 28,7 29,9 1,2 
25. ŠPA 30,1 31,6 1,5 25,6 28,1 2,5 32,6 33,5 0,9 
26. ŠVE               26,3 27,1 0,8 19,8 20,3 0,5 30,1 31,0 0,9 
27. TAL            28,3 27,9 -0,4 22,3 21,9 -0,4 30,7 30,3 -0,4 
 
EÚ 
spolu        
 

30,2 30,4 0,2 24,2 24,3 0,1 32,9 33,1 0,2 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov databázy Eurostatu (ŠÚ EÚ), 2010 (z VZPS,  roč. priemery).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 110 

1.2.4.  Podiel podnikateľov bez zamestnancov na celkovom počte  podnikateľov  
 
Táto časť sa venuje prezentácii podielu podnikateľov bez zamestnancov (v %) na celkovom 
počte podnikateľov (PsoZ + PbezZ) v jednotlivých členských štátoch EÚ (za mužov a ženy 
spolu a osobitne za mužov a ženy), ako aj zmenám tohto podielu v roku 2009 v porovnaní 
s rokom 2008. Tieto informácie sú prezentované v závere tejto časti, a to v tabuľke č. 54.  
 
Informácie za roky 2000, 2008 a 2009 o: 
 
- absolútnom počte  podnikateľov celkom (PsoZ + PbezZ) a v tom PsoZ a PbezZ (za mužov 

a ženy spolu a osobitne za mužov a za  ženy), 
- absolútnom počte podnikateľov celkom (PsoZ + PbezZ) a z toho v % PsoZ a PbezZ (za 

mužov a ženy spolu a osobitne za mužov a za  ženy), 
- podiele PbezZ (v %) na celkovom počte podnikateľov (PsoZ + PbezZ) v roku 2000 a 2008 

a zmene tohto podielu (v p. b.) v roku 2008 oproti roku 2000 (za mužov a ženy spolu 
a osobitne za mužov a za  ženy)  

 
sú prezentované v prílohe č. 6  (v tabuľkách č. 38 – 44).  
 
 
PODNIKATELIA CELKOM (PsoZ + PbezZ) 
 
MUŽI + ŽENY 
 
Podiel PbezZ na celkovom počte podnikateľov sa v jednotlivých členských štátoch EÚ v roku 
2008 pohyboval v intervale od 53,6 % (Francúzsko) po 93,6 % (Rumunsko). V roku 2009 sa 
pohyboval v intervale od  53,4 % (Estónsko) po 93,2 % (Rumunsko).   
  
2008 
 
Najvyšší podiel PbezZ na celkovom počte podnikateľov bol v roku 2008 v Rumunsku (93,6 
%). Druhý najvyšší podiel PbezZ sme zaznamenali v Litve (78,6 %). Tretí najvyšší podiel 
PbezZ celkom bol v Poľsku (78,4 %). Slovensko  malo v roku 2008 tento podiel (76,5 %) nad 
úrovňou EÚ ako celok (69,5 %) – bol to šiesty najvyšší podiel PbezZ na celkovom počte 
podnikateľov (5. ČR, 4. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska). 
 
Najnižší podiel PbezZ  na celkovom počte podnikateľov bol v roku 2008 vo Francúzsku (53,6 
%). Druhý najnižší podiel PbezZ bol Dánsku (54,4 %). Tretí najnižší podiel PbezZ na 
podnikateľoch celkom bol v  Nemecku  (55,7).  
 
2009 
 
Najvyšší podiel PbezZ na celkovom počte podnikateľov bol v roku 2009 v Rumunsku (93,2 
%). Druhý najvyšší podiel PbezZ sme zaznamenali v Poľsku (78,1 %). Tretí najvyšší podiel 
PbezZ bol v roku 2009 na Slovensku (78 %), čo nás zaraďuje nad  úroveň EÚ v roku 2009 - 
69,9 %. 
 
Najnižší podiel PbezZ  na celkovom počte podnikateľov bol v roku 2009 v Estónsku (53,4 
%). Druhý najnižší podiel PbezZ bol v Maďarsku (55,8 %). Tretí najnižší podiel PbezZ na 
podnikateľoch celkom bol Nemecku  (55,9 %).  
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2009 v porovnaní s 2008 
 
Ak porovnávame rok 2009 s rokom 2008, tak k zvýšeniu podielu PbezZ  na celkovom počte  
podnikateľov v roku 2009 oproti roku 2008 došlo v nasledovných  (18) členských štátoch EÚ: 
 

- v Bulharsku  - o 1,7 p. b., 
- na Cypre – o 0,5 p. b., 
- v ČR – o 0,1 p. b., 
- v Dánsku – o 1,8 p. b., 
- vo Francúzsku – o 3,6 p. b., 
- v Grécku – o 0,5 p. b., 
- v Holandsku – o 0,5 p. b., 
- v Írsku – o 1 p. b., 
- v Luxembursku – o 3,7 p. b., 
- na Malte – o 0,6 p. b., 
- v Nemecku – o 0,2 p. b., 
- v Portugalsku  - o 0,2 p. b., 
- v Rakúsku - o 0,2 p. b., 
- na Slovensku – o 1,5 p. b., 
- v Slovinsku  -   o 0,7 p. b., 
- v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska  - o 0,8 p. b., 
- vo Švédsku – o 1,2 p. b., 
- v Taliansku - o 0,3 p. b. 

 
Najvyšší prírastok percentuálneho podielu  PbezZ (v p. b.) na celkovom počte podnikateľov 
v roku 2009 oproti roku 2008 dosiahlo Luxembursko – o 3,7 p. b. (z 61,4 % na 65,1 %).  
 
Ak porovnávame rok 2009 s rokom 2008, tak k zníženiu podielu PbezZ na celkovom počte  
podnikateľov v roku 2009 oproti roku 2008 došlo v nasledovných (9) členských štátoch EÚ: 
 

- v Belgicku (- 0,7 p. b.), 
- v Estónsku (-3,7 p. b.), 
- vo Fínsku (-0,3 p. b.), 
- v Litve (-2,5 p. b.), 
- v Lotyšsku (-0,1 p. b.), 
- v Maďarsku (-1 p. b.) 
- v Poľsku (-0,3 p. b.), 
- v Rumunsku (-0,4 p. b.), 
- v Španielsku (-0,8 p. b.). 

 
Najvyšší pokles percentuálneho podielu PbezZ (v p. b.) na celkovom počte podnikateľov 
v roku 2009 oproti roku 2008 dosiahlo  Estónsko –  o 3,7 p. b. (z 57,1 % na 53,4 %).  
 
MUŽI 
 
Podiel  PbezZ – mužov  na celkovom počte podnikateľov - mužov sa v jednotlivých 
členských štátoch EÚ v roku 2008 pohyboval v intervale od 50,9 % (Francúzsko) po 93 % 
(Rumunsko). V roku 2009 sa pohyboval v intervale od  47,4 % (Estónsko) po 92,7 % 
(Rumunsko).   
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2008 
 
Najvyšší podiel PbezZ – mužov na celkovom počte podnikateľov - mužov bol v roku 2008 
v Rumunsku (93 %). Druhý najvyšší podiel PbezZ - mužov sme zaznamenali v Poľsku  a v 
Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (76,9 %).  Za nimi - so štvrtým 
najvyšším  podielom PbezZ – mužov na celkovom počte podnikateľov – mužov nasleduje 
Slovensko so 76,1 %. Touto výškou podielu PbezZ - mužov sa Slovensko zaradilo nad úroveň 
EÚ ako celok v roku 2008 (66,9 %). 
 
Najnižší podiel PbezZ - mužov  na celkovom počte podnikateľov - mužov bol v roku 2008 
vo Francúzsku (50,9 %). Druhý najnižší podiel PbezZ - mužov bol v Nemecku  (51,1 %). 
Tretí najnižší podiel PbezZ – mužov  na celkovom počte podnikateľoch – mužov  bol v  
Luxembursku  (51,3 %).  
 
2009 
 
Najvyšší podiel PbezZ – mužov na celkovom počte podnikateľov - mužov bol v roku 2009 
v Rumunsku (92,7 %). Druhý najvyšší podiel PbezZ - mužov sme zaznamenali v Spojenom 
kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (77,7 %). Tretí najvyšší podiel PbezZ – mužov 
na celkom počte podnikateľov – mužov bol v roku 2009 na Slovensku (77,1 %), čo nás 
zaraďuje nad  úroveň EÚ ako celok  v roku 2009 - 67,3  %. 
 
Najnižší podiel PbezZ – mužov  na celkovom počte podnikateľov – mužov  bol v roku 2009 
v Estónsku (47,4 %). Druhý najnižší podiel PbezZ - mužov bol v Nemecku (51,4 %). Tretí 
najnižší podiel PbezZ  - mužov na celkovom počte podnikateľov – mužov bol v  Rakúsku  
(52,2 %).  
 
2009 v porovnaní s 2008 
 
Ak porovnávame rok 2009 s rokom 2008, tak k zvýšeniu podielu PbezZ – mužov na 
celkovom počte podnikateľov - mužov v roku 2009 oproti roku 2008 došlo v nasledovných  
(16) členských štátoch EÚ: 
 

- v Bulharsku  - o 1,4 p. b., 
- na Cypre – o 0,7 p. b., 
- v Dánsku – o 1,4 p. b., 
- vo Francúzsku – o 2,9 p. b., 
- v Grécku – o 0,5 p. b., 
- v Holandsku – o 1 p. b., 
- v Írsku – o 1,6 p. b., 
- v Luxembursku – o 9 p. b., 
- na Malte – o 0,5 p. b., 
- v Nemecku – o 0,3 p. b., 
- v Portugalsku  - o 0,4 p. b., 
- na Slovensku – o 1 p. b., 
- v Slovinsku  -   o 2 p. b., 
- v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska  - o 0,8 p. b., 
- vo Švédsku – o 1,1 p. b., 
- v Taliansku - o 0,4 p. b. 
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Najvyšší prírastok percentuálneho podielu PbezZ – mužov  (v p. b.) na celkovom počte 
podnikateľov – mužov v roku 2009 oproti roku 2008 dosiahlo Luxembursko –  až o 9 p. b. (z 
51,3 % na 60,3 %).  
 
Ak porovnávame rok 2009 s rokom 2008, tak k zníženiu podielu PbezZ - mužov na celkovom 
počte podnikateľov – mužov v roku 2009 oproti roku 2008 došlo v nasledovných (11) 
členských štátoch EÚ: 
 

- v Belgicku (- 0,8 p. b.), 
- v ČR (-0,3 p. b.), 
- v Estónsku (-5,1 p. b.), 
- vo Fínsku (-1,2 p. b.), 
- v Litve (-2,8 p. b.), 
- v Lotyšsku (-3,1 p. b.), 
- v Maďarsku (-1,3 p. b.) 
- v Poľsku (-0,5 p. b.), 
- v Rakúsku (-0,3 p. b.), 
- v Rumunsku (-0,3 p. b.), 
- v Španielsku (-0,3 p. b.). 

 
Najvyšší pokles percentuálneho podielu PbezZ – mužov (v p. b.) na celkovom počte 
podnikateľov – mužov  v roku 2009 oproti roku 2008 dosiahlo  Estónsko  –  o 5,1 p. b. (z 52,5 
% na 47,4 %).  
 
ŽENY 
 
Podiel podnikateliek bez zamestnancov na celkovom počte podnikateliek sa v jednotlivých 
členských štátoch EÚ v roku 2008 pohyboval v intervale od 59,7 % (Francúzsko) po 94,9 % 
(Rumunsko). V roku 2009 sa pohyboval v intervale od  62,3 % (Írsko) po 94,2 % (Rumunsko).   
  
2008 
 
Najvyšší podiel podnikateliek bez zamestnancov na celkovom počte podnikateliek bol v roku 
2008 v Rumunsku (94,9 %). Druhý najvyšší podiel podnikateliek bez zamestnancov sme 
zaznamenali na Cypre (86,9 %).  Tretí najvyšší podiel podnikateliek bez zamestnancov  bol 
v Litve (85,2 %). Slovensko bolo na 11. mieste s podielom podnikateliek bez zamestnancov na 
celkovom počte podnikateliek vo výške 77,8 %. Týmto podielom sa Slovensko zaradilo nad 
úroveň EÚ ako celok v roku 2008 (75,6 %). 
 
Najnižší podiel podnikateliek bez zamestnancov  na celkovom počte podnikateliek bol v roku 
2008 vo Francúzsku (59,7 %). Druhý najnižší podiel podnikateliek bez zamestnancov bol v  
Maďarsku  (63,2 %). Ich tretí najnižší podiel  bol v  Dánsku  (63,4 %).  
 
2009 
 
Najvyšší podiel podnikateliek bez zamestnancov na celkovom počte podnikateliek bol v roku 
2009 v Rumunsku (94,2 %). Druhý najvyšší podiel podnikateliek bez zamestnancov sme 
zaznamenali v Portugalsku (85 %). Tretí najvyšší podiel podnikateliek bez zamestnancov na 
celkovom počte podnikateliek bol v roku 2009 na Cypre (84,6 %). Slovensko s podielom 
podnikateliek bez zamestnancov 80,4 % sa zaradilo na 8. miesto. Je to nad úrovňou EÚ ako 
celok v roku 2009 - 76 %. 
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Najnižší podiel  podnikateliek bez zamestnancov na celkovom počte podnikateliek  bol v roku 
2009 v Írsku (62,3 %). Druhý najnižší podiel podnikateliek bez zamestnancov bol 
v Maďarsku (62,7 %). Ich tretí najnižší podiel bol vo Francúzsku  (65,4 %).  
 
2009 v porovnaní s 2008 
 
Ak porovnávame rok 2009 s rokom 2008, tak k zvýšeniu podielu podnikateliek bez 
zamestnancov na celkovom počte podnikateliek v roku 2009 oproti roku 2008 došlo 
v nasledovných  (13) členských štátoch EÚ: 
 

- v Bulharsku  - o 2,3 p. b., 
- v ČR – o 0,8 p. b., 
- v Dánsku – o 2,7 p. b., 
- vo Fínsku – o 1,3 p. b., 
- vo Francúzsku – o 5,7 p. b., 
- v Grécku – o 0,3 p. b., 
- v Lotyšsku – o 3,8 p. b., 
- v Portugalsku  - o 0,6 p. b., 
- v Rakúsku – o 1,3 p. b., 
- na Slovensku – o 2,6 p. b., 
- v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska  - o 0,2 p. b., 
- vo Švédsku – o 1 p. b., 
- v Taliansku - o 0,4 p. b. 

 
Najvyšší prírastok percentuálneho podielu podnikateliek bez zamestnancov (v p. b.) na 
celkovom počte podnikateliek v roku 2009 oproti roku 2008 dosiahlo Francúzsko –  o 5,7 p. 
b. (z 59,7 % na 65,4 %).  
 
Poľsko nemalo v roku 2009 oproti roku 2008 žiadne zvýšenie percentuálneho podielu 
podnikateliek bez zamestnancov na celkovom počte podnikateliek. 
 
Ak porovnávame rok 2009 s rokom 2008, tak k zníženiu podielu podnikateliek bez 
zamestnancov na celkovom počte podnikateliek v roku 2009 oproti roku 2008 došlo 
v nasledovných (13) členských štátoch EÚ: 
 

- v Belgicku (- 0,8 p. b.), 
- na Cypre (-2,3 p. b.), 
- v Estónsku (-1,8 p. b.), 
- v Holandsku (-0,5 p. b.), 
- v Írsku (-2,4 p. b.), 
- v Litve (-2,9 p. b.), 
- v Luxembursku (-0,6 p. b.), 
- v Maďarsku (-0,5 p. b.), 
- na Malte (-0,5 p. b.), 
- v Nemecku (-0,1 p. b.), 
- v Rumunsku (-0,7 p. b.), 
- v Slovinsku (-2,6 p. b.), 
- v Španielsku (-2,1 p. b.). 

 
Najvyšší pokles percentuálneho podielu  podnikateliek bez zamestnancov na celkovom počte 
podnikateliek  v roku 2009 oproti roku 2008 dosiahla  Litva  –  o 2,9 p. b. (z 85,2 % na 82,3 
%). 
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Tabuľka č. 54   
 

Podiel podnikateľov bez zamestnancov (PbezZ, 15 +) na celk. počte podnikateľov  v %  v EÚ  
v r. 2008 a 2009 a zmena tohto podielu (v p. b.) v r. 2009 oproti  r. 2008  - podľa pohlavia 

 

 
Čl. štát 

 

 
Podnikatelia celkom  

(Muži + Ženy) 
 

Podnikatelia celkom  
Muži 

 
Podnikatelia celkom 

Ženy 
 

 
% PbezZ  

 
 

Zmena v p. b.  
(2009-2008) 

 

% PbezZ 
Zmena v p. b. 
(2009-2008) 

% PbezZ 
Zmena v p. b. 
(2009-2008)  

2008 
 

2009 2008 2009 2008 2009 

1. BEL 67,7 67,0 -0,7 64,4 63,6 -0,8 75,6 74,8 -0,8 
2. BUL 67,9 69,6 1,7 65,4 66,8 1,4 72,7 75,0 2,3 
3. CYP 69,4 69,9 0,5 63,7 64,4 0,7 86,9 84,6 -2,3 
4. ČR 76,9 77,0 0,1 75,7 75,4 -0,3 80,3 81,1 0,8 
5. DAN 54,4 56,2 1,8 51,4 52,8 1,4 63,4 66,1 2,7 
6. EST 57,1 53,4 -3,7 52,5 47,4 -5,1 67,8 66,0 -1,8 
7. FIN 69,2 68,9 -0,3 65,9 64,7 -1,2 76,3 77,6 1,3 
8. FRA 53,6 57,2 3,6 50,9 53,8 2,9 59,7 65,4 5,7 
9. GRE 71,3 71,8 0,5 68,1 68,6 0,5 79,7 80,0 0,3 
10. HOL 70,6 71,1 0,5 65,4 66,4 1,0 80,8 80,3 -0,5 
11. ÍRS 65,7 66,7 1,0 66,0 67,6 1,6 64,7 62,3 -2,4 
12. LIT 78,6 76,1 -2,5 75,3 72,5 -2,8 85,2 82,3 -2,9 
13. LOT 62,7 62,6 -0,1 58,1 55,0 -3,1 71,5 75,3 3,8 
14. LUX 61,4 65,1 3,7 51,3 60,3 9,0 76,5 75,9 -0,6 
15. MAĎ 56,8 55,8 -1,0 53,8 52,5 -1,3 63,2 62,7 -0,5 
16. MLT 67,4 68,0 0,6 65,2 65,7 0,5 79,4 78,9 -0,5 
17. NEM 55,7 55,9 0,2 51,1 51,4 0,3 65,9 65,8 -0,1 
18. POL 78,4 78,1 -0,3 76,9 76,4 -0,5 81,2 81,2 0,0 
19. PTG 76,1 76,3 0,2 69,9 70,3 0,4 84,4 85 0,6 
20. RAK 58,1 58,3 0,2 52,5 52,2 -0,3 68,3 69,6 1,3 
21. RUM 93,6 93,2 -0,4 93,0 92,7 -0,3 94,9 94,2 -0,7 
22. SR 76,5 78,0 1,5 76,1 77,1 1,0 77,8 80,4 2,6 
23. SLO 68,0 68,7 0,7 66,8 68,8 2,0 71,1 68,5 -2,6 
24. SpK 78,3 79,1 0,8 76,9 77,7 0,8 82,2 82,4 0,2 
25. ŠPA 65,3 64,5 -0,8 63,0 62,7 -0,3 70,5 68,4 -2,1 
26. ŠVE               62,9 64,1 1,2 59,6 60,7 1,1 72,2 73,2 1,0 
27. TAL            70,9 71,2 0,3 68,5 68,9 0,4 77,0 77,4 0,4 
 
EÚ 
spolu        
 

69,5 69,9 0,4 66,9 67,3 0,4 75,6 76,0 0,4 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov z databázy Eurostatu (ŠÚ EÚ), 2010 (z VZPS, roč. priemery).   
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1.2.5.  Miera podnikania podnikateľov   
 
V tejto časti prezentujeme mieru podnikania (samozamestnania) (z obyvateľstva 15 +) 
v jednotlivých členských štátoch EÚ, pričom miera podnikania (samozamestnania) 
predstavuje podiel (v %) podnikateľov  (15 +) z obyvateľstva (15 +). (Je konštruovaná na 
podobnom princípe ako miera zamestnanosti.) Miera podnikania z obyvateľstva 15+ (v %) 
podnikateľov (celkom, PsoZ  a PbezZ) pre roky 2008 a 2009 je prezentovaná aj v rodovom 
členení. Tento typ miery podnikania (samozamestnania) za jednotlivé členské štáty, 
pravdepodobne, nebol doteraz u nás prezentovaný. V prehľadnej forme ju uvádzame v závere 
tejto časti (v tabuľkách č. 55, 56 a 57).  Aj v tomto prípade uvádzame tieto ukazovatele aj za 
rok 2000 (ako doplnok), pričom analýza (z dôvodov vysokej pracnosti a z dôvodov 
prehľadnosti) sa týka len rokov 2008 a 2009. 
 
Informácie o počte EAO (15+), obyvateľstva (15+) a počte pracujúcich (15+) v rodovom 
členení v rokoch 2000, 2008 a 2009 v  súčasných členských štátoch EÚ sú prezentované 
v prílohe č. 6 (v tabuľkách č. 45, 46 a 47). Tieto boli potrebné pre výpočet ukazovateľov. 
 
Informácie o miere podnikania (samozamestnania) podnikateľov 15+ (celkom, PsoZ a PbezZ) 
z ekonomicky aktívneho obyvateľstva (15+) v rodovom členení  v rokoch 2000, 2008 a 2009  
v jednotlivých členských štátoch EÚ sú uvedené v prílohe č. 6 (v tabuľkách č. 48, 49 a 50). 
 
Informácie o podiele podnikateľov 15+ z pracujúcich 15+ v rodovom členení v rokoch 2000, 
2008 a 2009 v jednotlivých členských štátoch  EÚ uvádzame  v prílohe č. 6 (v tabuľkách č. 
51, 52 a 53). 
 
 
PODNIKATELIA CELKOM (PsoZ + PbezZ) 
  
MUŽI + ŽENY 
 
Miera podnikania, resp. samozamestnania (z obyvateľstva 15+) podnikateľov celkom sa 
v jednotlivých členských štátoch EÚ v roku 2008 pohybovala v intervale od 3,3 % 
(Luxembursko) po 14,6 % (Grécko). V roku 2009 sa pohybovala v intervale od  4,2 % 
(Estónsko) po 14,5 % (Grécko).    
  
2008 
 
Najvyššia miera podnikania  podnikateľov celkom bola v roku 2008 v Grécku (14,6 %). 
Druhú najvyššiu mieru podnikania malo Portugalsko (13,3 %) a tretiu najvyššiu mieru 
podnikania zas Cyprus (11,2 %). Slovensko bolo na 12. mieste – 7,3 % (11. Spojené 
kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, 10. Holandsko, 9./8. Španielsko a ČR, 7. 
Poľsko, 6. Írsko, 5. Rumunsko, 4. Taliansko).   
 
Najnižšia miera podnikania podnikateľov celkom bola v roku  2008 v Luxembursku (len 3,3 
%). Druhú najnižšiu mieru podnikania malo Estónsko (4,4 %) a tretiu najnižšiu mieru 
podnikania zas Lotyšsko (5,1 %).  
 
2009 
 
Najvyššia miera podnikania podnikateľov celkom bola v roku 2009 tiež v Grécku (14,5 %). 
Druhú najvyššiu mieru podnikania malo aj v tomto roku Portugalsko (12,8 %) a tretiu 
najvyššiu mieru aj v tomto roku tiež  Cyprus (10,8 %). Slovensko  bolo na 10. mieste -  8 % 
(9. Holandsko, 8. ČR, 7. Írsko, 6. Poľsko, 5./4. Rumunsko a Taliansko).   
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Najnižšia miera podnikania podnikateľov celkom bola v roku 2009 v Estónsku (4,2 %). 
Druhú najnižšiu mieru podnikania malo Luxembursko (4,4 %) a tretiu najnižšiu mieru  
podnikania Lotyšsko (5,0 %).  
 
2009 v porovnaní s 2008 
 
Ak porovnávame rok 2009 s rokom 2008, tak k zvýšeniu miery podnikania podnikateľov 
celkom  (v p. b.) v roku 2009 oproti roku 2008 došlo v nasledovných  (10) členských štátoch 
EÚ: 

- vo Francúzsku, Malte a Nemecku - o 0,1 p. b., 
- v Belgicku, ČR , Fínsku a Holandsku  – o 0,2 p. b., 
- v Slovinsku – o 0,4 p. b., 
- v SR -  o 0,7 p. b., 
- v Luxembursku – o 1,1 p. b. 

 
V 4 krajinách – v  Dánsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska 
a vo Švédsku  nedošlo v roku 2009 oproti roku 2008 k zmene miery podnikania. 
 
Ak porovnávame rok 2009 s rokom 2008, tak k zníženiu miery podnikania podnikateľov 
celkom  (v p. b.) v roku 2009 oproti roku 2008 došlo v nasledovných  (13) členských štátoch 
EÚ: 
 

- v Bulharsku, Grécku, Lotyšsku, Maďarsku a  Rakúsku  (-0,1 p. b.), 
- v Estónsku a  Rumunsku (-0,2 p. b.), 
- v Litve (-0,3 p. b.), 
- na Cypre a v Taliansku  (-0,4 p. b.), 
- v Portugalsku (-0,5 p. b.), 
- v Írsku a Španielsku (-0,9 p. b.).  

 
MUŽI 
 
Miera podnikania/samozamestnania (z obyvateľstva 15+)  podnikateľov celkom – mužov sa 
v jednotlivých členských štátoch EÚ v roku 2008 pohybovala v intervale od 4 % 
(Luxembursko) po 21,5 % (Grécko). V roku 2009 sa pohybovala v intervale od  6,2 % 
(Luxembursko) po 21,4 % (Grécko).    
 
2008 
 
Najvyššia miera podnikania  podnikateľov celkom – mužov bola v roku 2008 v Grécku (21,5 
%). Druhú najvyššiu mieru podnikania mal Cyprus (17,5 %) a tretiu najvyššiu mieru 
podnikania zas Írsko (16,6 %). Slovensko bolo na 10. (11.) mieste (11,5 %), a to spolu so 
Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (9. Španielsko, 8./7.  ČR a Poľsko, 
6. Rumunsko, 5. Portugalsko a  4. Taliansko).  
 
Najnižšia miera podnikania podnikateľov celkom - mužov bola v roku 2008 v Luxembursku 
(4 %). Druhú najnižšiu mieru podnikania malo Estónsko (6,8 %) a tretiu najnižšiu mieru 
podnikania zas Lotyšsko (7,3 %).  
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2009 
 
Najvyššia miera podnikania  podnikateľov celkom - mužov bola v roku 2009 tiež v Grécku 
(21,4 %). Druhú najvyššiu mieru podnikania mal v tomto roku Cyprus (16,1 %) a tretiu 
(štvrtú) najvyššiu mieru Portugalsko a Taliansko (15,7 %). Slovensko  bolo na 9. mieste – 
12,2 % (8. Poľsko, 7. ČR, 6. Írsko, 5. Rumunsko).   
 
Najnižšia miera podnikania podnikateľov celkom - mužov bola aj v roku 2009 
v  Luxembursku (6,2 %). Druhú najnižšiu mieru podnikania malo aj v tomto roku Estónsko 
(6,3 %) a tretiu najnižšiu mieru  podnikania aj v tomto roku Lotyšsko (6,9 %).  
 
2009 v porovnaní s 2008 
 
Ak porovnávame rok 2009 s rokom 2008, tak k zvýšeniu miery podnikania podnikateľov 
celkom - mužov (v p. b.) v roku 2009 oproti roku 2008 došlo v nasledovných  (9) členských 
štátoch EÚ: 
 

- v ČR  a Fínsku - o 0,1 p. b., 
- v Belgicku, Holandsku a  Nemecku – o 0,2 p. b., 
- vo Francúzsku – o 0,3 p. b., 
- v SR a Slovinsku -  o 0,7 p. b., 
- v Luxembursku – o 2,2 p. b. 

 
V Poľsku  nedošlo v roku 2009 oproti roku 2008 k zmene miery podnikania. 
 
Ak porovnávame rok 2009 s rokom 2008, tak k zníženiu miery podnikania podnikateľov 
celkom - mužov  (v p. b.) v roku 2009 oproti roku 2008 došlo v nasledovných  (17) členských 
štátoch EÚ: 
 

- v Grécku, Rumunsku a Švédsku (-0,1 p. b.), 
- v Bulharsku, Dánsku, Maďarsku, Malte, Rakúsku a Spojenom kráľovstve Veľkej 

Británie a Severného Írska (-0,2 p. b.), 
-  v Portugalsku (-0,3 p. b.), 
- v Lotyšsku (-0,4 p. b.), 
-  v Estónsku a Taliansku (-0,5 p. b.), 
-  v Litve (-0,8 p. b.), 
- na Cypre a  Írsku (-1,4 p. b.), 
- v Španielsku (-1,6 p. b.).  

 
ŽENY 
 
Miera podnikania/samozamestnania (z obyvateľstva 15+) podnikateliek celkom sa 
v jednotlivých členských štátoch EÚ v roku 2008 pohybovala v intervale od 1,9 % (Malta) po 
10,9 % (Portugalsko). V roku 2009 sa pohybovala v intervale od 2,2 % (Malta) po 10,1 % 
(Portugalsko). 
 
2008 
 
Najvyššia miera podnikania  podnikateliek celkom bola v roku  2008 v Portugalsku (10,9 %). 
Druhú najvyššiu mieru podnikania malo Grécko (8 %) a tretiu najvyššiu mieru podnikania zas 
Poľsko (6,2 %). Slovensko bolo na 16 (17.) mieste (3,5 %), a to spolu s Írskom (15. Švédsko, 
14. Belgicko, 13. Bulharsko, 12. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, 11. 
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Fínsko, 10. Rakúsko a ČR,  8. Španielsko, 7. Cyprus. 6. Holandsko, 5. Taliansko  a 4. 
Rumunsko).  
 
Najnižšia miera podnikania podnikateliek celkom bola v roku  2008 na Malte (1,9 %). Druhú 
najnižšiu mieru podnikania malo Estónsko (2,4 %) a tretiu najnižšiu mieru podnikania zas 
Dánsko (2,6 %).  
 
2009 
 
Najvyššia miera podnikania  podnikateliek celkom bola v roku 2009 tiež v Portugalsku  (10,1 
%). Druhú najvyššiu mieru podnikania malo aj v  tomto roku Grécko (8 %)  a tretiu najvyššiu 
mieru aj tentoraz  Poľsko (6,2 %). Slovensko  bolo na 13. mieste – 4,2 % (12. Spojené 
kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, 11. Rakúsko, 10. Fínsko, 9./8. ČR  
a Španielsko, 7. Taliansko,  6./5. Cyprus a Holandsko, 4. Rumunsko).   
 
Najnižšia miera podnikania podnikateliek celkom bola aj v roku 2009 tiež na Malte (2,2 %).   
Druhú najnižšiu mieru podnikania malo aj v tomto roku Estónsko (2,4 %) a tretiu najnižšiu 
mieru  podnikania tiež Dánsko, avšak spolu s Luxemburskom  (2,7 %).  
 
2009 v porovnaní s 2008 
 
Ak porovnávame rok 2009 s rokom 2008, tak k zvýšeniu miery podnikania podnikateliek 
celkom (v p. b.) v roku 2009 oproti roku 2008 došlo v nasledovných  (13) členských štátoch 
EÚ: 
 

- v Dánsku, Fínsku, Maďarsku a Švédsku  - o 0,1 p. b., 
- v Belgicku, Litve, Lotyšsku a Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska – 

o 0,2 p. b., 
- v ČR, Holandsku  a na Malte - o 0,3 p. b., 
- na Cypre – o 0,4 p. b., 
- v SR  -  o 0,7 p. b. 

 
V 7 štátoch -  Estónsku, Francúzsku, Grécku, Luxembursku, Nemecku, Poľsku a Slovinsku 
nedošlo v roku 2009 oproti roku 2008 k zmene miery podnikania u podnikateliek celkom. 
 
Ak porovnávame rok 2009 s rokom 2008, tak k zníženiu miery podnikania podnikateliek  
celkom (v p. b.) v roku 2009 oproti roku 2008 došlo v nasledovných  (7) členských štátoch 
EÚ: 
 

- v Bulharsku a Rakúsku (-0,1 p. b.), 
- v Rumunsku (-0,2 p. b.), 
- v Írsku, Španielsku a Taliansku (-0,3 p. b.), 
- v Portugalsku (-0,8 p. b.). 

 
PODNIKATELIA SO ZAMESTNANCAMI 
 
MUŽI + ŽENY 
 
Miera podnikania/samozamestnania (z obyvateľstva 15+) podnikateľov so zamestnancami sa 
v jednotlivých členských štátoch EÚ v roku 2008 pohybovala v intervale od 0,7 % 
(Rumunsko) po 4,2 % (Grécko). V roku 2009 sa pohybovala v intervale od  0,7 % (Rumunsko)  
po 4,1 % (Grécko).    
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2008 
 
Najvyššia miera podnikania  podnikateľov so zamestnancami bola v roku 2008 v Grécku (4,2 
%). Druhú najvyššiu mieru podnikania mal Cyprus – spolu s Írskom (3,4 %) a tretiu najvyššiu 
mieru podnikania zas Portugalsko - spolu s Talianskom (3,2 %). 
 
Najnižšia miera podnikania podnikateľov so zamestnancami bola v roku 2008 v Rumunsku 
(len 0,7 %). Druhú najnižšiu mieru podnikania mala Litva (1,1 %) a tretiu najnižšiu mieru 
podnikania zas Luxembursko (1,3 %). Slovensko malo 4. najnižšiu mieru podnikania 
podnikateľov so zamestnancami – spolu so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie 
a Severného Írska - len 1,7 %. 
 
2009 
 
Najvyššia miera podnikania  podnikateľov so zamestnancami bola v roku v roku 2009 tiež 
v Grécku (4,1 %). Druhú najvyššiu mieru podnikania mal aj v tomto roku Cyprus (3,2 %) 
a tretiu najvyššiu mieru aj v tomto roku Írsko – spolu s Portugalskom a Talianskom (3,0 %).  
 
Najnižšia miera podnikania podnikateľov so zamestnancami bola aj v tomto roku v Rumunsku 
(len 0,7 %). Druhú najnižšiu mieru podnikania mala Litva (len 1,2 %) a tretiu najnižšiu mieru  
podnikania zas Luxembursko (len 1,5 %). Slovensko malo 6. najnižšiu mieru podnikania 
podnikateľov so zamestnancami – 1,8 % (5. Bulharsko, 4. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie 
a Severného Írska). 
 
2009 v porovnaní s 2008 
 
Ak porovnávame rok 2009 s rokom 2008, tak k zvýšeniu miery podnikania podnikateľov so 
zamestnancami (v p. b.) v roku 2009 oproti roku 2008 došlo v nasledovných  (7) členských 
štátoch EÚ: 
 

- v Belgicku, Fínsku, Litve, Poľsku, Slovensku a Slovinsku - o 0,1 p. b., 
- v Luxembursku – o 0,2 p. b. 

 
V 8 členských štátoch EÚ – v ČR, Estónsku, Holandsku, Lotyšsku, Maďarsku, Malte, 
Nemecku a Rumunsku nedošlo v roku 2009 oproti roku 2008 k zmene miery podnikania. 
 
Ak porovnávame rok 2009 s rokom 2008, tak k zníženiu miery podnikania podnikateľov so 
zamestnancami  (v p. b.) v roku 2009 oproti roku 2008 došlo v nasledovných  (12) členských 
štátoch EÚ: 
 

- v Dánsku, Francúzsku, Grécku, Rakúsku, Spojenom kráľovstve Veľkej Británie 
a Severného Írska a Švédsku   (-0,1 p. b.), 

- v Bulharsku, na Cypre, v Portugalsku, Španielsku a Taliansku  (-0,2 p. b.), 
- v Írsku (-0,4 p. b.). 

 
MUŽI 
 
Miera podnikania (samozamestnania) podnikateľov so zamestnancami – mužov sa 
v jednotlivých členských štátoch EÚ v roku 2008 pohybovala v intervale od 1,1 % 
(Rumunsko) po 6,9 % (Grécko). V roku 2009 sa pohybovala v intervale od  1,1 % (Rumunsko) 
po 6,7 % (Grécko).    
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2008 
 
Najvyššia miera podnikania  podnikateľov so zamestnancami – mužov bola v roku 2008 
v Grécku (6,9 %). Druhú najvyššiu mieru podnikania mal Cyprus (6,3 %) a tretiu najvyššiu 
mieru podnikania Írsko (5,6 %).  
 
Najnižšia miera podnikania podnikateľov so zamestnancami - mužov bola v roku 2008 
v Rumunsku (len 1,1). Druhú najnižšiu mieru podnikania mala Litva (1,9 %) a tretiu najnižšiu 
mieru podnikania zas Luxembursko (2,0 %). Slovensko malo štvrtú najnižšiu mieru 
podnikania podnikateľov so zamestnancami - mužov, a to spolu so Spojeným kráľovstvom 
Veľkej Británie a Severného Írska (2,7 %). 

 
2009 
 
Najvyššia miera podnikania podnikateľov so zamestnancami - mužov bola v roku 2009 tiež 
v Grécku (6,7 %). Druhú najvyššiu mieru podnikania mal aj v tomto roku Cyprus (5,7 %) 
a tretiu najvyššiu mieru malo aj v tomto roku Írsko  (4,9 %).  
 
Najnižšia miera podnikania podnikateľov so zamestnancami - mužov bola aj v roku 2009 
v Rumunsku (len 1,1 %). Druhú najnižšiu mieru podnikania mala aj v tomto roku Litva (1,9 
%) a tretiu najnižšiu mieru podnikania aj v tomto roku Luxembursko -  avšak spolu so 
Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (2,5 %). Slovensko malo 6. 
najnižšiu mieru podnikania -  spolu so Slovinskom, a to 2,8 %.  (5. Bulharsko).   
 
2009 v porovnaní s 2008 
 
Ak porovnávame rok 2009 s rokom 2008, tak k zvýšeniu miery podnikania podnikateľov so 
zamestnancami - mužov (v p. b.) v roku 2009 oproti roku 2008 došlo v nasledovných  (6) 
členských štátoch EÚ: 
 

- v Belgicku, Estónsku, Poľsku a Slovensku - o 0,1 p. b., 
- vo Fínsku – o 0,2 p. b., 
- v Luxembursku – o 0,5 p. b. 

 
V 8 členských štátoch EÚ – v ČR, Francúzsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Nemecku, 
Rumunsku a Slovinsku  nedošlo v roku 2009 oproti roku 2008 k zmene miery podnikania. 
 
Ak porovnávame rok 2009 s rokom 2008, tak k zníženiu miery podnikania podnikateľov so 
zamestnancami - mužov  (v p. b.) v roku 2009 oproti roku 2008 došlo v nasledovných  (13) 
členských štátoch EÚ: 
 

- v Holandsku, Malte, Portugalsku, Rakúsku (-0,1 p. b.), 
- v Bulharsku, Dánsku, Grécku, Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, 

Švédsku a Taliansku (-0,2 p. b.), 
- na Cypre a v Španielsku (-0,6 p. b.), 
- v  Írsku (-0,7 p. b.). 
    

ŽENY 
 
Miera podnikania (samozamestnania) podnikateliek so zamestnancami sa v jednotlivých 
členských štátoch EÚ v roku 2008 pohybovala v intervale od 0,3 % (Rumunsko) po 1,7 % 
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(Portugalsko). V roku 2009 sa pohybovala v intervale od 0,3 % (Rumunsko) po 1,6 % 
(Grécko). 
 
2008 
 
Najvyššia miera podnikania podnikateliek so zamestnancami bola v roku v roku 2008 
v Portugalsku (1,7 %). Druhú najvyššiu mieru podnikania malo Grécko (1,6 %) a tretiu 
najvyššiu mieru podnikania Španielsko (1,5 %). 
 
Najnižšia miera podnikania podnikateliek so zamestnancami bola v roku v roku 2008 v 
Rumunsku (len 0,3 %). Druhú najnižšiu mieru podnikania mala Malta (0,4 %) a tretiu 
najnižšiu mieru podnikania Litva (0,5 %). Slovensko malo 7. najnižšiu mieru podnikania 
podnikateliek so zamestnancami – spolu s Estónskom, a to 0,8 %  (6./5. Cyprus a Spojené 
kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, 4 Luxembursko).  
 
2009 
 
Najvyššia miera podnikania podnikateliek so zamestnancami bola v roku 2009 v Grécku (1,6 
%). Druhú najvyššiu mieru podnikania malo Španielsko – spolu s Portugalskom (1,5 %)  
a tretiu najvyššiu mieru Rakúsko – spolu s Talianskom  (1,3 %).  
 
Najnižšia miera podnikania podnikateliek so zamestnancami bola aj v roku 2009 tiež  v 
Rumunsku (len 0,3 %). Druhú najnižšiu mieru podnikania mala aj v tomto roku Malta (0,5 %) 
a tretiu najnižšiu mieru  podnikania aj v tomto roku Litva  (0,6 %). Slovensko  malo 5. 
najnižšiu mieru podnikania podnikateliek so zamestnancami - spolu s Estónskom, Lotyšskom 
a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, a to 0,8 % (4. Luxembursko).   
 
2009 v porovnaní s 2008 
 
Ak porovnávame rok 2009 s rokom 2008, tak k zvýšeniu miery podnikania podnikateliek so 
zamestnancami (v p. b.) v roku 2009 oproti roku 2008 došlo v nasledovných  (7) členských 
štátoch EÚ: 

 
- v Belgicku, Holandsku, Litve, Luxembursku, Malte a Spojenom kráľovstve Veľkej 

Británie a Severného Írska – o 0,1 p. b., 
-  na Cypre – o 0,2 p. b. 

 
V 13 štátoch – v ČR, Estónsku, Fínsku, Grécku, Írsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, 
Rumunsku, Slovenskej republike, Slovinsku, Španielsku a Švédsku nedošlo v roku 2009 oproti 
roku 2008 k zmene miery podnikania u podnikateliek so zamestnancami. 
 
Ak porovnávame rok 2009 s rokom 2008, tak k zníženiu miery podnikania podnikateliek  so 
zamestnancami (v p. b.) v roku 2009 oproti roku 2008 došlo v nasledovných  (7) členských 
štátoch EÚ: 

 
- v Bulharsku, Dánsku, Lotyšsku, Rakúsku a Taliansku  (-0,1 p. b.), 
- vo Francúzsku a Portugalsku  (-0,2 p. b.). 
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PODNIKATELIA BEZ ZAMESTNANCOV 
 
MUŽI + ŽENY 
 
Miera podnikania  (samozamestnania) podnikateľov bez zamestnancov (z obyvateľstva 15+) 
sa v jednotlivých členských štátoch EÚ v roku 2008 pohybovala v intervale od 2 % 
(Luxembursko) po 10,4 % (Grécko). V roku 2009 sa pohybovala v intervale od 2,2 % 
(Estónsko) po 10,4 % (Grécko).    
  
2008 
 
Najvyššia miera podnikania podnikateľov bez zamestnancov bola v roku 2008 v Grécku (10,4 
%). Druhú najvyššiu mieru podnikania malo Portugalsko (10,1 %) a tretiu najvyššiu mieru 
podnikania Rumunsko (10 %). Slovensko bolo na 12. mieste – 5,6 %, čo sa týka výšky  miery 
podnikania podnikateľov bez zamestnancov (11. Španielsko, 10. Holandsko, 9. Spojené 
kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, 8. Írsko, 7. ČR, 6. Poľsko, 5. Taliansko, 4. 
Cyprus).   
 
Najnižšia miera podnikania podnikateľov bez zamestnancov bola v roku 2008 v Luxembursku 
(len 2 %). Druhú najnižšiu mieru podnikania malo Estónsko (2,5 %) a tretiu najnižšiu mieru 
podnikania  Francúzsko (2,8 %).  
 
2009 
 
Najvyššia miera podnikania  podnikateľov bez zamestnancov bola v roku v roku 2009 tiež 
v Grécku (10,4 %). Druhú najvyššiu mieru podnikania malo aj v tomto roku Portugalsko, 
avšak aj spolu s Rumunskom  (9,8 %). Tretiu najvyššiu mieru  podnikania mal Cyprus a 
Taliansko  (7,5 %). Slovensko  bolo na 8. mieste – 6,3 % (7. ČR, 6. Poľsko).   
 
Najnižšia miera podnikania podnikateľov bez zamestnancov bola v roku 2009 v Estónsku (2,2 
%). Druhú najnižšiu mieru podnikania malo Luxembursko (2,9 %) a tretiu najnižšiu mieru  
podnikania  Dánsko, Francúzsko a Maďarsko (3 %).  
 
2009 v porovnaní s 2008 
 
Ak porovnávame rok 2009 s rokom 2008, tak k zvýšeniu miery podnikania podnikateľov bez 
zamestnancov (v p. b.) v roku 2009 oproti roku 2008 došlo v nasledovných  (11) členských 
štátoch EÚ: 
 

- v Belgicku, ČR , Fínsku, Malte, Nemecku a Spojenom kráľovstve Veľkej Británie 
a Severného Írska - o 0,1 p. b., 

- vo Francúzsku a Holandsku -  o 0,2 p. b., 
- v Slovinsku – o 0,3 p. b., 
- v SR -  o 0,7 p. b., 
- v Luxembursku – o 0,9 p. b. 

 
V 5 krajinách – v Bulharsku, Dánsku, Grécku, Poľsku a vo Švédsku nedošlo v roku 2009 
oproti roku 2008 k zmene miery podnikania. 
 
Ak porovnávame rok 2009 s rokom 2008, tak k zníženiu miery podnikania podnikateľov bez 
zamestnancov  (v p. b.) v roku 2009 oproti roku 2008 došlo v nasledovných  (11) členských 
štátoch EÚ: 
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- v Lotyšsku, Maďarsku a Rakúsku  (-0,1 p. b.), 
- v Rumunsku a Taliansku  (-0,2 p. b.), 
- na Cypre, v Estónsku, Litve a Portugalsku (-0,3 p. b.), 
- v Írsku (-0,4 p. b.), 
- v Španielsku (-0,7 p. b.). 

 
MUŽI 
 
Miera podnikania (samozamestnania) podnikateľov bez zamestnancov – mužov (z 
obyvateľstva 15 +) sa v jednotlivých členských štátoch EÚ v roku 2008 pohybovala 
v intervale od 2,1 % (Luxembursko) po 14,6 % (Grécko a Rumunsko). V roku 2009 sa 
pohybovala v intervale od  3 % (Estónsko) po 14,7 % (Grécko).    
 
2008 
 
Najvyššia miera podnikania podnikateľov bez zamestnancov – mužov bola v roku 2008 
v Grécku a Rumunsku (14,6 %). Druhú najvyššiu mieru podnikania malo Portugalsko (11,2 
%) a tretiu najvyššiu mieru podnikania Cyprus a Taliansko (11,1 %). Slovensko bolo na 10 
mieste - 8,7 % (9. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, 8. ČR  7. Poľsko, 6. 
Írsko).  
 
Najnižšia miera podnikania podnikateľov bez zamestnancov - mužov bola v roku 2008 
v Luxembursku (2,1 %). Druhú najnižšiu mieru podnikania malo Estónsko (3,5 %) a tretiu 
najnižšiu mieru podnikania Francúzsko (3,9 %).  
 
2009 
 
Najvyššia miera podnikania  podnikateľov bez zamestnancov  - mužov bola v roku 2009 tiež 
v Grécku (14,7 %). Druhú najvyššiu mieru podnikania malo v tomto roku Rumunsko (14,5 
%) a tretiu najvyššiu mieru Portugalsko (11 %). Slovensko  bolo na 9. mieste - 9,4 % (8. ČR, 
7. Poľsko, 6. Írsko, 5. Cyprus, 4. Taliansko).   
 
Najnižšia miera podnikania podnikateľov bez zamestnancov - mužov bola v roku 2009 
v  Estónsku (3 %). Druhú najnižšiu mieru podnikania malo Luxembursko (3,7 %) a tretiu 
najnižšiu mieru  podnikania  Lotyšsko (3,8 %).  
 
2009 v porovnaní s 2008 
 
Ak porovnávame rok 2009 s rokom 2008, tak k zvýšeniu miery podnikania podnikateľov bez 
zamestnancov - mužov (v p. b.) v roku 2009 oproti roku 2008 došlo v nasledovných  (7) 
členských štátoch EÚ: 
 

- v Grécku a Nemecku – o 0,1 p. b., 
- v Holandsku – o 0,2 p. b., 
- vo Francúzsku – o 0,4 p. b., 
- v SR a Slovinsku -  o 0,7 p. b., 
- v Luxembursku – o 1,6 p. b. 

 
V 8 členských štátoch EÚ -  v Belgicku, Bulharsku, ČR, Dánsku, Fínsku, Malte, Poľsku a 
Švédsku  nedošlo v roku 2009 oproti roku 2008 k zmene miery podnikania. 
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Ak porovnávame rok 2009 s rokom 2008, tak k zníženiu miery podnikania podnikateľov bez 
zamestnancov - mužov  (v p. b.) v roku 2009 oproti roku 2008 došlo v nasledovných  (12) 
členských štátoch EÚ: 

 
- v Rakúsku, Rumunsku a Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (-0,1 

p. b.), 
- v Portugalsku (-0,2 p. b.), 
- v Maďarsku a Taliansku (-0,3 p. b.), 
- v Lotyšsku (-0,4 p. b.), 
- v Estónsku (-0,5 p. b.), 
- v Írsku (-0,6 p. b.), 
- na Cypre (-0,7 p. b.), 
- v Litve (-0,8 p. b.), 
- v Španielsku (-1,0 p. b.).  

 
ŽENY 
 
Miera podnikania  (samozamestnania) podnikateliek bez zamestnancov (z obyvateľstva 15+) 
sa v jednotlivých členských štátoch EÚ v roku 2008 pohybovala v intervale od 1,5 % (Malta) 
po 9,2 % (Portugalsko). V roku 2009 sa pohybovala v intervale od  1,6 % (Estónsko) po 8,6 
% (Portugalsko). 
 
2008 
 
Najvyššia miera podnikania  podnikateliek bez zamestnancov bola v roku 2008 v Portugalsku 
(9,2 %). Druhú najvyššiu mieru podnikania malo Grécko (6,4 %) a tretiu najvyššiu mieru 
podnikania malo Rumunsko (5,7 %). Slovensko bolo na 16 mieste – 2,7 % (15./14./13. 
Belgicko, Bulharsko a Litva, 12. Rakúsko, 11. Fínsko, 10. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie 
a Severného Írska, 9./8. ČR a Španielsko, 7.  Holandsko, 6./5. Cyprus a Taliansko, 4. Poľsko).  
 
Najnižšia miera podnikania podnikateliek bez zamestnancov bola v roku 2008 na Malte (1,5 
%). Druhú najnižšiu mieru podnikania malo Estónsko (1,6 %) a tretiu najnižšiu mieru 
podnikania zas Dánsko (1,7 %).  
 
2009 
 
Najvyššia miera podnikania podnikateliek bez zamestnancov bola v roku 2009 tiež 
v Portugalsku  (8,6 %). Druhú najvyššiu mieru podnikania malo aj v  tomto roku Grécko (6,4 
%) a tretiu najvyššiu mieru  malo aj v tomto roku Rumunsko (5,5 %). Slovensko  bolo na 11. 
mieste – 3,4 % (10./9. Fínsko a  Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, 8. ČR, 
7. Taliansko, 6.  Holandsko, 5. Cyprus, 4. Poľsko).   
 
Najnižšia miera podnikania podnikateliek bez zamestnancov bola v roku 2009 v  Estónsku 
(1,6 %). Druhú najnižšiu mieru podnikania mala Malta (1,7 %) a tretiu najnižšiu mieru  
podnikania  aj v tomto roku Dánsko (1,8 %).  
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2009 v porovnaní s 2008 
 
K zvýšeniu miery podnikania podnikateliek bez zamestnancov (v p. b.) v roku 2009 oproti 
roku 2008 došlo v nasledovných  (16) členských štátoch EÚ: 

 
- v Belgicku, Dánsku, Francúzsku, Litve, Luxembursku, Maďarsku, Nemecku, Spojenom 

kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska  a Švédsku  - o 0,1 p. b., 
- na Cypre, vo Fínsku, Holandsku a na Malte – o 0,2 p. b., 
- v ČR a Lotyšsku - o 0,3 p. b., 
- v SR  -  o 0,7 p. b. 

 
V 5 členských štátoch EÚ -  v Bulharsku, Estónsku, Grécku, Rakúsku a Slovinsku nedošlo 
v roku 2009 oproti roku 2008 k zmene miery podnikania u podnikateliek bez zamestnancov. 
 
K zníženiu miery podnikania podnikateliek bez zamestnancov (v p. b.) v roku 2009 oproti 
roku 2008 došlo v nasledovných  (6) členských štátoch EÚ: 

 
- v Poľsku, (-0,1 p. b.), 
- v Írsku, Rumunsku a Taliansku  (-0,2 p. b.), 
- v Španielsku (-0,3 p. b.), 
- v Portugalsku (-0,6 p. b.). 
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Tabuľka č. 55    
 

Miera podnikania/samozamestnania (z obyvateľstva 15+) 54 podnikateľov celkom 55 (15 +)  v % 
v členských štátoch EÚ v rokoch 2000, 2008  a 2009 - podľa pohlavia 

 

 
Čl. štát 

 

 
2000 

 
2008 2009 

 
Spolu 

 
Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 

1. BEL 6,8 10,0 3,8 6,5 9,4 3,7 6,7 9,6 3,9 
2. BUL 6,1 8,5 3,9 5,8 8,0 3,8 5,7 7,8 3,7 
3. CYP 12,1 20,4 4,5 11,2 17,5 5,3 10,8 16,1 5,7 
4. ČR 7,9 12,0 4,1 8,7 13,1 4,5 8,9 13,2 4,8 
5. DAN 5,1 8,1 2,2 5,4 8,4 2,6 5,4 8,2 2,7 
6. EST 4,0 5,4 2,9 4,4 6,8 2,4 4,2 6,3 2,4 
7. FIN 7,2 10,4 4,2 7,1 10,0 4,4 7,3 10,1 4,5 
8. FRA 5,1 7,8 2,6 5,2 7,6 3,0 5,3 7,9 3,0 
9. GRE 15,0 23,2 7,3 14,6 21,5 8,0 14,5 21,4 8,0 
10. HOL 6,4 8,8 4,1 8,2 11,1 5,4 8,4 11,3 5,7 
11. ÍRS 10,1 17,1 3,2 10 16,6 3,5 9,1 15,2 3,2 
12. LIT 8,4 11,0 6,2 5,4 7,8 3,3 5,1 7,0 3,5 
13. LOT 5,2 7,0 3,7 5,1 7,3 3,2 5,0 6,9 3,4 
14. LUX 4,6 6,9 2,4 3,3 4,0 2,7 4,4 6,2 2,7 
15. MAĎ 6,7 10,1 3,7 5,5 8,1 3,2 5,4 7,9 3,3 
16. MLT 5,6 9,8 1,5 6,2 10,6 1,9 6,3 10,4 2,2 
17. NEM 5,3 8,0 2,9 5,9 8,3 3,6 6,0 8,5 3,6 
18. POL 10,7 14,2 7,5 9,5 13,1 6,2 9,5 13,1 6,2 
19. PTG 13,8 17,4 10,5 13,3 16,0 10,9 12,8 15,7 10,1 
20. RAK 6,0 8,3 4,0 6,7 9,0 4,5 6,6 8,8 4,4 
21. RUM 15,2 21,4 9,5 10,7 15,7 6,0 10,5 15,6 5,8 
22. SR 3,8 5,9 1,8 7,3 11,5 3,5 8,0 12,2 4,2 
23. SLO 6,0 9,1 3,1 5,6 8,4 3,0 6,0 9,1 3,0 
24. SpK 6,9 10,4 3,7 7,7 11,5 4,1 7,7 11,3 4,3 
25. ŠPA 8,2 12,4 4,2 8,7 12,4 5,1 7,8 10,8 4,8 
26. ŠVE               6,1 9,2 3,0 6,8 9,9 3,6 6,8 9,8 3,7 
27. TAL            10,4 16,4 4,9 10,9 16,2 5,9 10,5 15,7 5,6 
 
EÚ spolu        
 

7,9 11,7 4,4 8,0 11,5 4,7 7,9 11,3 4,6 

 
Zdroj: Vypočítané (Barošová) z údajov z databázy  Eurostatu (ŠÚ EÚ), 2010 (z VZPS, 2000 - 2 Q,  
           2008 a 2009  – ročné priemery).   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
54  Miera podnikania/samozamestnania podnikateľov celkom z obyvateľstva (15+) =  (podnikatelia celkom 15+ /  
     obyvateľstvo 15+)  x 100. 
55 Podnikatelia celkom =  PsoZ + PbezZ. 
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Tabuľka č. 56   
 

Miera podnikania/samozamestnania (z obyvateľstva 15+) 56 podnikateľov so zamestnancami (15 +) 
v % v členských štátoch EÚ v rokoch 2000, 2008  a 2009  - podľa pohlavia 

 

 
Čl. štát 

 

 
2000 

 
2008 2009 

 
Spolu 

 
Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 

1. BEL 2,2 3,6 0,9 2,1 3,4 0,9 2,2 3,5 1,0 
2. BUL 1,0 1,5 0,5 1,9 2,8 1,0 1,7 2,6 0,9 
3. CYP 3,5 6,6 0,7 3,4 6,3 0,7 3,2 5,7 0,9 
4. ČR 2,3 3,7 1,0 2,0 3,2 0,9 2,0 3,2 0,9 
5. DAN 2,6 4,5 0,8 2,5 4,1 1,0 2,4 3,9 0,9 
6. EST 1,5 2,3 0,9 1,9 3,2 0,8 1,9 3,3 0,8 
7. FIN 2,4 3,8 1,2 2,2 3,4 1,0 2,3 3,6 1,0 
8. FRA 2,2 3,6 0,9 2,4 3,7 1,2 2,3 3,7 1,0 
9. GRE 3,7 6,3 1,3 4,2 6,9 1,6 4,1 6,7 1,6 
10. HOL 2,0 3,1 0,9 2,4 3,9 1,0 2,4 3,8 1,1 
11. ÍRS 3,4 5,6 1,2 3,4 5,6 1,2 3,0 4,9 1,2 
12. LIT 0,9 1,3 0,5 1,1 1,9 0,5 1,2 1,9 0,6 
13. LOT 2,0 3,2 1,0 1,9 3,1 0,9 1,9 3,1 0,8 
14. LUX 3,1 4,9 1,5 1,3 2,0 0,6 1,5 2,5 0,7 
15. MAĎ 2,3 3,7 1,2 2,4 3,7 1,2 2,4 3,7 1,2 
16. MLT 1,8 3,2 0,5 2,0 3,7 0,4 2,0 3,6 0,5 
17. NEM 2,7 4,3 1,2 2,6 4,1 1,2 2,6 4,1 1,2 
18. POL 1,9 2,7 1,1 2,0 3,0 1,2 2,1 3,1 1,2 
19. PTG 3,6 5,7 1,7 3,2 4,8 1,7 3,0 4,7 1,5 
20. RAK 2,8 4,3 1,5 2,8 4,3 1,4 2,7 4,2 1,3 
21. RUM 0,6 1,0 0,3 0,7 1,1 0,3 0,7 1,1 0,3 
22. SR 1,2 1,8 0,7 1,7 2,7 0,8 1,8 2,8 0,8 
23. SLO 2,0 3,1 0,9 1,8 2,8 0,9 1,9 2,8 0,9 
24. SpK 1,9 3,0 0,9 1,7 2,7 0,7 1,6 2,5 0,8 
25. ŠPA 2,6 4,1 1,1 3,0 4,6 1,5 2,8 4,0 1,5 
26. ŠVE               2,3 3,6 1,0 2,5 4,0 1,0 2,4 3,8 1,0 
27. TAL            5,5 8,7 2,5 3,2 5,1 1,4 3,0 4,9 1,3 
 
EÚ spolu        
 

2,6 4,2 1,2 2,4 3,8 1,1 2,4 3,7 1,1 

 
Zdroj: Vypočítané (Barošová) z údajov z databázy  Eurostatu (ŠÚ EÚ), 2010  (z VZPS, 2000 - 2 Q,  
           2008 a 2009 – ročné priemery).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56  Miera podnikania/samozamestnania PsoZ z obyvateľstva (15+) =  (PsoZ 15+ / obyvateľstvo 15+)  x 100. 
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Tabuľka č. 57  
 

Miera podnikania/samozamestnania (z obyvateľstva 15+) 57 podnikateľov bez zamestnancov  (15 +) 
v % v členských štátoch EÚ rokoch 2000, 2008  a 2009 - podľa pohlavia 

 

 
Čl. štát 

 

 
2000 

 
2008 2009 

 
Spolu 

 
Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 

1. BEL 4,6 6,4 2,9 4,4 6,1 2,8 4,5 6,1 2,9 
2. BUL 5,2 7,0 3,5 3,9 5,2 2,8 3,9 5,2 2,8 
3. CYP 8,6 13,8 3,8 7,8 11,1 4,6 7,5 10,4 4,8 
4. ČR 5,6 8,4 3,1 6,7 9,9 3,6 6,8 9,9 3,9 
5. DAN 2,5 3,6 1,4 3,0 4,3 1,7 3,0 4,3 1,8 
6. EST 2,5 3,1 2,0 2,5 3,5 1,6 2,2 3,0 1,6 
7. FIN 4,8 6,6 3,1 4,9 6,6 3,3 5,0 6,6 3,5 
8. FRA 2,9 4,3 1,7 2,8 3,9 1,8 3,0 4,3 1,9 
9. GRE 11,3 16,9 6,0 10,4 14,6 6,4 10,4 14,7 6,4 
10. HOL 4,4 5,6 3,2 5,8 7,3 4,4 6,0 7,5 4,6 
11. ÍRS 6,7 11,5 2,0 6,5 10,9 2,2 6,1 10,3 2,0 
12. LIT 7,6 9,7 5,7 4,2 5,9 2,8 3,9 5,1 2,9 
13. LOT 3,2 3,9 2,7 3,2 4,2 2,3 3,1 3,8 2,6 
14. LUX 1,5 2,1 0,9 2,0 2,1 2,0 2,9 3,7 2,1 
15. MAĎ 4,4 6,5 2,6 3,1 4,4 2,0 3,0 4,1 2,1 
16. MLT 3,8 6,6 1,0 4,2 6,9 1,5 4,3 6,9 1,7 
17. NEM 2,7 3,7 1,7 3,3 4,3 2,3 3,4 4,4 2,4 
18. POL 8,9 11,5 6,4 7,4 10,0 5,1 7,4 10,0 5,0 
19. PTG 10,2 11,7 8,8 10,1 11,2 9,2 9,8 11,0 8,6 
20. RAK 3,2 4,1 2,5 3,9 4,7 3,1 3,8 4,6 3,1 
21. RUM 14,6 20,4 9,2 10,0 14,6 5,7 9,8 14,5 5,5 
22. SR 2,5 4,1 1,1 5,6 8,7 2,7 6,3 9,4 3,4 
23. SLO 4,0 6,0 2,2 3,8 5,6 2,1 4,1 6,3 2,1 
24. SpK 5,1 7,4 2,9 6,0 8,8 3,4 6,1 8,7 3,5 
25. ŠPA 5,6 8,3 3,1 5,7 7,8 3,6 5,0 6,8 3,3 
26. ŠVE               3,8 5,6 2,0 4,3 5,9 2,6 4,3 5,9 2,7 
27. TAL            4,9 7,7 2,4 7,7 11,1 4,6 7,5 10,8 4,4 
 
EÚ spolu        
 

5,3 7,5 3,2 5,5 7,7 3,5 5,5 7,6 3,5 

 
Zdroj: Vypočítané (Barošová) z údajov z databázy  Eurostatu (ŠÚ EÚ), 2010  (z VZPS, 2000 - 2 Q,  
            2008 a 2009  – ročné priemery).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57  Miera podnikania/samozamestnania  PbezZ z obyvateľstva 15+ =  (PbezZ 15+ / obyvateľstvo 15+)  x 100. 
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2. VÝSLEDKY TERÉNNEHO PRIESKUMU O PODNIKANÍ 
v  EÚ a v SR z decembra 2009 

 

 
Potreba podporiť (stimulovať) podnikanie predstavuje jeden z hlavných problémov, ktorým 
čelia členské štáty EÚ. Podpora podnikania bola aj jedným z cieľov stanovených Európskou 
radou na  jej marcovom  zasadnutí v Lisabone v roku 2000.  
 
Vydaním Zelenej knihy (Green Paper) o "Podnikaní v Európe" ("Entrepreneurship in 
Europe")58 v roku 2003 zahájila Európska komisia (EK) verejnú diskusiu o podnikaní. Zelená 
kniha o  podnikaní v Európe sa zamerala najmä na tieto dve otázky:  
 
- Prečo si len nízky počet Európanov založilo podnikanie ? 
- Prečo len  nízkemu počtu  Európanov rastie (rozširuje sa, expanduje) podnikanie ? 
 
V tejto súvislosti, logicky, vyvstáva otázka: Prečo EK venuje zvýšenú pozornosť práve 
podnikaniu ?! Odpoveď znie: EK sa problému podnikania venuje najmä preto, lebo rozvoj 
podnikania považuje za významný ekonomický a sociálny prínos. Podľa EK, podnikanie je 
nielen hnacím motorom pre tvorbu pracovných miest, konkurencieschopnosť a hospodársky 
rast, ale aj príspevkom k osobnému naplneniu aktérov podnikania, ako aj  príspevkom k 
dosiahnutiu cieľov v sociálnej oblasti. 
 
EK zistila, že pri rozhodovaní o začatí podnikania zohrávajú svoju úlohu viaceré faktory, ako 
napríklad, existencia vhodnej príležitosti alebo trhu (dopytu), existujúca administratívna 
náročnosť, finančné bariéry alebo potreba osvojenia si nových zručností. To bol aj dôvod, 
prečo EÚ dospela k záveru, že je jej povinnosťou podporovať podnikateľské iniciatívy a 
neblokovať rastúci potenciál svojich podnikateľov (firiem) a občanov. 
 
EK, resp. jej Generálne riaditeľstvo pre "Podnikanie a priemysel", v posledných 10 rokoch 
sústredilo svoju pozornosť na skúmanie rozvoja podnikania v členských štátoch EÚ.  Formou 
realizovaných terénnych prieskumov porovnávalo názory v Európe s názormi  
mimoeurópskych štátov, najmä s názormi v USA. V poslednom prieskume - Bleskovom 
Eurobarometri č. 283 59 z roku a 2009 "Podnikanie v EÚ a mimo nej" 60 – boli preto pre 
potreby takéhoto porovnávania pridané aj názory respondentov (obyvateľov) niektorých 
ázijských krajín.  
 
Posledný terénny prieskum (prieskum verejnej mienky) EK, o ktorom sme sa už zmienili vyššie 
a z ktorého časť výsledkov prezentujeme v tejto štúdii, sa realizoval v decembri 200961 
a januári 2010.62 Na otázky prieskumu odpovedalo viac  ako 26 000 náhodne vybraných 
respondentov vo veku 15 a viac rokov, a to z 36 štátov (27 členských štátov EÚ, Chorvátsko, 
Turecko, Island, Nórsko, Švajčiarsko, USA, Čína, Japonsko a Južná Kórea). Prieskum sa 
realizoval najmä prostredníctvom rozhovorov (interview) - cez pevnú telefónnu linku. Na 

                                                 
58 Viac o Zelenej knihe o podnikaní v Európe  pozri webovú stránku http://www.euractiv.sk/podnikanie-v-
eu/zoznam_liniek/podnikatelske-prostredie-v-eu 
59 Flash Eurobarometer No 283.  
60 "Entrepreneurship in the  EU and beyond" 
61 V jednotlivých štátoch EÚ-27 sa prieskum realizoval v období od 11.12.2009 – 15.12.2009.  
62 Bleskový Eurobarometer o podnikaní sa realizoval aj v rokoch 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 a 2007.  
Slovensko bolo predmetom prieskumu až od roku 2004.  
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korekciu výberových odchýlok sa použila post-stratifikačná metóda váženia výsledkov, 
založená na dôležitých sociodemografických premenených. 63 
 
Bleskový Eurobarometer č. 283 "Podnikanie v EÚ a mimo nej" sa venoval takým otázkam ako 
je rozvoj podnikania, zdroj stimulácie podnikateľského myslenia; zameral sa tiež na hľadanie 
možných príčin (faktorov), ktoré prispievajú k rozhodnutiu ľudí stať sa podnikateľmi a 
podnikateľkami. Poskytuje tiež údaje o stanoviskách (názoroch) verejnosti na také otázky ako 
je podnikanie, podnikateľské vzdelanie (výchova k podnikaniu), preberanie rizika, začatie 
podnikania, prekážky v podnikaní a podnikateľské neúspechy (krach podnikania). Vyššie 
uvedenú publikáciu o Bleskovom Eurobarometri  č. 283 (sekundárnu analýzu) spracoval na 
základe požiadavky EK 64 Gallupov ústav, Maďarsko.  
 
Vzhľadom na to, že táto štúdia sa venuje predovšetkým rodovým aspektom podnikania, 
budeme v tejto časti prednostne prezentovať tie výstupy  prieskumu, v ktorých sa rešpektuje 
rodový prístup – rodové členenie výsledkov prieskumu. Z uvedených dôvodov budú preto v 
tejto časti prezentované najmä výsledky prieskumu za EÚ (EÚ-27), ktoré sú v Bleskovom 
Eurobarometri č. 283 uvádzané aj v rodovom členení. Prezentujeme tu však aj výsledky 
prieskumu za SR, a to aj  napriek tomu, že nie  sú uvádzané v rodovom členení. 65  

 
 

Na záver tejto časti je potrebné uviesť, že informácie uvedené v tejto časti štúdie nie sú 
„kópiou“ publikácie (analytickej správy) o Bleskovom Eurobarometri č. 283. Z publikácie 
o Bleskovom Eurobarometri sú prebrané len niektoré výsledky prieskumu, nie analýza 
výsledkov prieskumu. Publikácia o Bleskovom Eurobarometri č. 283, napokon, neobsahuje 
ani jednu z tabuliek, ktoré sú prezentované v tejto časti prieskumu (výnimku tvoria tabuľky 
v prílohe, ktoré prezentujú informácie o metodike prieskumu). To znamená, že konštrukcia 
(forma) tabuliek, ako aj analýza údajov uvedených v tabuľkách (výsledkov prieskumu za SR 
a EÚ-27), komentáre  k jednotlivým častiam, grafy a pod.  spracovala autorka tejto štúdie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
63 Viac o metodológii prieskumu je uvedené v prílohe správy  o výsledkoch Bleskového Eurobarometra č. 283. 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/eurobarometer/index_en. 
64 Tento prieskum sa teda realizoval na základe požiadavky EK - Generálneho riaditeľstva pre podnikanie 
a priemysel  a bol koordinovaný Generálnym riaditeľstvom EK pre komunikáciu.  
65 V rodovom členení nie sú uvádzané aj výsledky prieskumu za ostatné členské štáty EÚ, ako aj za ďalšie štáty 
zúčastnené na prieskume.  
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2.1. Podnikateľ verzus zamestnanec 
 
V tejto časti štúdie prezentujeme výsledky prieskumu, ktorý sa týkal zistenia uprednostnenia 
(preferencie) formy právneho statusu (postavenia) oblasti zamestnanosti, a to zo strany 
respondentov SR a EÚ-27  (v súčasnej ekonomickej klíme), t. j. či by volili byť skôr 
zamestnancami alebo skôr samozamestnanými (podnikateľmi so zamestnancami alebo bez), a 
to v prípade, že by boli postavení pred takéto rozhodnutie. Ich odpovede uvádzame v  
nasledujúcej časti (v tabuľke č. 58). Dôvody preferencie zamestnaneckého statusu uvádzame 
v časti 2.1.2.1. (v tabuľke č. 59). Dôvody výberu podnikateľského statusu uvádzame v časti 
2.1.2.2 (v tabuľke č. 60). 66  

 
2.1.1.  Výber právneho statusu –  podnikateľ/-ka alebo zamestnanec/zamestnankyňa 67 
 
Tabuľka č. 58 

 
Ak by ste mali možnosť výberu - stať sa podnikateľom/podnikateľkou alebo byť 

zamestnancom/zamestnankyňou -  ktorú možnosť by ste si vybrali ?  
 

 
Odpovede/počet odpovedajúcich v % *: 

 
SR 

 
EÚ – 27 

 
 

EÚ-27 
spolu 

 

Muži Ženy 

Chcel/-a by som byť zamestnancom/zamestnankyňou. 64,8 49,1 43,4 54,4 
Chcel/-a by som byť podnikateľom/podnikateľkou. 25,6 45,1 51,3 39,3 
Nevybral/-a by som si ani jednu z nich. 4,2 3,2 2,9 3,5 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 5,4 2,6 2,5 2,7 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

512 19 635 9 493 10 142 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report. 
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o % z celkového počtu respondentov (z tých, ktorí si túto alternatívu vybrali). 

 
Tabuľka č. 58 je dôkazom toho, že len 25,6 % respondentov zo SR by si, ak by takú 
možnosť mali, vybralo podnikateľský status. Väčšina respondentov zo SR by teda 
uprednostnila skôr zamestnanecký status (64,8 %). Aj v tomto prípade bola na tom EÚ-27  
podstatne odlišne ako SR. V  prípade  EÚ-27 sa až 45,1 % respondentov vyjadrilo, že by sa 
rozhodlo pre podnikateľský status (o 19,5 p. b. viac ako SR) a 49,1 % pre zamestnanecký 
status (o 15,7 p. b. menej ako SR).   

 
Čo sa týka porovnania  výberu právneho statusu  u mužov a žien – respondentov EÚ-27, tak 
viac ako 50 % žien (54,4 %) preferovalo zamestnanecký status. U mužov to bolo naopak – 
viac ako 50 % z nich (51,3 %) preferovalo podnikateľský status.        
                                                 
66 O výhodách a nevýhodách podnikania pozri tiež na webovej stránke http://www.zivnostnik.sk/node/249 
67 Výber právneho statusu v jednotlivých súčasných členských štátoch EÚ (EÚ-27) je prezentovaný v prílohe č. 7 
– v  grafoch  č. 2 a 3. 
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2.1.2.  Dôvody preferencie výberu príslušného právneho statusu 
 
2.1.2.1.  Dôvody preferencie zamestnaneckého statusu 

 
Na nižšie uvedenú otázku odpovedali tí respondenti, ktorí by, ak by takú možnosť mali, 
uprednostnili zamestnanecký status.   
 
Tabuľka č. 59 

 
Z akých dôvodov preferujete právny status zamestnanca/zamestnankyne pred 

právnym statusom podnikateľa/podnikateľky ?   
 

(Otázka sa týka tých, ktorí si vybrali ako alternatívu – stať sa zamestnancom/zamestnankyňou.) 
 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Pravidelný, fixný príjem (verzus nepravidelný, premenlivý 
príjem). 63,0 40,2 41,0 39,6 

Stabilita zamestnania. 48,1 35,1 35,7 34,7 
Pevne stanovený pracovný čas. 30,0 16,1 15,7 16,5 
Ochrana v podobe sociálneho zabezpečenia a/alebo poistenia.  16,1 13,2 13,7 12,8 
Nedostatok  podnikateľských nápadov.  5,9 3,6 3,5 3,7 
Nedostatok finančných prostriedkov na podnikanie. 14,1 7,7 8,5 7,1 
Nedostatočné  podnikateľských zručnosti. 10,6 5,5 4,7 6,1 
Závažnosť rozhodnutia – ťažko zvrátiť rozhodnutie v prípade 
podnikania. 1,9 6,5 7,0 6,1 

Strach z byrokracie, z problémov s verejnými orgánmi.   11,1 5,3 5,5 5,2 
Obavy z právnych a sociálnych dôsledkov v prípade zlyhania 
(úpadku). 4,3 6,3 5,4 7,0 

Iné. 3,1 22,8 22,2 23,3 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 0,1 2,7 2,5 2,9 
 
Celkový počet respondentov   
 

332 9 638 4 117 5 521 

  
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                             (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
 
Občania (respondenti) EÚ-27, vrátane občanov SR, ktorí by uprednostnili zamestnanecký 
status sa tak pravdepodobne rozhodli preto, lebo zamestnanecký status považovali za istejšiu 
a bezpečnejšiu formu zamestnanosti ako podnikanie (samozamestnanie).   
 
V prípade Slovenska najviac respondentov  (až 63 %) uvádzalo ako hlavnú príčinu  výberu 
zamestnaneckého statusu "pravidelný a fixný príjem", čo je o 22,8 p. b. viac ako 
u respondentov EÚ-27, ktorí to tiež uvádzali ako hlavnú príčinu výberu tohto statusu 
zamestnania (40,2 %). 
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Druhou najčastejšie uvádzanou príčinou bola u respondentov SR (aj EÚ-27)  respondentov  
"stabilita zamestnania" – 48,1 % z nich, čo je o 13 p. b. viac ako u respondentov  EÚ-27 (35,1 
%). 

 
Treťou najviac uvádzanou príčinou u slovenských respondentov bol "pevne stanovený 
pracovný čas" – 30 % z nich, čo je  takmer o 14  p. b. viac ako u respondentov  EÚ-27.  

 
Na 4. miesto sa, čo sa týka početnosti  respondentov, ktorí preferovali  zamestnanecký status, 
dostala "ochrana v podobe sociálneho zabezpečenia a/alebo poistenia" – 16,1 % respondentov 
zo SR, čo je len o približne 3 p. b. viac ako u respondentov EÚ-27. 

 
Ďalšie dôvody výberu zamestnaneckého statusu možno zaradiť medzi faktory (riziká, 
predpoklady), ktoré sa spájajú s výkonom podnikateľskej činnosti (samozamestnania). V 
prípade Slovenska však ani jeden z týchto dôvodov neprekročil hranicu 14,1 % z celkového 
počtu slovenských respondentov.  

 
Najpočetnejším z dôvodov súvisiacich s výkonom podnikateľskej činnosti u respondentov zo 
SR bol "nedostatok finančných prostriedkov na podnikanie" – 14,1 % z nich, čo je takmer 
dvojnásobok  relatívnej početnosti  respondentov EÚ-27 (7,7 %).  

 
Druhý najpočetnejší dôvod tohto typu u slovenských respondentov bol "strach z byrokracie, z 
problémov s verejnými orgánmi" – 11,1 %  z nich, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s 
respondentmi EÚ-27 (5,3 %).  

 
Treťou najpočetnejšou príčinou odmietania podnikateľského statusu, respektíve výberu 
zamestnaneckého statusu u respondentov SR boli "nedostatočné podnikateľské zručnosti" – 
10,6 %, čo je necelý dvojnásobok ako tu bolo v  respondentov  EÚ-27 (5,5 %). 

  
Štvrtou najpočetnejšie uvádzanou príčinou tohto typu u slovenských respondentov bol 
"nedostatok podnikateľských nápadov“ -  5,9 %, čo je len o 2,3 p. b. viac ako u respondentov 
(občanov) EÚ-27 (3,6 %).  

 
Zaujímavé je porovnanie SR a EÚ-27 v prípade  posledných dvoch dôvodov tohto typu. Tieto 
sa týkajú zodpovednosti a možných nepriaznivých dôsledkov vyplývajúcich z  výkonu 
podnikateľskej činnosti. "Obavy z právnych a sociálnych dôsledkov v prípade 
zlyhania/úpadku" vyjadrilo ako dôvod odmietnutia podnikateľského statusu (výberu 
zamestnaneckého statusu) len 4,3 % respondentov zo Slovenska, čo je o 2  p. b.  menej ako u 
respondentov EÚ-27. Ako ďalšiu príčinu odmietania podnikateľského statusu, resp. 
uprednostňovania zamestnaneckého statusu uvádzali respondenti zo SR "závažnosť 
rozhodnutia – ťažko zvrátiteľné rozhodnutie v prípade podnikania" – len 1,9 %, čo je takmer 
o 5 p. b. menej (4,6 p. b.) ako v prípade respondentov EÚ-27 (6,5 %).  

 
Iné dôvody preferencie zamestnaneckého statusu uvádzalo v prípade SR len 3,1 % 
respondentov, avšak v prípade EÚ-27 (3. najčastejší dôvod) to bolo až 23 %  respondentov  
(menej povinnosti, menšie riziko, menší stres ako v prípade podnikania a pod.).  

 
Čo sa týka porovnaní odpovedí  žien a mužov  EÚ-27, tak tieto rozdiely neprekročili 
hranicu 1,6 p. b., aj keď treba brať do úvahy fakt, že tieto percentá boli vypočítané z 
odlišného počtu respondentov/respondentiek, ktorí sa rozhodli pre výber zamestnaneckého 
statusu -  u žien tak tomu bolo v prípade 5 521 respondentiek a u mužov v prípade 4 117 
respondentov, čo je o 1 404 respondentov menej ako tomu bolo u žien. Uvedené fakty 
dokazujú, že viac žien ako mužov EÚ-27  by sa rozhodlo pre zamestnanecký status.  
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2.1.2.2. Dôvody preferencie podnikateľského statusu 
 
Na nižšie uvedenú otázku odpovedali tí respondenti, ktorí by, ak by takú možnosť mali, 
uprednostnili podnikateľský status (samozamestnanie).   
                
Tabuľka č. 60 

 
Z akých dôvodov preferujete právny status podnikateľa/podnikateľky pred právnym  

statusom zamestnanca/zamestnankyne ?   
 

(Otázka sa týka tých, ktorí si vybrali ako alternatívu -  stať sa podnikateľom/podnikateľkou.) 
 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 

Spolu Muži 
 

Ženy 
 

Osobná nezávislosť/sebarealizácia/zaujímavé úlohy. 72,9 68,0 67,3 68,8 
Realizácia podnikateľských nápadov (príležitosť pre 
realizáciu podnikateľských nápadov). 17,2 9,2 9,7 8,7 

Lepšia príjmová perspektíva.  46,1 20,2 22,6 17,2 
Sloboda výberu miesta a času výkonu práce. 38,7 34,9 35,2 34,6 
Nedostatok zaujímavých zamestnaneckých  príležitostí.  1,4 2,0 1,6 2,4 
Členovia rodiny/priatelia sú podnikateľmi. 4,9 2,2 2,2 2,1 
Priaznivá ekonomická klíma.  6,2 2,7 2,6 2,9 
Vyhnúť sa neistote spojenej so zamestnaním.   15,8 4,4 4,3 4,4 
Prispieť k spoločnosti.  0,3 2,3 2,4 2,0 
Iné. 0,7 12,8 12,6 13,0 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 1,6 1,7 1,6 1,9 
 
Celkový počet respondentov   
 

131 8 856 4 866 3 989 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                             (Eurobarometer).  Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
 
Väčšina  respondentov  EÚ-27 (72,9 %), ale aj slovenských respondentov (68 %, o 4,9 p. b. 
menej), ktorí by uprednostnili podnikateľský status v oblasti zamestnanosti, uvádzala ako 
dôvod  ich rozhodnutia "osobnú nezávislosť/sebarealizáciu/zaujímavé úlohy".  

 
Druhým najpočetnejším dôvodom preferencie podnikateľského statusu bolo u slovenských 
respondentov (46,1 %) očakávanie "lepšej príjmovej  perspektívy", čo je až  o 25,9 p. b. viac 
ako v prípade európskych respondentov (20,2 %)68,  pre ktorých to bol tretí najčastejší dôvod 
výberu podnikateľského statusu. 

 
Tretím najčastejšie uvádzaným dôvodom  u slovenských respondentov  bola "sloboda výberu 
miesta a času výkonu práce" (38,7 %), čo bolo o 3,8 p. b. viac ako v prípade respondentov 

                                                 
68 Odráža to zrejme až nižšiu príjmovú úroveň slovenských občanov v porovnaní s priemerom EÚ-27. 
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EÚ-27 (34,9 %), pre ktorých to bol druhý najčastejšie uvádzaný dôvod výberu 
podnikateľského statusu.  

 
Štvrtým najčastejšie uvádzaným dôvodom preferencie podnikateľského statusu tak u 
slovenských (17,2 %), ako aj európskych  respondentov  (9,2 %, o 8 p. b. menej) bola 
možnosť "realizácie podnikateľských nápadov".   

 
Všetky  vyššie uvedené dôvody je možné zaradiť medzi pozitívne vnímané prvky zo strany 
väčšiny respondentov v kontexte  s výkonom podnikateľskej činnosti, čoho dôkazom je ich 
najpočetnejšie zastúpenie medzi dôvodmi preferencie podnikateľského statusu pred 
zamestnaneckým právnym statusom. Možno ich zaradiť aj medzi faktory, ktoré vyplývajú zo 
subjektívnej  preferencie  životných hodnôt jednotlivca (respondenta).  

 
Ďalšie taxatívne uvádzané dôvody preferencie podnikateľského statusu  (s nižšími 
percentuálnymi početnosťami) súvisia skôr s existujúcou  ekonomickou, prípadne sociálnou 
situáciou v danej krajine EÚ-27 (priaznivá ekonomická klíma, neistota spojená so 
zamestnaním,) a/alebo odzrkadľujú niektoré ďalšie osobné postoje (vplyvy) príslušného 
respondenta ("pohybujú sa" v podnikateľskom prostredí, podnikanie chápu ako pozitívny 
príspevok pre spoločnosť, pociťujú nedostatok zaujímavých zamestnaneckých príležitostí). Z 
takto kvalifikovaných dôvodov bol u slovenských respondentov najviac zastúpený dôvod -   
"vyhnutie sa neistote spojenej so zamestnaním" (15,8 %), čo je až o 11,4 p. b. viac ako u 
respondentov EÚ-27 (len 4,4 %). Pravdepodobným dôvodom početnejšej preferencie tohto 
dôvodu u slovenských respondentov môže byť nepriaznivá situácia v oblasti zamestnanosti na 
Slovensku (napríklad, dlhodobo pretrvávajúca vysoká nezamestnanosť). Čo sa týka ostatných 
dôvodov tohto typu, vrátane "iných dôvodov", tak u slovenských respondentov ich relatívne 
početnosti (percentá) neprekročili hranicu 6,2 % (priaznivá ekonomická klíma) a u 
európskych respondentov hranicu 4,4 % (vyhnutie sa neistote spojenej so zamestnaním). 
Jedinú výnimku, v tomto prípade, tvorili "iné (dôvody)" u európskych respondentov, ktoré 
ako dôvod uprednostnenia podnikateľského statusu uviedlo 12,8 % respondentov (je 
atraktívne byť vlastným "pánom" a musieť čeliť stále novým výzvam).   

 
Z uvedených výsledkov prieskumu vyplýva, že osobné postoje a preferencie (osobná 
nezávislosť, realizácia podnikateľských nápadov, lepšia príjmová situácia, sloboda výberu 
miesta a času výkonu práce, nedostatok zaujímavých zamestnaneckých príležitostí) by mali  
v roku 2009 väčší vplyv na preferenciu podnikateľského statusu pred zamestnaneckým 
statusom  tak u slovenských, ako aj u európskych respondentov ako spoločenské dôvody  
(priaznivá ekonomická klíma, vyhýbanie sa neistote spojenej so zamestnaním).  

 
Osobná nezávislosť bola hlavnou príčinou preferencie podnikateľského statusu  tak u 
európskych mužov (67,3 %), ako aj u európskych žien (68,8 %, 1,5 p. b. viac ako u 
mužov). Čo sa však týka absolútneho počtu, tak v tomto prípade bola prevaha na strane 
mužov. Počet mužov, ktorí uvádzali tento dôvod, predstavoval až 3 275 mužov, zatiaľ čo u 
žien uvádzalo tento dôvod 2 744  zo žien, ktoré preferovali podnikateľský status.  

 
Druhý najvyšší rozdiel (v p. b.) u žien a mužov medzi uvádzanými dôvodmi preferencie 
podnikateľského statusu bolo očakávanie "lepšej príjmovej perspektívy". Muži  častejšie (22,6 
%) ako ženy (17,2 %) uvádzali tento dôvod preferencie podnikateľského statusu.  

 
V prípade ostatných dôvodov, vrátane iných dôvodov, rozdiely v relatívnych početnostiach 
odpovedí mužov a žien neprekročili 1,5 p. b.  
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2.2.  Stať sa podnikateľom/podnikateľkou alebo nie ?  
 

Táto časť  štúdie je zameraná na prezentáciu výsledkov prieskumu, ktorý sa venoval zisteniu 
"miery" prijateľnosti, resp. "miery" reálnosti myšlienky začať s podnikaním v najbližších 5 
rokoch  a dôvodoch neprijateľnosti, resp. nereálnosti tejto myšlienky. Odpovede respondentov 
SR a EÚ-27 na mieru prijateľnosti a neprijateľnosti tejto myšlienky sú prezentované v  
nasledujúcej časti – 2.2.1. (v tabuľke č. 61). Dôvody  neprijateľnosti tejto myšlienky sú 
prezentované v časti 2.2.2 (v tabuľke č. 62 ). 

 
Na vyššie uvedené otázky odpovedali respondenti, ktorí v čase prieskumu nepodnikali (neboli 
samozamestnanými, samostatne zárobkovo činnými osobami).  
 
2.2.1.  Miera prijateľnosti (reálnosti) myšlienky (predstavy) začať s podnikaním        
 
Tabuľka č. 61 

 
 V kontexte toho či by ste chceli byť podnikateľom/podnikateľkou alebo nie nás 

zaujíma do akej miery je alebo nie je  pre Vás prijateľná predstava  (reálne) o tom, že 
by ste sa v  najbližších 5 rokoch stali podnikateľom/podnikateľkou ?   

(Odpovede sa týkali  tých, ktorí neboli podnikateľmi.)  
 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Je veľmi prijateľná (Je to veľmi reálne).   5,9 7,6 9,9 5,6 
Je celkom  prijateľná. (Je to celkom reálne.) 15,8 20,5 23,6 17,9 
Nie je veľmi prijateľná. (Nie je to veľmi reálne.)  29,8 21,3 22,3 20,4 
Nie je vôbec prijateľná. (Nie je to vôbec reálne.) 39,8 46,3 39,6 52,0 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 8,6 4,3 4,5 4,1 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

472 17 845 8 230 9 615 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
 
V palete odpovedí u respondentov, ktorí neboli podnikateľmi (samozamestnanými), 
dominovala tak u slovenských, ako aj európskych respondentov neprijateľnosť 
(nereálnosť)69 myšlienky stať sa v najbližších 5 rokoch podnikateľmi/podnikateľkami 
(SR: 69,6 %, EÚ-27: 67,6%). Za prijateľnú70 ju považovalo 21,7 % slovenských respondentov 
a 28,1 % respondentov EÚ-27,  čo je o 7 p. b. viac ako v prípade respondentov zo SR. 
Nevedelo sa vyjadriť k tejto otázke, v prípade Slovenska, 8,6 % respondentov a v prípade EÚ-
27 4,3 % z nich. Z tabuľky tiež vyplýva, že z 512  respondentov SR uviedlo, že nepodnikalo v 
                                                 
69 Spolu odpovede "Nie je veľmi prijateľná ." a "Nie je vôbec prijateľná ."  
70 Spolu odpovede "Je veľmi prijateľná." a "Je celkom  prijateľná. " 
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čase realizácie prieskumu (december 2009) 92,2 % z nich. Z tabuľky tiež vyplýva, že z 19 
635  európskych respondentov 90,9 % uviedlo, že nepodnikali v čase prieskumu.  
 
Neprijateľnosť (nereálnosť) myšlienky podnikať v najbližších 5 rokoch  dominovala tak 
medzi odpovedajúcimi nepodnikajúcimi mužmi ako aj ženami (muži: 61,9 %, ženy: 72,4 %, 
o 10,5 p. b. viac) EÚ-27. Čo sa však týka absolútneho počtu, tak v tomto prípade bola prevaha 
na strane  žien. Počet nepodnikajúcich žien EÚ-27, ktoré uvádzali tento dôvod, bol až 6 961, 
zatiaľ čo u nepodnikajúcich mužov EÚ-27 túto odpoveď uviedlo 5 094  z nich. Tieto rozdiely 
vyplývajú z odlišného počtu mužov a žien EÚ-27, ktorí sa vyjadrili, že v súčasnosti 
nepodnikajú (muži: 8 230, ženy: 9 615). Nevedelo sa vyjadriť alebo neodpovedalo na túto 
otázku  4,5 %  mužov a 4,1 % žien.  

 
Údaje v tabuľke 61 sú tiež dôkazom toho, že z respondentov – mužov  EÚ-27  nepodnikalo 
86,7 %. U žien EÚ-27 bol podiel nepodnikajúcich z celkového počtu respondentiek vyšší – 
94,8 %. Z uvedeného vyplýva, že v EÚ-27 viac participujú na podnikaní muži ako ženy, 
čo potvrdzujú aj údaje z prvej časti tejto štúdie.  

 
2.2.2.  Príčiny neprijateľnosti  (nereálnosti) myšlienky (predstavy) začať podnikať  
            v najbližších piatich rokoch  
         
Tabuľka č. 62 

 
Z akých dôvodov nie je pre Vás prijateľná predstava  (neviem si to vôbec predstaviť, je 

to nereálne) stať sa v najbližších 5 rokoch podnikateľom/podnikateľkou?  * 
 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *: 

 
    (Otázka sa týka tých respondentov, ktorí odpovedali, že   
"Nie je veľmi prijateľná" a "Nie je vôbec prijateľná"  pre nich 
predstava  podnikať  v  najbližších 5 rokoch.)  

 

SR 

 
EÚ - 27 

 

 
Spolu 

 
Muži Ženy 

Nedostatok podnikateľských nápadov/príležitostí. 25,1 8,0 8,4 7,7 
Nedostatok finančných prostriedkov na podnikanie. 34,7 23,6 23,2 23,9 
Nedostatočné  podnikateľské zručnosti. 20,1 7,4 7,7 7,1 
Obavy z byrokracie/ z problémov s administratívou. 9,1 3,5 3,9 3,2 
Riziko neúspechu a jeho právne a spoločenské  dôsledky  je 
príliš vysoké. 14,4 6,4 6,9 6,0 

Bolo by ťažké zosúladiť to s mojou  rodinnou situáciou.  11,6 7,7 5,8 9,0 
Súčasná ekonomická  klíma nie je dobrá pre začatie 
podnikania. 25,9 11,6 12,7 10,8 

Iné. 17,8 51,7 51,7 51,7 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 4,5 4,4 4,3 4,5 
 
Celkový počet respondentov   
 

329 12 064 5 098 6 965 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
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Najviac respondentov zo Slovenska, pre ktorých bola neprijateľná (nereálna) myšlienka (cieľ) 
podnikať v najbližších 5 rokoch uviedlo ako dôvod takéhoto prístupu "nedostatok 
finančných prostriedkov na podnikanie" (34,7 %), čo je viac ako to bolo u respondentov 
EÚ-27 (23,6 %, o 11,1 p. b. menej), u ktorých to bol druhý najčastejšie uvádzaný dôvod.  

 
Druhým najpočetnejším dôvodom nereálnosti podnikať v najbližších 5 rokoch u slovenských 
respondentov bola skutočnosť, že "súčasná ekonomická klíma – nie je dobrá pre začatie 
podnikania" (25,9 %). Pre európskych respondentov  to bol  3. najčastejšie uvádzaný dôvod 
nereálnosti podnikať v najbližších 5 rokoch (11,6 %, o 14,3 p. b. menej ako v prípade 
Slovenska).  

 
U respondentov SR bol tretím najčastejšie uvádzaným  dôvodom nereálnosti podnikať v 
najbližších 5 rokoch "nedostatok podnikateľských nápadov" (štvrtina respondentov).  

 
V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že v prípade európskych respondentov boli najčastejšie 
uvádzaným dôvodom  "iné dôvody" – 51,7 % 71, to znamená, že takéto stanovisko v 
prieskume zaujal každý druhý európsky respondent.  

 
Každý piaty respondent zo Slovenska (4. najpočetnejší dôvod) uvádzal ako dôvod nereálnosti 
podnikať v najbližších 5 rokoch "nedostatok podnikateľských zručností"; u európskych 
respondentov to bol približne každý 13. respondent.  

 
Ďalším – piatym najpočetnejším dôvodom nereálnosti podnikať v najbližších 5. rokoch boli 
pre slovenských respondentov "iné dôvody" (17,8 %, o 33, 9 p. b. menej ako u respondentov 
EÚ-27).  

 
Ostatné dôvody – akými sú vysoké riziko neúspechu, problém zosúladenia podnikania s 
rodinným životom a obavy z byrokracie neprekročili u slovenských respondentov ani v 
jednom prípade hranicu 15 % a v prípade európskych respondentov hranicu 8 %.   
 
Tak u európskych mužov ako aj žien boli tzv. "iné dôvody" hlavnou príčinou nereálnosti 
podnikať v najbližších 5 rokoch (zhodne po 51,7 % u mužov a žien).  

 
Druhým najpočetnejším dôvodom bol tak  u  mužov  ako aj  žien – respondentov EÚ-27 - s  
takmer identickými relatívnymi početnosťami (percentami) - "nedostatok finančných 
prostriedkov na podnikanie"  (muži: 23,2 % a ženy: 23,9 %). 

 
V prípade ostatných dôvodov (týkajúcich sa nereálnosti podnikať v najbližších 5 rokoch) u 
respondentov EÚ-27 - mužov a žien - boli až na jeden prípad (zosúladenie podnikania s 
rodinným životom) rozdiely medzi  relatívnymi početnosťami  mužov a žien tiež nízke – 
neprekročili 2 p. b.  Čo sa týka zosúladenia podnikania s rodinným životom ako dôvodu pre 
nereálnosť podnikať v najbližších 5 rokoch, tak tento dôvod uvádzalo totiž  5,8 % európskych 
respondentov – mužov, ale  o  3,8 p. b. viac európskych respondentiek (9 %). Z uvedeného je 
zrejmé, že ženy viac ako muži kladú dôraz na potrebu zosúladenia rodinného života s ich 
pracovnou aktivitou – v tomto prípade s podnikateľskou činnosťou.   

 
 
 

                                                 
71 V prípade ľudí v dôchodkovom veku  ním bol často status starobného dôchodcu. 
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2.3.  Existencia skúsenosti  s podnikaním ?  
 
Táto kapitola sa vo svojej prvej časti venuje prezentácii výsledkov prieskumu, ktorý sa 
venoval zisťovaniu skutočnosti o tom, či respondenti SR a EÚ-27 už niekedy začínali s 
podnikaním alebo urobili určité kroky na jeho začatie.  Na základe odpovedí na túto otázku, 
boli potom jednotliví respondenti rozdelení do dvoch skupín respondentov - na tých, ktorí 
nikdy nezačali s podnikaním a neurobili žiadne kroky na jeho začatie a na tých, ktorí už 
niekedy začali s podnikaním alebo urobili určité kroky na jeho začatie. Týmto dvom 
skupinám bola následne položená ďalšia otázka, ktorá sa týkala charakterizovania ich 
súčasnej situácie v kontexte s podnikaním. Ich vyjadrenia sú uvedené v nasledujúcich  
častiach (2.3.2  a 2.3.3.) tejto podkapitoly.   
 
2.3.1.  Začatie podnikania – áno, nie (otázky na všetkých respondentov)   
 
Tabuľka č. 63 

 
 Už ste niekedy začínali s podnikaním alebo ste urobili určité kroky na jeho začatie ?    

 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Áno.  11, 9 22,2 28,8 16,1 
Nie.  88,1 76,9 70,0 83,4 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 0 0,8 1,1 0,6 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

512 19 635 9 493 10 142 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                             (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
 
Zatiaľ čo v prípade Slovenska len približne 12 % respondentov uviedlo, že majú určité 
skúsenosti so začatím podnikania, v prípade EÚ-27 tomu tak bolo takmer u dvojnásobného 
percentuálneho počtu  respondentov (22,2 %).  

 
Bez skúseností so začatím podnikania bolo v prípade Slovenska až 88 % respondentov, čo je 
o 11 p. b. viac ako v prípade respondentov EÚ-27 (76,9 %). 
 
Výsledky tejto časti prieskumu tiež  dokazujú, že v EÚ-27 vyššie percento mužov (28,8 %) 
ako žien (16,1 %, o 12,7 p. b. menej) už niekedy začínalo s podnikaním alebo urobilo určité 
kroky na jeho začatie. A naopak, vyššie percento  žien (83,4 %, o 13,4 p. b.) ako mužov (70 
%) nemalo žiadne skúseností so začatím podnikania. Z uvedeného vyplýva, že v EÚ-27 sa v 
podnikaní viac angažujú muži ako ženy. Tento fakt potvrdzujú aj už prezentované výsledky 
štatistického monitoringu podnikania mužov a žien v EÚ-27. 
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2.3.2.   Stanovisko respondentov, ktorí nikdy nezačali  s  podnikaním a nikdy neurobili  
             žiadne kroky na jeho začatie  
 
Z predchádzajúcej tabuľky vyplýva, že z respondentov SR bolo bez skúseností so začatím 
podnikania až  451 respondentov (88,1 % z  ich celkového počtu). V prípade európskych 
respondentov bez skúseností s podnikaním bolo 15 103 respondentov (76,9 % z  ich 
celkového počtu), z toho 6 649 mužov  (70 % z  ich celkového počtu) a 8 455 žien (83,4 % z 
ich celkového počtu). Týmto respondentom bola následne položená otázka, ktorá sa týkala ich 
súčasnej situácie, a to vo vzťahu k podnikaniu.   

   
Tabuľka č. 64 

 
 Ako by ste charakterizovali Vašu súčasnú situáciu - vo vzťahu k podnikaniu ? 

 (Otázka pre tých, ktorí nikdy nezačali s podnikaním a neurobili  žiadne kroky na jeho začatie.)     
 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Nikdy ma nenapadlo začať s podnikaním. 70,8 64,9 58,9 69,5 
Premýšľal/-a  som o začatí podnikania.  19,1 13,5 16,8 10,9 
Myslel/-a som na to/podnikol/-a som kroky na začatie 
podnikania, ale vzdal/-a som to.  5,5 17,8 20,2 15,9 

Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 4,5 3,8 4,1 3,6 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

451 15 103 6 649 8 455 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
 
Až približne 71 % slovenských respondentov, ktorí nikdy nezačali s podnikaním ani neurobili 
žiadne kroky na jeho začatie sa vyjadrilo, že ich nikdy nenapadlo začať s podnikaním, čo je o 
takmer 6 p. b. viac ako v prípade európskych respondentov (približne 65 %). O začatí 
podnikať premýšľalo približne 19 % slovenských respondentov, čo je približne o 5 p. b. viac 
ako u európskych respondentov (približne 14 %).  Myslelo na to alebo už podniklo na to 
určité kroky, avšak vzdalo to, 5,5 % slovenských respondentov, čo je o 12,3  p. b. menej ako 
v prípade európskych respondentov (17,8 %).  
 
A ako to vyzerá s porovnaním európskych respondentov – mužov a žien ? !. Tak, aj v tomto 
prípade boli ženy pasívnejšie vo vzťahu k prijateľnosti úvahy o možnosti  podnikať ako muži! 
Až o 10,6 p. b. viac žien (69,5 %) ako mužov (58,9 %) sa vyjadrilo, že ich nikdy nenapadlo 
začať s podnikaním. O začatí podnikania premýšľalo o takmer 6 p. b. viac mužov (16,8 %) 
ako žien (10,9 %). Na druhej strane však  - myslelo na to alebo už podniklo na to určité kroky, 
avšak vzdalo to, vyššie percento z  mužov (20,2 %, o 4,3 p. b. viac) ako zo žien (15,9 %).   
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2.3.3.   Stanovisko respondentov, ktorí už niekedy začali s podnikaním alebo urobili  
            určité kroky na jeho začatie  
 
Z tabuľky č. 65 vyplýva, že z respondentov SR malo určité  skúseností so začatím podnikania 
len 61 respondentov (11,9 % z  nich). V prípade respondentov EÚ-27 malo určité  skúseností 
s podnikaním 4368 respondentov (22,2 % z  nich), z toho 2 739 mužov  (28,8 % z  nich) a 1 
630 žien (16,1 % z nich). Týmto respondentom bola následne položená otázka, ktorá sa týkala 
ich súčasnej situácie, a to v kontexte s  podnikaním.  
 
Tabuľka č. 65 

 
 Ako by ste charakterizovali Vašu súčasnú situáciu vo vzťahu k  podnikaniu  ? 

 (Otázka pre tých, ktorí už  niekedy začali s podnikaním alebo urobili  určité  kroky na  jeho začatie.)     
 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

V súčasnosti  podnikám kroky na začatie nového podnikania. 21,3 16,9 16,7 17,2 
Začal/-a som s podnikaním/Prevzal/-a som podnikanie -   
V posledných 3 rokoch – a toto podnikanie trvá doteraz. 37,3 12,9 13,5 12,0 

Začal/-a som s podnikaním/Prevzal/-a som  podnikanie   – 
pred viac ako  3 rokmi – a toto podnikanie trvá doteraz 15,4 25,4 28,0 20,9 

Začal/-a som s podnikaním, ale v súčasnosti už  nie som  
podnikateľom/podnikateľkou, pretože som "skrachoval/-a". 16,7 10,3 10,3 10,3 

Začal/-a  som s podnikaním, ale v súčasnosti už  nie som  
podnikateľom/podnikateľkou, pretože som firmu predal/-a, 
previedol/-la na iného, zatvoril/-a. 

9,2 27,8 25,2 32,1 

Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 0 6,7 6,3 7,5 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

61 4 368 2 739 1 630 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
 
Výsledky vo vyššie uvedenej tabuľke sú prinajmenšom "zaujímavé". Dokazujú, že  ku koncu 
roka 2009 podnikalo z celkového počtu respondentov, ktorí už niekedy začali s 
podnikaním (pred viac ako 3 rokmi alebo v posledných 3 rokoch), alebo urobili určité 
kroky na jeho začatie, o 14,4 p. b. viac respondentov SR (52,7 %) ako respondentov EÚ- 27 
(38,3 %).   
 
O 4,4 p. b. respondentov SR (21,3 %) ako respondentov EÚ-27 (16,9 %) uviedlo, že v 
súčasnosti podnikajú kroky na začatie nového podnikania. O 12,2 p. b. menej slovenských 
(25,9 %) ako európskych respondentov (38,1 %) uviedlo, že skončili s podnikaním (krach, 
predaj firmy, prevedenie podnikania na iného, zatvorenie firmy). Čo sa týka samotného 
krachu firmy (podnikania), tak v tomto prípade bola prevaha na strane  respondentov SR (16,7 
%);  z  respondentov EÚ-27 to bolo totiž o 6,4 p. b. menej  (10,3 %). 
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Z európskych respondentov – mužov a žien, ktorí už niekedy začali s podnikaním (pred viac 
ako 3 rokmi alebo v posledných 3 rokoch) alebo urobili určité kroky na jeho začatie – o 8,6 p. 
b. viac mužov (41,5 %) ako žien (32,9 %) uviedlo, že ich podnikanie trvá až doteraz 
(december 2009).  Len o pol  p. b. viac žien (17,2 %) ako mužov (16,7 %) uviedlo, že v 
súčasnosti podnikajú kroky na začatie nového podnikania. O  približne 7  p. b. viac žien (42,4 
%) ako mužov (35,5 %) uviedlo, že skončili s podnikaním (krach, predaj firmy, prevedenie 
podnikania na iného, zatvorenie firmy). 

 
Zaujímavosťou je, že rovnaký percentuálny počet mužov a žien (10,3 %) v decembri 2009 
uviedol, že už nie sú podnikateľmi z dôvodu krachu ich podnikania.  

 
2.4.  Začatie podnikania – rozhodujúce faktory, preferencie ...   
 
Táto časť štúdie prezentuje výsledky prieskumu, ktorý zisťoval mieru dôležitosti alebo 
nedôležitosti určitých taxatívne vyšpecifikovaných  problémových okruhov týkajúcich sa 
začatia podnikania. To znamená, že respondenti SR a EÚ-27 s akoukoľvek skúsenosťou so 
začatím podnikania,72 tentoraz vyjadrili svoje stanovisko k dôležitosti problémových okruhov, 
ktoré sa týkali:  
 
1. Ohodnotenia niektorých dôležitých faktorov  súvisiacich so začatím podnikania alebo 

prevzatím už existujúceho podnikania, akými sú:  
 

- nespokojnosť s existujúcou situáciou (so situáciou, ktorá predchádzala ich 
rozhodnutiu  podnikať),  

- existencia vhodného podnikateľského nápadu, 
- kontakt s vhodným obchodným partnerom (podnikateľom), 
- získanie (disponovanie s) potrebných  finančných prostriedkov, 
- úloha vzoru (dobrého príkladu, príkladu dobrej praxe), 
- riešenie neuspokojivých (nedostatočne akcentovaných) sociálnych alebo ekologických 

potrieb.  
 
2. Uvedenia dôvodu ich začatia podnikania, t. j. či začali podnikať z nutnosti alebo preto, že 

v podnikaní videli dobrú príležitosť pre seba (podnikanie motivované nutnosťou verzus 
podnikanie motivované príležitosťou). 

 
3. Špecifikácie ich preferencie v kontexte s ich (možným) začatím vlastného podnikania, t. j. 

či preferujú založenie nového podnikania (firmy)  alebo  prevzatie už  existujúceho.  
 
4. Výberu ich  prístupu (stratégie) k novému podnikaniu, to znamená  pomalý rast (ak vôbec 

nejaký rast) alebo čo možno najrýchlejší rast (ako rada pre priateľov). 
 
 
Percentuálne počty respondentov, ktorí sa vyjadrili k vyššie uvedeným problémovým 
okruhom sú prezentované v nasledujúcich častiach tejto kapitoly (v tabuľkách č. 64 - 74).  
Ohodnotenie dôležitosti a nedôležitosti vyššie uvedených  faktorov (uvedených v bode č. 1) 
zo strany respondentov EÚ- 27 (spolu, mužov a žien) pri začínaní podnikania je prezentované 
aj v grafickej forme, a to v prílohe č. 8 (grafy č. 4 - 12).   

                                                 
72  Týka sa to týchto skupín respondentov: 1. respondentov, ktorí  začali s podnikaním alebo v súčasnosti 
podnikli kroky smerujúce k jeho začatiu; 2.  respondentov, ktorí mysleli na to/podnikli kroky na začatie 
podnikania, ale vzdali to. 
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2.4.1. Dôležitosť vybraných faktorov pri začínaní podnikania (zakladaní firiem a pod.) 
 
2.4.1.1.  Nespokojnosť s existujúcou situáciou (so situáciou, ktorá predchádzala  
               rozhodnutiu  podnikať)  
 
Tabuľka č.  66 

 
 Bola pre Vás dôležitá alebo nie -  v kontexte so začatím nového podnikania alebo 

prevzatím už existujúceho podnikania – nespokojnosť s existujúcou situáciou  
(resp. so  situáciou pred rozhodnutím začať podnikať)  ?    

 
(Otázka sa týka: 1. respondentov, ktorí  začali s podnikaním alebo v súčasnosti podnikli kroky 
smerujúce k jeho začatiu; 2.  respondentov, ktorí mysleli na to/podnikli kroky na začatie podnikania, 
ale vzdali to.) 
 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Veľmi dôležitá.  23,4 22,6 22,1 23,4 
Skôr dôležitá. 52,4 32,7 32,6 32,8 
Skôr nie dôležitá.  15,0 23,3 25,0 20,9 
Vôbec nebola dôležitá. 3,5 14,1 13,8 14,4 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 5,7 7,4 6,5 8,5 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

85 7 059 4 082 2 978 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
 
Pre približne 2/3 slovenských respondentov (75,8 %) bola pre ich začatie podnikania alebo 
prevzatie už existujúceho podnikania73 dôležitá74 ich "nespokojnosť s existujúcou 
situáciou". U respondentov EÚ-27 tomu tak bolo u viac ako polovice respondentov (55,3 %), 
čo je o približne 20 p. b. (20,5)  menej v porovnaní s vyjadrením respondentov SR. Pre 37,4 
% respondentov EÚ-27 nebola pre ich začatie podnikania dôležitá 75 "nespokojnosť s 
existujúcou situáciou". V prípade respondentov SR sa takto vyjadrilo len 18,5 % z nich, čo je  
o  takmer 20 p. b. menej v porovnaní s respondentmi EÚ-27.   
  
V prípade európskych  respondentov – mužov a žien - neboli v percentuálnych počtoch 
jednotlivých odpovedí mužov a žien veľké rozdiely. Nespokojnosť s existujúcou situáciou 
ako dôvod na začatie podnikania bola  však o niečo viac akcentovaná u žien (56,2 % z nich) 
ako u mužov  (54,7 % z nich). 
                                                 
73 V ďalšom texte v  tejto kapitole (v komentároch, nie v tabuľkách) budeme uvádzať v tejto súvislosti len text 
súvisiaci so začatím podnikania, t. j. vynecháme text súvisiaci s prevzatím už existujúceho podnikania.   
74 Spolu odpovede "Veľmi dôležitá." a "Skôr dôležitá."  
75 Odpovede "Skôr nie dôležitá." a "Vôbec nebola dôležitá." spolu. 
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2.4.1.2. Vhodný podnikateľský nápad 
 
Pri začatí podnikania nestačí len nespokojnosť s existujúcou situáciou, resp. so  situáciou, 
ktorá nás neuspokojuje (materiálne, "nudná"- netvorivá práca a pod. ), ale je dôležité vedieť 
sa rozhodnúť aj v čom podnikať (predmet podnikania). Inak povedané, pre začatie podnikania 
je dôležité mať  určitý podnikateľský nápad.76    

 
Názor  respondentov SR a EÚ-27 na dôležitosť vhodného podnikateľského nápadu pri začatí 
podnikania je prezentovaný v nasledujúcej tabuľke.    
  
Tabuľka č. 67  

 
 Bolo pre Vás dôležité alebo nie - v kontexte so začatím nového podnikania alebo 

prevzatím už existujúceho podnikania - mať vhodný podnikateľský  nápad  ?    
 

(Otázka sa týka: 1. respondentov, ktorí  začali s podnikaním alebo v súčasnosti podnikli kroky 
smerujúce k jeho začatiu; 2.  respondentov, ktorí mysleli na to/podnikli kroky na začatie podnikania, 
ale vzdali to.) 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Veľmi dôležité.  40,8 51,2 50,1 52,8 
Skôr dôležité. 40,5 33,5 35,2 31,2 
Skôr nie dôležité.  8,4 6,8 6,8 6,9 
Vôbec to nebolo dôležité. 5,2 4,4 4,6 4,1 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 5,1 4,0 3,3 4,9 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

85 7 059 4 082 2 978 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
 
Viac ako 80 % respondentov SR (81,3 %) a EÚ-27 (84,7 %, o 3,4 p. b. viac)77 -  uviedlo, že 
pri začatí podnikania je dôležité78 mať vhodný podnikateľský nápad.  Z toho za "veľmi 
dôležité" to považoval vyšší percentuálny počet respondentov EÚ-27 (51,2 %) ako 
respondentov SR (40,8 %, o 10,4 p. b.).  

 
O tom, že pri začatí podnikania je dôležité mať vhodný podnikateľský nápad bol presvedčený 
približne rovnaký počet európskych respondentov – mužov (85,3%) a žien (84 %).  Z toho za 
"veľmi dôležité" to považovalo o niečo vyššie percento žien (52,8 %) ako mužov (50,1 %, 
menej o 2,7 p. b.). 
                                                 
76 Viac o tom pozri na webovej stránke  http://www.zivnostnik.sk/node/1017   (Príručka začínajúceho 
živnostníka 1: Najprv si to premyslíte). 
77 V prípade EÚ-27 to bol „faktor prvej dôležitosti„ spomedzi všetkých 6 hodnotených faktorov (s najvyšším 
percentom odpovedajúcich). 
78 Spolu odpovede "Veľmi dôležité." a "Skôr dôležité.".  
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2.4.1.3.  Kontakt s vhodným obchodným partnerom (podnikateľom) 
 
Pri začatí podnikania niektorí podnikatelia hľadajú vhodného podnikateľského partnera.  Je 
tak možné urobiť aj s využitím existujúcich databáz.79  Názor  respondentov SR a EÚ- 27 na 
dôležitosť existencie kontaktu s vhodným podnikateľským partnerom  pri začatí podnikania je 
prezentovaný v nasledujúcej tabuľke.    
 
Tabuľka č. 68  

 
Bolo pre Vás dôležité alebo nie - v kontexte so začatím nového podnikania alebo 
prevzatím už existujúceho podnikania – mať  kontakt s vhodným podnikateľským 

partnerom ?    
 
(Otázka sa týka: 1. respondentov, ktorí  začali s podnikaním alebo v súčasnosti podnikli kroky 
smerujúce k jeho začatiu; 2.  respondentov, ktorí mysleli na to/podnikli kroky na začatie podnikania, 
ale vzdali to.) 
 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Veľmi dôležité.  31,7 34,0 31,6 37,4 
Skôr dôležité. 38,6 30,9 31,6 29,9 
Skôr nie dôležité.  14,7 16,9 18,2 15,2 
Vôbec to nebolo dôležité. 9,9 14,0 14,9 12,6 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 5,1 4,2 3,7 4,9 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

85 7 059 4 082 2 978 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
 
Vysoký percentuálny počet  respondentov SR a EÚ-27 (SR: 70,3 %, EÚ-27: 64,9 %, o 5,4 p. 
b. menej) uviedol, že pri začatí podnikania bolo pre nich dôležité80 mať kontakt s vhodným 
podnikateľským partnerom, pričom za "veľmi dôležité" to považoval vyšší percentuálny počet 
respondentov EÚ-27 (34 %) ako SR (31,7 %, o 2,3 p. b.).  

 
O tom, že je pri začatí podnikania dôležité mať vhodného podnikateľského partnera  bolo 
presvedčených vyššie percento európskych respondentov – žien (67,3 %) ako mužov (63,2 
%, o 4,1 p. b.).  Z toho za "veľmi dôležité" to považoval o niečo vyšší percentuálny počet  
žien (37,4 %) ako mužov (31,6 %, menej o 5,8 p. b.). 
 
                                                 
79 Pozri webovú stránku http://www.poradenskecentrum.sk/documents/podnikanie_4_08.pdf (str. 6: Enterprise 
Europe Network; Hľadám si obchodného partnera; http://www.enterprise-europe-network.sk/bcd). 
80 Spolu odpovede "Veľmi dôležité." a "Skôr dôležité.".  
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2.4.1.4. Získanie (disponovanie s) potrebných  finančných prostriedkov 
 
Je nepochybné, že pri začatí podnikania je dôležité mať dostatočné množstvo finančných 
prostriedkov. Môžu, napríklad, prichádzať do úvahy vlastné zdroje, alebo úvery bánk, 
prípadne rôzne typy pôžičiek alebo nenávratných príspevkov (spravidla z verejných zdrojov) 
zamerané na rozvoj podnikania. Existujú aj finančné produkty (úvery, pôžičky), ktoré sú 
zamerané na podporu podnikania žien.81 

 
Názor respondentov SR a EÚ-27 na dôležitosť získania (disponovania) potrebných 
finančných prostriedkov pri začatí podnikania je prezentovaný v nasledujúcej tabuľke.  

 
Tabuľka č. 69 

 
 Bolo pre Vás dôležité alebo nie - v kontexte so začatím nového podnikania alebo 

prevzatím už existujúceho podnikania –  získať (mať) potrebné finančné prostriedky ?    
 

(Otázka sa týka: 1. respondentov, ktorí  začali s podnikaním alebo v súčasnosti podnikli kroky 
smerujúce k jeho začatiu; 2.  respondentov, ktorí mysleli na to/podnikli kroky na začatie podnikania, 
ale vzdali to.) 
 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Veľmi dôležité.  39,9 49,8 47,7 52,6 
Skôr dôležité. 45,2 30,9 31,8 29,6 
Skôr nie dôležité.  8,3 9,3 10,4 7,8 
Vôbec to nebolo dôležité. 1,5 6,3 6,4 6,1 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 5,1 3,7 3,8 3,7 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

85 7 059 4 082 2 978 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
 
Tento faktor ako faktor prvej dôležitosti rezonoval (v porovnaní s ostatnými 5 faktormi) v 
prípade respondentov SR (85,1 %). 80,7 % odpovedajúcich v prípade  respondentov EÚ-27 (o 
4,4 p. b. menej ako u respondentov SR) -  ktorí považovali za dôležité82 získanie 

                                                 
81 Podľa Jaroslava Benku (Benka 2009) žiadna z veľkých komerčných bánk neponúka úver šitý na mieru 
podnikateľkám. Výnimkou je Slovenská záručná a rozvojová banka so svojim úverom Podnikateľka, pri ktorom 
sú zjednodušené niektoré formálne náležitosti žiadosti o úver. Cieľom je pomôcť podnikateľkám v malých 
firmách: umožniť,  zjednodušiť a zrýchliť prístup k finančným zdrojom. (Pozri nasledujúcu webstránku: 
http://www.szrb.sk/Default.aspx?CatID=195). Podnikateľkám, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov, 
môže pomôcť pôžička od neziskovej organizácie Integra, zameraná na podporu začínajúcich alebo už 
rozbehnutých podnikateľských aktivít žien.(www.integra.sk). 
82   Spolu odpovede "Veľmi dôležité." a "Skôr dôležité".  
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(disponovanie) potrebných finančných prostriedkov pri začatí podnikania -   početnosťou 
svojich odpovedí zaradilo tento faktor až na 2. miesto dôležitosti spomedzi predtým   
uvedených 6 faktorov (pozri bod 1 na str.143), a to tesne za "vhodným podnikateľským 
nápadom" (84,7 %). Potrebu disponovať dostatočnými finančnými prostriedkami pri začatí 
podnikania považovalo za "veľmi dôležitú" oveľa vyššie percento respondentov EÚ-27 
(takmer 50 %) ako respondentov SR (takmer 40 %).   

 
Vyššie percento európskych žien (82,2 %) ako mužov (79,5 %, o 2,8 p. b. menej) 
považovalo za dôležité v súvislosti so začatím svojho podnikania mať/získať vhodné finančné 
prostriedky. Aj v tomto prípade za "veľmi dôležitý" považovalo tento faktor vyššie percento 
žien (52,6 %) ako mužov (47,7 %, o takmer 5 p. b. menej).  
 
2.4.1.5.  Úloha vzoru (príkladu dobrej praxe)  
 
Mať svoj dobrý podnikateľský vzor je určite veľkou výhodou pre každého začínajúceho 
podnikateľa alebo podnikateľku. V každej krajine, nepochybne, existuje množstvo vhodných 
– pozitívnych  príkladov v oblasti podnikania, ktoré si zaslúžia mať svojich  nasledovníkov. 
Prezentovanie príkladov dobrej praxe prebieha často formou rôznych projektov 
(nadnárodných, národných), ale deje sa tak aj prostredníctvom organizácií združujúcich 
podnikateľov/podnikateľky.  Tento účel plnia často aj viaceré, či už nadnárodné a/alebo 
národné súťaže, ktoré sú zamerané na vyhodnotenie najlepšieho podnikateľa, najlepšieho 
začínajúceho podnikateľa a pod. 

 
Z dôvodov nižšieho zapojenia žien ako mužov do podnikania sa v EÚ organizujú aj  určité 
špecifické aktivity, ktoré sú zamerané na prezentovanie pozitívnych príkladov v oblasti 
podnikania žien a na podporu podnikania žien.   

 
Na Slovensku Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s 
mimovládnou organizáciou Top centrum podnikateliek organizuje v súčasnosti už 11. ročník 
projektu Podnikateľka Slovenska. Súťaží sa v troch kategóriách: 83  

 
– vynikajúca podnikateľka (hlavná kategória),  
– začínajúca podnikateľka  
– a úspešná živnostníčka.  

 
Vyhodnotenie súťaže za rok 2009 je prezentované na nasledujúcej webovej stránke:  
http://www.podnikatelka.sk/aktuality/vyhodnotenie-sutaze-podnikatelka-roka-
2009.htmlhttp://www.podnikatelka.sk/aktuality/vyhodnotenie-sutaze-podnikatelka-roka-
2009.html 
 
Iniciatíva Podpora  podnikania žien  na Slovensku sa organizuje v rámci siete Enterprise 
Europe Network84 na základe výzvy Európskej komisie "EU Network of Female 
Entrepreneurship Ambassadors".85 Partnerom tohto projektu je Regionálne poradenské a 
informačné centrum Prešov a jeho asociovanými partnermi sú:  Top Centrum Podnikateliek, 
Nadácia Integra, Materské centrum MACKO, Ekonomická univerzita Bratislava, Ústredie  
práce, sociálnych vecí a rodiny SR.86 Dobrá prax je často prezentovaná aj prostredníctvom 
                                                 
83 Viac o tom  je uvedené na  webovej stránke http://www.nadsme.sk/sk/content/podnikatelka-slovenska. 
84 http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm; http://www.enterprise-europe-network.sk/ 
85 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/ambassadors/index_en.htm. 
86 Viac informácií o projekte: http:// www.ambasadorka.sk, aktuality možno nájsť aj na Facebooku: 
http://www.facebook.com/ambasadorka.  (http://www.nadsme.sk/sk/content/podpora-podnikania-zien-
pokracuje)     
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médií (novín, časopisov, rozhlasu, televízie), ale aj prostredníctvom workshopov, seminárov, 
konferencií atď.   

 
Percentuálne počty odpovedajúcich (%) - respondentov SR a EÚ-27 v rámci Bleskového 
Eurobarometra 283 (2009), ktorí považovali existenciu svojho podnikateľského vzoru za 
dôležitú alebo nie dôležitú sú prezentované v nasledujúcej tabuľke.  

 
Tabuľka č. 70 

 
 Bolo pre Vás dôležité alebo nie - v kontexte so začatím nového podnikania alebo 

prevzatím už existujúceho podnikania –  mať svoj podnikateľský vzor  ?    
 

(Otázka sa týka: 1. respondentov, ktorí  začali s podnikaním alebo v súčasnosti podnikli kroky 
smerujúce k jeho začatiu; 2.  respondentov, ktorí mysleli na to/podnikli kroky na začatie podnikania, 
ale vzdali to.) 
 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *: 

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Veľmi dôležité.  8,0 23,8 21,8 26,5 
Skôr dôležité. 42,5 35,2 35,9 34,4 
Skôr nie dôležité.  28,5 21,0 21,9 19,8 
Vôbec to nebolo dôležité. 16,0 13,9 14,9 12,6 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 5,1 6,0 5,5 6,7 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

85 7 059 4 082 2 978 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 

 
Viac ako polovica respondentov EÚ-27 (59 %) a SR (50,5 %, o 8,5 p. b. menej) považovala za 
dôležité87 "mať svoj podnikateľsky vzor". Z toho za "veľmi dôležité to  považovalo približne 
24 % respondentov EÚ-27. Naproti tomu u slovenských respondentov to považovalo za 
"veľmi dôležité" len 8 % respondentov (o približne 16 p. b. menej).  
 
Medzi  európskymi respondentmi – mužmi a ženami – neboli, v tomto prípade, žiadne 
"priepastné" rozdiely. Percentuálny počet odpovedajúcich žien (60,9 %), ktoré  považovali za 
dôležité  "mať svoj podnikateľský vzor" len o 3,2 p. b. prevyšoval percentuálny počet mužov 
s takýmto vyjadrením (57,7 %). Ženy však prevyšovali mužov v miere dôležitosti tohto 
faktora. Vyšší percentuálny počet odpovedajúcich európskych žien (26,5 %) v porovnaní s 
odpovedajúcimi európskymi  mužmi (21,8 %, o 4,7 p. b. menej)  považoval  totiž  tento faktor  
za "veľmi dôležitý".   

                                                                                                                                                         
 
87 Spolu odpovede "Veľmi dôležité." a "Skôr dôležité". 
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2.4.1.6. Riešenie neuspokojivých sociálnych alebo ekologických potrieb  
 
Byť podnikateľom automaticky neznamená neetické podnikanie. Ľudia sa, našťastie,  stále 
viac a viac zaujímajú o to, či ich aktivity - podnikanie, spotreba -  neškodia životnému 
prostrediu. Napríklad, spotreba biopotravín vo svete narastá. Stále viac krajín podporuje 
realizáciu investícii využívajúcich alternatívne zdroje energie (malé vodné elektrárne, solárnu 
energiu, vietor, biomasu a pod.). Možno povedať, že hospodárska kríza a narastajúci  pocit 
zodpovednosti spotrebiteľov, akcelerujú proces zmien v ekonomickom a podnikateľskom 
prostredí. Od nakupovaného tovaru (komodít) sa očakáva transparentný pôvod, čo najšetrnejší 
spôsob výroby a vyčíslenie ekologických, ekonomických a spoločenských dopadov výroby, 
obchodu a spotreby.88  

 
Podnikanie, ak rovnako alebo, dokonca, lepšie saturuje neuspokojivé sociálne potreby 
občanov, môže prenikať aj do takých oblastí, ktoré bývajú doménou verejných služieb. 
Napríklad, môže sa orientovať na zvyšovanie sociálnej inklúzie a možností prístupu na trh 
práce pre všetky skupiny obyvateľstva alebo môže poskytovať rôzne služby v oblasti 
sociálnej starostlivosti  (v súlade so zákonmi príslušnej krajiny). 

 
Odpovede respondentov (v %) SR a EÚ-27 na to, či bolo pre nich pre začatie ich podnikania 
dôležité alebo nie dôležité riešenie neuspokojivých (nedostatočne akcentovaných) sociálnych 
a ekologických potrieb sú prezentované v nasledujúcej tabuľke.  
 
Tabuľka č. 71 

 
 Bolo pre Vás dôležité alebo nie  v kontexte so začatím nového podnikania alebo 
prevzatím už existujúceho podnikania –   riešenie neuspokojivých sociálnych a 

ekologických potrieb ?    
 

(Otázka sa týka: 1. respondentov, ktorí  začali s podnikaním alebo v súčasnosti podnikli kroky 
smerujúce k jeho začatiu; 2.  respondentov, ktorí mysleli na to/podnikli kroky na začatie podnikania, 
ale vzdali to.) 
 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Veľmi dôležité.  13,9 21,4 18,9 24,8 
Skôr dôležité. 44,0 34,2 33,4 35,4 
Skôr nie dôležité.  20,4 22,7 25,1 19,3 
Vôbec to nebolo dôležité. 3,8 12,6 13,4 11,6 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 18,0 9,1 9,2 8,9 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

85 7 059 4 082 2 978 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
                                                 
88 Viac pozri na webstránke  http://blog.etarget.sk/produktove-novinky/zeleny-marketing.html/comment-page-1 
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Viac ako polovica respondentov SR (57,9 %) a EÚ-27 (55,6 %) považovala za dôležité89  
v kontexte začatia ich podnikania " riešenie neuspokojivých sociálnych potrieb". 

 
Zaujímavou informáciou je, v tomto prípade, zistenie, že o niečo vyšší (o 2,3 p. b.) 
percentuálny počet slovenských respondentov uviedol, že bolo pre nich dôležité, 90 v kontexte 
so začatím ich podnikania, "riešenie neuspokojivých sociálnych a ekologických potrieb". V 
prospech európskych respondentov však, na druhej strane, hovorí fakt, že v ich prípade to 
považoval za "veľmi dôležité" oveľa vyšší percentuálny počet respondentov (21,4 %) ako v 
prípade slovenských respondentov (13,9 %, o 7,5 p. b. menej).  

 
Vzhľadom na vysoký počet respondentov, ktorí sa k tomuto problému nevedeli vyjadriť alebo 
neodpovedali, sme považovali za potrebné venovať pozornosť aj prezentovaniu tejto 
skutočnosti. V prípade Slovenska to bolo až 18 % respondentov, v prípade respondentov EÚ-
27 to bolo oveľa menej respondentov - 9,1 %. Táto skutočnosť nás priviedla k záveru, že je 
vhodné sa v tomto prípade vyjadriť aj k počtu respondentov, pre ktorých nebolo v  súvislosti 
so začatím ich podnikania dôležité 91 "riešenie neuspokojivých sociálnych a ekologických 
potrieb". V prípade európskych respondentov to uviedol vyšší počet respondentov (35,3 %) 
ako tomu bolo v prípade slovenských respondentov (24,2 %, o 11,1 p. b. menej). "Riešenie 
neuspokojivých sociálnych a ekologických potrieb" nepovažovalo za vôbec dôležité ("Vôbec 
to nebolo dôležité.") v spojení so začatím nového podnikania alebo prevzatím už existujúceho 
podnikania viac európskych respondentov (12,6 %) ako slovenských respondentov (3,8 %, o 
8,8 p. b. menej).  
 
Čo sa týka  porovnania  odpovedí mužov a žien  -   európskych respondentov – tak  
zaujímavosťou je,  že vyšší percentuálny počet žien (60,2 %) ako mužov (52,3 %, o 7,9 p. 
b. menej) považoval za dôležité v kontexte so začatím ich podnikania (alebo prevzatím už 
existujúceho) "riešenie neuspokojivých sociálnych a ekologických potrieb".  Z toho za "veľmi 
dôležité" to považoval tiež vyšší percentuálny počet odpovedajúcich žien (24,8 %) ako mužov 
(18,9 %, o takmer 6 p. b. menej). 

 
Percentuálny počet neodpovedajúcich európskych mužov a žien bol, v tomto prípade,  takmer 
identický (približne 9 %).   

 
Percentuálny počet európskych mužov, ktorí uviedli, že v kontexte začatia ich nového 
podnikania alebo prevzatia už existujúceho nebolo pre nich dôležité "riešenie neuspokojivých 
sociálnych a ekologických potrieb"  bol vyšší (38,5 %) ako tomu bolo u žien (30,9 %, o 7,6 % 
menej). Vyššie percento odpovedajúcich európskych mužov (13,4 %) ako žien (11,6 %, o 
takmer 2 p. b. menej) uviedlo, že pre nich "riešenie neuspokojivých sociálnych a 
ekologických potrieb nebolo vôbec dôležité ("Vôbec to nebolo dôležité.") v spojení s ich 
začatím nového podnikania alebo prevzatím už existujúceho podnikania.  

 
Uvedené informácie naznačujú, že ženy viac ako muži, v kontexte so začatím ich  
podnikania alebo prevzatím už existujúceho podnikania, kladú väčší dôraz na "riešenie 
neuspokojivých sociálnych a ekologických potrieb". 

 
 
 

                                                 
89 Spolu odpovede "Veľmi dôležité." a "Skôr dôležité.". 
90 Spolu odpovede "Veľmi dôležité." a "Skôr dôležité". 
91 Spolu odpovede "Skôr nie  dôležité." a "Vôbec to nebolo dôležité.". 
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2.4.2.  Príležitosť alebo nutnosť podnikať 
 
Sú medzi nami jedinci, ktorí vidia príležitosť pre podnikanie takmer "na každom rohu".92 
Dokonca aj v čase hospodárskej krízy. Hospodárska kríza môže byť, podľa niektorých 
podnikateľských lídrov, ideálnym časom na rozbehnutie novej firmy. Ceny sú nízke a je 
jednoduché získať talentovaných zamestnancov.93  

 
Sú však aj jedinci, pre ktorých rozhodnutie podnikať bolo "nutnosťou". Pre podnikanie sa, 
napríklad, rozhodli preto, že prišli o prácu, nemali dostatok nových pracovných 
(zamestnaneckých) príležitostí a také množstvo finančných prostriedkov, ktoré by im 
zabezpečilo dostatočnú starostlivosť o seba, prípadne aj o svoju rodinu. Niektorí sa rozhodli 
začať podnikať preto, lebo výška mzdy v existujúcom zamestnaní im nepostačovala na 
zabezpečenie bezproblémového financovania všetkých nevyhnutných výdavkov.   

 
Otázka o tom, či bolo u európskych a slovenských respondentov ich podnikanie podmienené 
príležitosťou alebo nutnosťou bola tiež predmetom tohto prieskumu. Ich odpovede  na túto 
otázku sú prezentované v nasledujúcej tabuľke.  
 
Tabuľka č. 72 

 
 Mohli by ste uviesť,  či ste začali alebo začínate podnikať preto, lebo ste v tom videli   

príležitosť alebo ste začali s podnikaním z nutnosti  ? 
 

(Otázka je určená pre tých, ktorí už  niekedy začali podnikať alebo podnikli kroky na jeho 
začatie.) 

 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Začal/-a som podnikať, lebo sa mi naskytla na to príležitosť. 39,7 55,2 55,5 54,8 
Začal/-a som podnikať z nutnosti.  40,8 27,6 27,6 27,6 
Začala som podnikať z oboch vyššie uvedených dôvodov 
(príležitosť, aj nutnosť). 18,9 10,6 10,6 10,7 

Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 0,5 6,5 6,3 6,9 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

61 4 368 2 739 1 630 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 

                                                 
92 Podnikateľské príležitosti sú na každom rohu – ukážem vám ich. (7.10.2010). Univerzita online podnikateľa. 
http://www.internetmarketing-strategie.sk/blog-online-podnikanie/96-podnikatelske-prilezitosti-su-na-kazdom-
rohu-ukazem-vam-ich 
93 Recesia – príležitosť začať podnikať. (11.5.2009) http://www.euractiv.sk/podnikanie-v-eu/clanok/recesia--
prilezitost-zacat-podnikat-012782 
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Značne vyšší  (o 15,5 p. b.) percentuálny počet respondentov EÚ-27 (55,2 %) ako SR (39,7 
%) začal podnikať preto, lebo sa im na to naskytla príležitosť. Zaujímavým zistením a nie 
príliš lichotivým pre SR je, že o 13,2 p. b. viac slovenských (40,8 %) ako európskych 
respondentov (27,6 %) uviedlo, že začali podnikať z nutnosti.  

 
Z vyššie uvedených údajov jednoznačne vyplýva, že zatiaľ čo u európskych respondentov 
prevažovala ako dôvod pre ich začatie podnikania „príležitosť“ (55,2 %) nad „nutnosťou“  
podnikať (27,6 %), u slovenských respondentov prevažovala o 1,1 p. b. „nutnosť“ 
podnikať (40,8 %) nad podnikaním ako vhodnou „príležitosťou“ pre nich (39,7 %).  
 
Percentuálny počet tých respondentov, ktorí začali podnikať z oboch vyššie uvedených 
dôvodov (nutnosť + príležitosť) bol vyšší (o 8,3 p. b.) v prípade slovenských respondentov 
(18,9 %) ako európskych respondentov (10,6 %). 
 
Nevedelo sa vyjadriť alebo neodpovedalo len pol percenta respondentov SR, ale 6,5 % 
respondentov EÚ-27 (o 6 p. b. viac). 
 
Údaje v tabuľke č. 72 naznačujú, že čo sa týka dôvodov začatia podnikania (podnikanie z 
nutnosti, podnikanie ako chopenie sa príležitosti, podnikanie z oboch predchádzajúcich 
dôvodov), tak medzi európskymi respondentmi - mužmi a ženami neboli žiadne viditeľné 
rozdiely.  

 
Tak väčšina európskych  mužov (55,5 %) ako aj žien (54,8 %) začala podnikať preto, lebo sa 
im na to naskytla príležitosť. 

 
Z nutnosti začal podnikať identický percentuálny počet mužov a žien (27,6 %). Že začali 
podnikať z nutnosti a tiež preto, lebo sa im naskytla  na to príležitosť, uviedol tiež takmer 
identický percentuálny počet mužov a žien (muži: 10,6 %, ženy: 10,7 %). 

 
Nevedel sa vyjadriť/neodpovedal približne rovnaký percentuálny počet mužov a žien (muži: 
6,3 %, ženy: 6,9 %). 
 
2.4.3.  Preferencia – založiť nové podnikanie (firmu) verzus  prevziať  existujúce 
          (existujúcu firmu)  
 
Nie je určite zriedkavosťou, že občan, ktorý má záujem o podnikanie si musí, okrem mnohých 
iných problémov, vyriešiť aj problém, či začať s vlastným – novým  podnikaním (na tzv. 
"zelenej lúke") alebo či prevziať už existujúce podnikanie. Prevzatie existujúceho podnikania 
sa totiž, v niektorých prípadoch, javí ako vhodná alternatíva k  založeniu  nového  podnikania 
(založeniu novej firmy a pod.). V takomto prípade totiž môžu začínajúci podnikatelia 
profitovať z už vybudovanej povesti firmy, jej rozbehnutej podnikateľskej činnosti, 
zákazníckej siete a pod. (v prípade  úspešnej firmy). Takto si môžu uľahčiť  "štart" svojho 
podnikania. Ale môže to byť aj naopak ! Prevzatie už existujúceho podnikania môže, v 
niektorých prípadoch (v prípade firmy v problémoch), priniesť pre začínajúceho podnikateľa 
nielen veľké sklamanie... Preto by mal každý, kto stojí pred takýmto rozhodnutím, dôsledne 
zvažovať pre aký prístup sa rozhodne.   

 



 154 

Stanoviská (odpovede) respondentov SR a EÚ-27 na otázku, či by sa v prípade dostatku 
finančných prostriedkov na  vlastné podnikanie rozhodli skôr pre nové podnikanie alebo pre 
prevzatie už existujúceho podnikania,  sú prezentované v nasledujúcej tabuľke.  

 
Tabuľka č. 73 

 
 Ak by ste  v súčasnosti disponovali  prostriedkami na začatie  vlastného podnikania, 

vrátane finančného zabezpečenia, rozhodli by ste sa skôr pre nové podnikanie 
(založenie novej firmy) alebo by ste prevzali už existujúce podnikanie (firmu) ?    

 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Založil/-a by som nové podnikanie (firmu). 45,2 50,2 52,5 48,1 
Prevzal/-a by som existujúce podnikanie (firmu). 19,3 25,0 25,6 24,4 
Nevybral/-a by som si ani jednu z týchto možností, nezaujíma 
ma to. 29,1 19,2 16,1 22,0 

Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 6,4 5,6 5,8 5,5 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

512 19 635 9 493 10 142 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
 
Pre podnikanie (nové, prevzatie už existujúceho podnikania) by sa v prípade dostatku 
finančných prostriedkov rozhodlo viac respondentov EÚ-27 (75,2 %) ako respondentov SR 
(64,5 %, 0 10,7 p. b. menej). Čo je však potešujúce, v tomto prípade, je fakt, že v prípade 
dostatku finančných prostriedkov by sa pre podnikanie rozhodla väčšina respondentov 
SR a EÚ-27.  
 
Čo sa týka prístupu k začatiu podnikania, tak pre nové podnikanie by sa rozhodla  približne 
polovica respondentov EÚ-27, čo je o 5 p.  b. viac ako to bolo v prípade slovenských 
respondentov (približne 45 %). Pre prevzatie už existujúceho podnikania by sa rozhodol 
každý štvrtý respondent EÚ-27 (približne 25 % z nich), zatiaľ čo v prípade slovenských 
respondentov to bol približne každý piaty respondent (19,3 % z nich).  

 
Predchádzajúce informácie svedčia o tom, že v prípade dostatku finančných prostriedkov 
by sa viac respondentov (SR a EÚ-27) priklonilo skôr k založeniu nového podnikania 
ako k prevzatiu už existujúceho podnikania. Tak v prípade  respondentov SR ako aj EÚ-27 
ide o približne dvojnásobok percentuálneho počtu tých respondentov, ktorí by sa rozhodli pre 
prevzatie už existujúceho podnikania.  
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Podnikanie by si nevybralo ani v prípade dostatku finančných prostriedkov 29,1 % 
slovenských respondentov, čo je približne 10 p. b. viac ako v prípade európskych 
respondentov (19,2 %).  
 
Nevedel sa vyjadriť/neodpovedal približne rovnaký percentuálny počet slovenských a 
európskych respondentov  (približne 6 % z nich).            
  
V prípade európskych respondentov – mužov a žien -  neboli medzi nimi, čo sa týka ich  
rozhodnutia podnikať v prípade dostatku finančných prostriedkov, žiadne veľké rozdiely 
(muži: 78,1 %, ženy: 72,5 %).  Veľké rozdiely medzi nimi neboli ani čo sa týka ich výberu 
prístupu k podnikaniu (v prípade dostatku finančných prostriedkov).  Pre nové podnikanie by 
sa rozhodlo len o 4,4 p. b. viac mužov (52,5 %) ako žien (48,1 %). Pre prevzatie už 
existujúceho podnikania by sa rozhodlo  len o niečo viac mužov (25,6 %) ako žien (24,4 %).   

 
Údaje v tabuľke č. 73 naznačujú, že u európskych respondentov, aj čo sa týka výberu prístupu 
k podnikaniu, nie sú medzi mužmi a ženami žiadne viditeľné rozdiely. Tak muži ako aj ženy 
by sa v prípade dostatku finančných prostriedkov priklonili skôr k založeniu nového 
podnikania ako k prevzatiu už existujúceho podnikania. V oboch prípadoch je to približne 
dvojnásobok percentuálneho počtu tých respondentov, ktorí by sa rozhodli pre prevzatie už 
existujúceho podnikania. 
           
Podnikanie by si nevybralo, ani v prípade dostatku finančných prostriedkov, vyššie 
percento žien (22 %) ako mužov (16,1 %).   

 
Nevedel sa vyjadriť/neodpovedal približne rovnaký percentuálny počet mužov ako žien 
(približne 6 %).  
 
2.4.4.  Rada pre priateľa alebo priateľku, ktorí práve začínajú podnikať - rýchly rast  
           alebo pomalý rast firmy (podnikania)   
 
Rast, to je "mantra" podnikania. Pre väčšinu podnikateľov a manažérov ide o prioritu, no keď 
sa im expanziu firmy podarí naštartovať, zistia, že majú problém rýchly rast zvládnuť. Rast sa 
dá plánovať a riadiť. Neznamená to, že sa má tlmiť. Firma, ktorá obmedzuje tempo rastu, 
vytvára zbytočne priestor pre konkurenciu. 94 Niektorí odborníci  sa vyjadrujú v tom zmysle, 
že rast firmy (podniku) má byť primeraný, resp. že je vhodné ho plánovať. Podnikateľom 
odporúčajú, aby sa o tom akým tempom rozvíjať svoju začínajúcu firmu (resp. ako začať 
podnikať) obrátili radšej na odborníkov (podnikateľov), ktorí sa problému podnikania 
dlhodobo venujú.  
 
Táto časť prieskumu sa venovala práve tomuto problému. V rámci prieskumu bola 
respondentom položená otázka, ktorá mala podobu poskytnutia rady priateľovi alebo 
priateľke, ktorí práve začínajú podnikať o tom či majú začať s pomalým rastom alebo sa majú 
snažiť o  rýchle  expandovanie svojho podnikania. Názory respondentov SR a EÚ-27  na tento 
problém sú prezentované v nasledujúcej tabuľke.   
 
 

                                                 
94 Viac pozri Ján Košturiak: Ako prežiť rast firmy ? (Všetci manažéri chcú, aby podnik rástol ale niekedy 
dostanú z výšky závrat.)  http://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-riadenie/ako-prezit-rast-firmy.html 
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Tabuľka č. 74 
 

 Predstavte si, že Váš priateľ/priateľka práve začína podnikať. Akú radu by ste jemu 
alebo jej poskytli ?    

 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Pokús sa rýchlo expandovať (rýchlo rásť) v podnikaní.  26,8 17,0 18,4 15,7 
Začínaj s pomalým rastom, prípadne so žiadnym rastom.   54,1 73,8 73,2 74,3 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 19,1 9,3 8,4 10,1 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

512 19 635 9 493 10 142 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 

 
Väčšina tak respondentov SR (54,1 %), ako aj EÚ-27 (73,8) by priateľom, ktorí sa rozhodli 
začať podnikať, poradila skôr začať s pomalým rastom (prípadne so žiadnym rastom). Z 
prezentovaných údajov je zrejmé, že pre pomalý rast sa rozhodol vyšší percentuálny počet 
respondentov EÚ-27 (o takmer 20 p. b.) ako SR.  

 
Radu priateľom, aby sa pri začatí svojho podnikania pokúsili rýchlo expandovať  svoje 
podnikanie by dalo o takmer o 10 p. b. viac slovenských respondentov (26,8 %) ako 
respondentov  EÚ-27 (17 %).   

 
Nevedelo sa vyjadriť alebo neodpovedalo až 19,1 % respondentov SR a 9,3 % respondentov 
EÚ-27.  
 
Údaje v tabuľke č. 74 naznačujú, že čo sa týka vecného obsahu poskytnutia rady priateľom 
(rýchly alebo pomaly rast), tak u respondentov EÚ-27 nie sú medzi mužmi a ženami žiadne 
výrazné rozdiely. Prevažná väčšina tak mužov  (73,2 %) ako aj žien (74,3 %) by odporučila 
svojim priateľom začať skôr s pomalým (alebo žiadnym) rastom.  Pre odporúčanie priateľom 
-  začať rýchlo expandovať svoje podnikanie -  sa rozhodol o niečo vyšší (o 2,7 p. b.) 
percentuálny počet mužov (18,4 %) ako žien (15,7 %). 
   
         
Nevedelo sa vyjadriť/neodpovedalo 8,4 % európskych respondentov a 10,1 % európskych 
respondentiek.  
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2.5.  Začatie podnikania – percepcia (vnímanie, uvedomenie si) rizík 
         a bariér  
 
Je vysoko pravdepodobné, že zrejme väčšina ľudí, ktorí stoja pred svojim rozhodnutím začať 
s podnikaním (samozamestnaním) má množstvo obáv, ktoré môžu mať subjektívny charakter 
alebo objektívny charakter. V tejto kapitole sa prieskum zameral na zistenie dvoch najväčších 
obáv respondentov SR a EÚ -  v prípade, že by si mali založiť firmu (začať podnikanie, začať 
samozamestnanie) - a to spomedzi nasledujúcich šiestich taxatívne špecifikovaných typov 
možných obáv: 

 
1. Príjmová neistota. 
2. Neistota zamestnania (podnikania). 
3. Riziko straty majetku. 
4. Potreba venovať tomu príliš veľa energie alebo času. 
5. Možnosť útrap v dôsledku osobného zlyhania. 
6. Možnosti úpadku (bankrotu). 
 

Na túto otázku odpovedali všetci respondenti.  
 
2.5.1.  Najväčšie obavy pri začatí podnikania  
 
Odpovede respondentov  SR a EÚ-27 o tom, ktorých dvoch rizík by sa pri začatí podnikania 
obávali, sú prezentované v nasledujúcej tabuľke.  

 
Tabuľka č. 75 

 
 Ak  by ste si mali v súčasnosti mali založiť firmu (podnikať), ktorých dvoch rizík by 

ste sa najviac obávali ?     
 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Príjmovej neistoty.  19,7 22,3 21,9 22,7 
Neistoty zamestnania (podnikania). 21,1 8,5 8,7 8,4 
Rizika straty majetku.  14,2 18,1 18,5 17,8 
Potrebe venovať tomu príliš veľa energie alebo času.  12,1 8,2 8,3 8,1 
Možnosti útrap v dôsledku osobného zlyhania.  10,5 8,1 8,3 7,9 
Možnosti úpadku (bankrotu). 18,2 27,7 27,5 27,9 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 4,1 7,0 6,9 7,1 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

512 19 635 9 493 10 142 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
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Analyzovaním údajov uvedených v tabuľke č. 75 sme dospeli k zostaveniu poradia 
významnosti rizík, ktorých by sa  respondenti SR a EÚ-27 obávali, ak by mali "v súčasnosti“ 
(v decembri 2009) začať podnikať. Pre názornosť prezentujeme tieto informácie tabuľkovou 
formou (pozri nasledujúcu tabuľku). 

 
Tabuľka č. 76 

 
Poradie jednotlivých rizík, ktorých by sa  najviac obávali respondenti, ak by mali 

v súčasnosti (december 2009) začať podnikať   
 

Por. 
Čísl

o 

 
SR 

 
EÚ-27 

 
Druh obavy 
 

 
% * Druh obavy 

 
% * 

1. Neistota zamestnania (podnikania)         21,1 Možnosť bankrotu 27,7 
2. Príjmová neistota                                     19,7 Príjmová neistota                                     22,3 
3. Možnosť bankrotu                                   18,2 Riziko straty majetku                             18,1 
4. Riziko straty majetku                              14,2 Neistota zamestnania (podnikania)         8,5 
5. Potreba venovať tomu príliš veľa   

energie a času         12,1 Potreba venovať tomu príliš veľa   
Energie a času         8,2 

6. 
Možnosť útrap v dôsledku osobného  
zlyhania    
 

10,5 
Možnosť útrap v dôsledku 
osobného  zlyhania    8,1 

 
Zdroj informácií:  EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  (Údaje sú z predchádzajúcej tabuľky.)  

 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 

 
Z tabuľky č. 76 vyplýva, že respondenti SR by za najväčšie riziko pri začatí ich podnikania (v 
súčasnosti – december 2009) považovali „neistotu zamestnania“ (21,1 %), zatiaľ čo 
respondenti EÚ-27 by sa najviac obávali „možnosti bankrotu“ (27,7 %).  V prípade 
Slovenska, výber „neistoty zamestnania“ (samozamestnania) ako najväčšieho možného 
rizika pri začatí podnikania, zrejme odráža existujúcu situáciu v oblasti zamestnanosti, 
resp. nezamestnanosti na Slovensku (dlhodobo vysoká nezamestnanosť). U respondentov 
EÚ-27 bol tento druh rizika až na 4. mieste, čo sa týka percentuálneho počtu respondentov.  

 
Zaujímavé je, že druhým najväčším rizikom, ktorého by sa  obávali tak  respondenti SR, ako 
aj EÚ bola „príjmová neistota“ súvisiaca s podnikaním.   

 
Z údajov v  tabuľke č. 76 je  tiež  zrejme, že prvé štyri miesta  v tabuľke č. 76 (týkajúce sa  
rizík, ktorých by sa respondenti najviac obávali pri  ich súčasnom začatí  podnikania), tak u  
respondentov SR ako aj EÚ-27 možno považovať za rizika, ktoré sa týkajú existenčnej 
stránky ľudí (materiálnej stránky súvisiacej s podnikaním). Až  na ďalších miestach (na  5. 
a 6. mieste) sa ocitli riziká, ktoré sa týkajú skôr osobnej stránky podnikateľa (príliš veľa času 
potrebného na podnikanie a možnosť útrap v dôsledku osobného zlyhania). To znamená, že 
respondenti SR a EÚ-27 by sa viac obávali strát spojených s ich materiálnou stránkou 
(neistota zamestnania, príjmová neistota, bankrot, riziko straty majetku) ako strát „osobných“ 
(vysoké časové nároky, osobné zlyhanie). 

 
Nevedelo sa vyjadriť a neodpovedalo 4,1 % slovenských a 7 % európskych respondentov (o 
2,9 p. b. viac ako respondentov SR). 
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Čo sa týka poradia významnosti jednotlivých rizík v kontexte s podnikaním (v súčasnosti – 
december 2009) nie sú medzi európskymi respondentmi - mužmi a ženami žiadne rozdiely.  
Treba tiež upozorniť na fakt, že toto ich poradie je prakticky identické s poradím rizík 
respondentov EU-27 (spolu muži a ženy), ktoré sú uvedené v tabuľke č. 76. Aj rozdiely 
v relatívnych početnostiach u jednotlivých typoch rizík sú medzi mužmi a ženami veľmi 
nízke.  

 
Nevedel sa vyjadriť a neodpovedal na uvedenú otázku takmer približne rovnaký percentuálny 
počet mužov a žien (7 %).   

 
2.6. Problémy v súvislosti zo zahájením podnikania 
 
V tomto prípade vyjadrovali respondenti SR a EÚ-27 svoj súhlas alebo nesúhlas na 
nasledujúce problémové okruhy (názory, konštatovania): 95 

 
1. Je ťažké začať s vlastným podnikaním v prípade nedostatku dostupnej finančnej podpory. 
2. Je ťažké začať s vlastným podnikaním v dôsledku zložitých administratívnych postupov. 
3. Je ťažké získať potrebné informácie o tom ako začať podnikať. 
4. Nemalo by sa začať s podnikaním, keď hrozí riziku "krachu" podnikania. 
5. Ľudia, ktorí začali podnikať a skrachovali, by mali dostať druhú šancu.  
 
2.6.1.  Podnikanie a  dostatok finančných prostriedkov 
 
Je vysoko pravdepodobné, že väčšina tých, ktorí podnikali, podnikajú alebo by chceli začať 
podnikať, považuje dostatok finančných prostriedkov na podnikanie za jeden zo základných 
predpokladov pre úspešný štart podnikania. Financovanie začínajúcich podnikateľov je totiž 
veľkým problémom. Je tomu tak najmä preto, lebo začínajúci podnikateľ nie je schopný  
preukázať, či má dostatočné predpoklady pre úspešné podnikanie, či bude vedieť splatiť  
získané finančné prostriedky (v prípade úverov,  pôžičiek) a pod. To je často aj dôvod prečo 
sú finančné prostriedky pre začínajúcich podnikateľov tak nedostupné. Tento nedostatok sa 
snaží do určitej miery saturovať štát.  

 
V každej krajine je viacero schém pomoci, ktoré majú pomôcť začínajúcim podnikateľom 
úspešne naštartovať svoju podnikateľskú kariéru. Aj SR má takéto mechanizmy. Informácie 
o tom ako začať podnikať, resp. ako získať potrebné finančné prostriedky na začatie 
podnikania je na Slovensku možné získať, napríklad, od Národnej agentúry pre malé a stredné 
podnikanie. Aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, resp. príslušné úrady práce, 
sociálnych vecí a rodiny poskytujú v rámci aktívnej politiky zamestnanosti príspevky na 
začatie podnikania nezamestnaným evidovaným na úradoch práce. 96     

 
Nasledujúca tabuľka prezentuje názor (súhlas, nesúhlas) respondentov SR a EÚ-27 na 
súvislosť medzi začatím podnikania a dostupnosťou finančnej podpory pre začatie 
podnikania. 
      
                                                 
95 Odpovede (názory) respondentov jednotlivých  členských štátov EÚ na  prvé 3 nižšie uvedené  problémové 
okruhy sú  prezentované aj graficky -  v prílohe č.  8 (grafy č. 7-10). 
96 Existujú aj alternatívne zdroje financovania malých a stredných podnikov, a to prostredníctvom projektu tzv. 
„Business Angels“. Na Slovensku vznikol Klub podnikateľských anjelov Slovenska. Ich úlohou bude poskytovať 
podporu začínajúcim podnikateľom a zvyšovať tak ich šancu presadiť sa. Viac o tom na webovej stránke: 
http://www.podnikajte.sk/business-angels.xhtml 
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  Tabuľka č. 77 
 

 Je ťažké začať s  vlastným podnikaním v prípade nedostatku dostupnej  finančnej 
podpory  (finančných prostriedkov).    

 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Úplne súhlasím.  35,2 35,1 32,9 37,2 
Súhlasím.  55,2 46,0 46,7 45,4 
Nesúhlasím. 6,5 10,2 11,7 8,7 
Úplne nesúhlasím.  0,4 2,1 2,7 1,5 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 2,7 6,7 6,0 7,3 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

512 19 635 9 493 10 142 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 

 
V tomto prípade, tak u slovenských, ako aj u európskych respondentov, súhlasné odpovede97 
(SR: 90,4 %, EÚ-27: 81,1 %) vysoko prevažovali nad nesúhlasnými odpoveďami98 (SR: 6,9 
%, EÚ-27: 12,3 %). Z uvedených údajov tiež vyplýva, že percentuálny počet súhlasných 
odpovedí bol vyšší u slovenských (o 9,3 p. b.) ako u európskych respondentov. A naopak, 
percentuálny počet nesúhlasných odpovedí bol vyšší u európskych (o 6,9 p. b.) ako 
u slovenských respondentov.  
 
Vyššie uvedené skutočnosti nás nabádajú k tvrdeniu, že problém nedostatku finančných 
prostriedkov pre začínajúcich podnikateľov je mimoriadne vážnym problémom, a to tak 
v EÚ, ako aj v SR. Avšak  prípade  SR  je tento problém akútnejší !   

 
Nevedel sa k tomuto problému vyjadriť alebo neodpovedal vyšší percentuálny počet 
európskych (6,7 %) ako slovenských respondentov (2,7 %). 
 
Medzi  respondentmi EÚ – mužmi a ženami – neboli, v tomto prípade, žiadne "priepastné" 
rozdiely. Percentuálny počet odpovedajúcich žien, ktoré súhlasili s názorom, že je ťažké začať 
s podnikaním, keď  nie je k  dispozícii dostatok  finančných prostriedkov (82,6 %), len o 3 p. 
b. prevyšoval percentuálny počet mužov (79,6 %), ktorí tiež súhlasili s takýmto názorom. 
A naopak, percentuálny počet mužov, ktorí nesúhlasili s vyššie uvedeným názorom (14,4 %) 
bol len o 4,2 p. b. vyšší ako tomu bolo v prípade žien (10,2 %).  

 
 
                                                 
97 Odpovede „Úplne súhlasím.“ a „Súhlasím.“ spolu. 
98 Odpovede „Nesúhlasím.“ a „Úplne nesúhlasím.“ spolu. 
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2.6.2.  Podnikanie a zložité administratívne postupy 
 
Podľa podnikateľov sa podnikanie na Slovensku stále ešte spája s vysokou administratívnou 
náročnosťou. Vláda SR by sa preto, podľa podnikateľov, mala sústrediť na zjednotenie a 
zjednodušenie administratívy, a to na všetkých úrovniach riadenia štátnej (verejnej) správy. 
To je zrejme aj príčinou toho, že súčasné  Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) označuje 
zníženie administratívnej záťaže podnikateľov za svoju prioritu. Napríklad, MH SR chce v 
spolupráci s rezortom financií, aby sa zákony v oblasti daní a odvodov novelizovali iba s 
účinnosťou od prvého januára, teda iba raz ročne.99 Hovorí sa aj o ďalších nových opatreniach 
na zníženie byrokracie v oblasti podnikania.  

 
Zníženiu administratívnej záťaže sa venovala aj EÚ. Napríklad, zníženie „byrokracie“ 
v oblasti služieb je predmetom smernice Európskeho parlamentu a Európskej rady č. 
2006/123/ES, ktorá  bola prijatá 12. decembra 2006. Táto smernica sa mala v plnom rozsahu 
aplikovať do 28. decembra 2009, a to vo všetkých krajinách EÚ.  Jej cieľom  je po právnej 
stránke odstrániť diskriminačné požiadavky v prístupe k podnikaniu pre domácich 
a zahraničných podnikateľov z členských štátov, a po administratívnej stránke zjednodušiť 
prístup ku službám a realizáciu služieb.100 

 
Ako na problém zložitosti  administratívnych postupov pri začatí podnikania reagovali (aký 
mali na to názor) respondenti SR a EÚ-27 je zrejme z nasledujúcej tabuľky.  

 
Tabuľka č. 78 

 
 Je ťažké začať s podnikaním  vzhľadom na zložité (komplikované)  

administratívne postupy.    
 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Úplne súhlasím.  24,0 29,1 28,6 29,6 
Súhlasím.  50,1 42,1 42,0 42,2 
Nesúhlasím. 19,6 15,9 17,6 14,4 
Úplne nesúhlasím.  0,6 3,8 4,6 3,1 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 5,7 9,0 7,2 10,7 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

512 19 635 9 493 10 142 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 

                                                 
99 Podniky chcú od vlády menej byrokracie a korupcie. 
http://podnikam.webnoviny.sk/spravodajstvo.php?id=18849&kid=3&k=Aktuality 
100 http://ec.europa.eu/slovensko/documents/news/smernica_o_sluzbach.pdf  a http://www.enterprise-europe-
network.sk/articles.php?tid=248&lang=sk a http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-
dir/guides/handbook_sk.pdf  (Príručka o vykonávaní smernice o službách. 60 str. ).  
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V tomto prípade, tak u slovenských, ako aj u európskych respondentov, súhlasné odpovede101 
(SR: 74,1 %, EÚ-27: 71,2 %) prevažovali nad nesúhlasnými102 (SR: 20,2 %, EÚ-27: 19,7 %). 
Z uvedených údajov tiež vyplýva, že percentuálny počet súhlasných odpovedí bol o niečo 
vyšší u slovenských (o približne 3 p. b.) ako u európskych respondentov. V tomto prípade je 
potrebné si však „všimnúť“ aj  percentuálne počty tých respondentov, ktorí úplne súhlasili 
s názorom, že je ťažké podnikať vzhľadom na zložitosť administratívnych postupov pri začatí 
podnikania. Je zaujímavé, že v tomto prípade bol percentuálny počet tých, ktorí s týmto 
názorom „úplne súhlasili“ vyšší (o 5,1 p. b.) u európskych (29,1 %) ako u slovenských 
respondentov (24,0 %). 

 
Čo sa týka nesúhlasných odpovedí (tí, ktorí nesúhlasili s vyššie uvedeným názorom), tak 
v tomto prípade bol percentuálny počet nesúhlasných odpovedí vyšší (avšak len o pol p. b.) 
u slovenských  (20,2 %) ako u európskych respondentov (19,7 %).  

 
Vyššie uvedené informácie nás nabádajú k vysloveniu názoru, že problém zložitosti 
administratívnych postupov pri začatí podnikania je nielen slovenským, ale zrejme aj 
celoeurópskym problémom.   

 
Nevedel sa k tomuto problému vyjadriť a neodpovedal vyšší percentuálny počet európskych 
(9 %) ako slovenských respondentov (5,7 %). 
 
Medzi európskymi respondentmi – mužmi a ženami – neboli, aj  v tomto prípade, žiadne  
veľké rozdiely. Percentuálny počet odpovedajúcich žien, ktoré súhlasili s názorom, že je 
ťažké začať s podnikaním z dôvodov zložitých administratívnych postupov (71,8 %) len o 1,2 
p. b. prevyšoval percentuálny počet mužov (70,6 %), ktorí tiež súhlasili s takýmto názorom. 
A naopak, percentuálny počet mužov, ktorí nesúhlasili s vyššie uvedeným názorom (22,2 %) 
bol len o 4,7  p. b. vyšší ako tomu bolo v prípade žien (17,5 %).  

 
Nevedel sa vyjadriť a neodpovedal vyšší percentuálny počet žien (10,7 %) ako mužov (7,2 
%). 
 
 Podnikanie a získanie potrebných  informácií  pre  začatie podnikania    
 
Pre začínajúceho podnikateľa/podnikateľku je mimoriadne dôležité mať včas a v dostatočnej 
kvalite všetky potrebné informácie o tom ako začať podnikať. V SR je možné informácie 
o začatí  podnikania získať, napríklad,  na MH SR - v Národnej agentúre pre malé a stredné 
podnikanie. Informácie o začatí podnikania a o podnikaní vôbec je možné získať aj cez 
organizácie zastupujúce podnikateľov/podnikateľky103 (živnostníkov, malých podnikateľov, 
zamestnávateľov), zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK). Na pôde SOPK 
existuje, napríklad, platforma mladých podnikateľov.104 Je možné sa tiež zúčastniť na 
školeniach pre začínajúcich podnikateľov, ktoré sú financované buď z verejných zdrojov 
alebo si ich musí začínajúci podnikateľ zaplatiť z vlastných zdrojov. Informácie o začatí 
podnikania sú v značnom množstve (v rôznej kvalite) dostupné aj na internete.  

 
Názor (súhlas, nesúhlas) respondentov SR a EÚ-27 na dostupnosť získavania potrebných 
informácií o tom ako začať podnikať  sú prezentované v nasledujúcej tabuľke.  
                                                 
101 Odpovede „Úplne súhlasím.“ a „Súhlasím.“ spolu. 
102 Odpovede „Nesúhlasím.“ a „Úplne nesúhlasím.“ spolu. 
103 Napríklad  od Top centra podnikateliek (http://www.podnikatelka.sk/) alebo od Združenia žien v podnikaní 
(http://www.zzvp.sk/). 
104 http://web.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2005010101 
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Tabuľka č. 79 
 

 Je ťažké získať potrebné informácie o tom ako začať podnikať.    
 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Úplne súhlasím.  13,5 16,8 15,8 17,8 
Súhlasím.  38,4 34,4 34,3 34,6 
Nesúhlasím. 36,0 28,6 31,5 26,0 
Úplne nesúhlasím.  5,7 8,5 9,5 7,5 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 6,4 11,7 9,0 14,2 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

512 19 635 9 493 10 142 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
 
Aj v tomto prípade, aj u slovenských, aj u európskych respondentov, súhlasné odpovede105 
(SR: 51,9 %, EÚ-27: 51,2 %) prevažovali nad nesúhlasnými 106 (SR: 41,7 %, EÚ-27: 37,1 %), 
ale tieto rozdiely už nie sú tak markantné ako to bolo v predchádzajúcich dvoch prípadoch 
(osobitne v prvom prípade). Z uvedených údajov tiež vyplýva, že počet súhlasných odpovedí 
bol o niečo vyšší u slovenských (avšak len o 0,7 p. b.) ako u európskych respondentov. Zdá 
sa, že aj v tomto prípade je potrebné si „všimnúť“ aj  percentuálne počty tých respondentov, 
ktorí „úplne súhlasili“ („úplne súhlasím“) s názorom, že je ťažké získať potrebné informácie 
o tom ako začať podnikať. Je zaujímavé, že v tomto prípade bol percentuálny počet tých, ktorí 
s týmto názorom „úplne súhlasili“ vyšší (o 3,3 p. b.) u európskych respondentov (16,8 %) ako 
u slovenských respondentov (13,5 %). 

 
Čo sa týka nesúhlasných odpovedí (tí, ktorí nesúhlasili s vyššie uvedeným názorom), tak aj 
v tomto prípade bol počet nesúhlasných odpovedí vyšší (o 4,6 p. b.) u slovenských  
respondentov  (41,7 %) ako u európskych respondentov (37,1 %).  

 
Vyššie uvedené informácie v nás evokujú názor, že dostupnosť získania potrebných 
informácií o tom ako začať podnikať je nielen slovenským, ale zdá sa, že aj 
celoeurópskym problémom.   

 
Nevedel sa k tomuto problému vyjadriť alebo neodpovedal vyšší percentuálny počet 
európskych (11,7 %) ako slovenských respondentov (6,4 %). 
 
Medzi  európskymi respondentmi – mužmi a ženami – aj v tomto prípade, neboli, žiadne  
výrazne rozdiely. Percentuálny počet odpovedajúcich žien, ktoré súhlasili s tým, že je ťažké 
                                                 
105 Odpovede „Úplne súhlasím.“ a „Súhlasím.“ spolu. 
106 Odpovede „Nesúhlasím.“ a „Úplne nesúhlasím.“ spolu. 
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získať potrebné informácie o tom ako začať podnikať (52,4 %) len o 2,3 p. b. prevyšoval 
percentuálny počet mužov (50,1 %), ktorí tiež súhlasili s takýmto názorom. Avšak v prípade 
nesúhlasných odpovedí boli medzi percentuálnymi počtami mužov a žien vyššie rozdiely ako 
v prípade súhlasných odpovedí. Percentuálny počet mužov, ktorí nesúhlasili s takýmto 
názorom (41 %) bol o 7,5 p. b. vyšší ako  percentuálny počet žien (33,5 %), ktoré nesúhlasili 
s takýmto názorom.  

 
Z vyššie uvedených informácií vyplýva, že európske ženy považovali problém dostupnosti 
informácií o tom ako začať podnikať za o niečo väčší problém ako európski muži.  

 
Nevedel sa vyjadriť alebo neodpovedal vyšší percentuálny počet žien (14,2 %) ako mužov 
(9,0 %). 
 
2.6.4.  Podnikanie a riziko jeho krachu (bankrotu) 
 
Bankrot107 je hovorové označenie pre úpadok (krach) firmy (podnikania). Dlžník sa ocitne 
v úpadku vtedy, keď nie je schopný splácať svoje záväzky. Nie každý vie ako v takomto 
prípade postupovať alebo ako sa včas vyhnúť bankrotu. Najlepší spôsob ako postupovať, 
v takomto prípade, je obrátiť sa na odborníkov, ktorí majú skúsenosti  z tejto oblasti.  Krach  
firmy je možné riešiť likvidáciou spoločností (podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov)108 alebo konkurzom a reštrukturalizáciou firmy 
(podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a  o doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov). V praxi sa často vyskytujú prípady, keď je konkurz 
vyhlásený na fyzickú osobu, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť (napr. konkurz vyhlásený 
na živnostníka).  

  
Neúspech v podnikaní nie je vo väčšine krajín  dobre  prijímaný.  Verejnosť ho často chápe 
ako osobný neúspech podnikateľa (podnikateľov) alebo ako podvod (podvodné bankroty). 109  
To vytvára atmosféru nedôvery a obáv v podnikateľskom prostredí. Má to tiež neblahé 
následky najmä na začatie podnikania. Spôsobuje to, že mnoho jedincov, ktorí by inak mali 
„chuť“ podnikať, odradí od  začatia podnikania práve riziko krachu podnikania.  

 
Podnikatelia sa často môžu vyhnúť bankrotu predvídaním ťažkostí, a to ak pozorne sledujú 
finančnú situáciu (platobnú schopnosť) svojho podniku (živnosti). Platobná schopnosť 
podniku je schopnosť premeniť jednotlivé zložky majetku na peniaze z časového hľadiska 
tak, aby bol podnik schopný uhrádzať svoje platobné záväzky.110  

 
Začať podnikať alebo nie, ak hrozí riziko krachu firmy (podnikania) ? Názor (súhlas, 
nesúhlas) respondentov SR a EÚ-27 na tento problém je uvedený v nasledujúcej tabuľke.   

 
 

                                                 
107 http://ec.europa.eu/youreurope/business/deciding-to-stop/handling-bankruptcy-and-starting-
afresh/slovakia/index_sk.htm 
108 http://www.companyadvisory.eu/likvidacia-spolocnosti/;   http://www.financnymanazment.sk/2010-1/5-
2010/Likvidacia-spolocnosti-zakladne-postupy/ 
109 Viac o bankrote pozri http://www.zivnostnik.sk/node/885  a http://www.lieb.sk/bankrot.html  a 
http://www.bankrot.eu.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=30 (Vladimír Strejček 
a kol.: Chcete prežiť bankrot ? Vydavateľstvo Perfekt, 2009) 
110  http://www.zivnostnik.sk/node/1028 
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Tabuľka č. 80 
 

 Nemalo by sa začať s podnikaním v prípade, že hrozí riziko bankrotu (krachu).  
 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 111 

 
 

Úplne súhlasím.  13,1 18,7 
Súhlasím.  43,8 31,0 
Nesúhlasím. 30,7 32,5 
Úplne nesúhlasím.  4,3 12,8 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 8,0 5,0 
 
Spolu v %  
 

100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

512 19 635 

 
Zdroj: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report (Eurobarometer).  
           Fieldwork: December 2009.  
           http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/eurobarometer/index_en. 
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
 
Podobne ako v predchádzajúcich troch prípadoch, tak aj v tomto prípade, aj u slovenských, aj 
u európskych respondentov, súhlasné odpovede112 (SR: 56,9 %, EÚ-27: 49,7 %)  prevažovali 
nad nesúhlasnými odpoveďami113 (SR: 35 %, EÚ-27: 45,3 %), ale tieto rozdiely neboli, 
v tomto prípade, veľmi výrazné  (najmä u respondentov EÚ-27). Rozdiel medzi súhlasnými 
a nesúhlasnými odpoveďami bol oveľa vyšší u slovenských respondentov (21,9 p. b.) ako 
u respondentov EÚ-27 (len 4,4 p. b.).   

 
Čo sa týka súhlasných odpovedí (tí, ktorí súhlasili s vyššie uvedeným názorom), tak v tomto 
prípade bol percentuálny počet súhlasných odpovedí vyšší (o 7,2 p. b.) u respondentov SR 
(56,9 %) ako  respondentov EÚ-27  (49,7 %).   

 
Čo sa týka nesúhlasných odpovedí (tí, ktorí nesúhlasili s vyššie uvedeným názorom), tak 
v tomto prípade bol počet nesúhlasných odpovedí vyšší (o 10,3 p. b.) u respondentov EÚ-27 
(45,3 %) ako slovenských  respondentov  (35 %).   

 
Vyššie uvedené informácie  naznačujú, že obavy z hrozby bankrotu sú väčšie na strane SR 
ako na strane EÚ-27 ako celku.  

 
Nevedel sa k tomuto problému vyjadriť, alebo neodpovedal, vyšší percentuálny počet 
slovenských (8 %) ako európskych respondentov (5 %). 
 
 
                                                 
111 V tomto prípade neboli k dispozícií údaje za mužov a ženy EÚ-27. 
112 Odpovede „Úplne súhlasím.“ a „Súhlasím.“ spolu. 
113 Odpovede „Nesúhlasím.“ a „Úplne nesúhlasím.“ spolu. 
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2.6.5.  Podnikanie po predchádzajúcom krachu podnikania  -  druhá šanca  ?  
 
Z výskumov v EÚ vyplýva, že iba pri 4 až 6 percentách bankrotov dôjde k dokázateľnej 
sprenevere. Aj preto legislatíva EÚ podporuje jednoduché a rýchle konkurzné konania 
a povzbudzuje čestných podnikateľov, ktorí sa stretli s neúspechom, aby začali odznova, tým, 
že ich postavia na rovnakú štartovaciu čiaru ako nových podnikateľov. Podnikatelia, ktorí už 
zažili bankrot, by nemali stratiť dôveru vo svoje schopnosti pustiť sa do ďalšieho (nového) 
podnikateľského projektu. Zo záverov štúdií  o podnikaní v EÚ vyplýva, že druhé pokusy 
podnikateľov prinášajú väčší zisk a vytvárajú aj viac pracovných miest. Podnikatelia sa  
spravidla poučili z vlastných chýb a vedia teda lepšie odhadnúť mieru nových rizík 
a príležitostí. 114 
 
Súhlas alebo nesúhlas respondentov SR a EÚ-27 s názorom, že ľudia, ktorí začali 
s podnikaním a skrachovali, by mali dostať druhú šancu, je prezentovaný v nasledujúcej 
tabuľke. 
 
Tabuľka č. 81 

 
 Ľudia, ktorí začali s podnikaním a skrachovali, by mali dostať druhú šancu. 

 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Úplne súhlasím.  23,0 27,6 27,0 28,2 
Súhlasím.  55,0 53,0 53,7 52,4 
Nesúhlasím. 5,0 9,6 10,1 9,2 
Úplne nesúhlasím.  3,0 2,7 2,7 2,6 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 13,0 7,1 6,5 7,7 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

512 19 635 9 493 10 142 

 
Zdroj: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report (Eurobarometer).  
           Fieldwork: December 2009.  
           http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/eurobarometer/index_en. 
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
 
V tomto prípade nielen u respondentov SR, ale aj EÚ-27 súhlasné odpovede115 (SR: 78 %, 
EÚ-27: 80,6 %) vysoko prevažovali nad nesúhlasnými116 (SR: 8 %, EÚ-27: 12,3 %). 
Z uvedených údajov tiež vyplýva, že počet súhlasných odpovedí u respondentov EÚ-27 
nepatrne prevyšoval (len 2,6 p. b.) percentuálny počet  súhlasných odpovedí u respondentov 
SR. Aj počet nesúhlasných odpovedí bol vyšší u respondentov EÚ-27 (o 4,3 p. b.) ako 
u respondentov SR. Je tomu, zdá sa aj preto, lebo u slovenských respondentov bol pomerne 
vysoký percentuálny počet tých, ktorí sa k tomuto problému nevedeli vyjadriť alebo 
                                                 
114 http://www.zivnostnik.sk/node/885 
115 Odpovede „Úplne súhlasím.“ a „Súhlasím.“ spolu. 
116 Odpovede „Nesúhlasím.“ a „Úplne nesúhlasím.“ spolu. 
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neodpovedali (13 %), zatiaľ čo v prípade európskych respondentov to bolo podstatne menej 
(7,1 %).  

 
Uvedené údaje naznačujú, že v prípade SR, ako aj EÚ-27 ako celku, prevláda vo 
verejnosti pozitívny prístup k podnikateľom, ktorí v minulosti skrachovali a chcú s tým 
začať odznova.    

 
Medzi respondentmi EÚ – mužmi a ženami – neboli, v tomto prípade, takmer žiadne 
rozdiely. Dokonca, tentoraz, percentuálny počet odpovedajúcich  mužov, ktorí súhlasili s tým, 
že ľudia, ktorí začali s podnikaním a skrachovali, by mali dostať druhá šancu  (80,7 %)  bol 
prakticky takmer identický s percentuálnym počtom žien, ktoré súhlasili s takýmto názorom 
(80,6 %). V prípade nesúhlasných odpovedí  počet nesúhlasných odpovedí mužov (12,8 %) 
prakticky len o 1 p. b. prevyšoval percentuálny počet nesúhlasných odpovedí u žien (11,8 %). 
 
K uvedenému problému sa nevedelo vyjadriť alebo neodpovedalo 6,5 % mužov a 7,7 % žien.   
 
2.7.  Zdedili ste veľkú sumu peňazí – čo s ňou ?  
 
Čo by ľudia robili, ak by zdedili značnú (veľkú) sumu peňazí ?  Je viac ako zrejmé, že na túto 
otázku neexistuje jediná odpoveď, ale množstvo odpovedí. V tomto prípade mali však 
respondenti SR a EÚ-27 obmedzenú možnosť výberu – mali sa rozhodnúť pre jednu z 5  
(nižšie uvedených) taxatívne vyšpecifikovaných aktivít (odpovedí). Ako sa k  tomuto 
problému postavili  je zrejmé z nasledujúcej tabuľky. 
 
Tabuľka č. 82 

 
Predstavte si, že by ste náhle zdedili  X euro. Čo by ste s týmito peniazmi urobili?    

  

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Začnem podnikať (sám/-a alebo s partnerom/partnerkou). 10,7 14,2 17,6 11,0 
Kúpim si dom (alebo splatím moju hypotéku). 29,5 30,9 28,3 33,2 
Uložím si peniaze (na sporivý účet, do akcií, atď.).  31,0 29,7 30,9 28,6 
Miniem ich na niektoré vecí. Vždy som si chcel/-a kúpiť ... 
(pobytové zájazdy, auto, luxusné vecí).  18,3 16,1 14,3 17,8 

Budem menej pracovať./Prestanem pracovať.  3,8 3,8 3,9 3,7 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 6,7 5,2 4,8 5,6 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

512 19 635 9 493 10 142 

 
Zdroj: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report (Eurobarometer).  
           Fieldwork: December 2009.  
           http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/eurobarometer/index_en. 
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
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Analyzovaním údajov uvedených v tabuľke č. 82 sme na základe početnosti odpovedí 
jednotlivých respondentov SR a EÚ-27 dospeli k zostaveniu  poradia týchto 5 
špecifikovaných aktivít.  Pre lepšiu názornosť sú tieto informácie  prezentované  formou 
tabuľky (pozri nasledujúcu tabuľku). 

 
Tabuľka č. 83 

 
Poradie jednotlivých aktivít, pre ktoré by sa jednotliví respondenti rozhodli, ak by 

náhle zdedili X euro (v decembri 2009).   
 

Por. 
Čísl

o 

 
SR 

 
EÚ-27 

 
Druh  aktivít 
 

 
% * Druh aktivít 

 
% * 

1. 
 
Uložím si peniaze  
(na sporivý účet, do akcií, atď.). 

31,0 
 
Kúpim si dom 
(alebo splatím moju hypotéku). 

30,9 

2. 
 
Kúpim si dom  
(alebo splatím moju hypotéku). 

29,5 
 
Uložím si peniaze  
(na sporivý účet, do akcií, atď.). 

29,7 

3. 

 
Miniem ich na niektoré vecí. Vždy 
som si chcel/-a kúpiť ... (pobytové 
zájazdy, auto, luxusné vecí). 

18,3 
Miniem ich na niektoré vecí. Vždy 
som si chcel/-a kúpiť ... (pobytové 
zájazdy, auto, luxusné vecí). 

16,1 

4. 
 
Začnem podnikať (sám/-a alebo s 
partnerom/partnerkou). 

10,7 
 
Začnem podnikať (sám/-a alebo 
s partnerom/partnerkou). 

14,2 

5. 
 
Budem menej pracovať./Prestanem 
pracovať.  
 

3,8 

 
Budem menej pracovať./Prestanem 
pracovať. 3,8 

 
Zdroj informácií:  EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  (Údaje sú z predchádzajúcej tabuľky.)  

 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 

 
Vyššie uvedené údaje sú dôkazom toho, že v prípade dostatku finančných prostriedkov 
prameniacich z náhleho dedičstva by sa respondenti SR, aj EÚ-27, rozhodli skôr pre iné 
aktivity ako podnikanie.  

 
Podnikanie ako možnosť „zhodnotiť“ svoje peniaze sa ocitlo, tak u slovenských, ako aj 
európskych respondentov až na 4. mieste ich „pomyselného rebríčka“ pre „míňanie“ svojich 
peňazí nadobudnutých náhlym dedením. Isté rozdiely však medzi slovenskými a európskymi 
respondentmi, v tomto prípade,  predsa len boli. Podnikanie ako prostriedok „zhodnotenia“ 
svojich peňazí by si vybral o niečo vyšší percentuálny počet (o 3,5 p. b.) respondentov EÚ-27 
ako celku (14,2 %) ako respondentov SR (10,7 %). 

 
Vyššie uvedené údaje nás nabádajú k hypotéze, že slovenskí občania majú nižší sklon 
podnikať ako občania EÚ-27 ako celku.  

 
Nevedelo sa vyjadriť k tomuto problému alebo neodpovedalo 6,7 % slovenských a 5,2 %  
európskych respondentov. 
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Ako sa k tomuto problému postavili európski respondenti – muži a ženy – je zrejmé 
z nasledujúcej tabuľky.   
 
Tabuľka č. 84 

 
Poradie jednotlivých aktivít, pre ktoré by sa  rozhodli respondenti EÚ-27 (muži, ženy), 

ak by náhle zdedili X euro (v decembri 2009).   
 

Por. 
Čísl

o 

 
Muži 

 
Ženy 

 
Druh  aktivít 
 

 
% * Druh aktivít 

 
% * 

1. 
 
Uložím si peniaze 
(na sporivý účet, do akcií, atď.). 

30,9 
 
Kúpim si dom 
(alebo splatím moju hypotéku). 

33,2 

2. 
 
Kúpim si dom  
(alebo splatím moju hypotéku). 

28,3 
 
Uložím si peniaze  
(na sporivý účet, do akcií, atď.). 

28,6 

3. 

 
Začnem podnikať (sám alebo s 
partnerom/partnerkou). 17,6 

 
Miniem ich na niektoré vecí. Vždy 
som si chcela kúpiť ... (pobytové 
zájazdy, auto, luxusné vecí). 

17,8 

4. 
Miniem ich na niektoré vecí. Vždy 
som si chcel kúpiť ... (pobytové 
zájazdy, auto, luxusné vecí). 

14,3 

 
Začnem podnikať (sama alebo s 
partnerom/partnerkou). 
 

11,0 

5. 

 
Budem menej pracovať./Prestanem 
pracovať.  
 

3,9 

 
Budem menej pracovať./Prestanem 
pracovať. 3,7 

 
Zdroj informácií:  EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  (Údaje sú z predchádzajúcej tabuľky.)  

 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
 
Čo sa týka poradia (na základe početnosti odpovedí európskych respondentov – mužov a 
žien) výberu aktivít na „míňanie“ svojich peňazí u európskych respondentov -  mužov a žien 
-  tak v tomto prípade boli medzi nimi isté  rozdiely.   

 
Zatiaľ čo v prípade mužov sa podnikanie ako spôsob „zhodnocovania“ svojich náhlym 
dedičstvom nadobudnutých peňazí ocitlo v pomyselnom rebríčku ich míňania takto rýchlo 
nadobudnutých peňazí na 3. mieste, ženy ho svojimi odpoveďami  „posunuli“ až na 4 miesto 
takéhoto rebríčka (poradia). Rozdiely medzi mužmi a ženami boli aj čo sa týka 
percentuálneho počtu. Pre podnikanie ako spôsob „zhodnocovania“ svojich náhlym 
dedičstvom získaných peňazí by sa rozhodol vyšší percentuálny počet mužov (17,6 %) ako 
žien (len 11 % z nich). 

 
Vyššie uvedené údaje nás nabádajú k hypotéze, že európske ženy majú  pravdepodobne 
nižší sklon k podnikaniu ako európski muži.  

 
Nevedelo sa vyjadriť k tomuto problému alebo neodpovedalo 4,8 % európskych respondentov 
(mužov) a 5,6 % európskych respondentiek.    
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2.8. Vplyv školského vzdelania na podnikanie   
 
EK sa v 2. časti oznámenia z roku 2006 - KOM(2006) 33 v konečnom znení 117 -  venuje 
problému "súkromné podnikanie vo vzdelávacom systéme". V tejto časti  oznámenia sa, okrem 
iného, uvádza: "Podporovanie takých vlastností ako tvorivosť a iniciatívnosť pomáha už na 
základnom (vzdelávacom) stupni rozvíjať podnikateľské postoje. Najlepšia forma ako to 
uskutočniť je aktívne vzdelávanie založené na prirodzenej zvedavosti detí. Vzdelávanie o 
spoločnosti by malo byť zamerané tak na poskytnutie  základných vedomosti o svete práce a 
podnikaní a na kontakte s nimi, ako aj na pochopenie úlohy podnikateľov v spoločnosti. Vo 
viacerých členských štátoch sú školy formou vzdelávacích programov nabádané k tomu, aby 
viedli deti k preberaniu iniciatívy (iniciatívnosti) a zodpovednosti. Všeobecne povedané, 
sústavné (pravidelné) iniciatívy alebo programy riadené vzdelávacími inštitúciami sú stále 
vzácnosťou; takéto činnosti často organizujú väčšinou len externé subjekty, akými sú, 
napríklad, neziskové organizácie podporované súkromným sektorom. Existuje však rad 
osvedčených postupov, ktoré by sa mali rozšíriť medzi verejné orgány, školy, učiteľov a 
rodičov." 
 
V oznámení sa, v súvislosti s podporou vzdelávania o podnikaní, tiež uvádza nasledovné: "V 
pracovnom programe Vzdelávanie a odborná príprava 2010 bolo súkromné podnikanie 
zaradené do referenčného rámca ôsmich najdôležitejších schopností pre celoživotné 
vzdelávanie, ktoré sú nutné pre osobné naplnenie, sociálne začlenenie, aktívne občianstvo a 
zamestnateľnosť. Tvorí základ nedávneho návrhu odporúčania Komisie (EK) Európskemu 
parlamentu a Európskej rade.118 Formálne vzdelávanie v Európe obyčajne neviedlo 
účastníkov vzdelávania k súkromnému podnikaniu a samozamestnávaniu. Vzhľadom na to, že 
postoje a kultúrne hodnoty sa formujú už v útlom veku, vzdelávacie systémy môžu výrazne 
prispieť k úspešnému naplneniu podnikateľskej výzvy v rámci EÚ. Preto sa toto oznámenie, 
napriek tomu, že uznáva, že podnikateľské schopnosti by sa mali nadobúdať v rámci 
celoživotného vzdelávania,  sústreďuje na vzdelávanie od základnej školy až po vysoké školy, 
vrátane stredoškolského odborného vzdelávania (počiatočná odborná príprava) a technických 
vysokých škôl."119 
 
Nie je teda prekvapením, že EK sa venovala oblasti vzdelávania, resp. jeho vplyvu na  
podnikanie aj v rámci Bleskového  Eurobarometra  č. 283 o podnikaní z roku 2009.  

 
V  časti prieskumu Bleskového Eurobarometra o podnikaní č. 283 z roku 2009, venovanej 
tejto oblasti, respondenti EÚ-27 vyjadrovali svoj súhlas alebo nesúhlas s tým, či im ich 
školské vzdelanie pomohlo k rozvoju zručností potrebných pre podnikanie (iniciatívnosti, 
nadobudnutiu vedomosti potrebných pre podnikanie) a/alebo pozitívnemu vzťahu k 
podnikaniu (záujmu o podnikanie, lepšiemu pochopeniu úlohy podnikateľov v spoločnosti). 
Stanoviská respondentov SR a EÚ-27 k týmto problémovým okruhom sú prezentované v 
nasledujúcich častiach (v tab. č. 85 - 88) tejto kapitoly. Stanoviská  respondentov EÚ– 27 
(spolu, mužov, žien) sú  prezentované aj v grafickej forme (v prílohe č. 9 – v  grafoch č. 13 -
15). 120  
                                                 
117 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0033:SK:NOT 
118  Návrh odporúčania Komisie o najdôležitejších schopnostiach pre celoživotné vzdelávanie. 
119 EK v tomto oznámení uvádza tiež, že "súkromné podnikanie môže prispieť aj k sociálnej súdržnosti s menej 
rozvinutými regiónmi a zapojeniu nezamestnaných alebo znevýhodnených ľudí do pracovného procesu. Môže 
tiež prispieť k uvoľneniu podnikateľského potenciálu žien , ktorý sa musí ešte viac využiť." 
120 Empirický prieskum pre potreby „Akadémie pre začínajúce podnikateľky“ a jej vzdelávacie aktivity 
uskutočnila a spracovala v roku 2010 Jarmila Filadelfiová. Informácie o prieskume sú prezentované na 
nasledujúcej  webovej stránke Združenia žien v podnikaní: http://www.zzvp.sk/userdata/emp_vyskum_21.pdf 
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2.8.1.  Školské vzdelanie a zmysel pre iniciatívu   
 
„Zmysel pre iniciatívu je považovaný  nielen za jeden zo základných atribútov potrebných pre 
podnikanie, ale je považovaný aj za atribút líderstva – vodcovstva vo všeobecnosti. 
Iniciatívnosť (preberanie iniciatívy) je možné zaradiť do subjektívnych predpokladov 
podnikania. Je tiež jednou z kľúčových kompetencií, ktoré sa uvádzajú v Európskom 
referenčnom rámci pre kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie".121 To je aj dôvod 
prečo sa EK zamerala práve na zisťovanie vplyvu školského vzdelania na rozvoj tohto druhu 
podnikateľských kompetencií.  
 
Tabuľka č. 85 

 
 Moje školské vzdelanie mi pomohlo k rozvoju  zmyslu pre iniciatívu (k iniciatívnosti) 

– druhu podnikateľskej vlastnosti.    
 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Úplne súhlasím.  7,9 12,9 13,4 12,5 
Súhlasím.  30,5 36,2 37,9 34,7 
Nesúhlasím. 45,1 31,5 30,9 32,0 
Úplne nesúhlasím.  12,7 16,6 15,8 17,4 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 3,8 2,7 1,9 3,4 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

512 19 635 9 493 10 142 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov.    
 
V prípade Slovenska jednoznačne prevažovali nesúhlasné odpovede122 (57,8 %) nad 
súhlasnými odpoveďami123 (38,4 %). V prípade EÚ-27 boli súhlasné (49,1 %) a nesúhlasné 
odpovede takmer rovnaké (48,1%), pričom počet súhlasných odpovedí  bol o 1 p. b. vyšší.  Z 
uvedeného vyplýva, že väčšina slovenských respondentov považovala náš vzdelávací 
systém za  systém , ktorý  nerozvíja zmysel pre iniciatívu.  
 
Zatiaľ čo u európskych respondentov – mužov prevažovali o 4,6 % súhlasné odpovede (51,3 
%) nad nesúhlasnými  (46,7 %), u žien bolo tomu opačne. U európskych respondentiek  bol 
počet nesúhlasných odpovedí  (49,4 %) o 2,2 % vyšší ako počet súhlasných odpovedí (47,2 
%). Fakt, že viac žien ako mužov EÚ-27 sa domnievalo, že systém vzdelávania v EÚ-27 
nerozvíja ich zmysel pre iniciatívu, by mal byť v prípade EÚ dôvodom na ďalšiu analýzu.  

                                                 
121 Odporúčanie Eur. parlamentu a rady z 18.12.2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie 
(2006/962/ES). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:SK:PDF  
122 Spolu odpovede "Nesúhlasím." a "Úplne nesúhlasím."  
123 Spolu odpovede "Úplne súhlasím." a "Súhlasím." 
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2.8.2.  Školské vzdelanie a pochopenie spoločenskej úlohy podnikateľov   
 
V oznámení EK KOM(2006) 33 v konečnom znení sa tiež uvádza, že "Schopnosť podnikať 
(podnikavosť) je kľúčovou kompetenciou pre rast, zamestnanosť a osobné naplnenie."  To 
bol pravdepodobne aj dôvod prečo EK zaradila do tohto prieskumu aj otázku, ktorá zisťovala 
názor (súhlas, nesúhlas) respondentov EÚ-27 na to, či im ich školské vzdelanie pomohlo 
lepšie pochopiť úlohu podnikateľov v spoločnosti.  
 
Tabuľka č. 86 

 
 Moje školské vzdelanie mi pomohlo lepšie pochopiť úlohu podnikateľov v spoločnosti.    

 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Úplne súhlasím.  7,8 11,4 12,5 10,4 
Súhlasím.  33,1 33,0 34,1 31,9 
Nesúhlasím. 41,8 33,2 33,4 33,0 
Úplne nesúhlasím.  12,3 19,4 17,5 21,1 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 5,0 3,1 2,5 3,6 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

512 19 635 9 493 10 142 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
 
Aj v tomto prípade u slovenských respondentov prevažovali nesúhlasné odpovede124 (54,1 %) 
nad súhlasnými odpoveďami125 (40,9 %). Bolo tomu tak aj u európskych respondentov 
(nesúhlasné odpovede: 52,6 %, súhlasné: 44,4 %). V tomto prípade, teda, v relatívnych 
početnostiach (v %) neboli medzi európskymi a slovenskými respondentmi príliš veľké 
rozdiely – v prípade EÚ-27 to bolo pri súhlasných odpovediach viac o 3,5 p. b. a pri 
nesúhlasných o 1,5 p. b. menej. Skutočnosť, že  viac ako polovica, tak európskych, ako aj 
slovenských respondentov vyjadrila presvedčenie, že im školské vzdelanie nepomohlo 
lepšie pochopiť úlohu podnikateľov v spoločnosti by mal byť nielen dôvodom "na 
zamyslenie", ale aj na analyzovanie a príslušné "konanie"(na "aktivitu").  
 
Nesúhlasné odpovede prevažovali tak u mužov (50,9 %) ako aj u žien (54,1 %) – 
respondentov  EÚ-27 -  nad ich súhlasnými odpoveďami (muži: 46,6 %, ženy: 42,3 %). Aj v 
tomto prípade, teda, neboli medzi odpoveďami európskych  respondentov – mužov  a žien 
príliš veľké rozdiely.  Percentuálny počet nesúhlasných odpovedí  bol aj v tomto prípade vyšší 
u žien ako u mužov (o 3,2 p. b.)  a naopak  percentuálny počet súhlasných odpovedí bol zasa 
vyšší u mužov (4,3 p. b.) ako u žien.   
                                                 
124 Spolu odpovede "Nesúhlasím." a "Úplne nesúhlasím." 
125 Spolu odpovede "Úplne súhlasím." a "Súhlasím." 
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2.8.3.  Školské vzdelanie a záujem o podnikanie 
 
Aj nasledujúca otázka – zameraná na zisťovanie vplyvu školského vzdelania na záujem 
o podnikanie -  je určitým  logickým pokračovaním (úvodným krokom) cieľa EK podporovať 
podnikanie.  
 
Tabuľka č. 87 

 
 Moje školské vzdelanie ma priviedlo  k tomu, aby som sa  zaujímal  o podnikanie 

(stal/-a sa podnikateľom/podnikateľkou). 
 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Úplne súhlasím.  7,3 6,0 7,0 5,1 
Súhlasím.  16,6 19,4 21,2 17,7 
Nesúhlasím. 51,7 44,8 44,5 45,0 
Úplne nesúhlasím.  20,2 26,8 24,5 28,9 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 4,1 3,0 2,8 3,3 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

512 19 635 9 493 10 142 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
 
Takmer 2/3  respondentov (približne 72 %)  SR a EÚ-27  uviedlo, že ich školské vzdelanie im 
nedalo podnet na to, aby sa zaujímali o podnikanie. Len približne štvrtina európskych (25,4 
%) a slovenských respondentov (23,9 %) svojou súhlasnou odpoveďou na vyššie uvedenú 
otázku sa vyjadrila v tom zmysle, že ich školské vzdelanie bolo  dôvodom ich záujmu o 
podnikanie. Vysoká prevaha nesúhlasných odpovedí, tak u slovenských, ako aj u európskych 
respondentov je, podľa môjho názoru, znepokojujúcou skutočnosťou, svedčiacou o tom, že 
vzdelávací systém v SR a v krajinách EÚ-27 126 sa v nedostatočnej miere venuje  
problému podnikania. 
 
Čo sa týka odpovedí na vyššie uvedenú otázku u európskych respondentov – mužov a žien, 
tak, v tomto prípade, takmer o 5 p. b. viac žien (73,9 %) ako mužov (69 %)  svojimi 
nesúhlasnými odpoveďami s vyššie uvedenou otázkou vyjadrilo názor, že ich školské 
vzdelanie ich nepodnietilo k záujmu o podnikanie. To malo svoj odraz v tom, že percentuálny 
počet súhlasných odpovedí na vyššie uvedenú otázku  u žien (22,8 %) bol o približne 5. p. b. 
(5,4 ) nižší ako  percentuálny počet súhlasných odpovedí u mužov (28,2 %).    
 
                                                 
126 Treba však tiež upozorniť na to, že  počet súhlasných odpovedí je v jednotlivých štátoch EÚ-27 rôzny.  Ani  v 
jednom prípade však tieto neprekročili hranicu 43 %. Podrobnejšie pozri str. 101 (graf) publikácie (analytickej 
správy) – Bleskového (Flash) Eurobarometra 283 z roku  2009 (analytická správa spracovaná v roku 2010).  
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2.8.4.  Školské vzdelanie a vedomosti a zručnosti pre podnikanie 
 
Školské vzdelanie, najmä ak sa venuje aj vzdelávaniu o podnikaní, ak chce podporiť skutočný 
ekonomický (ale aj sociálny) rozvoj  spoločnosti, ale aj ekonomickú prosperitu  jednotlivcov, 
musí sa bezpodmienečne venovať rozvoju pozitívnych podnikateľských zručností a poskytnúť 
im také vedomosti, ktoré im umožnia podnikať (byť samozamestnanými). Nasledujúca otázka 
zisťuje u respondentov SR a EÚ-27 ich názory na vplyv školského vzdelávania na rozvoj  
takéhoto typu zručností a vedomostí.   
 
Tabuľka č. 88 

 
 Moje školské vzdelanie mi "dalo" také  zručnosti a poskytlo také  vedomosti (know-

how), ktoré mi umožnia viesť firmu (podnikať).    
 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Úplne súhlasím.  6,4 10,1 11,1 9,1 
Súhlasím.  23,7 28,9 30,7 27,2 
Nesúhlasím. 48,1 36,6 36,7 36,6 
Úplne nesúhlasím.  16,6 21,3 18,7 23,6 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 5,3 3,1 2,7 3,5 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

512 19 635 9 493 10 142 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
 
Podobne, ako v predchádzajúcom, tak aj v tomto prípade, tak u respondentov SR (64,7 %), 
ako aj  EÚ-27 (57,9 %) prevažovali tí, ktorí nesúhlasili127 s tým, že im ich školské vzdelanie 
"dalo" také zručnosti a poskytlo také vedomosti, ktoré by im umožnili viesť firmu (podnikať). 
Z uvedených údajov vyplýva, že v prípade Slovenska bol percentuálny počet týchto 
respondentov (%) takmer o 7 p. b. (6,8) vyšší v porovnaní s respondentmi EÚ-27. Z 
uvedeného tiež logicky vyplýva (a údaje v tabuľke to potvrdzujú), že percentuálny počet 
respondentov EÚ-27 (39 %), ktorí súhlasili128 s vyššie uvedeným výrokom (uvedeným v 
tabuľke) bol v porovnaní so slovenskými respondentmi (30,1 %)  vyšší o  približne 9 p. b.  
 
Aj v tomto prípade bolo percento odpovedajúcich respondentov EÚ-27, ktorí nesúhlasili s 
vyššie uvedeným výrokom (uvedeným v tabuľke) vyššie u žien (60,2 %) ako u mužov (55,4 
%), a to o takmer 5 p. b. A naopak, percentuálny počet odpovedajúcich respondentov  EÚ-27, 
ktorí súhlasili s týmto výrokom je  u mužov  vyšší (41,8 %) ako u žien (36,3 %), a to o 5,5 p. 
b.  
                                                 
127 Spolu odpovede "Nesúhlasím." a "Úplne nesúhlasím." 
128 Spolu odpovede "Úplne súhlasím." a "Súhlasím." 
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2.9.  Názory na podnikateľov a ich imidž v spoločnosti 
 
Táto kapitola prezentuje „obraz“ podnikateľov v spoločnosti. Jej prvá časť sa venuje názorom 
na podnikateľov v spoločnosti a jej druhá zas samotnému imidžu podnikateľov v spoločnosti. 
V prílohe č. 11 však, pre potreby vzájomného porovnávania, prezentujeme (v  tabuľkovej  
forme – tabuľky č. 54 – 58) aj výsledky prieskumu týkajúce sa imidžu iných profesiových 
skupín v spoločnosti (štátnych zamestnancov, vrcholových manažérov veľkých výrobných 
spoločností, bankových manažérov alebo manažérov obdobných inštitúcií, politikov, 
slobodných povolaní). 

 
2.9.1.  Názory na podnikateľov   
 
V tomto prípade mali respondenti vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas k nasledovným štyrom 
– taxatívne vymedzeným – názorom na podnikateľov v spoločnosti: 

 
1. Podnikatelia produkujú nové výrobky a služby a sú prospešní nám všetkým. 
2. Podnikatelia myslia len na svoje „peňaženky“ (na vlastný prospech). 
3. Podnikatelia sú tvorcovia pracovných miest. 
4. Podnikatelia využívajú prácu iných ľudí (vykorisťujú iných ľudí).  
 
Súhlas alebo nesúhlas respondentov SR a EÚ-27 s vyššie uvedenými názormi je prezentovaný 
v nasledujúcich štyroch častiach tejto  podkapitoly. Odpovede respondentov SR a EÚ-27  na  
uvedené otázky sú prezentované aj  v grafickej forme, a to v  prílohe č. 10 (grafy č. 16-21).   
 
2.9.1.1. Podnikatelia produkujú nové výrobky a služby a sú prospešní nám všetkým 
 
Súhlas alebo nesúhlas respondentov SR a EÚ-27 s vyššie uvedeným názorom je prezentovaný 
v nasledujúcej tabuľke. 
 
Tabuľka č. 89 

 
 Podnikatelia produkujú nové výrobky a služby a  prospievajú nám všetkým.    

 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Úplne súhlasím.  13,9 21,2 23,7 18,9 
Súhlasím.  62,9 57,2 56,2 58,1 
Nesúhlasím. 18,4 14,7 14,4 15,0 
Úplne nesúhlasím.  1,8 2,7 2,8 2,6 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 3,0 4,2 2,9 5,5 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

512 19 635 9 493 10 142 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
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Tak u respondentov SR, ako aj EÚ-27, súhlasné odpovede129 (SR: 76,8 %, v EÚ-27: 78,4 %) 
prevažovali nad nesúhlasnými odpoveďami130 (SR: 20,2 %, EÚ-27: 17,4 %). Percentuálny 
počet súhlasných odpovedí však bol nepatrne vyšší u respondentov EÚ-27 (o 1,6 p. b.) ako 
SR. A naopak, percentuálny počet nesúhlasných odpovedí bol vyšší u slovenských (o 2,8 p. 
b.) ako u európskych respondentov. V tejto veci teda, tak u respondentov SR, ako aj EÚ-27, 
prevažoval pozitívny názor na podnikateľov. U respondentov EÚ-27 mal však tento 
pozitívny názor výraznejšiu formu, a to nielen pre ich početnejšie zastúpenie na súhlasných 
odpovediach, ale aj preto, lebo percentuálny počet respondentov, ktorí úplne súhlasili 
s takýmto hodnotením, bol v ich prípade o 7,3 p. b. vyšší (21,2 %) ako u respondentov SR 
(13,9 %).   
 
Nevedel sa k tomuto problému vyjadriť alebo neodpovedal pomerne nízky percentuálny počet 
respondentov (SR: 3,0, EÚ-27: 4,2 %).  
 
Medzi respondentmi  EÚ-27 – mužmi a ženami – neboli, v tomto prípade, žiadne  výrazné 
rozdiely. Percentuálny počet odpovedajúcich mužov, ktoré súhlasili s takýmto pozitívnym 
názorom (79,9 %) len o 2,9 p. b. prevyšoval  percentuálny počet žien  (77 %), ktoré tiež 
súhlasili s takýmto názorom. Percentuálny počet mužov, ktorí nesúhlasili s vyššie uvedeným 
názorom (17,2 %) bol len o 0,4 p. b. vyšší ako tomu bolo v prípade žien (17,6 %). Nevedel sa 
vyjadriť alebo neodpovedal vyšší percentuálny počet žien (5,5 %) ako mužov (2,9 %).  
 
2.9.1.2. Podnikatelia myslia len na svoje "peňaženky" (na vlastný prospech)  
 
Súhlas alebo nesúhlas respondentov SR a EÚ-27 s vyššie uvedeným názorom je prezentovaný 
v nasledujúcej tabuľke. 
 
Tabuľka č. 90 

 
 Podnikatelia myslia len na svoju "peňaženku":    

 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Úplne súhlasím.  22,5 17,8 17,1 18,4 
Súhlasím.  46,8 35,8 36,2 35,4 
Nesúhlasím. 26,3 33,4 33,8 32,9 
Úplne nesúhlasím.  0,5 8,4 8,9 7,9 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 3,9 4,7 4,0 5,3 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

512 19 635 9 493 10 142 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
                                                 
129 Odpovede „Úplne súhlasím.“ a „Súhlasím.“ spolu. 
130 Odpovede „Nesúhlasím.“ a „Úplne nesúhlasím.“ spolu. 
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Aj v tomto prípade („podnikatelia myslia len na svoju „peňaženku““) súhlasné odpovede131 
(SR: 69,3 %, EÚ-27: 53,6 %) prevažovali nad nesúhlasnými132 (SR: 26,8 %, EÚ-27: 41,8 %). 
Aj keď, treba otvorene povedať, že v tomto prípade to predstavuje nie pozitívne, ale 
negatívne hodnotenie.  

 
S názorom, že  „podnikatelia myslia len na svoju „peňaženku““ súhlasila teda väčšina, tak 
slovenských (69,3 %), ako aj európskych respondentov (53,6 %). Z uvedených údajov tiež 
vyplýva, že takýto negatívny názor bol viac zastúpený u respondentov SR (o 15,7 p. b.) ako 
EÚ-27. Ak porovnávame úplne súhlasné odpovede slovenských a európskych respondentov, 
tak slovenskí respondenti vo vyššej miere (22,5 %) ako európski respondenti (17,8 %) úplne 
súhlasili s názorom, že „podnikatelia myslia len na svoju „peňaženku“.  

 
Negatívnejšie hodnotenie respondentov SR malo svoj odraz aj v nižšom percentuálnom počte  
tých respondentov, ktorí nesúhlasili s takýmto negatívnym hodnotením podnikateľov (26,8 %) 
v porovnaní s európskymi respondentmi (41,8 %). Ak porovnávame úplne nesúhlasné 
odpovede slovenských a európskych respondentov, tak u slovenských respondentov úplne 
nesúhlasilo s takýmto negatívne vyjadreným názorom menej slovenských (0,5 %) 
respondentov ako európskych respondentov (8,4 %). 

  
Vyššie uvedené skutočnosti nás privádzajú k názoru, že negatívne hodnotenie podnikateľov 
(„podnikatelia myslia len na svoju „peňaženku“) je viac slovenským ako európskym 
problémom. 

 
Medzi  európskymi respondentmi – mužmi a ženami – neboli aj tentoraz žiadne veľké  
rozdiely. Percentuálny počet odpovedajúcich mužov, ktorí súhlasili s názorom, že 
„podnikatelia myslia len na svoju „peňaženku““ (53,3 %) bol takmer identický 
s percentuálnym počtom žien (53,8 %), ktoré v tomto prípade tiež súhlasili s takýmto 
názorom na podnikateľov. Istý malý (nepatrný) rozdiel však medzi mužmi a ženami existoval, 
a to v miere súhlasu s takýmto negatívnym názorom. Percentuálny počet žien, ktoré úplne 
súhlasili s názorom, že „podnikatelia myslia len na svoju „peňaženku““ (18,4 %) bol  totiž 
o 1,3 p. b. vyšší ako percentuálny počet mužov (17,1 %), ktorí úplne súhlasili s takto 
formulovaným  negatívnym názorom na podnikateľov.  

 
Percentuálny počet mužov, ktorí nesúhlasili s názorom,  že „podnikatelia myslia len na svoju 
„peňaženku““ (42,7 %) bol len o 1,9 p. b. vyšší ako tomu bolo v prípade žien (40,8 %). 
Rozdiely medzi mužmi a ženami boli minimálne aj v prípade úplného nesúhlasu s takto 
formulovaným negatívnym hodnotením podnikateľov (muži: 8,9 %,  ženy: 7,9 %).   

 
Nevedel sa vyjadriť  k tomuto problému alebo neodpovedal vyšší percentuálny počet žien (5,3 
%) ako mužov (4,0 %).  

 
2.9.1.3.  Podnikatelia sú tvorcovia pracovných miest  
 
Súhlas alebo nesúhlas respondentov SR a EÚ-27 s vyššie uvedeným názorom je prezentovaný 
v nasledujúcej tabuľke. 
 
 
                                                 
131 Odpovede „Úplne súhlasím“ a „Súhlasím“ spolu. 
132 Odpovede „ Nesúhlasím“ a „ Úplne nesúhlasím“ spolu. 
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Tabuľka č. 91 
  

 Podnikatelia sú tvorcovia pracovných miest.    
 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Úplne súhlasím.  17,4 29,7 30,8 28,6 
Súhlasím.  68,1 57,0 56,9 57,1 
Nesúhlasím. 12,3 9,2 8,5 9,9 
Úplne nesúhlasím.  0,2 1,7 1,8 1,5 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 2,0 2,4 2,0 2,8 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

512 19 635 9 493 10 142 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
 
Tak u respondentov SR ako aj EÚ-27 súhlasné odpovede133 (SR: 85,5 %, EÚ-27: 86,7 %) 
vysoko prevažovali nad nesúhlasnými134 (SR: 12,5 %, EÚ-27: 10,9 %). Percentuálny počet 
súhlasných odpovedí však bol nepatrne vyšší u respondentov EÚ-27 (o 1,2 p. b.) ako 
u respondentov SR. A naopak, percentuálny počet nesúhlasných odpovedí bol nepatrne vyšší 
u slovenských (o 1,6 p. b.) ako u európskych respondentov. V tomto prípade  teda tak u 
respondentov SR ako aj EÚ-27 prevažoval pozitívny názor na podnikateľov. 
U európskych respondentov mal však tento pozitívny názor silnejšiu váhu, a to nielen pre ich 
početnejšie zastúpenie na súhlasných odpovediach, ale aj  preto,  lebo percentuálny počet 
respondentov, ktorí úplne súhlasili s názorom, že „podnikatelia sú tvorcovia pracovných 
miest“ bol v ich prípade o 12,3 p. b. vyšší (29,7 %) ako u respondentov SR (17,4 %).   

 
Nevedel  k tomuto názoru zaujať stanovisko (nevedel sa vyjadriť) alebo neodpovedal nízky 
percentuálny počet respondentov (SR: 2,0 %, EÚ-27: 2,4 %). 
 
Medzi európskymi respondentmi – mužmi a ženami – neboli v názore na podnikateľov,  
žiadne významné rozdiely v percentuálnych početnostiach odpovedí. Percentuálny počet 
odpovedajúcich mužov, ktoré súhlasili s takto formulovaným pozitívnym názorom (87,7 %) 
len o 2 p. b. prevyšoval  percentuálny počet žien (85,7 %), ktoré tiež súhlasili s takýmto 
názorom. Percentuálny počet odpovedajúcich žien, ktoré nesúhlasili s takýmto názorom (11,4 
%) bol len o 1,1 p. b. vyšší ako tomu bolo v prípade mužov (10,3 %). 
 
Nevedel  zaujať stanovisko k tomu názoru alebo neodpovedal vyšší percentuálny počet žien 
(2,8 %) ako mužov (2 %).  
 
                                                 
133 Odpovede „Úplne súhlasím.“ a „Súhlasím.“ spolu. 
134 Odpovede „Nesúhlasím.“ a „Úplne nesúhlasím.“ spolu. 
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2.9.1.4. Podnikatelia  vykorisťujú  zamestnancov   
 
Súhlas alebo nesúhlas respondentov SR a EÚ-27 s vyššie uvedeným názorom je prezentovaný 
v nasledujúcej tabuľke. 
 
Tabuľka č. 92 

 
 Podnikatelia využívajú prácu iných ľudí (vykorisťujú iných ľudí).    

 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Úplne súhlasím.  22,1 13,2 13,6 12,8 
Súhlasím.  51,2 36,3 36,4 36,1 
Nesúhlasím. 21,4 35,4 35,3 35,6 
Úplne nesúhlasím.  2,5 9,4 10,4 8,4 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 2,8 5,7 4,3 7,0 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

512 19 635 9 493 10 142 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
 
Aj v prípade takto formulovaného (kontroverzného) názoru  („podnikatelia vykorisťujú iných 
ľudí (zamestnancov)“ súhlasné odpovede135 (SR: 73,3 %, EÚ-27: 49,5 %) prevažovali nad 
nesúhlasnými odpoveďami136 (SR. 23,9 %, EÚ-27: 44,8 %). Aj keď, treba zdôrazniť, že 
v tomto prípade to znamená nie pozitívne, ale negatívne hodnotenie.  

 
S názorom, že  „podnikatelia vykorisťujú iných ľudí“ súhlasila teda väčšina tak slovenských  
(73,3 %) ako aj európskych respondentov (49,5 %). Z uvedených údajov tiež vyplýva, že 
takto formulovaný negatívny názor bol oveľa viac zastúpený u respondentov SR (o 23,8 
p. b.) ako  respondentov EÚ-27. V tomto konštatovaní nás utvrdzuje aj porovnanie odpovedí 
respondentov SR a EÚ-27, ktorí úplne súhlasili s názorom, že „podnikatelia vykorisťujú 
iných ľudí“.  Porovnaním týchto odpovedí sme totiž zistili, že percentuálny počet slovenských 
respondentov, ktorí úplne súhlasili s takýmto negatívnym vnímaním podnikateľov (22,1 %) 
bol o 8,9 p. b.  vyšší ako tomu bolo u európskych respondentov (13,2 %). 

 
Negatívnejšie hodnotenie respondentov SR malo svoj odraz aj v nižšom percentuálnom počte  
slovenských respondentov, ktorí nesúhlasili s názorom, že „podnikatelia vykorisťujú iných 
ľudí (zamestnancov)“ (23,9 %) v porovnaní s európskymi respondentmi (44,8 %). 
Negatívnejšie hodnotenie slovenských respondentov sa prejavilo aj v prípade úplného 

                                                 
135 Odpovede „Úplne súhlasím.“ a „Súhlasím.“ spolu. 
136 Odpovede „Nesúhlasím.“ a „Úplne nesúhlasím.“ spolu. 
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nesúhlasu s názorom, že „podnikatelia vykorisťujú prácu iných ľudí (zamestnancov)“. Ak 
totiž porovnávame percentuálny počet slovenských a európskych respondentov, ktorí úplne 
nesúhlasili s názorom, že „podnikatelia vykorisťujú prácu iných ľudí“, tak zistíme, že 
s takýmto názorom  úplne nesúhlasilo menej (o 6,9 %) slovenských (2,5 %) respondentov ako 
európskych respondentov (9,4 %). 

 
Vyššie uvedené skutočnosti nás priviedli k záveru, že negatívne hodnotenie podnikateľov 
(„podnikatelia vykorisťujú iných ľudí (zamestnancov)“) je oveľa viac slovenským ako 
európskym problémom. 

 
Medzi  európskymi respondentmi – mužmi a ženami – neboli ani  tentoraz žiadne výrazné 
rozdiely. Percentuálny počet odpovedajúcich mužov, ktorí súhlasili s takto formulovaným 
negatívnym názorom (50 %) - „podnikatelia vykorisťujú iných ľudí“ -  len nepatrne 
prevyšoval (o 1,1 p. b.) percentuálny počet žien (48,9  %), ktoré tiež súhlasili s týmto 
názorom.  Istý malý (nepatrný) rozdiel však medzi mužmi a ženami predsa len  existoval, a to 
v miere súhlasu s takto formulovaným negatívnym názorom. Muži, aj keď len nepatrne,  
prevažovali (o 0,8 p. b.) nad ženami aj v prípade úplného súhlasu s takýmto  názorom, (muži: 
13,6 %; ženy: 12,8 %).  

 
Percentuálny počet odpovedajúcich mužov, ktorí nesúhlasili s názorom, že „podnikatelia 
vykorisťujú iných ľudí“ (45,7 %) bol len o 1,7 p. b. vyšší ako tomu bolo v prípade žien (44 
%). Rozdiely medzi odpoveďami mužov a žien boli nízke aj v prípade úplného nesúhlasu 
s takto formulovaným negatívnym hodnotením podnikateľov (muži: 10,4 %,  ženy: 8,4 %). Je 
potrebné však k tomu dodať, že v tomto prípade (úplného nesúhlasu s takýmto názorom) bolo 
negatívnejšie hodnotenie  skôr na strane žien ako mužov.  

 
Nevedel zaujať k tomuto názoru stanovisko alebo neodpovedal vyšší percentuálny počet žien 
(7 %) ako mužov (4,3 %).  

 
2.9.2.    Imidž podnikateľov  (samostatne zárobkovo činných občanov, vlastníkov  
             firiem/podnikov) 
 
V tomto prípade sa stal predmetom prieskumu imidž podnikateľov (samostatne zárobkovo 
činných občanov, vlastníkov firiem/podnikov). Respondenti, ktorí participovali na  prieskume 
Bleskového Eurobarometra č. 283 sa mali rozhodnúť pre výber z nasledujúcich troch 
alternatív vnímania imidžu podnikateľov (december 2009): 
 

- skôr priaznivý (imidž),  
- neutrálny  (imidž) a  
- skôr nepriaznivý (imidž). 

 
Odpovede respondentov SR a EÚ-27 týkajúce sa vnímania imidžu podnikateľov sú 
prezentované v nasledujúcej tabuľke. 137 
 

                                                 
137 Imidž štátnych zamestnancov, vrcholových (top) manažérov veľkých výrobných spoločností, bankových 
manažérov alebo manažérov obdobných inštitúcií, politikov a  slobodných povolaní (architekti, právnici, umelci 
atď.) je uvedený v prílohe č. 11 (tabuľky č. 54 - 58).  Tieto informácie (tabuľky) majú slúžiť na porovnanie 
imidžu  podnikateľov s týmito  skupinami povolaní. 
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Tabuľka č. 93 
 

 Aký je Váš názor na podnikateľov  ?    
 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *: 

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Skôr priaznivý. 33,7 49,4 52,8 46,2 
Neutrálny. 52,4 39,0 35,7 42,0 
Skôr nepriaznivý.  12,6 8,9 9,6 8,3 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 1,3 2,7 1,9 3,4 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

512 19 635 9 493 10 142 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
                            (Eurobarometer). Fieldwork: December 2009.  
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
 
Tak v prípade respondentov SR ako aj EÚ-27 (ktorí odpovedali) mal najnižšie percentuálne 
zastúpenie (SR: 12,6 %, EÚ-27: 8,9 %) „skôr nepriaznivý“ názor na podnikateľov.  Je  
potrebné však dodať, že tento názor bol o niečo viac (o 3,7 p. b.) zastúpený u slovenských 
(12,6 %) ako u európskych respondentov (8,9 %). Uvedené informácie nás nabádajú 
k predbežnému záveru, že slovenská verejnosť zrejme hodnotí podnikateľov o niečo  
negatívnejšie ako európska verejnosť (EÚ-27 ako celok). 
 
Názor na podnikateľov „skôr priaznivý“ mal oveľa  vyššie (o 15,7 p. b.) percentuálne 
zastúpenie v prípade európskych respondentov (49,4 %) ako u slovenských respondentov 
(33,7 %). V prípade respondentov EÚ bolo takéto hodnotenie dokonca ich dominantným 
názorom.  
 
„Neutrálny“ názor na podnikateľov mal vyššie (o 13,4 p. b.) percentuálne zastúpenie u 
slovenských (52,4 %) ako u európskych respondentov (39 %). V prípade slovenských 
respondentov bolo takéto (neutrálne) hodnotenie imidžu podnikateľov dokonca ich 
dominantným názorom na podnikateľov (mal najvyššie percentuálne zastúpenia medzi 
jednotlivými odpoveďami).   
 
Z vyššie uvedených zistení vyplýva, že zatiaľ čo u európskych respondentov mal  najvyššie 
zastúpenie „skôr priaznivý“  názor na podnikateľov, u slovenských respondentov mal 
najvyššie zastúpenie „neutrálny“ názor na podnikateľov. 

 
Nevedel sa vyjadriť alebo neodpovedal len nízky počet slovenských (1,3 %) a európskych 
respondentov (2,7 %). 
 

Čo sa týka hodnotenia  názoru na  podnikateľov zo strany európskych respondentov – 
mužov a žien -  tak v tomto prípade „zvíťazil“ tak u žien ako aj u mužov „skôr priaznivý“  
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názor na podnikateľov (muži: 52,8 %, ženy: 46,2 %). Je potrebné však dodať, že „skôr 
priaznivý“ názor na podnikateľov bol o niečo viac zastúpený (o 6,6 p. b.) u mužov ako u žien. 
To znamená, že európski muži mali o niečo pozitívnejší názor  na  podnikateľov ako európske 
ženy. 

 
„Neutrálny“ názor na podnikateľov mal druhé najvyššie percentuálne zastúpenie tak u mužov  
(35,7 %) ako aj u  žien (42 %) -  európskych respondentov. Z uvedeného vyplýva, že vyššie 
zastúpenie na „neutrálnom“ názore  na podnikateľov mali ženy (o 6,3 p. b.) ako muži.   

 
„Skôr nepriaznivý“ názor na podnikateľov neprekročil tak u mužov (9,6 %) ako aj u žien (8,3 
%) hranicu 10 % z celkového počtu európskych respondentov – mužov a žien participujúcich 
na tomto prieskume.  

 
Nevedel sa vyjadriť a neodpovedal vyšší percentuálny počet žien (3,4 %) ako mužov (1,9 %). 
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ZÁVERY   
 
Závery predstavujú zhrnutie hlavných zistení štatistického monitoringu podnikania mužov 
a žien (z výberových zisťovaní pracovných síl) v rokoch 2008 a 2009138  (1. kapitoly) 
a hlavných zistení výsledkov terénneho prieskumu Bleskového Eurobarometra č. 283 
z decembra 2009 o  podnikaní v SR a EÚ (2. kapitoly).139  
  
Závery 1. kapitoly  
 
1. Slovenská republika – podnikatelia v roku 2008 a 2009 
 
1.1. SR ako celok 
 
- Počet podnikateľov (celkom) v SR v roku 2009 aj napriek hospodárskej kríze v porovnaní 

s rokom 2008 stúpol o 35,4 tisíc, a to z 332 tisíc (250,1 tisíc mužov a 81,9 tisíc žien) na 
367,4 tisíc (268,1 tisíc mužov a 99,3 tisíc žien), čo znamená prírastok o 10,7 %.  Na tomto 
prírastku  podnikateľov sa podieľalo 50,8 % mužov (18 tisíc) a 49,2 % žien (17,4 tisíc). 
Z uvedeného prírastku tvorili 9 % podnikatelia so zamestnancami (zamestnávatelia) a 91 
% podnikatelia bez zamestnancov.   

 
- Zatiaľ čo v roku 2008 predstavoval podiel podnikateľov bez zamestnancov na celkovom 

počte podnikateľov v SR 76,5 % (u mužov 76,1 % a u žien  77,8 %), v roku 2009 sa tento 
podiel zvýšil na 78 % (u mužov na  77,1 % a u žien na 80,4 %).   

 
- Podiel žien (v %) na podnikateľoch (celkom) v SR bol nízky. V roku 2008 predstavoval 

24,7 % a v roku 2009 o 2,3 p. b. viac, t. j. 27 %. U podnikateľov so zamestnancami sa 
zvýšil z 23,4 % (2008) na 24,2 % (2009). U podnikateľov bez zamestnancov sa zvýšil 
z 25,1 % (2008) na 27,9 % (2009). 

 
- Miera podnikania (samozamestnania) podnikateľov (celkom) 15+ z obyvateľstva (15+)140  

stúpla zo 7,3 % v roku 2008 na 8 % v roku 2009. U podnikateľov – mužov stúpla z 11,5 
% v roku 2008 na 12,2 %  v roku 2009 a u podnikateliek z 3,5 % na 4,2 %.    

 
- Miera podnikania podnikateľov  so zamestnancami  (15+) z obyvateľstva (15+)  stúpla z 

1,7 % v roku 2008 na 1,8 % v roku 2009. U mužov stúpla z 2,7 % v roku 2008 na 2,8 %  
v roku 2009. U žien nedošlo k žiadnej zmene – zostala na úrovni 0,8 %.    

 
- Miera podnikania podnikateľov  bez  zamestnancov  (15+) z obyvateľstva (15+)  stúpla 

z 5,6 % v roku 2008 na 6,3 % v roku 2009. U mužov stúpla z 8,7 % v roku 2008 na 9,4 %  
v roku 2009 a u žien  z 2,7 na 3,4 %.    

 
 

                                                 
138 Monitoring sa týka podnikateľov, pre ktorých je podnikanie ich „hlavným“ zamestnaním. 
139 Časť za Slovensko sa týka spravidla podnikateľov vo veku 15-74, a to na rozdiel od podnikateľov EÚ, kde sa 
monitoring týka vekovej skupiny 15 a viac rokov (15+). Nie je to však „problém“, pretože v prípade SR sú  počty 
podnikateľov oboch týchto vekových skupín  prakticky identické.   
140 Miera podnikania podnikateľov 15+  =  ( Počet podnikateľov 15 +  /  Počet obyvateľov 15+)  x 100. 
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1.2.  Kraje (VÚC)  
 
- Miera  podnikania podnikateľov (celkom) bola najvyššia  tak v roku 2008 (9,7 %) ako 

aj v roku 2009 (10,7 %) u podnikateľov z Bratislavskom kraja.141 U mužov však bola tak 
v roku 2008 (15,2 %), ako aj v roku 2009 (16,9 %) najvyššia miera podnikania 
u podnikateľov (celkom) – mužov z Prešovského kraja. U podnikateliek (celkom) tak 
v roku 2008 (5,7 %), ako aj v roku 2009 (6,9 %) bola najvyššia miera podnikania  
u podnikateliek z Bratislavského kraja.  

 
- Miera  podnikania podnikateľov (celkom) bola najnižšia  tak v roku 2008 (5,3 %), ako aj 

v roku 2009 (5,3 %) u podnikateľov z Košického kraja. Aj u mužov  bola najnižšia miera 
podnikania tak v roku 2008 (7,6 %), ako aj v roku 2009 (7,3 %) u podnikateľov 
z Košického kraja. U podnikateliek (celkom) bola najnižšia miera podnikania v roku 2008 
u podnikateliek z Prešovského kraja (2,7 %) a v roku 2009 z Trenčianskeho kraja (2,8 %).  

 
- Najvyšší prírastok miery podnikania podnikateľov (celkom) v roku 2009 oproti roku 2008 

bol u podnikateľov z Nitrianskeho a Banskobystrického kraja (1,6 p. b.). V Košickom 
kraji nenastala žiadna zmena. U podnikateľov (celkom) mužov bol najvyšší prírastok 
miery podnikania u podnikateľov z Banskobystrického kraja (2,2 p. b.). V Trenčianskom 
kraji nenastala žiadna zmena. U podnikateliek (celkom) sme najvyšší prírastok miery 
podnikania v roku 2009 oproti roku 2008 zaznamenali u podnikateliek z Nitrianskeho 
kraja (1,7 p. b.). 

 
- Pokles miery podnikania v roku 2009 oproti roku 2008 nastal u podnikateľov (celkom) 

z Trenčianskeho kraja (o 0,1 p. b.). U podnikateľov (celkom) – mužov bola miera 
podnikania v roku 2009 oproti roku 2008 o 0,3 p. b. nižšia v Žilinskom a Košickom kraji. 
U podnikateliek (celkom) z Trenčianskeho kraja bola miera podnikania v roku 2009 
oproti roku 2008 o 0,1 p. b. nižšia.   

 
- Miera podnikania podnikateľov so zamestnancami bola najvyššia  tak v roku 2008 (2,3 

%) ako aj v roku 2009 (2,6 %) u podnikateľov z Bratislavskom kraja.  U  mužov bola tak 
v roku 2008 (3,5 %), ako aj v roku 2009 (3,9 %) najvyššia miera podnikania tiež 
u podnikateľov z Bratislavského kraja. U podnikateliek so zamestnancami tak v roku 
2008 (1,3 %), ako aj v roku 2009 (1,5 %) bola najvyššia miera podnikania tiež u  
 podnikateliek z Bratislavského kraja.  

 
- Miera podnikania podnikateľov so zamestnancami bola najnižšia v roku 2008  

u podnikateľov zo Žilinského kraja (1,2 %)  a v roku  2009 u podnikateľov z Košického 
kraja (1 %). Aj u  mužov  bola najnižšia miera podnikania v roku 2008 u podnikateľov zo 
Žilinského kraja (1,8 %) a v roku  2009 u podnikateľov  z Košického kraja (1,5 %). U žien 
bola najnižšia miera podnikania v roku 2008 u podnikateliek z troch krajov -  Žilinského, 
Banskobystrického a Košického kraja (len 0,6 %)  -  a  v roku 2009 u podnikateliek z 
Trenčianskeho kraja (len 0,5 %).  

 
- Najvyšší prírastok miery podnikania podnikateľov so zamestnancami v roku 2009 oproti 

roku 2008 bol u podnikateľov z Trnavského kraja (0,4 p. b.). U podnikateľov so 
zamestnancami  (ako celok) Prešovského kraja však nenastala žiadna zmena. 
U podnikateľov so zamestnancami -  mužov z Banskobystrického kraja tiež nenastala 
žiadna zmena. Najvyšší prírastok miery podnikania bol u podnikateľov so zamestnancami 

                                                 
141 Podnikatelia sú do jednotlivých krajov zaradení podľa ich miesta trvalého bydliska. 
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– mužov zo Žilinského kraja (0,5 p. b.). U podnikateliek so zamestnancami nenastala 
žiadna zmena v Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Najvyšší prírastok miery 
podnikania u podnikateliek so zamestnancami bol v roku 2009 oproti roku 2008  
u podnikateliek  z  Trnavského kraja  (0,3 p. b.). 

 
- Pokles miery podnikania v roku 2009 oproti roku 2008 nastal u podnikateľov so 

zamestnancami z Trenčianskeho kraja (o 0,2 p. b.) a Košického kraja (o 0,3 p. b.). 
U podnikateľov  so zamestnancami  – mužov bola miera podnikania v roku 2009 oproti 
roku 2008 nižšia u podnikateľov z Trenčianskeho (o 0,1 p. b.), Prešovského (o 0,1 p. b.) a 
Košického kraja (o 0,5 p. b.). U podnikateliek so zamestnancami  z Trenčianskeho kraja 
bola miera podnikania v roku 2009 oproti roku 2008 o 0,4 p. b. nižšia.   

 
- Miera podnikania podnikateľov bez zamestnancov bola najvyššia v roku 2008  

u podnikateľov z Bratislavskom kraja  (7,4 %) a Žilinského kraja (7,4 %)  a v roku 2009 
u podnikateľov tiež z Bratislavskom kraja (8,1 %). U mužov bola najvyššia miera 
podnikania v roku 2008 u podnikateľov bez zamestnancov zo Žilinského kraja (12,5 %)  a 
v roku 2009 z Prešovského kraja (13,8 %). U podnikateliek bez zamestnancov bola 
najvyššia miera podnikania tak v roku 2008 (4,4 %), ako aj v roku 2009 (5,3 %) u  
podnikateliek z Bratislavského kraja.  

 
- Miera podnikania podnikateľov bez zamestnancov bola najnižšia u podnikateľov bez 

zamestnancov z Košického kraja  (2008: 4 %; 2009: 4,3 %). Bolo tomu tak aj 
u podnikateľov bez zamestnancov – mužov (2008: 5,6 %; 2009: 5,8 %). Najnižšiu mieru 
podnikania mali podnikateľky bez zamestnancov z Trenčianskeho kraja (2008: 2 %; 
2009: 2,3 %). 

 
- Najvyšší prírastok miery podnikania podnikateľov bez zamestnancov v roku 2009 oproti 

roku 2008 bol u podnikateľov z Banskobystrického  kraja (1,6 p. b.). Najvyšší prírastok 
miery podnikania bol u podnikateľov bez zamestnancov – mužov z Banskobystrického 
kraja (2,2 p. b.). Najvyšší prírastok miery podnikania u podnikateliek bez zamestnancov 
bol u podnikateliek z Nitrianskeho kraja (1,7 p. b.). 

 
- Pokles miery podnikania v roku 2009 oproti roku 2008 nastal u podnikateľov bez 

zamestnancov zo Žilinského (o 0,1 p. b.) a Trnavského  kraja (o 0,2 p. b.).U podnikateľov  
bez zamestnancov  – mužov bola miera podnikania v roku 2009 oproti roku 2008 nižšia 
u podnikateľov z Trnavského  (o 0,5 p. b.) a Žilinského kraja (o 0,8 p. b.). U podnikateliek 
bez zamestnancov  nedošlo k poklesu miery podnikania v žiadnom kraji.   

 
- Najvyšší podiel žien z podnikateľov (celkom) bol u podnikateľov z Košického kraja 

(2008: 31,8 %; 2029: 34,6 %). Najnižší podiel žien z podnikateľov (celkom) bol 
u podnikateľov z Prešovského kraja  (2008: 16 %; 2009: 17 %). 

 
- Najvyšší podiel žien na podnikateľoch so zamestnancami bol u podnikateľov  

z Bratislavského kraja (2008: 29,5 %; 2009: 30 %). Najnižší podiel žien bol v roku 2008 
u podnikateľov so zamestnancami z Trnavského kraja (17,8 %) a v roku 2009 
u podnikateľov so zamestnancami z Trenčianskeho kraja  (17,3 %). 

 
- Najvyšší podiel žien na podnikateľoch bez zamestnancov bol u podnikateľov  z Košického 

kraja (2008: 34 %; 2009: 35,7 %). Najnižší bol u podnikateľov bez zamestnancov z 
Prešovského kraja (2008: 15,3 %; 2009: 15,7 %). 
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- Podiel podnikateľov bez zamestnancov na celkovom počte podnikateľov  bol tak v 
roku 2008, ako aj v roku 2009 vo všetkých krajoch vysoký. Najvyšší bol v Žilinskom kraji  
(2008: 86,5 %; 2009: 83,9 %). Najnižší bol v roku 2008 v Nitrianskom kraji (66,7 %) a 
v roku 2009 v Trnavskom kraji (70,9 %). 

 
- Najvyšší podiel podnikateľov bez zamestnancov - mužov na celkovom počte 

podnikateľov - mužov bol tak v roku 2008, ako aj v roku 2009 u podnikateľov zo 
Žilinského kraja  (2008: 87,5 %; 2009: 83,6 %). Najnižší  bol v Nitrianskom kraji (2008: 
65,4 %; 2009: 68,3 %).  

 
- Najvyšší podiel podnikateliek bez zamestnancov na celkovom počte podnikateliek bol  

v roku 2008 u podnikateliek z Banskobystrického kraja (83 %) a v roku 2009 
u podnikateliek zo Žilinského kraja (84,7 %). Najnižší  bol  v roku 2008 u podnikateliek z 
Trenčianskeho kraja (69,2 %) a v roku 2009 z  Trnavského kraja (74 %).  

 
1.3.  Hospodárske sektory 
 
- Najvyšší absolútny prírastok u podnikateľov (celkom) v roku 2009 oproti roku 2008 

zaznamenal sektor služieb, a to 23,7 tis. podnikateľov (prírastok o 13,5 %). Sektor 
pôdohospodárstva (poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov) zaznamenal pokles 
absolútneho počtu  - o 1,8 tis. podnikateľov (úbytok o 10,4 %).  V priemysle pribudlo 13,5 
tis. podnikateľov (prírastok o 9,7 %). 

 
- Najvyšší absolútny prírastok u podnikateľov (celkom) mužov v roku 2009 oproti roku 

2008 bol v sektore priemyslu, a to 15,2 tis. podnikateľov (prírastok o 11,5 %). V sektore 
pôdohospodárstva poklesol počet podnikateľov mužov o 2,3 tis. (úbytok o 15,2 %). Sektor 
služieb zaznamenal  prírastok o 5,1  tis.  podnikateľov  mužov (prírastok o 5 %). 

 
- Najvyšší absolútny prírastok u podnikateliek (celkom) v roku 2009 oproti roku 2008  

zaznamenal sektor služieb, a to 18,6 tis. podnikateliek (prírastok o 25,5 %). V sektore 
pôdohospodárstva pribudlo 0,5 tis. podnikateliek (prírastok o 22,7 %). Priemysel 
zaznamenal pokles počtu podnikateliek o 1,7 tis. (úbytok o 25 %). 

 
- Podiel žien z podnikateľov (celkom) v pôdohospodárstve a priemysle bol nízky.  

V pôdohospodárstve neprekročil hranicu 18 % (2008: 12,7 %; 2009: 17,4 %) 
a v priemysle hranicu 5 % (2008: 4,9 %; 2009: 3,3 %). V sektore služieb bol podiel žien 
najvyšší  - neprekročil však hranicu 46 % (2008: 41,5 %; 2009: 45,9 %).   

 
- Podiel žien z podnikateľov  so zamestnancami v pôdohospodárstve a priemysle bol nízky.  

V pôdohospodárstve neprekročil hranicu 17 % (2008: 15,6 %; 2009: 14,3 %) 
a v priemysle hranicu 10 % (2008: 9,9 %; 2009: 4,9 %). V sektore služieb bol podiel žien 
najvyšší, avšak neprekročil hranicu 34 % (2008: 30,2 %; 2009: 33,2 %).   

 
- Podiel žien z podnikateľov  bez zamestnancov v pôdohospodárstve a priemysle bol nízky.  

V pôdohospodárstve neprekročil hranicu 18 % (2008: 12,1 %; 2009: 17,9 %) 
a v priemysle hranicu 4 % (2008: 3,9 %; 2009: 3 %). V sektore služieb bol podiel žien 
v roku 2008, aj 2009, najvyšší. V roku 2009 dokonca prekročil, aj keď len nepatrne, 
hranicu 50 % (2008: 46,3 %; 2009: 50,8 %).   
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- Podiel podnikateľov bez zamestnancov na celkovom počte podnikateľov v jednotlivých 
hospodárskych sektoroch bol vysoký. Najvyšší  bol v roku 2008 v priemysle (83,2 % v 
roku 2009 v sektore pôdohospodárstva (86,5 %). Najnižší podiel bol v sektore služieb 
(2008: 70,7 %; 2009: 72,6 %). 

 
- Podiel podnikateľov bez zamestnancov – mužov na celkovom počte podnikateľov – 

mužov v jednotlivých hospodárskych sektoroch bol vysoký. Najvyšší podiel bol v roku 
2008 v priemysle (84,1 %) a  v roku 2009 v sektore pôdohospodárstva (85,9 %). Najnižší 
podiel bol v sektore služieb (2008: 65 %; 2009: 66,1 %). 

 
- Podiel podnikateliek bez zamestnancov na celkovom počte podnikateliek v jednotlivých 

hospodárskych sektoroch bol vysoký. Najvyšší podiel bol v roku 2008 v  službách (78,7 
%) a  v roku 2009 v sektore pôdohospodárstva (88,9 %). Najnižší podiel bol v priemysle  
(2008: 66,2 %; 2009: 76,5 %). 

 
1.4.  Odvetvia 
 
- V roku 2008 a 2009 z celkového počtu podnikateľov najvyšší počet z nich (v %) podnikal 

v odvetví "F: Stavebníctvo" (2008: 30 %; 2009: 31,1 %). Bolo tomu tak aj v prípade 
podnikateľov bez zamestnancov (2008: 34,2 %; 2008: 35 %).  V prípade podnikateľov so 
zamestnancami najvyšší počet z nich podnikal v roku 2008 a 2009 v odvetví „G: 
Veľkoobchod, maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného 
tovaru"  (2008: 23,1 %; 2009: 28,1 %). 

 
- V roku 2008 a 2009 z celkového počtu podnikateľov celkom - mužov najvyšší počet z 

nich (v %) podnikal v odvetví "F: Stavebníctvo" (2008: 39,3 %, 2009: 42,1 %). Bolo tomu 
tak aj v prípade podnikateľov bez zamestnancov – mužov (2008: 45,2 %; 2009: 47,9 %). 
V prípade podnikateľov so zamestnancami - mužov najvyšší počet z nich podnikal v roku 
2008 a 2009 v odvetví „G: Veľkoobchod, maloobchod; oprava motorových vozidiel, 
motocyklov a spotrebného tovaru"  (2008: 22,1 %; 2009: 25,9 %). 

 
- V roku 2008 a 2009 z celkového počtu podnikateliek najvyšší počet z nich (v %) podnikal 

v odvetví „G: Veľkoobchod, maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov a 
spotrebného tovaru" (2008: 21 %; 2009: 22,6 %). Bolo tomu tak aj v prípade 
podnikateliek so zamestnancami  (2008: 26,2 %; 2009: 35,2 %). Z podnikateliek bez 
zamestnancov najvyšší počet z nich podnikal tak v roku 2008, ako aj v roku 2009 
v odvetví „M: Odborné, vedecké a technické činnosti“ (2008: 23,5 %; 2009: 22,7 %). 

 
- Najvyšší absolútny prírastok u podnikateľov (celkom) v roku 2009 oproti roku 2008  bol v 

„F: Stavebníctve“, a to 14,7 tis. podnikateľov (14,6 tis. mužov a len 0,1 tis. žien).  
Najvyšší prírastok u podnikateľov so zamestnancami  bol v odvetví „G: Veľkoobchod 
a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov“, a to  4,8 tis. podnikateľov (2,7 
tis. mužov a 2,1 tis žien). Najvyšší prírastok u podnikateľov bez zamestnancov bol  
v odvetví „F: Stavebníctvo“, a to 13,2 tis. (12,9  tis. mužov a len 0,3 tis. žien). 

 
- Najvyšší pokles absolútneho počtu podnikateľov (celkom) sme zaznamenali  v odvetví “J: 

Informácie a komunikácia“, a to o 1,8 tis. podnikateľov (1,8 tis. mužov). Najvyšší pokles 
u podnikateľov so zamestnancami sme zaznamenali  v odvetví „S: Ostatné činnosti“, a to 
o 1,2 tis. podnikateľov (0,7 tis. mužov a 0,5 tis. žien).  U podnikateľov bez zamestnancov 
najvyšší pokles ich absolútneho počtu bol v odvetví “J: Informácie a komunikácia“, a to 
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o 1,5 tis. podnikateľov, pričom tento pokles bol u mužov 1,6 tis.; u žien sme však 
zaznamenali prírastok o 0,1 tis., čo spôsobilo len mierne zníženie tohto poklesu.  

 
- Podiel žien z podnikateľov (celkom) sa v jednotlivých odvetviach pohyboval v roku 2008 

v rozpätí od 0 %  -  67 % a v roku 2009 v rozpätí od 0 % -  77,3 %.142  Ženy úplne 
„absentovali“ (0 %) v takých odvetviach ako je „B: Ťažba a dobývanie“, „D: Dodávka 
elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu“ a „E: Dodávka vody; čistenie, a odvod 
odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov“. Najvyšší podiel žien bol 
v odvetví „S: Ostatné činnosti“  (2008: 67 %; 2009: 77,3 %). Nízky podiel žien bol 
v odvetviach „F: Stavebníctvo“ (2008: len 1,4 %; 2009: len 1,3 %), „H: Doprava 
a skladovanie“ (2008: 3,1 %; 2009: len 1,2 %), „C: Priemyselná výroba“ (2008: 14,7 %; 
2009: 9,9 %) a v odvetví „Informácie a komunikácia“ (2008: 14 %; 2009: 20,5 %). 

 
- Podiel žien z podnikateľov so zamestnancami sa v jednotlivých odvetviach pohyboval 

v roku 2008 v rozpätí od 0 %  -  60 % a v roku 2009 a od 0 % - do 66,7 %. Ženy úplne 
„absentovali“ (0 %) v takých odvetviach ako je „D: Dodávka elektriny, plynu, pary 
a studeného vzduchu“, „E: Dodávka vody; čistenie, a odvod odpadových vôd, odpady 
a služby odstraňovania odpadov“ a „K: Finančné a poisťovacie činností“. Najvyšší 
podiel žien bol v roku 2008 v odvetví „R: Umenie zábava a rekreácia“  (60 %). V roku 
2009 bol najvyšší podiel žien v odvetví „O: Verejná správa obrana; povinné sociálne 
zabezpečenie“ (2009: 100 %, avšak len pri počte 0,1 tis.). Nízky podiel žien bol 
v odvetviach „F: Stavebníctvo“ (2008: 3,2 %; 2009: len 1,4 %), „H: Doprava 
a skladovanie“ (2008: 4,1 %; 2009: len 2,4 %), „Informácie a komunikácia“ (2008: 11,1 
%; 2009: 0 %) a v odvetví „C: Priemyselná výroba“ (2008: 18,4 %; 2009: 10,4 %).  

 
- Podiel žien z podnikateľov bez zamestnancov sa v jednotlivých odvetviach pohyboval 

v roku 2008 v rozpätí od 0 %  -  70 % a v roku 2009 v rozpätí  od 0 % -  78,6 %.143  Ženy 
úplne „absentovali“ (0 %) v takých odvetviach ako je „B: Ťažba a dobývanie“, „D: 
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu“ a „E: Dodávka vody; čistenie, 
a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov“. Najvyšší podiel žien 
bol v roku 2008 v odvetví „Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc“ (70 %) a v roku 2009 
v odvetví „S: Ostatné činnosti“ (78,6 %). Nízky podiel žien bol v odvetviach „F: 
Stavebníctvo“ (2008: len 1,1 %; 2009: len 1,3 %), „H: Doprava a skladovanie“ (2008: 3,5 
%; 2009: len 0,8 %), „C: Priemyselná výroba“ (2008: 13,2 %; 2009: 9,7 %) a v roku 
2008 v odvetviach „J: Informácie a komunikácia“ (14,6 %) a „R: Umenie, zábava 
a rekreácia“ (13,6 %). 

 
- Podiel podnikateľov bez zamestnancov na celkovom počte podnikateľov bol 

v jednotlivých odvetviach vysoký. V roku 2008 sa pohyboval144 od  35,8 % do 99,1 %  
a v roku 2009 od 40,4 % do 95,1 %. Najvyšší podiel bol odvetví „K: Finančné 
a poisťovacie činností“ (2008: 99,1 %; 2009: 95,1 %). Najnižší podiel bol v odvetví „I: 
Ubytovacie a stravovacie služby“ (2008: 35,8 %; 2009: 40,4 %). 

 
 

                                                 
142 Neberieme pritom do úvahy odvetvie „T: Činnosti domácnosti ako zamestnávateľov ...“. 
143 Neberieme pritom do úvahy odvetvie „T: Činnosti domácnosti ako zamestnávateľov ...“. 
144 Neberieme pritom do úvahy odvetvie „T: Činnosti domácnosti ako zamestnávateľov ...“ a odvetvie „ B: 
Ťažba a dobývanie“ v roku 2008, kde podnikali v tomto odvetví len PbezZ, a to  len v počte  0,2 tis.. 
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- Podiel podnikateľov bez zamestnancov - mužov na celkovom počte podnikateľov - mužov 
v jednotlivých odvetviach bol vysoký. V roku 2008 sa pohyboval145 od  25,5 % do 97,4 % 
a v roku 2009 od 37,5 % do 90,3 %.  Najvyšší  podiel bol v roku 2008 v odvetví „K: 
Finančné a poisťovacie činností“ (97,4 %) a v roku 2009 v odvetví „R: Umenie zábava 
a rekreácia“ (90,3 %). Najnižší podiel bol v odvetví „I: Ubytovacie a stravovacie služby“ 
(2008: 25,5 %; 2009: 37,5 %). 

 
- Podiel podnikateliek bez zamestnancov na celkovom počte podnikateliek v jednotlivých 

odvetviach bol vo väčšine z nich vysoký. V roku 2008 sa pohyboval146 od  45,2 % do100 
% a v roku 2009 od 47,8 % do 100 %. Najvyšší  podiel bol v roku 2008 a 2009 v odvetví 
„K: Finančné a poisťovacie činností“ (100 %) a v roku 2009 aj v odvetví „J: Informácie 
a komunikácia“ (100 %). Najnižší podiel bol v roku 2008 v odvetví „Q: Zdravotníctvo 
a sociálna pomoc“ (45,2 %) a v roku 2009 v odvetví „I: Ubytovacie a stravovacie služby“ 
(47,8 %). 

 
 
1.5.  Povolania 
 
- V roku 2008 a 2009 z celkového počtu podnikateľov najvyšší počet z nich (v %)  mal 

profesiové zameranie (hlavnú triedu zamestnaní) „Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, 
spracovatelia a opravári“ (2008: 32,3 %; 2009: 30,6 %). Bolo tomu tak aj v prípade 
podnikateľov bez zamestnancov (2008: 38,8 %; 2008: 36,1 %). V prípade podnikateľov so 
zamestnancami najvyšší počet z nich mal profesiové zameranie „Zákonodarcovia, vedúci 
a riadiaci zamestnanci“   (2008: 44,9 %; 2009: 44,1 %). 

 
- V roku 2008 a 2009 z celkového počtu podnikateľov celkom - mužov najvyšší počet z 

nich (v %) mal profesiové zameranie „Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, 
spracovatelia a opravári“ (2008: 41,7 %; 2009: 40,8 %). Bolo tomu tak aj v prípade 
podnikateľov bez zamestnancov (2008: 50,5 %; 2009: 48,8 %). V prípade podnikateľov so 
zamestnancami najvyšší počet z nich mal profesiové zameranie „Zákonodarcovia, vedúci 
a riadiaci zamestnanci“  (2008: 47 %; 2009: 48,6 %). 

 
- V roku 2008 a 2009 z celkového počtu podnikateliek (celkom) najvyšší počet z nich (v %) 

mal profesiové zameranie „Prevádzkoví zamestnanci v službách a v obchode“ (2008: 31,9 
%; 2009: 38,6 %). Bolo tomu tak aj v prípade podnikateliek bez zamestnancov (2008: 
35,5 %; 2009: 41 %). V prípade podnikateliek so zamestnancami najvyšší počet z nich 
mal v roku 2008  profesiové zameranie (podobne ako u mužov) „Zákonodarcovia, vedúci 
a riadiaci zamestnanci“ (38,5 %) a v roku 2009 profesiové zameranie „Vedeckí a odborní 
duševní zamestnanci“ (30,6 %).   

 
- Najvyšší absolútny prírastok u podnikateľov (celkom) v roku 2009 oproti roku 2008  bol 

v  hlavnej triede zamestnaní „Prevádzkoví zamestnanci v službách a v obchode“, a to 14 
tis. podnikateľov (1,8 tis. mužov a 12,2 tis. žien). Najvyšší prírastok u podnikateľov so 
zamestnancami bol tiež v  hlavnej triede zamestnaní „Prevádzkoví zamestnanci v službách 
a v obchode“, a to približne 1,7 tis. podnikateľov (2 tis. žien; mužov bolo menej o 
približne 0,3 tisíc). Najvyšší prírastok u podnikateľov bez zamestnancov bol tiež v 

                                                 
145 Neberieme pritom do úvahy odvetvie „T: Činnosti domácnosti ako zamestnávateľov ...“ a odvetvie „ B: 
Ťažba a dobývanie“ v roku 2008, kde podnikali v tomto odvetví len PbezZ, a to  len v počte  0,2 tis.. 
146 Neberieme pritom do úvahy odvetvie „T: Činnosti domácnosti ako zamestnávateľov ...“ a odvetvie „ B: 
Ťažba a dobývanie“ v roku 2008, kde v tomto odvetví ženy nepodnikali a muži len  v počte  0,2 tis.. 
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hlavnej triede zamestnaní „Prevádzkoví zamestnanci v službách a v obchode“, a to 12,2 
tis. podnikateľov (2,1 tis. mužov a 10,1 tis. žien).  

 
- Najvyšší pokles absolútneho počtu podnikateľov (celkom) v roku 2009 v porovnaní 

s rokom 2008 bol v hlavnej triede zamestnaní „Nižší administratívni zamestnanci 
(úradníci)“, a to o 0,8 tis. podnikateľov (1,2 tis. mužov; ženy zaznamenali prírastok o 0,4 
tis.). V prípade podnikateľov so zamestnancami najvyšší pokles ich absolútneho počtu 
sme zaznamenali aj tentoraz v hlavnej triede „Nižší administratívni zamestnanci 
(úradníci)“, a to o 0,5 tis. podnikateľov (0,4 tis. mužov a 0,1  tis.  žien), Ten istý pokles  (o 
0,5 tis.) bol aj v hlavnej triede zamestnaní „Kvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve, 
lesníctve a v príbuzných odboroch“ (0,5 tis. mužov). Aj u podnikateľov bez zamestnancov 
sme najvyšší úbytok zaznamenali v hlavnej triede „Nižší administratívni zamestnanci 
(úradníci)“, a to o 0,3 tis. podnikateľov (0,8 tis. mužov; ženy zaznamenali prírastok o 0,5 
tis.).   

 
- Podiel žien z podnikateľov (celkom) sa v jednotlivých hlavných triedach zamestnaní   

pohyboval v roku 2008 v rozpätí od 2,8 %  -  66,6 % a v roku 2009 a od 1,2 % - do 74,3 
%. Najvyšší podiel žien bol v roku 2008 v hlavnej triede zamestnaní „Prevádzkoví 
zamestnanci v službách a v obchode“ (66,6 %) a v roku 2009 v hlavnej triede zamestnaní 
„Nižší administratívni zamestnanci (úradníci)“ (74,3 %). Nízky podiel žien bol 
v hlavných triedach zamestnaní: „Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia 
a opravári“ (2008: 2,8 %; 2009: 2,5 %), „Obsluha strojov a zariadení“ (2008: 2,9 %; 
2009: len 1,2 %) a „Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci“ (2008: 12,3 %; 2009: 9,7 %). 

 
- Podiel žien z podnikateľov so zamestnancami sa v jednotlivých hlavných triedach 

zamestnaní pohyboval v roku 2008 v rozpätí od 0 %  -  37,6 % a v roku 2009  v rozpätí od 
3,4 % - do 50 %. Ženy úplne „absentovali“ (0 %) v roku 2008 v hlavnej triede zamestnaní 
„Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci“. Najvyšší podiel žien bol v roku 2008 v hlavnej 
triede zamestnaní „Prevádzkoví zamestnanci v službách a v obchode“ (37,6 %) a v roku 
2009 v troch hlavných triedach zamestnaní - „Nižší administratívni zamestnanci 
(úradníci)“ (50 %) a „Prevádzkoví zamestnanci v službách a v obchode“ (50 %) a 
„Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci“. Nízky podiel žien na podnikateľoch so 
zamestnancami sme zaznamenali v nasledovných hlavných triedach zamestnaní: 
„Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia a opravári“ (2008: 6,9 %; 2009: 3,4 
%), „Obsluha strojov a zariadení“ (2008: 7,4 %; 2009: 3,7 %) a  „Zákonodarcovia, vedúci 
a riadiaci zamestnanci“ (2008: 20 %; 2009: 16,5 %). 

 
- Podiel žien z podnikateľov bez zamestnancov sa v jednotlivých hlavných triedach 

zamestnaní pohyboval v roku 2008 v rozpätí od 2,3 %  -  75,6 % a v roku 2009 v rozpätí  
od 0,9 % - 77,7 %. Najvyšší podiel žien bol, aj v tomto prípade, v hlavnej triede 
zamestnaní „Prevádzkoví zamestnanci v službách a v obchode“ (2008: 75,6 %; 2009: 77,7 
%). Nízky podiel žien bol v nasledovných hlavných triedach zamestnaní: „Obsluha 
strojov a zariadení“ (2008: 2,3 %; 2009: 0,9 %), „Remeselní a kvalifikovaní výrobcovia, 
spracovatelia a opravári“ (2008: 2,4 %; 2009: 2,5 %), „Pomocní a nekvalifikovaní 
zamestnanci“ (2008: 12,5 %; 2009: 9,7 %), „Kvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve, 
lesníctve a v príbuzných odboroch“ (2008: 15,1 %). 

 
- Podiel podnikateľov bez zamestnancov na celkovom počte podnikateľov bol 

v jednotlivých hlavných triedach zamestnaní, až na jednu hlavnú triedu (Zákonodarcovia, 
vedúci a riadiaci zamestnanci), vysoký. V roku 2008 sa pohyboval od  19,9 % do 98,7 %  
a v roku 2009 od 23,3 % do 98,9 %. Najvyšší  podiel  podnikateľov bez zamestnancov bol 
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v hlavnej triede zamestnaní „Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci“ (2008: 98,7 %; 
2009: 98,9 %). Najnižší  podiel  podnikateľov bez zamestnancov bol v  hlavnej triede 
zamestnaní „Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci“ (2008: 19,9 %; 2009: 23,3 
%). 

 
- Podiel podnikateľov bez zamestnancov - mužov na celkovom počte podnikateľov - mužov 

bol v jednotlivých hlavných triedach zamestnaní, až na jednu hlavnú triedu 
(Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci), vysoký. V roku 2008 sa pohyboval od  
16,2 % do 95,5 % a v roku 2009 od 20,3 % do 99,4 %. Najvyšší  podiel bol, aj v tomto 
prípade, v hlavnej triede zamestnaní „Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci“ (2008: 
95,5 %; 2009: 99,4 %). Najnižší podiel bol v  hlavnej triede zamestnaní „Zákonodarcovia, 
vedúci a riadiaci zamestnanci“ (2008: 16,2 %; 2009: 20,3 %). 

 
- Podiel podnikateliek bez zamestnancov na celkovom počte podnikateliek bol  

v jednotlivých hlavných triedach zamestnaní, až na jednu hlavnú triedu (Zákonodarcovia, 
vedúci a riadiaci zamestnanci), vysoký. V roku 2008 sa pohyboval od  32 % do 100 % 
a v roku 2009 od 35,9 % do 96,2 %. Najvyšší  podiel bol v roku 2008 v hlavnej triede 
zamestnaní „Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci“ (100 %) a v roku 2009 v hlavnej 
triede zamestnaní „Nižší administratívni zamestnanci“ (96,2 %). Najnižší podiel 
podnikateliek  bez zamestnancov  bol v  hlavnej triede zamestnaní „Zákonodarcovia, 
vedúci a riadiaci zamestnanci“ (2008: 32 %; 2009: 35,9 %). 

 
2. Európska únia  – podnikatelia v roku 2008 a 2009 
 
2.1. EÚ ako celok 
 
- Počet podnikateľov (celkom) v EÚ v roku 2009 (v čase hospodárskej krízy) v porovnaní 

s rokom 2008  klesol o 318,4 tisíc, a to z 32 871,9 tisíc (22 940,9 tisíc mužov a 9 931 tisíc 
žien) na 32 553,5 tisíc (22 653,1 tisíc mužov a 9 900,4 tisíc žien), čo znamená pokles o 
približne jedno percento (1 %).  
 
Na  vyššie uvedenom  poklese podnikateľov sa podieľalo 90,4 % mužov (287,8 tisíc) a 9,6 
% žien (30,6 tisíc). 
 
Z uvedeného poklesu tvorili 69,5 % (221,2 tis.) podnikatelia so zamestnancami – 
zamestnávatelia (79,1 % muži - 175 tis. a 20,9 %  ženy – 46,2 tis.) a 30,5 % podnikatelia 
bez zamestnancov -97,2 tis.  (116 % muži – 112,8 tis.; ženy zaznamenali prírastok o 16 %, 
+15,6 tisíc).     

 
- Zatiaľ čo v roku 2008 predstavoval podiel podnikateľov bez zamestnancov na celkovom 

počte podnikateľov v EÚ 69,5 % (u mužov 66,9 % a u žien  75,6 %), v roku 2009 sa tento 
podiel zvýšil na 69,9 % (u mužov na  67,3 % a u žien na 76 %).   

 
- Podiel žien z  podnikateľoch  (celkom) v EÚ bol nízky. V roku 2008 bol tento podiel 30,2 

% a v roku 2009  sa zvýšil len nepatrne (o  0,2  p. b.), a to na 30,4 %. U podnikateľov so 
zamestnancami sa zvýšil z 24,2 % (2008) na 24,3 % (2009). U podnikateľov bez 
zamestnancov sa zvýšil z 32,9 % (2008) na 33,1 % (2009). 
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- Miera podnikania (samozamestnania) podnikateľov (celkom) 15+  z obyvateľstva (15+) 
v EÚ poklesla z 8 % v roku 2008 na 7,9 % v roku 2009. U podnikateľov – mužov klesla 
z 11,5 % v roku 2008 na 11,3 %  v roku 2009 a u podnikateliek zo 4,7 % na 4,6 %.    

 
- Miera podnikania podnikateľov so zamestnancami  (15+) z obyvateľstva (15+) v EÚ  

zostala v roku 2009 (2,4 %) v porovnaní s rokom 2008 takmer nezmenená (približne 2,4 
%). U mužov však poklesla z 3,8 % v roku 2008 na 3,7 %  v roku 2009. U žien nedošlo 
k žiadnej zmene – zostala na úrovni 1,1 %.    

 
- Miera podnikania podnikateľov  bez  zamestnancov  (15+) z obyvateľstva (15+) v EÚ  

zostala v roku 2009 (5,5 %) v porovnaní s rokom 2008 takmer nezmenená (približne 5,5 
%) U mužov však poklesla z 7,7 % v roku 2008 na 7,6 %  v roku 2009. U žien nedošlo 
k žiadnej zmene – zostala na úrovni 3,5 %.    

 
2.2.  Členské štáty EÚ (EÚ-27) 
 
2.2.1. PRÍRASTKY/ÚBYTKY POČTU PODNIKATEĽOV  
 
PODNIKATELIA CELKOM (PsoZ + PbezZ) 
 
- Prírastok absolútneho počtu podnikateľov (celkom) v roku 2009 oproti roku 2008 sme 

zaznamenali v 15 členských štátoch EÚ (Belgicko, ČR, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, 
Grécko, Holandsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Poľsko, SR, Slovinsko, Spojené 
kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Švédsko). Relatívne prírastky počtu 
podnikateľov celkom (v %) v roku 2009 oproti roku 2008 vo vyššie uvedených krajinách 
sa pohybovali v rozpätí od 0,1 % do 37,8 %. Najvyšší relatívny prírastok bol 
v Luxembursku – o 37,8 %. Slovensko malo druhý najvyšší relatívny prírastok  -  10,7 %. 

 
- Pokles absolútneho počtu podnikateľov celkom v roku 2009 oproti roku 2008 sme 

zaznamenali v 12 členských štátoch EÚ (Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Írsko, Litva, 
Lotyšsko, Maďarsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Španielsko a Taliansko).   
Relatívne úbytky (pokles) počtu podnikateľov celkom v roku 2009 oproti roku 2008 vo 
vyššie uvedených krajinách sa pohybovali v rozpätí od 1,3 % do 9,9 %. Najvyšší  
relatívny pokles bol v Španielsku  – o 9,9  %.  

 
- Prírastok absolútneho počtu podnikateľov celkom - mužov  v roku 2009 oproti roku 2008 

nastal v 10 členských štátoch EÚ (Belgicko, ČR, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, 
Luxembursko,  Nemecko, Poľsko, SR, Slovinsko). Relatívne prírastky počtu podnikateľov 
celkom – mužov (v %) v roku 2009 oproti roku 2008 vo vyššie uvedených krajinách sa 
pohybovali v rozpätí od 0,7 % do 59,2 %. Najvyšší relatívny prírastok bol v Luxembursku 
– o 59,2 %. Slovensko malo tretí najvyšší relatívny  prírastok –  7,2 %. 

 
- Pokles absolútneho počtu podnikateľov (celkom) – mužov  v roku 2009 oproti roku 2008 

sme zaznamenali v 16 členských štátoch EÚ (Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko,  
Grécko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Spojené 
kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Španielsko, Švédsko a Taliansko).  
Relatívny pokles počtu  podnikateľov  celkom – mužov v roku 2009 oproti roku 2008 vo 
vyššie uvedených krajinách sa pohyboval v rozpätí od 0,1 % do 11,8 %. Najvyšší  
relatívny pokles bol v Španielsku  – o 11,8  %.  
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- Prírastok absolútneho počtu podnikateliek (celkom) v roku 2009 oproti roku 2008 sme 
zaznamenali v 18  členských štátoch EÚ (Belgicko, Cyprus, ČR, Dánsko, Estónsko,  
Fínsko, Grécko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, 
SR, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Švédsko). 
Relatívne prírastky  (v %) počtu  podnikateliek celkom v roku 2009 oproti roku 2008 vo 
vyššie uvedených krajinách sa pohybovali v rozpätí od 0,4 % do 21,2 %. Najvyšší  
relatívny prírastok  zaznamenalo  Slovensko – až 21,2 %.  

 
- Pokles absolútneho počtu podnikateliek celkom v roku 2009 oproti roku 2008 nastal v 9  

členských štátoch EÚ (Bulharsko, Francúzsko, Írsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, 
Rumunsko, Španielsko a Taliansko).  Relatívny pokles počtu  podnikateliek celkom v roku 
2009 oproti roku 2008 vo vyššie uvedených krajinách sa pohyboval v rozpätí od 0,5 % do 
6,7 %.  Najvyšší  relatívny pokles bol v Portugalsku  – o 6,7  %.  

 
 PODNIKATELIA SO ZAMESTNANCAMI 
 
- Prírastok absolútneho počtu podnikateľov so zamestnancami  (zamestnávateľov) v roku 

2009 oproti roku 2008 sme zaznamenali v 13  členských štátoch EÚ (Belgicko, ČR, 
Estónsko, Fínsko, Holandsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, 
Rumunsko, SR a Slovinsko). Relatívne prírastky (v %) počtu podnikateľov so 
zamestnancami v roku 2009 oproti roku 2008 vo vyššie uvedených krajinách sa 
pohybovali v rozpätí od 0,8 % do 24,5 %. Najvyšší  relatívny prírastok bol v Luxembursku 
– o 24,5 %. Slovensko malo siedmy najvyšší relatívny prírastok podnikateľov so 
zamestnancami  -  4 %. 

 
- Pokles absolútneho počtu podnikateľov so zamestnancami (zamestnávateľov) v roku 2009 

oproti roku 2008 sme zaznamenali v 13 členských štátoch EÚ (Bulharsko, Cyprus, 
Dánsko, Francúzsko, Grécko,  Írsko, Lotyšsko, Portugalsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo 
Veľkej Británie a Severného Írska,  Španielsko, Švédsko  a Taliansko).  Relatívny pokles 
počtu  podnikateľov  so zamestnancami (v %) v roku 2009 oproti roku 2008 vo vyššie 
uvedených krajinách sa pohyboval v rozpätí od 1,1 % do 10,7 %. Najvyšší relatívny 
pokles bol v Írsku  – o 10,7  %.  

 
- Prírastok absolútneho počtu podnikateľov so zamestnancami - mužov (zamestnávateľov) 

v roku 2009 oproti roku 2008 sme zaznamenali v 13  členských štátoch EÚ (Belgicko, ČR, 
Estónsko, Fínsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, 
Rumunsko, SR a Slovinsko). Relatívne prírastky počtu podnikateľov so zamestnancami – 
mužov (v %) v roku 2009 oproti roku 2008 vo vyššie uvedených krajinách sa pohybovali 
v rozpätí od 0,1 % do 29,7 %. Najvyšší relatívny prírastok u podnikateľov so 
zamestnancami - mužov v  % bol v Luxembursku – až o 29,7 %. Slovensko malo piaty 
najvyšší relatívny prírastok podnikateľov so zamestnancami - mužov (spolu s Estónskom 
a Poľskom) - 3 %. 

 
- Pokles absolútneho počtu podnikateľov  so zamestnancami – mužov  v roku 2009 oproti 

roku 2008 nastal v 14  členských štátoch EÚ (Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Francúzsko, 
Grécko, Holandsko, Írsko, Malta, Portugalsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo Veľkej 
Británie a Severného Írska, Španielsko, Švédsko a Taliansko). Relatívny pokles počtu  
podnikateľov so zamestnancami – mužov v roku 2009 oproti roku 2008 vo vyššie 
uvedených krajinách sa pohyboval v rozpätí od 1 % do 13,2 %. Najvyšší  relatívny pokles  
bol v Írsku  – o 13,2  %.  
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- Prírastok absolútneho počtu podnikateliek  so zamestnancami v roku 2009 oproti roku 

2008 sme zaznamenali v 17 členských štátoch EÚ (Belgicko, Cyprus, ČR, Estónsko, 
Holandsko, Írsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Rumunsko, SR, 
Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Španielsko a Švédsko). 
Relatívne prírastky  (v %) počtu  podnikateliek so zamestnancami v roku 2009 oproti roku 
2008 vo vyššie uvedených krajinách sa pohybovali v rozpätí od 0,3 % do 27,6 %. 
Najvyšší  relatívny prírastok bol v Litve – až 27,6 %. Slovensko malo deviaty najvyšší 
relatívny prírastok podnikateliek so zamestnancami – 7,1 %. 

 
- Pokles absolútneho počtu podnikateliek so zamestnancami v roku 2009 oproti roku 2008 

nastal v  10 členských štátoch EÚ (Bulharsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, 
Lotyšsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko a Taliansko).  Relatívny pokles počtu  
podnikateliek so zamestnancami v roku 2009 oproti roku 2008 vo vyššie uvedených 
krajinách sa pohyboval v rozpätí od 0,7 % do 15,3 %. Najvyšší  relatívny pokles bol vo 
Francúzsku  –  o 15,3  %. 

 
PODNIKATELIA BEZ ZAMESTNANCOV 
 
- Prírastok absolútneho počtu podnikateľov bez zamestnancov (SZČO) v roku 2009 oproti 

roku 2008 sme zaznamenali v 14 členských štátoch EÚ (Belgicko, ČR, Dánsko,  Fínsko, 
Francúzsko, Grécko, Holandsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, SR, Slovinsko, Spojené 
kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Švédsko). Relatívne prírastky (v %) počtu 
podnikateľov bez zamestnancov v roku 2009 oproti roku 2008 vo vyššie uvedených 
krajinách sa pohybovali v rozpätí od 0,8 % do 46,2 %. Najvyšší  relatívny prírastok bol 
v Luxembursku – až o 46,2 %. Slovensko malo druhý najvyšší relatívny prírastok 
podnikateľov bez zamestnancov v roku 2009 oproti roku 2008 -12,7 %. 

 
- Pokles absolútneho počtu podnikateľov bez zamestnancov v roku 2009 oproti roku 2008 

sme zaznamenali v 13 členských štátoch EÚ (Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Írsko, Litva, 
Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko,  Španielsko a Taliansko).  
Relatívny pokles počtu  podnikateľov  bez zamestnancov (v %) v roku 2009 oproti roku 
2008 vo vyššie uvedených krajinách sa pohyboval v rozpätí od 0,1 % do 10,9 %. Najvyšší 
relatívny pokles bol v Estónsku a Španielsku  – o 10,9  %.  

 
- Prírastok absolútneho počtu podnikateľov bez zamestnancov - mužov  v roku 2009 oproti 

roku 2008 sme zaznamenali v 14 členských štátoch EÚ (Belgicko, ČR, Dánsko, Fínsko, 
Francúzsko, Grécko, Holandsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Poľsko, SR, Slovinsko a 
Švédsko). Relatívne prírastky počtu podnikateľov bez zamestnancov – mužov (v %) 
v roku 2009 oproti roku 2008 vo vyššie uvedených krajinách sa pohybovali v rozpätí od 
0,7 % do 87,2 %. Najvyšší relatívny prírastok bol v Luxembursku – až o 87,2 %. 
Slovensko malo štvrtý najvyšší relatívny prírastok  -  8,6 %. 

 
- Pokles absolútneho počtu podnikateľov bez zamestnancov  – mužov  v roku 2009 oproti 

roku 2008 nastal v 13  členských štátoch EÚ (Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Írsko, Litva, 
Lotyšsko, Maďarsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo Veľkej 
Británie a Severného Írska, Španielsko a Taliansko). Relatívny pokles počtu podnikateľov 
bez zamestnancov – mužov v roku 2009 oproti roku 2008 vo vyššie uvedených krajinách 
sa pohyboval v rozpätí od 0,2 % do 16 %. Najvyšší  relatívny pokles  bol  v Estónsku – 
o 16  %.  



 195 

- Prírastok absolútneho počtu podnikateliek bez zamestnancov v roku 2009 oproti roku 
2008 sme zaznamenali v 17 členských štátoch EÚ (Belgicko, Cyprus, ČR, Dánsko, Fínsko 
Francúzsko, Grécko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, 
Nemecko, SR, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Švédsko). Relatívne 
prírastky  (v %) počtu  podnikateliek bez zamestnancov v roku 2009 oproti roku 2008 vo 
vyššie uvedených krajinách sa pohybovali v rozpätí od 0,8 % do 25,3 %. Najvyšší 
relatívny prírastok u podnikateliek bez zamestnancov malo  Slovensko – až 25,3 %.  

 
- Pokles absolútneho počtu podnikateliek bez zamestnancov v roku 2009 oproti roku 2008 

nastal v  10 členských štátoch EÚ (Bulharsko, Estónsko, Írsko, Poľsko, Portugalsko, 
Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko). Relatívny pokles počtu  
podnikateliek bez zamestnancov v roku 2009 oproti roku 2008 vo vyššie uvedených 
krajinách sa pohyboval v rozpätí od 0,1 % do 9,8 %. Najvyšší  relatívny pokles bol v Írsku  
– o 9,8 %.  

 
2.2.2. PODIEL  ŽIEN  Z  PODNIKATEĽOV  
 
- Podiel žien z podnikateľoch celkom sa v jednotlivých členských štátoch EÚ (EÚ-27) 

v roku 2008 pohyboval v intervale od 15,8 % (Malta) po 42,5 % (Portugalsko). V roku 
2009 sa pohyboval v intervale od 17,4 % (Malta) po 41,2 % (Portugalsko).  

 
- Najvyšší podiel žien z podnikateľov celkom bol v roku 2009 v Portugalsku (41,2 %).   

Slovensko malo v roku 2009 tento podiel (27 %), aj keď vyšší ako v roku 2008 (24,7 %), 
pod úrovňou EÚ-27 (30,4 %). Najnižší bol v  roku 2009 na Malte (17,4 %). Slovensko 
malo v roku 2009,  spolu s Cyprom,  piaty najnižší podiel žien z podnikateľov celkom (27 
%) v roku 2009.   

 
- Podiel žien na podnikateľoch so zamestnancami sa v jednotlivých členských štátoch EÚ 

v roku 2008 pohyboval v intervale od 10 % (Malta) po 30,2 % (Poľsko). V roku 2009 sa 
pohyboval v intervale od 11,4 % (Malta) po 29,4 % (Poľsko).  

 
- Najvyšší podiel žien na podnikateľoch so zamestnancami bol v roku 2009  (bolo tomu tak 

aj v roku 2008) v Poľsku (29,4 %). Slovensko malo v roku 2009 tento podiel (24,1 %), aj 
keď vyšší ako v roku 2008 (23,4 %), pod úrovňou EÚ-27 (24,3 %). Najnižší bol v roku 
2009 na Malte (len 11,4 %). 

 
- Podiel žien na podnikateľoch bez zamestnancov sa v jednotlivých členských štátoch EÚ 

v roku 2008 pohyboval v intervale od 17,3 % (Írsko) po 50 % (Luxembursko). V roku 
2009 sa pohyboval v intervale od 16,8 % (Írsko) po 45,9 % (Portugalsko).  

 
- Najvyšší podiel žien na podnikateľoch bez zamestnancov bol v roku 2009 v Portugalsku 

(45,9 %). Slovensko malo v roku 2009 tento podiel (27,8 %), aj keď vyšší ako v roku 2008 
(25,1 %), pod úrovňou EÚ-27 (33,1 %). Najnižší bol v Írsku (16,8 %). Slovensko malo 
štvrtý najnižší podiel žien na podnikateľoch bez zamestnancov v roku 2009.   

 
2.2.2.  PODIEL PODNIKATEĽOV BEZ  ZAMESTNANCOV (PbezZ)  
 
- Podiel PbezZ na celkovom počte podnikateľov sa v jednotlivých členských štátoch EÚ 

v roku 2008 pohyboval v intervale od 53,6 % (Francúzsko) po 93,6 % (Rumunsko). 
V roku 2009 sa pohyboval v intervale od  53,4 % (Estónsko) po 93,2 % (Rumunsko).   
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- Najvyšší podiel PbezZ na celkovom počte podnikateľov bol v roku 2009 v Rumunsku 

(93,2 %). Tretí najvyšší podiel PbezZ celkom v roku 2009 bol na Slovensku (78 %), čo  
nás zaraďuje nad úroveň EÚ-27 -  69,9 %. Najnižší bol v roku 2009 v Estónsku (53,4 %). 

 
- Podiel  PbezZ – mužov  na celkovom počte podnikateľov - mužov sa v jednotlivých 

členských štátoch EÚ v roku 2008 pohyboval v intervale od 50,9 % (Francúzsko) po 93 % 
(Rumunsko). V roku 2009 sa pohyboval v intervale od 47,4 % (Estónsko) po 92,7 % 
(Rumunsko).  

 
- Najvyšší podiel PbezZ - mužov na celkovom počte podnikateľov – mužov bol v roku 

2009 v Rumunsku (92,7 %). Tretí najvyšší podiel PbezZ – mužov na celkom počte 
podnikateľov – mužov bol v roku 2009 na Slovensku (77,1 %), čo nás zaraďuje nad  
úroveň EÚ-27  -  67,3  %. Najnižší bol v roku 2009 v Estónsku (47,4 %). 

 
- Podiel PbezZ – žien  na celkovom počte podnikateliek sa v jednotlivých členských štátoch 

EÚ v roku 2008 pohyboval v intervale od 59,7 % (Francúzsko) po 94,9 % (Rumunsko). 
V roku 2009 sa pohyboval v intervale od  62,3 % (Írsko) po 94,2 % (Rumunsko).   

  
- Najvyšší podiel PbezZ – žien na celkovom počte podnikateliek v roku 2009 bol 

v Rumunsku (94,2 %). Slovensko  s podielom podnikateliek bez zamestnancov  80,4 % 
v roku 2009 sa zaradilo na 8. miesto. SR je  teda  nad úrovňou EÚ-27 - 76 %. Najnižší bol 
v roku 2009 v Írsku (62,3 %). 

 
2.2.3.  MIERA PODNIKANIA  (SAMOZAMESTNANIA) PODNIKATEĽOV  15 +  
           (z obyvateľstva 15+) 
 
PODNIKATELIA CELKOM (PsoZ + PbezZ) 
 
- Miera podnikania, resp. samozamestnania (z obyvateľstva 15+) podnikateľov celkom sa 

v jednotlivých členských štátoch EÚ (EÚ-27) v roku 2008 pohybovala v intervale od 3,3 
% (Luxembursko) po 14,6 % (Grécko). V roku 2009 sa pohybovala v intervale od  4,2 % 
(Estónsko) po 14,5 % (Grécko).    

  
- Najvyššia miera podnikania podnikateľov celkom bola v roku 2009 v Grécku (14,5 %). 

Slovensko  bolo  na 10. mieste  s mierou podnikania podnikateľov celkom 8 % v roku 
2009 v rámci EÚ (EÚ-27: 7,9 %). Najnižšia bola v roku 2009 v  Estónsku (4,2 %). 

 
- Miera podnikania podnikateľov celkom – mužov sa v jednotlivých členských štátoch EÚ 

(EÚ-27) v roku 2008 pohybovala v intervale od 4 % (Luxembursko) po 21,5 % (Grécko). 
V roku 2009 sa pohybovala v intervale od  6,2 % (Luxembursko) po 21,4 % (Grécko).    

 
- Najvyššia miera podnikania  podnikateľov celkom - mužov bola v roku 2009 v Grécku 

(21,4 %). Slovensko  bolo na 9. mieste s mierou podnikania podnikateľov celkom - mužov 
12,2 % v roku 2009 v rámci EÚ (EÚ-27: 11,3 %). Najnižšia bola v roku 2009 
v  Luxembursku (6,2 %). 

 
- Miera podnikania podnikateliek celkom sa v jednotlivých členských štátoch EÚ (EÚ-27) 

v roku 2008 pohybovala v intervale od 1,9 % (Malta) po 10,9 % (Portugalsko). V roku 
2009 sa pohybovala v intervale od 2,2 % (Malta) po 10,1 % (Portugalsko). 
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- Najvyššia miera podnikania  podnikateliek celkom bola v roku 2009 v Portugalsku  (10,1 
%). Slovensko bolo na 13. mieste s mierou podnikania podnikateliek celkom 4,2 % v roku  
2009 spomedzi členských štátov EÚ (EÚ-27: 4,6 %). Najnižšia bola v roku 2009 na Malte 
(2,2 %).    

 
PODNIKATELIA SO ZAMESTNANCAMI 
 
- Miera podnikania podnikateľov so zamestnancami sa v jednotlivých členských štátoch EÚ 

(EÚ-27) v roku 2008 pohybovala v intervale od 0,7 % (Rumunsko) po 4,2 % (Grécko). 
V roku 2009 sa pohybovala v intervale od  0,7 % (Rumunsko)  po 4,1 % (Grécko).    

 
- Najvyššia miera podnikania podnikateľov so zamestnancami bola v roku 2009 v Grécku 

(4,1 %). Najnižšia bola v roku 2009 v Rumunsku (len 0,7 %). Slovensko malo v roku 2009 
6. najnižšiu mieru podnikania podnikateľov so zamestnancami v EÚ– 1,8 % (EÚ-27: 2,4 %).  

 
- Miera podnikania podnikateľov so zamestnancami – mužov sa v jednotlivých členských 

štátoch EÚ (EÚ-27) v roku 2008 pohybovala v intervale od 1,1 % (Rumunsko) po 6,9 % 
(Grécko). V roku 2009 sa pohybovala v intervale od 1,1 % (Rumunsko) po 6,7 % 
(Grécko).    

 
- Najvyššia miera podnikania podnikateľov so zamestnancami – mužov bola v roku 2009  

v Grécku (6,7 %). Najnižšia bola v roku 2009 v Rumunsku (len 1,1 %). Slovensko malo 
v rámci EÚ 6. najnižšiu mieru podnikania podnikateľov so zamestnancami  - mužov 
v roku 2009 (spolu so Slovinskom), a to 2,8 % (EÚ-27: 3,7 %). 

 
- Miera podnikania (samozamestnania) podnikateliek so zamestnancami sa v jednotlivých 

členských štátoch EÚ (EÚ-27) v roku 2008 pohybovala v intervale od 0,3 % (Rumunsko) 
po 1,7 % (Portugalsko). V roku 2009 sa pohybovala v intervale od 0,3 % (Rumunsko) po 
1,6 % (Grécko). 

 
- Najvyššia miera podnikania podnikateliek so zamestnancami bola v roku 2009 v Grécku 

(1,6 %). Najnižšia bola v roku 2009 v Rumunsku (len 0,3 %). Slovensko  malo v roku 
2009 5. najnižšiu mieru podnikania podnikateliek so zamestnancami v EÚ - spolu 
s Estónskom, Lotyšskom a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, a to 
0,8 % (EÚ-27: 1,1 %). 

 
PODNIKATELIA BEZ ZAMESTNANCOV 
 
- Miera podnikania  (samozamestnania) podnikateľov bez zamestnancov (z obyvateľstva 

15+) sa v jednotlivých členských štátoch EÚ (EÚ-27) v roku 2008 pohybovala v intervale 
od 2 % (Luxembursko) po 10,4 % (Grécko). V roku 2009 sa pohybovala v intervale od 2,2 
% (Estónsko) po 10,4 % (Grécko).    

 
- Najvyššia miera podnikania podnikateľov bez zamestnancov bola v roku 2009 v Grécku 

(10,4 %). Slovensko s mierou podnikania podnikateľov bez zamestnancov 6,3 % v roku 
2009 sa umiestnilo na  8. mieste v rámci  EÚ (EÚ-27: 5,5 %). Najnižšia miera podnikania 
podnikateľov bez zamestnancov bola v roku 2009 v Estónsku (2,2 %). 
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- Miera podnikania (samozamestnania) podnikateľov bez zamestnancov – mužov (z 
obyvateľstva 15 +) sa v jednotlivých členských štátoch EÚ (EÚ-27) v roku 2008 
pohybovala v intervale od 2,1 % (Luxembursko) po 14,6 % (Grécko a Rumunsko). V roku 
2009 sa pohybovala v intervale od  3 % (Estónsko) po 14,7 % (Grécko).    

 
- Najvyššia miera podnikania podnikateľov bez zamestnancov – mužov bola v roku 2009 

v Grécku (14,7 %). Slovensko s mierou podnikania podnikateľov bez zamestnancov – 
mužov 9,4 % v roku 2009 sa umiestnilo na 9. mieste v rámci EÚ (EÚ-27: 7,6 %). 
Najnižšia bola v roku 2009 v  Estónsku (3 %). 

 
- Miera podnikania (samozamestnania) podnikateliek bez zamestnancov (z obyvateľstva 15 

+) sa v jednotlivých členských štátoch EÚ (EÚ-27) v roku 2008 pohybovala v intervale od 
1,5 % (Malta) po 9,2 % (Portugalsko). V roku 2009 sa pohybovala v intervale od 1,6 % 
(Estónsko) po 8,6 % (Portugalsko). 

 
- Najvyššia miera podnikania podnikateliek bez zamestnancov bola v roku 2009  

v Portugalsku  (8,6 %). Slovensko s mierou podnikania podnikateliek bez zamestnancov 
3,4 % v roku 2009 sa umiestnilo na 11. mieste v rámci EÚ (EÚ-27: 3,5 %). Najnižšia bola 
v roku 2009 v  Estónsku (1,6 %). 
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Závery 2. kapitoly  
 
SR a EÚ -  výsledky terénneho prieskumu o podnikaní z decembra 2009 147

 

 
V tejto časti sú prezentované výsledky prieskumu Bleskového Eurobarometra č. 283 
z decembra 2009, a to len tie, ktoré sa týkali SR a EÚ-27 ako celok (aj osobitne za mužov a za 
ženy).  
  
2.1. Výber právneho postavenia – podnikateľ verzus zamestnanec 
 
Otázka sa týkala všetkých respondentov. Mali odpovedať  na to, či chcú podnikať alebo byť 
zamestnanými (a v ďalšej otázke aj na to prečo by sa tak rozhodli). 
 
Respondenti SR 
 
- Len 25,6 % respondentov SR by si vybralo (ak by takú možnosť mali) podnikateľský 

status (rozhodlo sa podnikať). Až 72,9 % z nich uvádzalo ako hlavné príčiny tohto výberu 
„osobnú nezávislosť/sebarealizáciu/zaujímavé úlohy“, 46,1 % z nich „lepšiu príjmovú 
perspektívu“ a 38,7 % z nich „slobodu výberu miesta a času výkonu práce“. Ostatné 
dôvody tohto ich výberu  neprekročili hranicu 17,2 %. 

  
- 64,8 % respondentov SR by si vybralo zamestnanecký status (byť zamestnancom). 63 % 

z nich uvádzalo ako hlavnú príčinu tohto ich výberu „pravidelný a fixný príjem (verzus 
nepravidelný, premenlivý príjem)“,  48,1 % z nich „stabilitu zamestnania“ a 30 % z nich 
„pevne stanovený pracovný čas“. Ostatné dôvody ich výberu neprekročili hranicu 
približne 16,1 %.  

 
Respondenti EÚ (EÚ-27) 
 
- 45,1 %  respondentov EÚ  by si vybralo (ak by takú možnosť mali) podnikateľský status. 

Až 68 % z nich uvádzalo ako hlavnú príčinu takéhoto ich možného výberu „osobnú 
nezávislosť/sebarealizáciu/zaujímavé úlohy“ a 34,9 % z nich „slobodu výberu miesta 
a času výkonu práce“. „Lepšiu príjmovú perspektívu“ ako dôvod uvádzalo  20,2 % z nich. 
Ostatné dôvody ich výberu neprekročili hranicu približne 12,8 %.  

 
- 49,1 % respondentov  EÚ by si vybralo zamestnanecký status. 40,2 % z nich uvádzalo ako 

hlavné príčiny tohto ich výberu „pravidelný a fixný príjem (verzus nepravidelný, 
premenlivý príjem)“, 35,1 % stabilitu zamestnania a 22,8 % iné dôvody. Ostatné dôvody 
ich výberu neprekročili hranicu približne 16,1 %.  

 
- Čo sa týka odpovedí mužov a žien, tak 54,4 % európskych žien by sa rozhodlo pre 

zamestnanecký status a 39,3 % pre podnikateľský status. Európski muži by sa vo vyššej 
miere (51,3 %) ako ženy rozhodli pre podnikanie. Zamestnancom by chcelo byť menej 
mužov  ako žien -  43,4 % z nich.   

 
 
                                                 
147 V tejto časti uvádzame  hlavné problémové okruhy a v rámci nich spravidla najvyššie alebo významne (čo do 
percenta odpovedajúcich) zastúpené odpovede respondentov. 
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2.2. Existencia skúseností s podnikaním 
 
Otázka sa týkala všetkých respondentov. Respondenti mali odpovedať na otázku, či majú skúsenosti 
s podnikaním.  
 
Respondenti SR 
 
- Len približne 12 % (11,9 %) respondentov SR uviedlo, že už niekedy začínali  

s podnikaním alebo urobili určité kroky na jeho začatie. 
 
Respondenti EÚ (EÚ-27) 
 
- Takmer 2-násobný počet respondentov EÚ ako SR  - 22,2 % -  (28,8 % mužov a 16,1 %  

žien) uviedlo, že už niekedy začínali s podnikaním alebo urobili určité kroky na jeho 
začatie. 

 
2.3.  Začatie podnikania – rozhodujúce faktory 
 
Nižšie uvedené otázky  o dôležitosti/nie dôležitosti  faktoroch pre začatie podnikania (1-6) sa  týkali: 
1. respondentov, ktorí  začali s podnikaním alebo v súčasnosti (v čase prieskumu) podnikli kroky 

smerujúce k jeho začatiu. 
 2.  respondentov, ktorí mysleli na to/podnikli kroky na jeho začatie podnikania, ale vzdali to. 
 
Respondenti SR a EÚ  mali uviesť, či boli dôležité alebo neboli dôležité pre ich začatie podnikania  
nižšie uvedené  faktory. 
 
1. Nespokojnosť s existujúcou situáciou (situáciou pred začatím podnikania)    
 

Respondenti SR 
- Pre  približne 2/3 slovenských respondentov (75,8 %) bol dôležitý tento faktor.   
 
Respondenti EÚ (EÚ-27) 
- Pre 55,3 % európskych respondentov (56,2 % žien a 54,7 % mužov) bol dôležitý tento 

faktor.   
 
2. Vhodný podnikateľský nápad  

 
Respondenti SR 
- Pre 81,3 % slovenských respondentov bol dôležitý tento faktor .   
 
Respondenti EÚ (EÚ-27) 
- Pre  približne 84,7 % európskych respondentov  (85,3 % mužov  a 84 % žien) bol 

dôležitý tento faktor. 
 
3. Kontakt s vhodným obchodným partnerom  
 

Respondenti SR 
- Pre 70,3 % slovenských respondentov bol dôležitý tento faktor pri ich začatí 

podnikania.    
 
Respondenti EÚ (EÚ-27) 
- Pre  64,9 % európskych respondentov  (63,2 % mužov a 67,3 % žien) bol tento 

faktor dôležitý pri ich  začatí podnikania.  
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4. Získanie potrebných finančných prostriedkov  
 

Respondenti SR 
- Pre 85,1 % slovenských respondentov bol dôležitý tento faktor pri ich začatí 

podnikania.    
 
Respondenti EÚ (EÚ-27) 
- Pre 80,7 % európskych respondentov  (79,5 % mužov a 82,2 % žien) bol tento 

faktor dôležitý pri ich  začatí podnikania.  
 
5. Úloha dobrého vzoru (príkladu dobrej praxe)  
 

Respondenti SR 
- Pre 50,5 % slovenských respondentov bol dôležitý tento faktor pri ich začatí 

podnikania.    
 
Respondenti EÚ (EÚ-27) 
- Pre 59 % európskych respondentov  (57,7 % mužov 60,9 % žien) bol tento faktor 

dôležitý pri ich  začatí podnikania.  
 

6. Riešenie neuspokojivých sociálnych alebo ekologických potrieb 
 

Respondenti SR 
- Pre 57,9 slovenských respondentov bol dôležitý tento faktor pri ich začatí 

podnikania.    
 
Respondenti EÚ (EÚ-27) 
- Pre 55,6 % európskych respondentov  (52,3 % mužov 60,2 % žien) bol tento faktor 

dôležitý pri ich  začatí podnikania.  
 
2.3.  Začatie podnikania –  nutnosť verzus príležitosť 

 
Otázka bola  určená tým respondentom SR a EÚ, ktorí už  niekedy začali s podnikaním alebo podnikli 
určité kroky na jeho začatie. Mali sa vyjadriť, či začali  podnikať z nutnosti, alebo preto, že sa im na to 
naskytla  príležitosť,  alebo že  tak urobili z oboch týchto dôvodov.  
 
Respondenti SR 
 
- 40,8 % slovenských respondentov uviedlo, že začali podnikať z nutnosti a 39,7 % z nich 

uviedlo, že tak urobili preto, lebo sa im na to naskytla príležitosť.   
- Z oboch vyššie uvedených dôvodov začalo podnikať  18,9 % slovenských respondentov. 

 
Respondenti EÚ (EÚ-27) 
 
- 27,6 európskych respondentov (mužov, aj žien) uviedlo, že začali podnikať z nutnosti 

 približne 55,2 % z nich uviedlo, že tak urobili, lebo sa im na to naskytla  príležitosť.   
- Z oboch vyššie uvedených dôvodov začalo podnikať približne 10,6 % európskych  

respondentov (mužov a žien). 
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2.3.  Začatie podnikania –  obavy z rizík ... 
 
Otázka sa týkala všetkých respondentov. Respondenti mali uviesť, ktorých rizík by sa obávali, ak by 
mali v súčasnosti začať podnikať (založiť si firmu). Išlo o vnímanie nasledovných rizík: príjmová  
neistota, neistota podnikania, riziko straty majetku,  potreba venovať tomu príliš veľa energie alebo 
času, možnosť útrap v dôsledku osobného zlyhania a možnosť bankrotu. 
 
Respondenti SR 
 
- Najviac slovenských respondentov (21,1 %) by sa obávalo neistoty plynúcej z  podnikania 

(samozamestnania).   
- 19,7 % z nich by sa obávalo príjmovej neistoty, 18,2 % z nich možnosti bankrotu a 14,2 

% z nich rizika straty majetku. Možného príliš vysokého vynaloženia energie a času na 
začatie podnikania by sa obávalo 12,1 % slovenských respondentov. Približne desatina 
z nich (10,5 %)  by sa obávalo možných  útrap v dôsledku osobného zlyhania. 
 

Respondenti EÚ (EÚ-27) 
 
- Najviac európskych respondentov – 27,7 % (27,5 % mužov a 27,9 % žien) by sa obávalo 

možnosti bankrotu.  
- Možnej príjmovej neistoty by sa obávalo 22,3 % (21,9 % mužov a 22,7 % žien)  

respondentov EÚ. Takmer pätina respondentov EÚ - 18,1 % (18,5 % mužov a 17,8 % 
žien) by sa obávalo možnej  straty majetku.  

- Ostatné typy rizík neprekročili, tak u mužov, ako aj žien hranicu  9 %. 
 
 

2.4.  Problémy (ťažkosti) súvisiace so zahájením podnikania  
 
Otázka sa týkala všetkých respondentov. V tomto prípade respondenti vyjadrovali súhlas/nesúhlas  so  
štyrmi nižšie uvedenými problémovými okruhmi, to znamená  či majú obavy z nasledovných  možných 
problémov pri začatí  podnikania:  
 
1. Nedostatok dostupnej finančnej podpory  

 
Respondenti SR 
- Prevažná väčšina respondentov SR (90,4 %) súhlasila s názorom, že je ťažké začať 

podnikať, keď nie je k dispozícii dostatok finančných prostriedkov.  
 
Respondenti EÚ (EÚ-27) 
- Aj prevažná väčšina respondentov EÚ – 81,1 % (79,6 % mužov a 82,6 % žien) 

súhlasila s názorom, že je ťažké začať podnikať, keď nie je k dispozícii dostatok 
finančných prostriedkov.  

 
2. Zložité administratívne postupy  

 
Respondenti SR 
- Väčšina respondentov SR (74,1 %) súhlasila s názorom, že je ťažké začať 

podnikať v dôsledku zložitých administratívnych postupov.   
 
Respondenti EÚ (EÚ-27) 
- Aj v prípade respondentov EÚ väčšina z nich – 71,2 % (70,6 % mužov a 71,8 % 

žien) súhlasila s názorom, že je ťažké začať podnikať v dôsledku zložitých 
administratívnych postupov.   
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3. Získanie potrebných informácií pre začatie podnikania  
 
Respondenti SR 
- V prípade respondentov SR väčšia polovica z nich (51,9 %)  súhlasila s názorom, 

že je ťažké  získať informácie potrebné pre začatie podnikania.   
 
Respondenti EÚ (EÚ-27) 
- Aj u respondentov EÚ väčšia polovica z nich – 51,2 % (50,1 % mužov a 52,4 % 

žien) súhlasila s názorom, že je ťažké získať informácie potrebné pre začatie 
podnikania.   

 
4. Riziko krachu (bankrotu) podnikania  

 
Respondenti SR 
- Väčšina zo slovenských respondentov (56,9 %) súhlasila s názorom, že by sa 

nemalo začať s podnikaním, ak  hrozí riziko krachu (bankrotu).   
 
Respondenti EÚ (EÚ-27) 
- Približne polovica  európskych respondentov (49,7 %)148 súhlasila s názorom, že 

by sa nemalo začať s podnikaním ak  hrozí riziko krachu (bankrotu).   
 

2.5.  Vplyv školského vzdelania na rozvoj podnikania  
 
Otázka sa týkala všetkých respondentov. V tomto prípade respondenti SR a EÚ-27 vyjadrovali 
súhlas/nesúhlas  so štyrmi  nižšie uvedenými názorovými  okruhmi, to znamená či ich školské vzdelanie 
malo u nich vplyv na:  
 
1. Rozvoj zmyslu pre iniciatívu  

 
Respondenti SR 
- Väčšina (57,8 %) respondentov SR nesúhlasila s názorom, že im ich školské 

vzdelanie pomohlo k rozvoju zmyslu pre iniciatívu (podnikateľskej vlastnosti).   
 
Respondenti EÚ (EÚ-27) 
- Približne polovica respondentov EÚ (49,1 %) súhlasila a približne polovica 

respondentov EÚ (48,1 %) nesúhlasila s názorom, že im ich školské vzdelanie 
pomohlo k rozvoju zmyslu pre iniciatívu. Nebolo to však tak u žien. V ich prípade 
prevažovali (aj keď len asi o približne 2 %) nesúhlasné odpovede nad súhlasnými. 
U mužov súhlasné odpovede prevažovali (približne o 5 %) nad nesúhlasnými.   

 
2. Pochopenie spoločenskej úlohy podnikateľov  

 
Respondenti SR 
- Väčšia polovica respondentov SR (54,1 %) nesúhlasila s názorom, že im ich 

školské vzdelanie pomohlo k pochopeniu spoločenskej úlohy podnikateľov.   
 
Respondenti EÚ (EÚ-27) 
- Aj v  prípade európskych respondentov väčšia polovica z nich  – 52,6 % (50,9 % 

mužov a 54,1 % žien) nesúhlasila s názorom, že im ich školské vzdelanie pomohlo 
k pochopeniu spoločenskej úlohy podnikateľov.   

                                                 
148 V tomto prípade neboli známe odpovede mužov a žien. 
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3. Vzbudenie záujmu o podnikanie  
 
Respondenti SR 
- Takmer 2/3 respondentov SR (71,9 %) uviedlo, že im ich školské vzdelanie  

nedalo podnet na to, aby sa zaujímali o podnikanie.   
 
Respondenti EÚ (EÚ-27) 
- Aj takmer 2/3 európskych respondentov (71,6 %) uviedlo, že im ich školské 

vzdelanie nedalo podnet na to, aby sa zaujímali o podnikanie. U žien  bol takýto 
názor o 5 % viac zastúpený ako u mužov.   

 
4.  Získanie vedomosti a zručnosti pre podnikanie  

 
Respondenti SR 
- Takmer 65 % (64,7 %) respondentov SR uviedlo, že im ich školské vzdelanie  

nedalo  také zručnosti a neposkytlo také vedomosti, ktoré by im umožnili podnikať 
(viesť firmu).   

 
Respondenti EÚ (EÚ-27) 
- Takmer 60 % európskych respondentov - 57,9 % (55,4 % mužov a 60,2 % žien) 

uviedlo, že im ich školské vzdelanie nedalo také zručnosti a neposkytlo také 
vedomosti, ktoré by im umožnili podnikať (viesť firmu).  

 
2.6.  Názory na podnikateľov  
 
Otázka sa týkala všetkých respondentov. V tomto prípade respondenti vyjadrovali súhlas/nesúhlas  so     
štyrmi, taxatívne špecifikovanými názormi, to znamená či súhlasia alebo nesúhlasia s nižšie uvedenými 
názormi na podnikateľov:  
 
1. Podnikatelia produkujú nové výrobky a služby a sú prospešní nám všetkým  

 
Respondenti SR 
- Približne 2/3 slovenských respondentov (76,8 %) súhlasilo s vyššie uvedeným 

názorom.   
 
Respondenti EÚ (EÚ-27) 
- V prípade európskych respondentov viac ako 2/3   z nich  -  78,4 % (79,9 % mužov 

a 77 % žien) súhlasilo s vyššie uvedeným názorom.   
 

2. Podnikatelia myslia len na svoje „peňaženky“ (na vlastný prospech)  
 
Respondenti SR 
- Takmer 70 % (69,3 %) slovenských respondentov  súhlasilo s  vyššie uvedeným 

názorom.   
 
Respondenti EÚ (EÚ-27) 
- Väčšia polovica európskych respondentov  -  53,6 % (53,3 % mužov a 53,8 % 

žien) súhlasila s vyššie uvedeným názorom.   
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3. Podnikatelia sú tvorcovia pracovných miest  
 
Respondenti SR 
- Až približne 85 % (85,5 %) slovenských respondentov súhlasilo s vyššie 

uvedeným názorom.   
 
Respondenti EÚ (EÚ-27) 
- Až približne 87 %  (86,7 %) respondentov EÚ (87,7 % mužov a 85,7 % žien) - 

súhlasilo s vyššie uvedeným názorom.   
  

4.  Podnikatelia  „vykorisťujú“ iných ľudí  
 
Respondenti SR 
- Približne 73 % slovenských respondentov  (73,3 %)  súhlasilo s vyššie uvedeným 

názorom.   
 
Respondenti EÚ (EÚ-27) 
- Približne polovica (49,5 %) respondentov EÚ (50 % mužov a 48,9 % žien)  

súhlasila s vyššie uvedeným názorom.   
 

2.7.  Imidž podnikateľov   
 
Otázka sa týkala všetkých respondentov. V tomto prípade respondenti vyjadrovali súhlas/nesúhlas  so 
skôr  priaznivým, neutrálnym alebo skôr nepriaznivým názorom na podnikateľov.  
 
Respondenti SR 
 
- U väčšej polovici (52,4 %) slovenských respondentov prevládal neutrálny názor na 

podnikateľov.  
- Skôr priaznivý imidž mal približne 34 %-né zastúpenie u respondentov SR (33,7 %).   
- Skôr nepriaznivý imidž mal približne 13 %-né zastúpenie u slovenských respondentov 

(12,6 %). 
  
Respondenti EÚ (EÚ-27) 
 
- Skôr priaznivý imidž mal najvyššie zastúpenie –  takmer 50 %-né  (49,4 %)  u európskych 

respondentov (u mužov 52,8 % a u žien 46,2 %).  
- Neutrálny imidž mal 39 %-né zastúpenie u európskych respondentov (u mužov 35,7 % 

a u žien 42 %).   
- Skôr nepriaznivý imidž mal približne 9 %-né zastúpenie (8,9 %) u európskych 

respondentov (u mužov 9,6 % a u žien 8, 3 %).   
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Príloha č.  1 
 
 
  Graf č. 1 

Podiel PbezZ na celkovom počte podnikateľov v SR v %
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Zdroj:  Spracované (Barošová) z údajov zo ŠÚ SR, 2009 a 2010 (z VZPS, ročné priemery).   
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Príloha č.  2 
 
 
 
Tabuľka č. 1           

 
Pracujúci podľa postavenia v zamestnaní v tisíc osobách v roku 2008, 2009 a zmena ich počtu 

v tisíc osobách v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 – podľa pohlavia 
 

Kategória 
postavenia 

v zamestnaní 

2008 2009 
 

Zmena  v r. 2009 
v porovnaní s r. 2008 

 

 
Spolu 

 

z toho  
Spolu 

 

z toho 
Spolu 

z toho 
 

Muži 
 

Ženy 
 

Muži 
 

Ženy 
 

Muži 
 

Ženy 

 
Pracujúci celkom 
 

2433,8 1363,7 1070,0 2365,8 1326,4 1039,4 -68,0 -37,3 -30,6 

 
z toho: 
 

      
   

 
Nešpecifikovateľní 
pracujúci 
 

4,3 0,7 3,6 0,0 0,0 0,0 -4,3 -0,7 -3,6 

 
Zamestnanci spolu 
 

2094,2 1111,6 982,6 1994,7 1057,1 937,6 -99,5 -54,5 -45,0 

 
Samozamestnaní spolu 
 

335,2 251,4 83,8 370,8 269,2 101,6 35,6 17,8 17,8 

 
z toho: 
        

   

 
Vypomáhajúci členovia 
domácnosti podnikateľa 
 

3,1 1,2 1,9 3,3 0,9 2,4 0,2 -0,3 0,5 

 
Podnikatelia spolu 
 

332,1 250,2 81,9 367,5 268,3 99,3 35,4 18,1 17,4 

 
z toho: 
        

   

 
Podnikatelia so 
zamestnancami 
 

77,9 59,7 18,2 81,0 61,5 19,5 3,1 1,8 1,3 

 
Podnikatelia bez 
zamestnancov 
 

254,2 190,5 63,7 286,5 206,8 79,7 32,3 16,3 16,0 

 
Zdroj:  ŠÚ SR (Slovstat) (podľa metodiky  VZPS) + výpočty (Barošová). 
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Index dissimilarity (ID) - z ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAO) 
                             

(Segregácia mužov a žien vo vybraných kategóriách EAO) 
 
 

Rok 1994 
 
Tabuľka č. 2    

Kategória EAO 
Pohlavie 

Spolu |(Mi/M – Fi/F)| |(Mi/M - Fi/F)|/2 
 

% žien 
 Muži Ženy 

Zam. vo verejnom sektore 729,2 663,7 1392,9 0,0704186 0,0352093 47,6 
Zam. v súkromnom sektore 343,6 240,7 584,3 0,0329191 0,0164596 41,2 
Podnikatelia so zam. 31,6 8,5 40,1 0,0155404 0,0077702 21,2 
Podnikatelia bez zam. 69,1 21,6 90,7 0,0312176 0,0156088 23,8 
Vypomáhajúci čl. dom. podnik. 0,40 1,8 2,2 0,0013562 0,0006781 81,8 
Nešpecifikovateľní pracujúci 0,1 0,0 0,1 0,0000739 0,0000369 0,0 
Nezamestnaní 179,9 153,5 333,4 0,0079761 0,0039881 46,0 
 
Spolu EAO 
 

1353,9 1089,8 2443,7 0,159502 0,0797510 44,6 

 
ID =7,98 % 
(Index dissimilarity) 
 

% PbezZ  z celkového počtu podnikateľov:   Muži:  68,6 %   Ženy: 71,8 %     
 

 
Zdroj: ŠÚ SR - databáza SLOVSTAT  (z VZPS) + výpočty (Barošová). 
 
Poznámka: O ID (Duncanovom segregačnom indexe) ako ukazovateľovi  na  meranie rodovej  
                  segregácie pozri štúdia Barošová, M., 2006: Monitoring rodovej segregácie na  trhu práce   
                 - analýza dopadov transformačných zmien. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny. 
 
     

Rok 2000 
 
Tabuľka č. 3   

Kategória EAO 
Pohlavie 

Spolu |(Mi/M - Fi/F)| |(Mi/M - Fi/F)|/2 
 

% žien 
 Muži Ženy 

Zam. vo verejnom sektore 508,1 518,5 1026,6 0,0757698 0,0378849 50,5 
Zam. v súkromnom sektore 506,0 398,5 904,5 0,0240848 0,0120424 44,1 
Podnikatelia so zam. 37,25 14,75 52,0 0,0140925 0,0070462 28,4 
Podnikatelia bez zam. 84,8 27,6 112,4 0,0371311 0,0185655 24,6 
Vypomáh. čl. dom. podnik. 0,95 2,05 3,0 0,0010543 0,0005271 68,3 
Nešpecifikovateľní pracujúci 0,4 2,9 3,3 0,0021642 0,0010821 87,9 
Nezamestnaní 265,5 219,7 485,2 0,0036799 0,0018400 45,3 
 
Spolu EAO 
 

1403,0 1184,0 2587,0 0,1579766 0,0789883 45,8 

ID =7,90 % 
 
% PbezZ  z celkového počtu podnikateľov:   Muži:  69,5%   Ženy: 65,2 %     
 

 
Zdroj: ŠÚ SR - databáza SLOVSTAT  (z VZPS) + výpočty (Barošová). 
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Rok 2008 
 
Tabuľka č. 4   

Kategória EAO 
Pohlavie 

Spolu |(Mi/M - Fi/F)| |(Mi/M - Fi/F)|/2 
 

% žien 
 Muži Ženy 

Zam. vo verejnom sektore 266,3 383,3 649,6 0,1397056 0,0698528 59,0 
Zam. v súkromnom sektore 845,2 599,4 1444,6 0,0696386 0,0348193 41,5 
Podnikatelia so zam. 59,7 18,2 77,9 0,0249855 0,0124927 23,4 
Podnikatelia bez zam. 190,5 63,7 254,2 0,0750516 0,0375258 25,1 
Vypomáh. čl. dom. podnik. 1,2 1,9 3,1 0,0007732 0,0003866 61,3 
Nešpecifikovateľní pracujúci 0,7 3,6 4,3 0,0025224 0,0012612 83,7 
Nezamestnaní 124,6 132,8 257,4 0,0266746 0,0133373 51,6 
 
Spolu EAO 
 

1488,2 1202,9 2691,2 0,3393515 0,1696757 44,7 

 
ID  z EAO= 16,97 % 
 

 
% PbezZ  z celkového počtu podnikateľov:   Muži:  76,1  Ženy: 77,8 %     

 
 
Zdroj: ŠÚ SR - databáza SLOVSTAT  (z VZPS) + výpočty (Barošová). 
 
 

Rok 2009 
 
Tabuľka č. 5    

Kategória EAO 
Pohlavie 

Spolu |(Mi/M - Fi/F)| |(Mi/M - Fi/F)|/2 
 

% žien 
 Muži Ženy 

Zam. vo verejnom sektore 261,0 366,9 627,9 0,1332960 0,0666480 58,4 
Zam. v súkromnom sektore 796,2 570,7 1366,6 0,0532985 0,0266493 41,8 
Podnikatelia so zam. 61,5 19,5 81,0 0,0247272 0,0123636 24,1 
Podnikatelia bez zam. 206,8 79,7 286,5 0,0713013 0,0356507 27,8 
Vypomáh. čl. dom. podnik. 0,9 2,4 3,3 0,0014111 0,0007056 72,7 
Nešpecifikovateľní pracujúci 0,0 0,0 0,0 0,0000000 0,0000000 0,0 
Nezamestnaní 170,8 153,5 324,3 0,0146200 0,0073100 47,3 
 
Spolu EAO 
 

1497,2 1192,7 2691,2 0,2986541 0,1493270 44,3 

 
ID  z EAO = 14,93 % 
 

 
% PbezZ  z celkového počtu podnikateľov:    Muži: 77,1%   Ženy: 80,3 %     

 
 
Zdroj:   ŠÚ SR - databáza SLOVSTAT  (z VZPS) + výpočty (Barošová). 
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Príloha č. 3: Podnikatelia v SR – v sektoroch a odvetviach v roku 2008 a 2009 
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Tabuľka č. 6   
 

Počet podnikateľov celkom149 (15-74) v SR v tis. osobách 
v rokoch 2008 a 2009 – podľa odvetvia (SK Nace Rev. 2) a pohlavia 

 

Odvetvie (Sekcia) /Rok 
2008 2009 

Spolu z toho Spolu z toho 
Muži Ženy Muži Ženy 

 
A: Poľnohospodárstvo,  
     lesníctvo a rybolov  
 

17,3 15,1 2,2 15,5 12,8 2,7 

B: Ťažba a dobývanie 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
C: Priemyselná výroba 36,8 31,4 5,4 36,4 32,8 3,6 
D: Dodávka elektriny, plynu, 
     pary a studeného vzduchu 1,8 1,8 0,0 0,8 0,8 0,0 

E: Dodávka vody; čistenie a odvod  
    odpadových vôd, odpady  a služby   
    odstraňovania odpadov 

0,7 0,7 0,0 1,1 1,1 0,0 

F: Stavebníctvo 99,6 98,2 1,4 114,3 112,8 1,5 
 
B až F: PRIEMYSEL 
 

139,1 132,3 6,8 152,6 147,5 5,1 

G: Veľkoobchod a maloobchod;  
    oprava motorových vozidiel 
    a motocyklov  

49,9 32,7 17,2 58,9 36,5 22,4 

H: Doprava a skladovanie 16,3 15,8 0,5 16,1 15,9 0,2 
I: Ubytovacie a stravovacie služby 13,4 9,8 3,6 16,6 12,0 4,6 
J: Informácie a komunikácia 5,7 4,9 0,8 3,9 3,1 0,8 
K: Finančné a poisťovacie činnosti 11,2 3,9 7,3 10,2 3,4 6,8 
L: Činnosti v oblasti nehnuteľností 2,5 1,2 1,3 3,0 1,3 1,7 
M: Odborné, vedecké a technické  
      činnosti 30,8 14,2 16,6 36,2 16,5 19,7 

N: Administratívne a podporné služby 7,8 4,2 3,6 7,8 3,9 3,9 
O: Verejná správa a obrana;  
     povinné sociálne zabezpečenie 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 

P: Vzdelávanie 2,8 1,4 1,4 4,8 2,3 2,5 
Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc 10,4 4,2 6,2 15,2 5,2 10,0 
R: Umenie, zábava a rekreácia 5,4 4,2 1,2 4,7 3,1 1,6 
S: Ostatné činnosti 18,8 6,2 12,6 18,5 4,2 14,3 
T: Činnosti domácností ako  
    zamestnávateľov;  Nediferencované   
    činnosti v domácnostiach produkujúce  
    tovary a služby na vlastné použitie 

0,6 0,0 0,6 3,1 0,2 2,9 

U: Činnosti extrateritoriálnych   
     organizácií a združení  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
G až U: SLUŽBY 
 

175,6 102,7 72,9 199,3 107,8 91,5 

 
Spolu 
 

332,0 250,1 81,9 367,4 268,1 99,3 
 
Zdroj:  Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) 2010 (z VZPS, ročné priemery). 
 
                                                 
149 Podnikatelia celkom = podnikatelia so zamestnancami + podnikatelia bez zamestnancov. 
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Tabuľka č. 7   
 

Počet podnikateľov so zamestnancami  (15-74) v SR v tis. osobách 
 v rokoch 2008 a 2009 – podľa odvetvia  (SK Nace Rev. 2) a pohlavia   

 

Odvetvie (Sekcia) /Rok 

 
2008 

 

 
2009 

Spolu z toho Spolu z toho 
Muži Ženy Muži Ženy 

 
A: Poľnohospodárstvo,  
     lesníctvo a rybolov  
 

3,2 2,7 
 

0,5 
 

2,1 1,8 0,3 

B: Ťažba a dobývanie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
C: Priemyselná výroba 10,3 8,4 1,9 9,6 8,6 1,0 
D: Dodávka elektriny, plynu, 
     pary a studeného vzduchu 0,3 0,3 0,0 0,2 0,2 0,0 

E: Dodávka vody; čistenie a odvod  
    odpadových vôd, odpady  a služby   
    odstraňovania odpadov 

0,1 0,1 0,0 0,5 0,5 0,0 

F: Stavebníctvo 12,6 12,2 0,4 14,1 13,9 0,2 
 
B až F: PRIEMYSEL 
 

23,3 21,0 2,3 24,4 23,2 1,2 

G: Veľkoobchod a maloobchod;  
    oprava motorových vozidiel 
    a motocyklov  

18,0 13,2 4,8 22,8 15,9 6,9 

H: Doprava a skladovanie 4,9 4,7 0,2 4,1 4,0 0,1 
I: Ubytovacie a stravovacie služby 8,6 7,3 1,3 9,9 7,5 2,4 
J: Informácie a komunikácia 0,9 0,8 0,1 0,6 0,6 0,0 
K: Finančné a poisťovacie činnosti 0,1 0,1 0,0 0,5 0,5 0,0 
L: Činnosti v oblasti nehnuteľností 0,8 0,4 0,4 0,6 0,2 0,4 
M: Odborné, vedecké a technické  
      činnosti 4,2 2,6 1,6 4,6 2,9 1,7 

N: Administratívne a podporné služby 2,6 1,5 1,1 2,0 0,9 1,1 
O: Verejná správa a obrana;  
     povinné sociálne zabezpečenie 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

P: Vzdelávanie 1,0 0,6 0,4 0,7 0,5 0,2 
Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc 6,4 3,0 3,4 6,4 2,6 3,8 
R: Umenie, zábava a rekreácia 1,0 0,4 0,6 0,6 0,3 0,3 
S: Ostatné činnosti 2,9 1,3 1,6 1,7 0,6 1,1 
T: Činnosti domácností ako  
    zamestnávateľov;  Nediferencované   
    činnosti v domácnostiach produkujúce  
    tovary a služby na vlastné použitie 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

U: Činnosti extrateritoriálnych   
     organizácií a združení  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
G až U: SLUŽBY 
 

51,4 35,9 15,5 54,6 36,5 18,1 

 
Spolu 
 

77,9 59,7 18,2 81,1 61,5 19,6 

 
Zdroj:  ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery). 



 216 

 Tabuľka č. 8   
 

Počet podnikateľov bez zamestnancov  (15-74) v SR v tis. osobách 
v rokoch 2008 a 2009 – podľa odvetvia  (SK Nace Rev. 2) a pohlavia   

 

Odvetvie (Sekcia) /Rok 

 
2008 

 

 
2009 

Spolu z toho Spolu z toho 
Muži Ženy Muži Ženy 

 
A: Poľnohospodárstvo,  
     lesníctvo a rybolov  
 

 
14,1 

 
12,4 1,7 13,4 11,0 2,4 

B: Ťažba a dobývanie 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
C: Priemyselná výroba 26,5 23,0 3,5 26,8 24,2 2,6 
D: Dodávka elektriny, plynu, 
     pary a studeného vzduchu 1,5 1,5 0,0 0,6 0,6 0,0 

E: Dodávka vody; čistenie a odvod  
    odpadových vôd, odpady  a služby   
    odstraňovania odpadov 

0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0 

F: Stavebníctvo 87,0 86,0 1,0 100,2 98,9 1,3 
 
B až F: PRIEMYSEL 
 

115,8 111,3 4,5 128,2 124,3 3,9 

G: Veľkoobchod a maloobchod;  
    oprava motorových vozidiel 
    a motocyklov  

31,9 19,5 12,4 36,1 20,6 15,5 

H: Doprava a skladovanie 11,4 11,0 0,4 12,0 11,9 0,1 
I: Ubytovacie a stravovacie služby 4,8 2,5 2,3 6,7 4,5 2,2 
J: Informácie a komunikácia 4,8 4,1 0,7 3,3 2,5 0,8 
K: Finančné a poisťovacie činnosti 11,1 3,8 7,3 9,7 2,9 6,8 
L: Činnosti v oblasti nehnuteľností 1,7 0,8 0,9 2,4 1,1 1,3 
M: Odborné, vedecké a technické činnosti  26,6 11,6 15,0 31,7 13,6 18,1 
N: Administratívne a podporné služby 5,2 2,7 2,5 5,8 3,0 2,8 
O: Verejná správa a obrana;  
     povinné sociálne zabezpečenie 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 

P: Vzdelávanie 1,8 0,7 1,1 4,1 1,8 2,3 
Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc 4,0 1,2 2,8 8,8 2,6 6,2 
R: Umenie, zábava a rekreácia 4,4 3,8 0,6 4,1 2,8 1,3 
S: Ostatné činnosti 15,9 5,0 10,9 16,8 3,6 13,2 
T: Činnosti domácností ako  
    zamestnávateľov;  Nediferencované   
    činnosti v domácnostiach produkujúce  
    tovary a služby na vlastné použitie 

0,6 0,0 0,6 3,1 0,2 2,9 

U: Činnosti extrateritoriálnych   
     organizácií a združení  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
G až U: SLUŽBY 
 

124,2 66,7 57,5 144,8 71,3 73,5 

 
Spolu 
 

254,1 190,4 63,7 286,4 206,6 79,8 

 
Zdroj:  ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery). 
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Tabuľka č. 9    
 

Počet podnikateľov celkom150 (15-74) v SR v tis.  os.  a ich rodová skladba v % 
v rokoch 2008 a 2009 – podľa odvetvia (SK Nace Rev. 2)  

 

Odvetvie (Sekcia) /Rok 

 
2008 

 

 
2009 

Spolu z toho v % Spolu z toho v % 
Muži Ženy Muži Ženy 

 
A: Poľnohospodárstvo,  
     lesníctvo a rybolov  
 

17,3 87,3 12,7 15,5 82,6 17,4 

B: Ťažba a dobývanie 0,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
C: Priemyselná výroba 36,8 85,3 14,7 36,4 90,1 9,9 
D: Dodávka elektriny, plynu, 
     pary a studeného vzduchu 1,8 100,0 0,0 0,8 100,0 0,0 

E: Dodávka vody; čistenie a odvod  
    odpadových vôd, odpady  a služby   
    odstraňovania odpadov 

0,7 100,0 0,0 1,1 100,0 0,0 

F: Stavebníctvo 99,6 98,6 1,4 114,3 98,7 1,3 
 
B až F: PRIEMYSEL 
 

139,1 95,1 4,9 152,6 96,7 3,3 

G: Veľkoobchod a maloobchod;  
    oprava motorových vozidiel 
    a motocyklov  

49,9 65,5 34,5 58,9 62,0 38,0 

H: Doprava a skladovanie 16,3 96,9 3,1 16,1 98,8 1,2 
I: Ubytovacie a stravovacie služby 13,4 73,1 26,9 16,6 72,3 27,7 
J: Informácie a komunikácia 5,7 86,0 14,0 3,9 79,5 20,5 
K: Finančné a poisťovacie činnosti 11,2 34,8 65,2 10,2 33,3 66,7 
L: Činnosti v oblasti nehnuteľností 2,5 48,0 52,0 3,0 43,3 56,7 
M: Odborné, vedecké a technické činnosti 30,8 46,1 53,9 36,2 45,6 54,4 
N: Administratívne a podporné služby 7,8 53,8 46,2 7,8 50,0 50,0 
O: Verejná správa a obrana;  
     povinné sociálne zabezpečenie 0,0 0,0 0,0 0,3 66,7 33,3 

P: Vzdelávanie 2,8 50,0 50,0 4,8 47,9 52,1 
Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc 10,4 40,4 59,6 15,2 34,2 65,8 
R: Umenie, zábava a rekreácia 5,4 77,8 22,2 4,7 66,0 34,0 
S: Ostatné činnosti 18,8 33,0 67,0 18,5 22,7 77,3 
T: Činnosti domácností ako  
    zamestnávateľov;  Nediferencované   
    činnosti v domácnostiach produkujúce  
    tovary a služby na vlastné použitie 

0,6 0,0 100,0 3,1 6,5 93,5 

U: Činnosti extrateritoriálnych   
     organizácií a združení  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
G až U: SLUŽBY 
 

175,6 58,5 41,5 199,3 54,1 45,9 

 
Spolu 
 

332,0 75,3 24,7 367,4 73,0 27,0 
 
Zdroj:  ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery) + výpočty (Barošová)  
                                                 
150 Podnikatelia celkom = podnikatelia so zamestnancami + podnikatelia bez zamestnancov. 
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Tabuľka č. 10 

 
Počet podnikateľov so zamestnancami  (15-74) v SR v tis. os. a ich rodová skladba v % 

v rokoch 2008 a 2009 – podľa odvetvia (SK Nace Rev. 2)  
 

Odvetvie (Sekcia) /Rok 

 
2008 

 

 
2009 

Spolu z toho v % Spolu z toho v % 
Muži Ženy Muži Ženy 

 
A: Poľnohospodárstvo,  
     lesníctvo a rybolov  
 

3,2 84,4 15,6 2,1 85,7 14,3 

B: Ťažba a dobývanie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
C: Priemyselná výroba 10,3 81,6 18,4 9,6 89,6 10,4 
D: Dodávka elektriny, plynu, 
     pary a studeného vzduchu 0,3 100,0 0,0 0,2 100,0 0,0 

E: Dodávka vody; čistenie a odvod  
    odpadových vôd, odpady  a služby   
    odstraňovania odpadov 

0,1 100,0 0,0 0,5 100,0 0,0 

F: Stavebníctvo 12,6 96,8 3,2 14,1 98,6 1,4 
 
B až F: PRIEMYSEL 
 

23,3 90,1 9,9 24,4 95,1 4,9 

G: Veľkoobchod a maloobchod;  
    oprava motorových vozidiel 
    a motocyklov  

18,0 73,3 26,7 22,8 69,7 30,3 

H: Doprava a skladovanie 4,9 95,9 4,1 4,1 97,6 2,4 
I: Ubytovacie a stravovacie služby 8,6 84,9 15,1 9,9 75,8 24,2 
J: Informácie a komunikácia 0,9 88,9 11,1 0,6 100,0 0,0 
K: Finančné a poisťovacie činnosti 0,1 100,0 0,0 0,5 100,0 0,0 
L: Činnosti v oblasti nehnuteľností 0,8 50,0 50,0 0,6 33,3 66,7 
M: Odborné, vedecké a technické činnosti 4,2 61,9 38,1 4,6 63,0 37,0 
N: Administratívne a podporné služby 2,6 57,7 42,3 2,0 45,0 55,0 
O: Verejná správa a obrana;  
     povinné sociálne zabezpečenie 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 100,0 

P: Vzdelávanie 1,0 60,0 40,0 0,7 71,4 28,6 
Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc 6,4 46,9 53,1 6,4 40,6 59,4 
R: Umenie, zábava a rekreácia 1,0 40,0 60,0 0,6 50,0 50,0 
S: Ostatné činnosti 2,9 44,8 55,2 1,7 35,3 64,7 
T: Činnosti domácností ako  
    zamestnávateľov;  Nediferencované   
    činnosti v domácnostiach produkujúce  
    tovary a služby na vlastné použitie 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

U: Činnosti extrateritoriálnych   
     organizácií a združení  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
G až U: SLUŽBY 

 
51,4 69,8 30,2 54,6 66,8 33,2 

 
Spolu 
 

77,9 76,6 23,4 81,1 75,8 24,2 
 
Zdroj:  ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery) + výpočty (Barošová).  
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Tabuľka č. 11   
 

Počet podnikateľov bez zamestnancov  (15-74) v SR v tis. os.  a ich rodová skladba v % 
v rokoch 2008 a 2009 – podľa odvetvia (SK Nace Rev. 2)  

 

Odvetvie (Sekcia) /Rok 

 
2008 

 

 
2009 

Spolu z toho v % Spolu z toho v % 
Muži Ženy Muži Ženy 

 
A: Poľnohospodárstvo,  
     lesníctvo a rybolov  
 

 
14,1 

 
87,9 12,1 13,4 82,1 17,9 

B: Ťažba a dobývanie 0,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
C: Priemyselná výroba 26,5 86,8 13,2 26,8 90,3 9,7 
D: Dodávka elektriny, plynu, 
     pary a studeného vzduchu 1,5 100,0 0,0 0,6 100,0 0,0 

E: Dodávka vody; čistenie a odvod  
    odpadových vôd, odpady  a služby   
    odstraňovania odpadov 

0,6 100,0 0,0 0,6 100,0 0,0 

F: Stavebníctvo 87,0 98,9 1,1 100,2 98,7 1,3 
 
B až F: PRIEMYSEL 
 

115,8 96,1 3,9 128,2 97,0 3,0 

G: Veľkoobchod a maloobchod;  
    oprava motorových vozidiel 
    a motocyklov  

31,9 61,1 38,9 36,1 57,1 42,9 

H: Doprava a skladovanie 11,4 96,5 3,5 12,0 99,2 0,8 
I: Ubytovacie a stravovacie služby 4,8 52,1 47,9 6,7 67,2 32,8 
J: Informácie a komunikácia 4,8 85,4 14,6 3,3 75,8 24,2 
K: Finančné a poisťovacie činnosti 11,1 34,2 65,8 9,7 29,9 70,1 
L: Činnosti v oblasti nehnuteľností 1,7 47,1 52,9 2,4 45,8 54,2 
M: Odborné, vedecké a technické činnosti 26,6 43,6 56,4 31,7 42,9 57,1 
N: Administratívne a podporné služby 5,2 51,9 48,1 5,8 51,7 48,3 
O: Verejná správa a obrana;  
     povinné sociálne zabezpečenie 0,0 0,0 0,0 0,2 100,0 0,0 

P: Vzdelávanie 1,8 38,9 61,1 4,1 43,9 56,1 
Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc 4,0 30,0 70,0 8,8 29,5 70,5 
R: Umenie, zábava a rekreácia 4,4 86,4 13,6 4,1 68,3 31,7 
S: Ostatné činnosti 15,9 31,4 68,6 16,8 21,4 78,6 
T: Činnosti domácností ako  
    zamestnávateľov;  Nediferencované   
    činnosti v domácnostiach produkujúce  
    tovary a služby na vlastné použitie 

0,6 0,0 100,0 3,1 6,5 93,5 

U: Činnosti extrateritoriálnych   
     organizácií a združení  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
G až U: SLUŽBY 
 

124,2 53,7 46,3 144,8 49,2 50,8 

 
Spolu 
 

254,1 74,9 25,1 286,4 72,1 27,9 

 
Zdroj:  ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery) + výpočty (Barošová).  
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Tabuľka č. 12     
 

Počet podnikateľov celkom151 (15-74) v tis. os. a z toho podnik. so zam. (PsoZ) a bez zam. 
(PbezZ) v tis. os. v SR  v rokoch 2008 a 2009 – podľa odvetvia (SK Nace Rev. 2)  

 

Odvetvie (Sekcia) /Rok 

 
2008 

 

 
2009 

Spolu z toho Spolu z toho 
PsoZ PbezZ PsoZ PbezZ 

 
A: Poľnohospodárstvo,  
     lesníctvo a rybolov  
 

17,3 3,2 14,1 15,5 2,1 13,4 

B: Ťažba a dobývanie 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 
C: Priemyselná výroba 36,8 10,3 26,5 36,4 9,6 26,8 
D: Dodávka elektriny, plynu, 
     pary a studeného vzduchu 1,8 0,3 1,5 0,8 0,2 0,6 

E: Dodávka vody; čistenie a odvod  
    odpadových vôd, odpady  a služby   
    odstraňovania odpadov 

0,7 0,1 0,6 1,1 0,5 0,6 

F: Stavebníctvo 99,6 12,6 87,0 114,3 14,1 100,2 
 
B až F: PRIEMYSEL 
 

139,1 23,3 115,8 152,6 24,4 128,2 

G: Veľkoobchod a maloobchod;  oprava  
     motorových vozidiel a motocyklov  49,9 18,0 31,9 58,9 22,8 36,1 

H: Doprava a skladovanie 16,3 4,9 11,4 16,1 4,1 12,0 
I: Ubytovacie a stravovacie služby 13,4 8,6 4,8 16,6 9,9 6,7 
J: Informácie a komunikácia 5,7 0,9 4,8 3,9 0,6 3,3 
K: Finančné a poisťovacie činnosti 11,2 0,1 11,1 10,2 0,5 9,7 
L: Činnosti v oblasti nehnuteľností 2,5 0,8 1,7 3,0 0,6 2,4 
M: Odborné, vedecké a technické činnosti 30,8 4,2 26,6 36,2 4,6 31,7 
N: Administratívne a podporné služby 7,8 2,6 5,2 7,8 2,0 5,8 
O: Verejná správa a obrana;  
     povinné sociálne zabezpečenie 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,2 

P: Vzdelávanie 2,8 1,0 1,8 4,8 0,7 4,1 
Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc 10,4 6,4 4,0 15,2 6,4 8,8 
R: Umenie, zábava a rekreácia 5,4 1,0 4,4 4,7 0,6 4,1 
S: Ostatné činnosti 18,8 2,9 15,9 18,5 1,7 16,8 
T: Činnosti domácností ako  
    zamestnávateľov;  Nediferencované   
    činnosti v domácnostiach produkujúce  
    tovary a služby na vlastné použitie 

0,6 0,0 0,6 3,1 0,0 3,1 

U: Činnosti extrateritoriálnych   
     organizácií a združení  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
G až U: SLUŽBY 
 

175,6 51,4 124,2 199,3 54,6 144,7 

 
Spolu 
 

332,0 77,9 254,1 367,4 81,1 286,3 

 
Zdroj:  ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery) + výpočty (Barošová). 

                                                 
151 Podnikatelia celkom = PsoZ (muži+ ženy)  + PbezZ (muži+ ženy). 
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Tabuľka č. 13   
 

Počet podnikateľov celkom152 - MUŽOV (15-74) v tis. os. a z toho podnik so zam. (PsoZ) 
a bez zam. (PbezZ) v tis. os.  v SR  v rokoch 2008 a 2009 – podľa odvetvia (SK Nace Rev. 2)  

 

Odvetvie (Sekcia) /Rok 

 
2008 

 

 
2009 

Spolu z toho Spolu z toho 
PsoZ PbezZ PsoZ PbezZ 

 
A: Poľnohospodárstvo,  
     lesníctvo a rybolov  
 

15,1 2,7 12,4 12,8 1,8 11,0 

B: Ťažba a dobývanie 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 
C: Priemyselná výroba 31,4 8,4 23,0 32,8 8,6 24,2 
D: Dodávka elektriny, plynu, 
     pary a studeného vzduchu 1,8 0,3 1,5 0,8 0,2 0,6 

E: Dodávka vody; čistenie a odvod  
    odpadových vôd, odpady  a služby   
    odstraňovania odpadov 

0,7 0,1 0,6 1,1 0,5 0,6 

F: Stavebníctvo 98,2 12,2 86,0 112,8 13,9 98,9 
 
B až F: PRIEMYSEL 
 

132,3 21,1 111,2 147,5 23,2 124,3 

G: Veľkoobchod a maloobchod;  oprava  
     motorových vozidiel a motocyklov  32,7 13,2 19,5 36,5 15,9 20,6 

H: Doprava a skladovanie 15,8 4,8 11,0 15,9 4,0 11,9 
I: Ubytovacie a stravovacie služby 9,8 7,3 2,5 12,0 7,5 4,5 
J: Informácie a komunikácia 4,9 0,8 4,1 3,1 0,6 2,5 
K: Finančné a poisťovacie činnosti 3,9 0,1 3,8 3,4 0,5 2,9 
L: Činnosti v oblasti nehnuteľností 1,2 0,4 0,8 1,3 0,2 1,1 
M: Odborné, vedecké a technické činnosti 14,2 2,6 11,6 16,5 2,9 13,6 
N: Administratívne a podporné služby 4,2 1,4 2,8 3,9 0,9 3,0 
O: Verejná správa a obrana;  
     povinné sociálne zabezpečenie 0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 

P: Vzdelávanie 1,4 0,6 0,8 2,3 0,5 1,8 
Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc 4,2 3,0 1,2 5,2 2,6 2,6 
R: Umenie, zábava a rekreácia 4,2 0,4 3,8 3,1 0,3 2,8 
S: Ostatné činnosti 6,2 1,3 4,9 4,2 0,6 3,6 
T: Činnosti domácností ako  
    zamestnávateľov;  Nediferencované   
    činnosti v domácnostiach produkujúce  
    tovary a služby na vlastné použitie 

0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 

U: Činnosti extrateritoriálnych   
     organizácií a združení  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
G až U: SLUŽBY 
 

102,7 35,9 66,8 107,8 36,5 71,3 

 
Spolu 
 

250,1 59,7 190,4 268,1 61,5 206,6 

 
Zdroj:  ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery) + výpočty (Barošová). 

                                                 
152 Podnikatelia celkom - muži = PsoZ (muži)  + PbezZ (muži). 
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Tabuľka č. 14  
 

Počet podnikateľov celkom153 - ŽIEN (15-74) v tis. os. a z toho podnik so zam. (PsoZ) 
a bez zam. (PbezZ) v tis. os.  v SR  v rokoch 2008 a 2009 – podľa odvetvia (SK Nace Rev. 2)  

 

Odvetvie (Sekcia) /Rok 

 
2008 

 

 
2009 

Spolu z toho Spolu z toho 
PsoZ PbezZ PsoZ PbezZ 

 
A: Poľnohospodárstvo,  
     lesníctvo a rybolov  
 

2,2 0,5 1,7 2,7 0,3 2,4 

B: Ťažba a dobývanie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
C: Priemyselná výroba 5,4 1,9 3,5 3,6 1,0 2,6 
D: Dodávka elektriny, plynu, 
     pary a studeného vzduchu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

E: Dodávka vody; čistenie a odvod  
    odpadových vôd, odpady  a služby   
    odstraňovania odpadov 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

F: Stavebníctvo 1,4 0,4 1,0 1,5 0,2 1,3 
 
B až F: PRIEMYSEL 
 

6,8 2,3 4,5 5,1 1,2 3,9 

G: Veľkoobchod a maloobchod; oprava  
     motorových vozidiel a motocyklov  17,2 4,8 12,4 22,4 6,9 15,5 

H: Doprava a skladovanie 0,5 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 
I: Ubytovacie a stravovacie služby 3,6 1,3 2,3 4,6 2,4 2,2 
J: Informácie a komunikácia 0,8 0,1 0,7 0,8 0,0 0,8 
K: Finančné a poisťovacie činnosti 7,3 0,0 7,3 6,8 0,0 6,8 
L: Činnosti v oblasti nehnuteľností 1,3 0,4 0,9 1,7 0,4 1,3 
M: Odborné, vedecké a technické činnosti 16,6 1,6 15,0 19,7 1,7 18,0 
N: Administratívne a podporné služby 3,6 1,1 2,5 3,9 1,1 2,8 
O: Verejná správa a obrana;  
     povinné sociálne zabezpečenie 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 

P: Vzdelávanie 1,4 0,3 1,1 2,5 0,2 2,3 
Q: Zdravotníctvo a sociálna pomoc 6,2 3,4 2,8 10,0 3,8 6,2 
R: Umenie, zábava a rekreácia 1,2 0,6 0,6 1,6 0,3 1,3 
S: Ostatné činnosti 12,6 1,7 10,9 14,3 1,1 13,2 
T: Činnosti domácností ako  
    zamestnávateľov;  Nediferencované   
    činnosti v domácnostiach produkujúce  
    tovary a služby na vlastné použitie 

0,6 0,0 0,6 2,9 0,0 2,9 

U: Činnosti extrateritoriálnych   
     organizácií a združení  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
G až U: SLUŽBY 
 

72,9 15,5 57,4 91,5 18,1 73,4 

 
Spolu 
 

81,9 18,2 63,7 99,3 19,6 79,7 

 
Zdroj:  ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery) + výpočty (Barošová). 

                                                 
153 Podnikatelia celkom - ženy = PsoZ (ženy)  + PbezZ (ženy). 



 223 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 4: Podnikatelia v SR –  v hlavných triedach zamestnaní v roku 2008 a 2009 
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Tabuľka č. 15   
 

Počet podnikateľov celkom154 (15-74) v SR v tis. osobách 
v rokoch 2008 a 2009 – podľa hlavných tried zamestnaní (KZAM) a pohlavia  

 

 
Hlavné triedy zamestnania /Rok 

 

 
2008 

 

 
2009 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

Muži 
 

Ženy 
 

Muži Ženy 

 
1. Zákonodarcovia, vedúci  a riadiaci  
    zamestnanci 
 

43,7 33,4 10,3 46,7 37,5 9,2 

 
2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 
 

47,4 29,9 17,5 53,9 31,8 22,1 

 
3. Technickí zamestnanci a  zamestnanci  
    v príbuzných odboroch 
 

43,7 24,5 19,2 47,9 27,7 20,2 

 
4. Nižší administratívni zamestnanci  
    (úradníci) 
 

4,3 2,1 2,2 3,5 0,9 2,6 

 
5. Prevádzkoví zamestnanci  v službách  
    a v obchode 
 

39,2 13,1 26,1 53,2 14,9 38,3 

 
6. Kvalifikovaní robotníci v poľnohospod.,  
   lesníctve  a v príbuzných odboroch  
   (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

6,9 5,9 1,0 7,2 5,1 2,1 

 
7. Remeselní a kvalifikovaní  výrobcovia,  
    spracovatelia a opravári 
   (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

107,2 104,2 3,0 112,3 109,5 2,8 

 
8. Obsluha strojov a zariadení 
 

24,2 23,5 0,7 25,2 24,9 0,3 

 
9. Pomocní a nekvalifikovaní  
     zamestnanci 
 

15,4 13,5 1,9 17,5 15,8 1,7 

 
0 Ozbrojené sily 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Spolu 
 

332,0 250,1 81,9 367,4 268,1 99,3 

 
Zdroj:  ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery). 
 

                                                 
154 Podnikatelia celkom = podnikatelia so zamestnancami + podnikatelia bez zamestnancov. 
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Tabuľka č. 16   
 

Počet podnikateľov so zamestnancami  (15-74) v SR v tis. osobách 
v rokoch 2008 a 2009 – podľa hlavných tried zamestnaní (KZAM) a pohlavia 

 

 
Hlavné triedy zamestnaní / Rok 

 

 
2008 

 

 
2009 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

 
Muži 

 

 
Ženy 

 

 
Muži 

 
Ženy 

 
1. Zákonodarcovia, vedúci  a riadiaci  
    zamestnanci 
 

35,0 28,0 7,0 35,8 29,9 5,9 

 
2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 
 

16,3 11,0 5,3 17,1 11,1 6,0 

 
3. Technickí zamestnanci a  zamestnanci  
    v príbuzných odboroch 
 

3,3 2,2 1,2 4,3 2,8 1,5 

 
4. Nižší administratívni zamestnanci  
    (úradníci) 
 

0,7 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 

 
5. Prevádzkoví zamestnanci  v službách  
    a v obchode 
 

9,4 5,8 3,5 11,0 5,5 5,5 

 
6. Kvalifikovaní robotníci v poľnohospod.,  
   lesníctve  a v príbuzných odboroch  
   (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

1,6 1,4 0,2 1,1 0,9 0,2 

 
7. Remeselní a kvalifikovaní  výrobcovia,  
    spracovatelia a opravári  
   (okrem obsluhy strojov a  zariadení) 
 

8,7 8,1 0,6 8,8 8,5 0,3 

 
8. Obsluha strojov a zariadení 
 

2,7 2,5 0,2 2,7 2,6 0,1 

 
9. Pomocní a nekvalifikovaní  
     zamestnanci 
 

0,2 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 

 
0 Ozbrojené sily 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Spolu 
 

77,9 59,7 18,2 81,1 61,5 19,6 

 
Zdroj:  ŠÚ SR, 2010 (z VZPS, ročné priemery). 
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Tabuľka č. 17     
 

Počet podnikateľov bez zamestnancov  (15-74) v SR v tis. osobách 
v rokoch 2008 a 2009 – podľa hlavných tried zamestnaní (KZAM) a pohlavia 

 

 
Hlavné triedy zamestnaní / Rok 

 

 
2008 

 

 
2009 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

 
Muži 

 
Ženy 

 

 
Muži 

 
Ženy 

 
 
1. Zákonodarcovia, vedúci  a riadiaci  
    zamestnanci 
 

8,7 5,4 3,3 10,9 7,6 3,3 

 
2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 
 

31,1 18,9 12,2 36,8 20,7 16,1 

 
3. Technickí zamestnanci a  zamestnanci  
    v príbuzných odboroch 
 

40,4 22,3 18,0 43,6 24,9 18,7 

 
4. Nižší administratívni zamestnanci  
    (úradníci) 
 

3,6 1,6 2,0 3,3 0,8 2,5 

 
5. Prevádzkoví zamestnanci  v službách  
    a v obchode 
 

29,8 7,3 22,6 42,1 9,4 32,7 

 
6. Kvalifikovaní robotníci v poľnohospod.,  
   lesníctve  a v príbuzných odboroch  
   (okrem obsluhy  strojov a zariadení) 
 

5,3 4,5 0,8 6,1 4,2 1,9 

 
7. Remeselní a kvalifikovaní  výrobcovia,  
    spracovatelia a opravári  
   (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

98,5 96,1 2,4 103,5 100,9 2,6 

 
8. Obsluha strojov a zariadení 
 

21,5 21,0 0,5 22,6 22,4 0,2 

 
9. Pomocní a nekvalifikovaní  
     zamestnanci 
 

15,2 13,3 1,9 17,5 15,8 1,7 

 
0 Ozbrojené sily 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Spolu 
 

254,1 190,4 63,7 286,4 206,6 79,8 

 
Zdroj:  ŠÚ SR, 2010 (z VZPS, ročné priemery). 
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Tabuľka č. 18  
 

Počet podnikateľov celkom155 (15-74) v SR v tis. os. a ich rodová skladba v %  
v rokoch 2008 a 2009 – podľa hlavných tried zamestnaní (KZAM)  

 

 
Hlavné triedy zamestnania /Rok 

 

 
2008 

 

 
2009 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

 
Muži 

 
Ženy 

 

 
Muži 

 
Ženy 

 
1. Zákonodarcovia, vedúci  a riadiaci  
    zamestnanci 
 

43,7 76,4 23,6 46,7 80,3 19,7 

 
2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 
 

47,4 63,1 36,9 53,9 59,0 41,0 

 
3. Technickí zamestnanci a  zamestnanci  
    v príbuzných odboroch 
 

43,7 56,1 43,9 47,9 57,8 42,2 

 
4. Nižší administratívni zamestnanci  
    (úradníci) 
 

4,3 48,8 51,2 3,5 25,7 74,3 

 
5. Prevádzkoví zamestnanci  v službách  
    a v obchode 
 

39,2 33,4 66,6 53,2 28,0 72,0 

 
6. Kvalifikovaní robotníci v poľnohospod.,  
   lesníctve  a v príbuzných odboroch  
   (okrem obsluhy  strojov a zariadení) 
 

6,9 85,5 14,5 7,2 70,8 29,2 

 
7. Remeselní a kvalifikovaní  výrobcovia,  
    spracovatelia a opravári  
   (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

107,2 97,2 2,8 112,3 97,5 2,5 

 
8. Obsluha strojov a zariadení 
 

24,2 97,1 2,9 25,2 98,8 1,2 

 
9. Pomocní a nekvalifikovaní  
     zamestnanci 
 

15,4 87,7 12,3 17,5 90,3 9,7 

 
0 Ozbrojené sily 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Spolu 
 

332,0 75,3 24,7 367,4 73,0 27,0 

 
Zdroj:  ŠÚ SR, 2010 (z VZPS, ročné priemery) + výpočty (Barošová). 
 
 
                                                 
155 Podnikatelia celkom = podnikatelia so zamestnancami + podnikatelia bez zamestnancov. 
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Tabuľka č. 19a   
 

Počet podnikateľov so zamestnancami  (15-74) v SR v tis. os. a ich rodová skladba v % 
v rokoch 2008 a 2009 – podľa hlavných tried zamestnaní (KZAM)  

 

 
Hlavné triedy zamestnaní / Rok 

 

 
2008 

 

 
2009 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

 
Muži 

 

 
Ženy 

 
Muži 

 
Ženy 

 
1. Zákonodarcovia, vedúci  a riadiaci  
    zamestnanci 
 

35,0 80,0 20,0 35,8 83,5 16,5 

 
2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 
 

16,3 67,5 32,5 17,1 64,9 35,1 

 
3. Technickí zamestnanci a  zamestnanci  
    v príbuzných odboroch 
 

3,3 64,7 35,3 4,3 65,1 34,9 

 
4. Nižší administratívni zamestnanci  
    (úradníci) 
 

0,7 71,4 28,6 0,2 50,0 50,0 

 
5. Prevádzkoví zamestnanci  v službách  
    a v obchode 
 

9,4 62,4 37,6 11,0 50,0 50,0 

 
6. Kvalifikovaní robotníci v poľnohospod.,  
   lesníctve  a v príbuzných odboroch  
   (okrem obsluhy strojov a  zariadení) 
 

1,6 87,5 12,5 1,1 81,8 18,2 

 
7. Remeselní a kvalifikovaní  výrobcovia,  
    spracovatelia a opravári  
   (okrem obsluhy  strojov a zariadení) 
 

8,7 93,1 6,9 8,8 96,6 3,4 

 
8. Obsluha strojov a zariadení 
 

2,7 92,6 7,4 2,7 96,3 3,7 

 
9. Pomocní a nekvalifikovaní  
     zamestnanci 
 

0,2 100,0 0,0 0,2 50,0 50,0 

 
0 Ozbrojené sily 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Spolu 
 

77,9 76,6 23,4 81,1 75,8 24,2 

 
Zdroj:  ŠÚ SR, 2010 (z VZPS, ročné priemery) + výpočty (Barošová). 
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Tabuľka č. 19b 
 

Počet podnikateľov bez zamestnancov  (15-74) v SR v tis. os. a ich rodová skladba  v % 
v rokoch 2008 a 2009 – podľa hlavných tried zamestnaní (KZAM)  

 

 
Hlavné triedy zamestnaní / Rok 

 

 
2008 

 

 
2009 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

 
Muži 

 

 
Ženy 

 
Muži 

 
Ženy 

 
1. Zákonodarcovia, vedúci  a riadiaci  
    zamestnanci 
 

8,7 62,1 37,9 10,9 69,7 30,3 

 
2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 
 

31,1 60,8 39,2 36,75 56,25 43,9 

 
3. Technickí zamestnanci a  zamestnanci  
    v príbuzných odboroch 
 

40,4 55,3 44,7 43,6 57,1 42,9 

 
4. Nižší administratívni zamestnanci  
    (úradníci) 
 

3,6 44,4 55,6 3,3 24,2 75,8 

 
5. Prevádzkoví zamestnanci  v službách  
    a v obchode 
 

29,8 24,4 75,6 42,1 22,3 77,7 

 
6. Kvalifikovaní robotníci v poľnohospod.,  
   lesníctve  a v príbuzných odboroch  
   (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

5,3 84,9 15,1 6,1 68,9 31,1 

 
7. Remeselní a kvalifikovaní  výrobcovia,  
    spracovatelia a opravári  
   (okrem obsluhy  strojov a zariadení) 
 

98,5 97,6 2,4 103,5 97,5 2,5 

 
8. Obsluha strojov a zariadení 
 

21,5 97,7 2,3 22,6 99,1 0,9 

 
9. Pomocní a nekvalifikovaní  
     zamestnanci 
 

15,2 87,5 12,5 17,5 90,3 9,7 

 
0 Ozbrojené sily 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Spolu 
 

254,1 74,9 25,1 286,4 72,1 27,9 

 
Zdroj:  ŠÚ SR, 2010 (z VZPS, ročné priemery) + výpočty (Barošová). 
 
 
 
 



 230 

Tabuľka č. 20   
 

Počet podnikateľov celkom156 (15-74) v SR v tis. osobách  a z toho  podnikatelia so zam. 
(PsoZ) a podnikatelia bez zam. (PbezZ) v tis. osobách  v rokoch 2008 a 2009  

– podľa hlavných tried zamestnaní (KZAM)  
 

 
Hlavné triedy zamestnania /Rok 

 

 
2008 

 

 
2009 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

 
PsoZ 

 

 
PbezZ 

 
PsoZ 

 
PbezZ 

 
1. Zákonodarcovia, vedúci  a riadiaci  
    zamestnanci 
 

43,7 35,0 8,7 46,7 35,8 10,9 

 
2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 
 

47,4 16,3 31,1 53,9 17,1 36,8 

 
3. Technickí zamestnanci a  zamestnanci  
    v príbuzných odboroch 
 

43,7 3,3 40,4 47,9 4,3 43,6 

 
4. Nižší administratívni zamestnanci  
    (úradníci) 
 

4,3 0,7 3,6 3,5 0,2 3,3 

 
5. Prevádzkoví zamestnanci  v službách  
    a v obchode 
 

39,2 9,4 29,8 53,2 11,0 42,1 

 
6. Kvalifikovaní robotníci v poľnohospod.,  
   lesníctve  a v príbuzných odboroch  
   (okrem obsluhy strojov a  zariadení) 
 

6,9 1,6 5,3 7,2 1,1 6,1 

 
7. Remeselní a kvalifikovaní  výrobcovia,  
    spracovatelia a opravári  
    (okrem obsluhy strojov a  zariadení) 
 

107,2 8,7 98,5 112,3 8,8 103,5 

 
8. Obsluha strojov a zariadení 
 

24,2 2,7 21,5 25,2 2,6 22,6 

 
9. Pomocní a nekvalifikovaní  
     zamestnanci 
 

15,4 0,2 15,2 17,5 0,2 17,5 

 
0 Ozbrojené sily 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Spolu 
 

332,0 77,9 254,1 367,4 81,1 
 

286,3 
 

 
Zdroj:  ŠÚ SR, 2010 (z VZPS, ročné priemery). 

                                                 
156 Podnikatelia celkom = podnikatelia so zamestnancami + podnikatelia bez zamestnancov. 
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Tabuľka č. 21     
 

Počet podnikateľov celkom – MUŽOV 157 (15-74) v SR v tis. osobách 
  a z toho  v tis. os. podnik. so zam. (PsoZ) a podnik. bez zam. (PbezZ)  v rokoch 2008 a 2009  

– podľa hlavných tried zamestnaní (KZAM)  
 

 
Hlavné triedy zamestnania /Rok 

 

 
2008 

 

 
2009 

Spolu 
z toho  

Spolu 
z toho  

 
PsoZ 

 

 
PbezZ 

 
PsoZ 

 
PbezZ 

 
1. Zákonodarcovia, vedúci  a riadiaci  
    zamestnanci 
 

33,4 28,0 5,4 37,5 29,9 7,6 

 
2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 
 

29,9 11,0 18,9 31,8 11,1 20,7 

 
3. Technickí zamestnanci a  zamestnanci  
    v príbuzných odboroch 
 

24,5 2,2 22,3 27,7 2,8 24,9 

 
4. Nižší administratívni zamestnanci  
    (úradníci) 
 

2,1 0,5 1,6 0,9 0,1 0,8 

 
5. Prevádzkoví zamestnanci  v službách  
    a v obchode 
 

13,1 5,8 7,3 14,9 5,5 9,4 

 
6. Kvalifikovaní robotníci v poľnohospod.,  
   lesníctve  a v príbuzných odboroch  
   (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

5,9 1,4 4,5 5,1 0,9 4,2 

 
7. Remeselní a kvalifikovaní  výrobcovia,  
    spracovatelia a opravári  
    (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

104,2 8,1 96,1 109,5 8,5 100,9 

 
8. Obsluha strojov a zariadení 
 

23,5 2,5 21,0 24,9 2,6 22,4 

 
9. Pomocní a nekvalifikovaní  
     zamestnanci 
 

13,5 0,2 13,3 15,9 0,1 15,8 

 
0 Ozbrojené sily 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Spolu 
 

250,1 59,7 190,4 268,1 61,5 206,6 

 
Zdroj:  ŠÚ SR, 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
 
                                                 
157 Podnikatelia celkom - muži = podnikatelia so zamestnancami (muži) + podnikatelia bez zamestnancov (muži). 
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Tabuľka č. 22  
 

Počet podnikateľov celkom – ŽIEN 158 (15-74) v SR v tis. osobách 
  a z toho  v tis. os. podnik. so zam. (PsoZ) a podnik. bez zam. (PbezZ)  v rokoch 2008 a 2009  

– podľa hlavných tried zamestnaní (KZAM)  
 

 
Hlavné triedy zamestnania /Rok 

 

 
2008 

 

 
2009 

Spolu 
z toho  

Spolu 
z toho 

 
PsoZ 

 

 
PbezZ 

 
PsoZ 

 
PbezZ 

 
1. Zákonodarcovia, vedúci  a riadiaci  
    zamestnanci 
 

10,3 7,0 3,3 9,2 5,9 3,3 

 
2. Vedeckí a odborní duševní zamestnanci 
 

17,5 5,3 12,2 22,1 6,0 16,1 

 
3. Technickí zamestnanci a  zamestnanci  
    v príbuzných odboroch 
 

19,2 1,2 18,0 20,2 1,5 18,7 

 
4. Nižší administratívni zamestnanci  
    (úradníci) 
 

2,2 0,2 2,0 2,6 0,1 2,5 

 
5. Prevádzkoví zamestnanci  v službách  
    a v obchode 
 

26,1 3,5 22,6 38,2 5,5 32,7 

 
6. Kvalifikovaní robotníci v poľnohospod.,  
   lesníctve  a v príbuzných odboroch  
   (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

1,0 0,2 0,8 2,1 0,2 1,9 

 
7. Remeselní a kvalifikovaní  výrobcovia,  
    spracovatelia a opravári 
    (okrem obsluhy strojov a zariadení) 
 

3,0 0,6 2,4 2,8 0,3 2,5 

 
8. Obsluha strojov a zariadení 
 

0,7 0,2 0,5 0,3 0,1 0,2 

 
9. Pomocní a nekvalifikovaní  
     zamestnanci 
 

1,9 0,0 1,9 1,8 0,1 1,7 

 
0 Ozbrojené sily 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Spolu 
 

81,9 18,2 63,7 99,3 19,6 79,7 

 
Zdroj:  ŠÚ SR, 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
 
                                                 
158 Podnikatelia celkom - ženy = podnikatelia so zamestnancami (ženy) + podnikatelia bez zamestnancov (ženy). 
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Príloha č. 5: Podnikatelia v jednotlivých krajoch (VÚC) SR v roku 2008 a 2009 
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Tabuľka č. 23 
  
Podnikatelia v SR (15-74)  v jednotlivých krajoch (VÚC) SR  v tis. os. v rokoch 2008 
a 2009 a ich zmena v tis. os. v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 – podľa pohlavia  
 

Kraj 
Rok/ 

Kateg. 
 

2008 2009 
 

Zmena v r. 2009 
v porovnaní s r. 2008 

 

Spolu Z toho  Spolu z toho  Spolu z toho  
PsoZ PbezZ PsoZ PbezZ PsoZ PbezZ 

 

Bratislavský 
Muži 35,3 8,6 26,7 37,9  9,8 28,2 2,6 1,2 1,5 
Ženy 16,1 3,6 12,5 19,5 4,2 15,2 3,4 0,6 2,7 
Spolu 51,4 12,2 39,2 57,4 14,0 43,4 6,0 1,8 4,2 

 

Trnavský 
Muži 27,4 7,4 20,0 27,4 8,3 19,1 0,0 0,9 -0,9 
Ženy 8,8 1,6 7,2 10,0 2,6 7,4 1,2 1,0 0,2 
Spolu 36,2 9,0 27,2 37,4 10,9 26,5 1,2 1,9 -0,7 

 

Trenčiansky 
Muži 25,6 7,1 18,5 25,8 6,7 19,1 0,2 -0,4 0,6 
Ženy 7,8 2,4 5,4 7,5  1,4 6,2 -0,3 -1,0 0,7 
Spolu 33,4 9,5 23,9 33,3 8,1 25,2 -0,1 -1,4 1,3 

 

Nitriansky 
Muži 28,6 9,9 18,7 32,8 10,4 22,4 4,2 0,5 3,7 
Ženy 9,8 2,9 6,9 15,1  2,7 12,3 5,2 -0,2 5,4 

Spolu 38,4 12,8 25,6 47,9 13,1 34,8 9,5 0,3 9,2 
 

Žilinský 
Muži 40,0 5,0 35,0 39,7 6,5 33,2 -0,3 1,5 -1,8 
Ženy 9,6 1,7 7,9 11,1 1,7 9,4 1,5 0,0 1,5 
Spolu 49,6 6,7 42,9 50,8 8,2 42,6 1,2 1,5 -0,3 

 

Banskobystr. 
Muži 22,6 5,5 17,1 28,6 5,5 23,1 6,0 0,0 6,0 
Ženy 10,0 1,7 8,3 13,3 2,2 11,1 3,3 0,5 2,8 
Spolu 32,6 7,2 25,4 41,9 7,7 34,2 9,3 0,5 8,8 

 

Prešovský 
Muži 47,6 10,1 37,5 53,6 9,7 43,9 6,0 -0,4 6,4 
Ženy 9,1 2,3 6,8 11,0 2,8 8,2 1,9 0,5 1,4 
Spolu 56,7 12,4 44,3 64,6 12,5 52,1 7,9 0,1 7,8 

 

Košický 
Muži 23,0 6,1 16,9 22,3   4,6 17,8 -0,7 -1,5 0,9 
Ženy 10,7 2,0 8,7 11,8 1,9 9,9 1,1 -0,1 1,2 
Spolu 33,7 8,1 25,6 34,1  6,5 27,7 0,4 -1,6 2,1 

 

Spolu 
Muži 250,1 59,7 190,4 268,3 61,5 206,8 18,2 1,8 16,4 
Ženy 81,9 18,2 63,7 99,3 19,5 79,7 17,4 1,3 16,0 
Spolu 332,0 77,9 254,1 367,5 81,0 286,5 35,5 3,1 32,4 

 
Zdroj:  ŠÚ SR, 2010 (z VZPS, ročné priemery) + výpočty (Barošová). 
 
Poznámka:  Podnikatelia sú zaradení  do jednotlivých krajov (VÚC) SR podľa ich miesta trvalého  
                    bydliska.   
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Tabuľka č. 24   
 

Počet podnikateľov (15-74) celkom,  PsoZ  a PbezZ  v  tisíc osobách  
  v jednotlivých  krajoch SR  –  2008, 2009 

 

Kraj 

 
2008 

 
2009 

Spolu PsoZ PbezZ Spolu PsoZ PbezZ 
Bratislavský 51,4 12,2 39,2 57,4 14,0 43,4 
Trnavský 36,2 9,0 27,2 37,4 10,9 26,5 
Trenčiansky 33,4 9,5 23,9 33,3 8,1 25,2 
Nitriansky 38,4 12,8 25,6 47,9 13,1 34,8 
Žilinský 49,6 6,7 42,9 50,8 8,2 42,6 
Banskobystrický 32,6 7,2 25,4 41,9 7,7 34,2 
Prešovský 56,7 12,4 44,3 64,6 12,5 52,1 
Košický 33,7 8,1 25,6 34,2 6,5 27,7 
Spolu 332,0 77,9 254,1 367,5 81,0 286,5 

 
Počet podnikateľov (15-74) celkom, PsoZ  a PbezZ  – MUŽOV  -  v tisíc osobách  

v jednotlivých  krajoch SR – 2008, 2009 
 

Kraj 

 
2008 

 
2009 

Spolu PsoZ PbezZ Spolu PsoZ PbezZ 
Bratislavský 35,3 8,6 26,7 38,0 9,8 28,2 
Trnavský 27,4 7,4 20,0 27,4 8,3 19,1 
Trenčiansky 25,6 7,1 18,5 25,8 6,7 19,1 
Nitriansky 28,6 9,9 18,7 32,8 10,4 22,4 
Žilinský 40,0 5,0 35,0 39,7 6,5 33,2 
Banskobystrický 22,6 5,5 17,1 28,6 5,5 23,1 
Prešovský 47,6 10,1 37,5 53,6 9,7 43,9 
Košický 23,0 6,1 16,9 22,4 4,6 17,8 
Spolu 250,1 59,7 190,4 268,3 61,5 206,8 

 
Počet podnikateľov (15-74) celkom, PsoZ  a PbezZ   – ŽIEN  - v tisíc osobách  

v jednotlivých  krajoch SR – 2008, 2009 
 

Kraj 
 

2008 
 

2009 

Spolu PsoZ PbezZ Spolu PsoZ PbezZ 
Bratislavský 16,1 3,6 12,5 19,4 4,2 15,2 
Trnavský 8,8 1,6 7,2 10,0 2,6 7,4 
Trenčiansky 7,8 2,4 5,4 7,6 1,4 6,2 
Nitriansky 9,8 2,9 6,9 15,0 2,7 12,3 
Žilinský 9,6 1,7 7,9 11,1 1,7 9,4 
Banskobystrický 10,0 1,7 8,3 13,3 2,2 11,1 
Prešovský 9,1 2,3 6,8 11,0 2,8 8,2 
Košický 10,7 2 8,7 11,8 1,9 9,9 
Spolu 81,9 18,2 63,7 99,3 19,5 79,7 
 
Zdroj:  ŠÚ SR, 2010 (z VZPS, ročné priemery) + výpočty (Barošová). 
 
Poznámka:  Podnikatelia sú zaradení  do jednotlivých krajov (VÚC) SR podľa ich miesta trvalého  
                    bydliska. 
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Tabuľka č. 25     
 

Počet podnikateľov celkom (15-74)  v SR v tis. osobách podľa pohlavia  
a  % žien z podnikateľov celkom – 2008, 2009 

 

Kraj 

 
2008 

 
2009 

Spolu Z toho  % žien Spolu z toho % žien Muži Ženy Muži Ženy 
Bratislavský 51,4 35,3 16,1 31,3 57,4 37,9 19,5 34,0 
Trnavský 36,2 27,4 8,8 24,3 37,4 27,4 10 26,7 
Trenčiansky 33,4 25,6 7,8 23,4 33,3 25,8 7,5 22,5 
Nitriansky 38,4 28,6 9,8 25,5 47,9 32,8 15,1 31,5 
Žilinský 49,6 40 9,6 19,4 50,8 39,7 11,1 21,9 
Banskobystr. 32,6 22,6 10 30,7 41,9 28,6 13,3 31,7 
Prešovský 56,7 47,6 9,1 16,0 64,6 53,6 11 17,0 
Košický 33,7 23 10,7 31,8 34,1 22,3 11,8 34,6 
Spolu 332,0 250,1 81,9 24,7 367,4 268,1 99,3 27,0 

 
Počet podnikateľov so zamestnancami (15-74)  v SR v tis. osobách podľa pohlavia  

a  % žien z podnikateľov  so zamestnancami  – 2008, 2009 
 

Kraj 

 
2008 

 
2009 

Spolu Z toho % žien   Spolu z toho % žien Muži Ženy Muži Ženy 
Bratislavský 12,2 8,6 3,6 29,5 14,0 9,8 4,2 30,0 
Trnavský 9,0 7,4 1,6 17,8 10,9 8,3 2,6 23,9 
Trenčiansky 9,5 7,1 2,4 25,3 8,1 6,7 1,4 17,3 
Nitriansky 12,8 9,9 2,9 22,7 13,1 10,4 2,7 20,6 
Žilinský 6,7 5,0 1,7 25,4 8,2 6,5 1,7 20,7 
Banskobystr. 7,2 5,5 1,7 23,6 7,7 5,5 2,2 28,6 
Prešovský 12,4 10,1 2,3 18,5 12,5 9,7 2,8 22,4 
Košický 8,1 6,1 2,0 24,7 6,5 4,6 1,9 29,2 
Spolu 77,9 59,7 18,2 23,4 81,0 61,5 19,5 24,1 

 
Počet podnikateľov bez zamestnancov (15-74)  v SR v tis. osobách podľa pohlavia  

a  % žien z podnikateľov bez zamestnancov – 2008, 2009 
 

Kraj 

 
2008 

 
2009 

Spolu Z toho % žien   Spolu z toho % žien   Muži Ženy Muži Ženy 
Bratislavský 39,2 26,7 12,5 31,9 43,4 28,2 15,2 35,0 
Trnavský 27,2 20,0 7,2 26,5 26,5 19,1 7,4 27,9 
Trenčiansky 23,9 18,5 5,4 22,6 25,2 19,1 6,2 24,6 
Nitriansky 25,6 18,7 6,9 27,0 34,7 22,4 12,3 35,4 
Žilinský 42,9 35,0 7,9 18,4 42,6 33,2 9,4 22,1 
Banskobystr. 25,4 17,1 8,3 32,7 34,2 23,1 11,1 32,5 
Prešovský 44,3 37,5 6,8 15,3 52,1 43,9 8,2 15,7 
Košický 25,6 16,9 8,7 34,0 27,7 17,8 9,9 35,7 
Spolu 254,1 190,4 63,7 25,1 286,5 206,8 79,7 27,8 
 
Zdroj:  ŠÚ SR, 2010 (z VZPS, ročné priemery) + výpočty (Barošová).  
Poznámka:  Podnikatelia sú zaradení  do jednotlivých krajov (VÚC) SR podľa ich miesta trvalého  
                    bydliska. 
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Tabuľka č. 26  
 
Počet podnikateľov celkom (15-74)  v SR v tisíc osobách  a z toho PsoZ a PbezZ  v tisíc osobách 

a  % PbezZ z podnikateľov celkom – 2008, 2009 
 

Kraj 
2008 2009 

Spolu Z toho  % 
PbezZ Spolu z toho % 

PbezZ PsoZ PbezZ PsoZ PbezZ 
Bratislavský 51,4 12,2 39,2 76,3 57,4 14,0 43,4 75,6 
Trnavský 36,2 9,0 27,2 75,1 37,4 10,9 26,5 70,9 
Trenčiansky 33,4 9,5 23,9 71,6 33,3 8,1 25,2 75,7 
Nitriansky 38,4 12,8 25,6 66,7 47,9 13,1 34,8 72,7 
Žilinský 49,6 6,7 42,9 86,5 50,8 8,2 42,6 83,9 
Banskobystr. 32,6 7,2 25,4 77,9 41,9 7,7 34,2 81,6 
Prešovský 56,7 12,4 44,3 78,1 64,6 12,5 52,1 80,7 
Košický 33,7 8,1 25,6 76,0 34,2 6,5 27,7 81,0 
Spolu 332,0 77,9 254,1 76,5 367,5 81,0 286,5 78,0 

 
Počet podnikateľov celkom (15-74) – MUŽOV -  v SR  tis. osobách  a z toho PsoZ a PbezZ  v tis. 

osobách  a  % PbezZ z podnikateľov celkom (mužov) – 2008, 2009 
 

Kraj 
2008 2009 

Spolu Z toho % 
PbezZ Spolu z toho % 

PbezZ PsoZ PbezZ PsoZ PbezZ 
Bratislavský 35,3 8,6 26,7 75,6 38,0 9,8 28,2 74,2 
Trnavský 27,4 7,4 20,0 73,0 27,4 8,3 19,1 69,7 
Trenčiansky 25,6 7,1 18,5 72,3 25,8 6,7 19,1 74,0 
Nitriansky 28,6 9,9 18,7 65,4 32,8 10,4 22,4 68,3 
Žilinský 40,0 5,0 35,0 87,5 39,7 6,5 33,2 83,6 
Banskobystr. 22,6 5,5 17,1 75,7 28,6 5,5 23,1 80,8 
Prešovský 47,6 10,1 37,5 78,8 53,6 9,7 43,9 81,9 
Košický 23,0 6,1 16,9 73,5 22,4 4,6 17,8 79,5 
Spolu 250,1 59,7 190,4 76,1 268,3 61,5 206,8 77,1 

 
Počet podnikateľov celkom (15-74) – ŽIEN -  v SR v tis. osobách  a z toho PsoZ a PbezZ  

v tis. osobách a  % PbezZ  z podnikateľov celkom (žien) – 2008, 2009 
 

Kraj 
2008 2009 

Spolu Z toho % 
PbezZ Spolu z toho % 

PbezZ PsoZ PbezZ PsoZ PbezZ 
Bratislavský 16,1 3,6 12,5 77,6 19,4 4,2 15,2 78,4 
Trnavský 8,8 1,6 7,2 81,8 10,0 2,6 7,4 74,0 
Trenčiansky 7,8 2,4 5,4 69,2 7,6 1,4 6,2 81,6 
Nitriansky 9,8 2,9 6,9 70,4 15,0 2,7 12,3 82,0 
Žilinský 9,6 1,7 7,9 82,3 11,1 1,7 9,4 84,7 
Banskobystr. 10,0 1,7 8,3 83,0 13,3 2,2 11,1 83,5 
Prešovský 9,1 2,3 6,8 74,7 11,0 2,8 8,2 74,5 
Košický 10,7 2 8,7 81,3 11,8 1,9 9,9 83,9 
Spolu 81,9 18,2 63,7 77,8 99,3 19,5 79,7 80,3 
 
Zdroj:  ŠÚ SR, 2010 (z VZPS, ročné priemery) + výpočty (Barošová) 
 
Poznámka:  Podnikatelia sú zaradení  do jednotlivých krajov (VÚC) SR podľa ich miesta trvalého  
                    bydliska. 
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Tabuľka č. 27     
 

Obyvateľstvo 15+ SR (VZPS) v jednotlivých  krajoch SR  v tisíc osobách  
 v rokoch  2008, 2009 – podľa pohlavia 

 

Kraj/Rok 

 
2008 

 
2009 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

Muži Ženy Muži Ženy 
Bratislavský 530,1 248,3 281,9 535,9 251,5 284,5 
Trnavský 474,8 229,3 245,6 480,0 232,1 248,0 
Trenčiansky 514,2 249,5 264,7 517,6 251,6 265,9 
Nitriansky 606,0 290,0 316,0 608,4 291,5 316,9 
Žilinský 576,9 280,3 296,6 581,3 282,6 298,7 
Banskobystrický 554,1 264,3 289,9 555,7 265,1 290,6 
Prešovský 645,3 313,8 331,5 651,8 317,2 334,7 
Košický 633,6 304,2 329,4 638,1 306,1 332,0 
Spolu 4 535,0 2179,6 2355,5 4 568,9 2197,8 2371,1 

 
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v SR (VZPS) v jednotlivých  krajoch SR  

v tisíc osobách v rokoch 2008, 2009 - podľa pohlavia 
 

Kraj/Rok 

 
2008 

 
2009 

Spolu z toho Spolu z toho 
Muži Ženy Muži Ženy 

Bratislavský 345,9 178,9 167,0 348,2 181,7 166,5 
Trnavský 296,9 162 134,9 300,7 165,8 134,9 
Trenčiansky 299,3 164,3 135 294,9 163,6 131,3 
Nitriansky 360,5 198,7 161,8 351,0 194,9 156,1 
Žilinský 336,8 192,4 144,4 333,2 192,6 140,5 
Banskobystrický 326,9 180,3 146,5 318,3 176,9 141,4 
Prešovský 374,8 213,4 161,4 383,4 219,9 163,5 
Košický 350,3 198,4 151,9 360,4 201,8 158,7 
Spolu 2 691,20 1 488,30 1 202,80 2 690,00 1 497,10 1 192,90 

 
Pracujúci (VZPS) v SR v   jednotlivých  krajoch SR v  tisíc osobách  

v rokoch  2008, 2009 - podľa pohlavia 
 

Kraj/Rok 

 
2008 

 
2009 

Spolu z toho Spolu z toho 
Muži Ženy Muži Ženy 

Bratislavský 333,4 172,5 160,9 331,9 171,8 160,1 
Trnavský 278,6 154,3 124,3 273,3 152,3 120,9 
Trenčiansky 285,5 157,9 127,6 273,5 151,1 122,4 
Nitriansky 328,7 187,1 141,6 305,3 175,1 130,2 
Žilinský 310,9 180,4 130,5 297,8 174,8 122,9 
Banskobystrický 267,4 147,5 119,9 258,5 143 115,6 
Prešovský 326,1 190,4 135,8 321,1 189 132,1 
Košický 303,2 173,7 129,5 304,6 169,4 135,3 
Spolu 2 433,8 1 363,7 1 070,0 2 365,8 1 326,4 1 039,4 
 
Zdroj:  ŠÚ SR 2010, RegDat (z VZPS, ročné priemery).  
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Tabuľka č. 28   
 

Miera podnikania  (z EAO) v % podnikateľov celkom (15-74) v jednotlivých  krajoch SR    
 v rokoch  2008, 2009 – podľa pohlavia 

 

Kraj/Rok 

 
2008 

 
2009 

Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 
Bratislavský 14,9 19,7 9,6 16,5 20,9 11,7 
Trnavský 12,2 16,9 6,5 12,4 16,5 7,4 
Trenčiansky 11,2 15,6 5,8 11,3 15,8 5,7 
Nitriansky 10,7 14,4 6,1 13,6 16,8 9,7 
Žilinský 14,7 20,8 6,6 15,2 20,6 7,9 
Banskobystrický 10,0 12,5 6,8 13,2 16,2 9,4 
Prešovský 15,1 22,3 5,6 16,8 24,4 6,7 
Košický 9,6 11,6 7,0 9,5 11,1 7,4 
Spolu 12,3 16,8 6,8 13,7 17,9 8,3 

 
Miera podnikania  (z EAO) v % podnikateľov so zamestnancami  (15-74) 

v jednotlivých  krajoch SR  v rokoch  2008, 2009 – podľa pohlavia 
 

Kraj/Rok 

 
2008 

 
2009 

Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 
Bratislavský 3,5 4,8 2,2 4,0 5,4 2,5 
Trnavský 3,0 4,6 1,2 3,6 5,0 1,9 
Trenčiansky 3,2 4,3 1,8 2,7 4,1 1,1 
Nitriansky 3,6 5,0 1,8 3,7 5,3 1,7 
Žilinský 2,0 2,6 1,2 2,5 3,4 1,2 
Banskobystrický 2,2 3,1 1,2 2,4 3,1 1,6 
Prešovský 3,3 4,7 1,4 3,3 4,4 1,7 
Košický 2,3 3,1 1,3 1,8 2,3 1,2 
Spolu 2,9 4,0 1,5 3,0 4,1 1,6 

 
Miera podnikania  (z EAO) v % podnikateľov bez zamestnancov  (15-74) 

v jednotlivých  krajoch SR  v rokoch  2008, 2009 – podľa pohlavia 
 

Kraj/Rok 
 

2008 
 

2009 

Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 
Bratislavský 11,3 14,9 7,5 12,5 15,5 9,1 
Trnavský 9,2 12,3 5,3 8,8 11,5 5,5 
Trenčiansky 8,0 11,3 4,0 8,5 11,7 4,7 
Nitriansky 7,1 9,4 4,3 9,9 11,5 7,9 
Žilinský 12,7 18,2 5,5 12,8 17,2 6,7 
Banskobystrický 7,8 9,5 5,7 10,7 13,1 7,9 
Prešovský 11,8 17,6 4,2 13,6 20,0 5,0 
Košický 7,3 8,5 5,7 7,7 8,8 6,2 
Spolu 9,4 12,8 5,3 10,7 13,8 6,7 
 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
 
Poznámka:  
1. Miera podnikania/samozamestnania (z EAO) = (počet podnikateľov/ počet EAO) x 100. 
2. Pre výpočet mier podnikania  nie je potrebné nahradiť podnikateľov  vo veku 15-74  podnikateľmi 

15 +, pretože ich počet je prakticky identicky. 
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Tabuľka č. 29               

 
Podiel podnikateľov celkom (PsoZ a PbezZ spolu) (15-74) z pracujúcich159  

v SR  v % v rokoch 2008 a 2009  - podľa krajov SR a pohlavia  
 

 
Kraje (VÚC) SR / Rok  

 
 
 

 
2008 

 

 
2009 

 
Spolu 

 
Muži Ženy 

 
Spolu 

 
Muži Ženy 

 
Bratislavský kraj 
 

15,4 20,5 10,0 17,3 22,1 12,2 

 
Trnavský kraj 
 

13,0 17,8 7,1 13,7 18,0 8,3 

 
Trenčiansky kraj 
 

11,7 16,2 6,1 12,2 17,1 6,1 

 
Nitriansky kraj 
 

11,7 15,3 6,9 15,7 18,7 11,6 

 
Žilinský kraj 
 

16,0 22,2 7,4 17,1 22,7 9,0 

 
Banskobystrický kraj 
 

12,2 15,3 8,3 16,2 20,0 11,5 

 
Prešovský kraj 
 

17,4 25,0 6,7 20,1 28,4 8,3 

 
Košický kraj  
 

11,1 13,2 8,3 11,2 13,2 8,7 

 
Spolu 
 

13,6 18,3 7,7 15,5 20,2 9,6 

 
Zdroj: Vypočítané (Barošová) z údajov ŠÚ SR 2010 (z VZPS, ročné priemery).  
 
Poznámka:   Pre výpočet podielu podnikateľov z pracujúcich (15 +)  nie je potrebné nahradiť  
                     podnikateľov  vekovej skupiny 15-74  podnikateľmi 15 +,  pretože ich počet je 
                     prakticky identicky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
159 Pracujúci = zamestnanci + podnikatelia (PsoZ a PbezZ spolu) + vypomáhajúci (neplatení) členovia  
                       domácnosti podnikateľa. 
Podiel podnikateľov  z pracujúcich = (podnikatelia / pracujúci) x 100. 



 241 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 6: Podnikatelia v súčasných  27 členských štátoch EÚ – 2000, 2008 a 2009 
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Tabuľka č. 30   
 

Podnikatelia celkom 160 (15 +) v tisíc osobách   
v členských štátoch EÚ v rokoch 2000, 2008  a 2009  - podľa pohlavia 

 

 
Čl. štát 

 

 
2000 

 
2008 2009 

 
Celkom 

 

z toho 
Celkom 

z toho 
Celkom 

z toho 

Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

1. BEL 575,0 408,0 167,0 578,6 408,2 170,4 598,8 417,9 180,9 
2. BUL 419,8 279,0 140,8 382,9 252,6 130,3 372,8 246,7 126,1 
3. CYP 62,0 49,9 12,1 69,2 52,4 16,8 67,4 49,2 18,2 
4. ČR 675,6 491,7 183,9 775,0 569,8 205,2 797,8 578,0 219,8 
5. DAN 222,1 172,6 49,5 243,8 183,7 60,1 244,0 181,4 62,6 
6. EST 45,2 27,5 17,7 49,7 34,5 15,2 47,4 32,1 15,3 
7. FIN 304,4 211,7 92,7 311,1 212,1 99,0 321,3 217,5 103,8 
8. FRA 2345,5 1725,8 619,7 2570,8 1792,0 778,8 2649,5 1880,7 768,8 
9. GRE 1325,1 994,4 330,7 1345,8 966,5 379,3 1346,9 966,2 380,7 
10. HOL 812,5 549,7 262,8 1091,9 728,0 363,9 1123,2 739,1 384,1 
11. ÍRS 298,0 249,2 48,8 350,8 289,1 61,7 322,0 264,2 57,8 
12. LIT 236,5 141,5 95,0 152,9 101,5 51,4 146,3 91,5 54,8 
13. LOT 101,3 61,6 39,7 99,3 64,9 34,4 97,8 61,3 36,5 
14. LUX 16,0 11,7 4,3 12,7 7,6 5,1 17,5 12,1 5,4 
15. MAĎ 553,3 390,2 163,1 460,6 316,5 144,1 456,5 307,6 148,9 
16. MLT 17,2 14,8 2,4 21,5 18,1 3,4 21,9 18,1 3,8 
17. NEM 3659,0 2639,5 1019,5 4142,6 2857,5 1285,1 4214,8 2903,4 1311,4 
18. POL 3271,2 2067,1 1204,1 2970,4 1940,7 1029,7 2979,1 1954,9 1024,2 
19. PTG 1181,6 711,0 470,6 1200,5 690,8 509,7 1154,8 679,2 475,6 
20. RAK 397,3 261,2 136,1 466,2 302,9 163,3 457,7 297,9 159,8 
21. RUM 2766,7 1872,1 894,6 1946,4 1381,7 564,7 1921,5 1372,1 549,4 
22. SR 162,0 122,2 39,8 332,1 250,2 81,9 367,6 268,3 99,3 
23. SLO 100,2 73,6 26,6 98,6 72,0 26,6 105,1 78,4 26,7 
24. SpK 3236,8 2334,1 902,7 3819,9 2773,5 1046,4 3840,8 2739,6 1101,2 
25. ŠPA 2777,5 2041,3 736,2 3356,1 2344,9 1011,2 3024,2 2069,3 954,9 
26. ŠVE               437,8 327,1 110,7 466,3 343,8 122,5 471,2 343,4 127,8 
27. TAL            5073,9 3831,9 1242,0 5556,2 3985,4 1570,8 5385,6 3883,0 1502,6 
 
EÚ spolu        
 

31073,5 22060,4 9013,1 32871,9 22940,9 9931,0 32553,5 22653,1 9900,4 

 
Zdroj: Databáza  Eurostatu (Štatistického úradu EÚ/ŠÚ EÚ), 2010 (z VZPS, 2000 - 2 Q, 2008 a 2009  
          – ročné priemery).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
160 Podnikatelia celkom = PsoZ + PbezZ. 
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Tabuľka č. 31     
 

Podnikatelia  so zamestnancami - zamestnávatelia (15 +)  v tisíc osobách   
v členských štátoch EÚ v rokoch 2000, 2008  a 2009 - podľa pohlavia 

 

 
Čl. štát 

 

 
2000 

 
2008 2009 

 
Spolu 

 

z toho  
Spolu 

 

z toho  
Spolu 

 

z toho 

Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

1. BEL 186,6 146,8 39,8 186,9 145,4 41,5 197,8 152,2 45,6 
2. BUL 67,5 50,3 17,2 122,9 87,3 35,6 113,4 81,9 31,5 
3. CYP 18,1 16,1 2,0 21,2 19,0 2,2 20,3 17,5 2,8 
4. ČR 195,2 150,1 45,1 178,7 138,3 40,4 183,6 142,1 41,5 
5. DAN 113,9 95,2 18,7 111,2 89,2 22,0 106,8 85,6 21,2 
6. EST 17,4 11,8 5,6 21,3 16,4 : 4,9 22,1 16,9 : 5,2 
7. FIN 102,3 77,0 25,3 95,8 72,3 23,5 99,9 76,7 23,2 
8. FRA 1000,1 784,9 215,2 1193,6 879,8 313,8 1134,8 869,1 265,7 
9. GRE 326,8 268,3 58,5 385,8 308,7 77,1 379,4 303,2 76,2 
10. HOL 255,1 196,8 58,3 321,6 251,8 69,8 324,1 248,6 75,5 
11. ÍRS 99,8 81,3 18,5 120,2 98,5 21,7 107,3 85,5 21,8 
12. LIT 24,4 16,6 7,8 32,7 25,1 7,6 34,9 25,2 9,7 
13. LOT 38,8 27,8 11,0 37,0 27,2 9,8 36,6 27,6 9,0 
14. LUX 10,9 8,2 2,7 4,9 3,7 1,2 6,1 4,8 1,3 
15. MAĎ 192,8 141,2 51,6 199,2 146,1 53,1 201,7 146,2 55,5 
16. MLT 5,6 4,8 : 0,8 7,0 6,3 : 0,7 7,0 6,2 : 0,8 
17. NEM 1826,9 1416,1 410,8 1836,8 1398,1 438,7 1859,1 1410,9 448,2 
18. POL 565,0 388,6 176,4 641,4 447,8 193,6 653,6 461,3 192,3 
19. PTG 311,2 233,5 77,7 287,2 207,6 79,6 273,2 202,0 71,2 
20. RAK 184,3 133,9 50,4 195,5 143,8 51,7 190,9 142,3 48,6 
21. RUM 117,0 89,2 27,8 124,7 96,1 28,6 131,6 99,7 31,9 
22. SR 52,7 38,0 14,7 77,9 59,7 18,2 81,0 61,5 19,5 
23. SLO 33,0 25,4 7,6 31,6 23,9 7,7 32,9 24,5 8,4 
24. SpK 870,9 664,1 206,8 827,2 641,0 186,2 804,4 610,5 193,9 
25. ŠPA 869,0 678,4 190,6 1165,4 867,7 297,8 1073,3 772,0 301,3 
26. ŠVE               162,8 127,6 35,2 173,0 138,7 34,2 169,1 134,8 34,3 
27. TAL            2680,3 2035,7 644,6 1614,6 1253,8 360,8 1549,2 1209,5 339,7 

 
EÚ spolu 

 
10328,4 7907,7 2420,7 10015,3 7593,3 2422,0 9794,1 7418,3 2375,8 

 
Zdroj: Databáza  Eurostatu (ŠÚ EÚ), 2010 (z VZPS, 2000 - 2 Q, 2008 a 2009 – ročné  priemery).   
 
Poznámka:   : číslo = dopočet Barošová.  
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Tabuľka č. 32    
 

Podnikatelia bez zamestnancov  (15 +) v tisíc osobách   
v členských štátoch EÚ v rokoch 2000, 2008  a 2009  - podľa pohlavia 

 

 
Čl. štát 

 

 
2000 

 
2008 2009 

 
Spolu 

 

z toho  
Spolu 

 

z toho  
Spolu 

 

z toho 

Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

1. BEL 388,4 261,2 127,2 391,7 262,8 128,9 401,0 265,7 135,3 
2. BUL 352,3 228,7 123,6 260,0 165,3 94,7 259,4 164,8 94,6 
3. CYP 43,9 33,8 10,1 48,0 33,4 14,6 47,1 31,7 15,4 
4. ČR 480,4 341,6 138,8 596,3 431,5 164,8 614,2 435,9 178,3 
5. DAN 108,2 77,4 30,8 132,6 94,5 38,1 137,2 95,8 41,4 
6. EST 27,8 15,7 12,1 28,4 18,1 10,3 25,3 15,2 10,1 
7. FIN 202,1 134,7 67,4 215,3 139,8 75,5 221,4 140,8 80,6 
8. FRA 1345,4 940,9 404,5 1377,2 912,2 465,0 1514,7 1011,6 503,1 
9. GRE 998,3 726,1 272,2 960,0 657,8 302,2 967,5 663,0 304,5 
10. HOL 557,4 352,9 204,5 770,4 476,2 294,2 799,1 490,5 308,6 
11. ÍRS 198,2 167,9 30,3 230,6 190,7 39,9 214,7 178,7 36,0 
12. LIT 212,1 124,9 87,2 120,2 76,4 43,8 111,4 66,3 45,1 
13. LOT 62,5 33,8 28,7 62,3 37,7 24,6 61,2 33,7 27,5 
14. LUX 5,1 3,5 1,6 7,8 3,9 3,9 11,4 7,3 4,1 
15. MAĎ 360,5 249 111,5 261,4 170,4 91,0 254,8 161,4 93,4 
16. MLT 11,6 10,0 1,6 14,5 11,8 2,7 14,9 11,9 3,0 
17. NEM 1832,1 1223,4 608,7 2305,8 1459,4 846,4 2355,7 1492,5 863,2 
18. POL 2706,2 1678,5 1027,7 2328,9 1492,9 836,0 2325,5 1493,6 831,9 
19. PTG 870,4 477,5 392,9 913,3 483,2 430,1 881,6 477,2 404,4 
20. RAK 213,0 127,3 85,7 270,7 159,1 111,6 266,8 155,6 111,2 
21. RUM 2649,7 1782,9 866,8 1821,7 1285,6 536,1 1789,9 1272,4 517,5 
22. SR 109,3 84,2 25,1 254,2 190,5 63,7 286,6 206,8 79,8 
23. SLO 67,2 48,2 19,0 67,0 48,1 18,9 72,2 53,9 18,3 
24. SpK 2365,9 1670,0 695,9 2992,7 2132,5 860,2 3036,4 2129,1 907,3 
25. ŠPA 1908,5 1362,9 545,6 2190,7 1477,3 713,4 1950,9 1297,3 653,6 
26. ŠVE               275,0 199,5 75,5 293,3 204,9 88,4 302,1 208,6 93,5 
27. TAL            2393,6 1796,2 597,4 3941,6 2731,6 1210,0 3836,4 2673,5 1162,9 
 
EÚ spolu        
 

20745,1 14152,7 6592,4 22856,6 15347,6 7509,0 22759,4 15234,8 7524,6 

 
Zdroj: Databáza  Eurostatu (ŠÚ EÚ), 2010 (z VZPS, 2000 - 2 Q, 2008 a 2009 – ročné priemery).   
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Tabuľka č. 33  
 

Zmeny absolútneho počtu podnikateľov celkom, PsoZ a PbezZ  (15 +)  v tis. os.  
v EÚ v roku 2008 v porovnaní s rokom 2000  - podľa pohlavia 

 

 
Čl. štát 

 

 
Podnikatelia celkom  

 
Podnikatelia so zam. 

 
Podnikatelia bez zam. 

 
 

Spolu 
 

z toho  
Spolu 

 

z toho  
Spolu 

 

z toho 

Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

1. BEL 3,6 0,2 3,4 0,3 -1,4 1,7 3,3 1,6 1,7 
2. BUL -36,9 -26,4 -10,5 55,4 37,0 18,4 -92,3 -63,4 -28,9 
3. CYP 7,2 2,5 4,7 3,1 2,9 0,2 4,1 -0,4 4,5 
4. ČR 99,4 78,1 21,3 -16,5 -11,8 -4,7 115,9 89,9 26,0 
5. DAN 21,7 11,1 10,6 -2,7 -6,0 3,3 24,4 17,1 7,3 
6. EST 4,5 7,0 -2,5 3,9 4,6 -0,7 0,6 2,4 -1,8 
7. FIN 6,7 0,4 6,3 -6,5 -4,7 -1,8 13,2 5,1 8,1 
8. FRA 225,3 66,2 159,1 193,5 94,9 98,6 31,8 -28,7 60,5 
9. GRE 20,7 -27,9 48,6 59 40,4 18,6 -38,3 -68,3 30,0 
10. HOL 279,4 178,3 101,1 66,5 55,0 11,5 213 123,3 89,7 
11. ÍRS 52,8 39,9 12,9 20,4 17,2 3,2 32,4 22,8 9,6 
12. LIT -83,6 -40,0 -43,6 8,3 8,5 -0,2 -91,9 -48,5 -43,4 
13. LOT -2,0 3,3 -5,3 -1,8 -0,6 -1,2 -0,2 3,9 -4,1 
14. LUX -3,3 -4,1 0,8 -6,0 -4,5 -1,5 2,7 0,4 2,3 
15. MAĎ -92,7 -73,7 -19 6,4 4,9 1,5 -99,1 -78,6 -20,5 
16. MLT 4,3 3,3 1,0 1,4 1,5 -0,1 2,9 1,8 1,1 
17. NEM 483,6 218 265,6 9,9 -18 27,9 473,7 236 237,7 
18. POL -300,8 -126,4 -174,4 76,4 59,2 17,2 -377,3 -185,6 -191,7 
19. PTG 18,9 -20,2 39,1 -24,0 -25,9 1,9 42,9 5,7 37,2 
20. RAK 68,9 41,7 27,2 11,2 9,9 1,3 57,7 31,8 25,9 
21. RUM -820,3 -490,4 -329,9 7,7 6,9 0,8 -828 -497,3 -330,7 
22. SR 170,1 128,0 42,1 25,2 21,7 3,5 144,9 106,3 38,6 
23. SLO -1,6 -1,6 0,0 -1,4 -1,5 0,1 -0,2 -0,1 -0,1 
24. SpK 583,1 439,4 143,7 -43,7 -23,1 -20,6 626,8 462,5 164,3 
25. ŠPA 578,6 303,6 275 296,4 189,3 107,2 282,2 114,4 167,8 
26. ŠVE               28,5 16,7 11,8 10,2 11,1 -1,0 18,3 5,4 12,9 
27. TAL            482,3 153,5 328,8 -1065,7 -781,9 -283,8 1548 935,4 612,6 
 
EÚ spolu        
 

1798,4 880,5 917,9 -313,1 -314,4 1,3 2111,5 1194,9 916,6 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová)  z údajov z databázy Eurostatu (Štatistického úradu EÚ/ŠÚ EÚ), 2010  
            (z VZPS, 2000 - 2 Q, 2008– ročné  priemery).   
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Tabuľka č. 34  
 

Prírastok/úbytok počtu  podnikateľov celkom, PsoZ a PbezZ  (15 +) v %  
v  EÚ  v roku 2008 v porovnaní s rokom 2000  - podľa pohlavia 

 

 
Čl. štát 

 

 
Podnikatelia celkom  

 
Podnikatelia so zam. 

 
Podnikatelia bez zam. 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 

1. BEL 0,6 0,05 2,0 0,2 -1,0 4,3 0,8 0,6 1,3 
2. BUL -8,8 -9,5 -7,5 82,1 73,6 107,0 -26,2 -27,7 -23,4 
3. CYP 11,6 5,0 38,8 17,1 18,0 10,0 9,3 -1,2 44,6 
4. ČR 14,7 15,9 11,6 -8,5 -7,9 -10,4 24,1 26,3 18,7 
5. DAN 9,8 6,4 21,4 -2,4 -6,3 17,6 22,6 22,1 23,7 
6. EST 10,0 25,5 -14,1 22,4 39,0 -12,5 2,2 15,3 -14,9 
7. FIN 2,2 0,2 6,8 -6,4 -6,1 -7,1 6,5 3,8 12,0 
8. FRA 9,6 3,8 25,7 19,3 12,1 45,8 2,4 -3,1 15,0 
9. GRE 1,6 -2,8 14,7 18,1 15,1 31,8 -3,8 -9,4 11,0 
10. HOL 34,4 32,4 38,5 26,1 27,9 19,7 38,2 34,9 43,9 
11. ÍRS 17,7 16,0 26,4 20,4 21,2 17,3 16,3 13,6 31,7 
12. LIT -35,3 -28,3 -45,9 34,0 51,2 -2,6 -43,3 -38,8 -49,8 
13. LOT -2,0 5,4 -13,4 -4,6 -2,2 -10,9 -0,3 11,5 -14,3 
14. LUX -20,6 -35,0 18,6 -55,0 -54,9 -55,6 52,9 11,4 143,8 
15. MAĎ -16,8 -18,9 -11,6 3,3 3,5 2,9 -27,5 -31,6 -18,4 
16. MLT 25,0 22,3 41,7 25,0 31,3 -12,5 25,0 18,0 68,8 
17. NEM 13,2 8,3 26,1 0,5 -1,3 6,8 25,9 19,3 39,1 
18. POL -9,2 -6,1 -14,5 13,5 15,2 9,8 -13,9 -11,1 -18,7 
19. PTG 1,6 -2,8 8,3 -7,7 -11,1 2,4 4,9 1,2 9,5 
20. RAK 17,3 16,0 20,0 6,1 7,4 2,6 27,1 25,0 30,2 
21. RUM -29,6 -26,2 -36,9 6,6 7,7 2,9 -31,2 -27,9 -38,2 
22. SR 105,0 104,7 105,8 47,8 57,1 23,8 132,6 126,2 153,8 
23. SLO -1,6 -2,2 0,0 -4,2 -5,9 1,3 -0,3 -0,2 -0,5 
24. SpK 18,0 18,8 15,9 -5,0 -3,5 -10,0 26,5 27,7 23,6 
25. ŠPA 20,8 14,9 37,4 34,1 27,9 56,2 14,8 8,4 30,8 
26. ŠVE               6,5 5,1 10,7 6,3 8,7 -2,8 6,7 2,7 17,1 
27. TAL            9,5 4,0 26,5 -39,8 -38,4 -44,0 64,7 52,1 102,5 
 
EÚ spolu        
 

5,8 4,0 10,2 -3,0 -4,0 0,1 10,2 8,4 13,9 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov z databázy Eurostatu (ŠÚ EÚ), 2010 (z VZPS, 2000 - 2 Q,  
             2008 – ročné priemery).   
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Tabuľka č. 35 
 

Podiel žien z podnikateľov celkom 161  (15 +) v % v EÚ v rokoch 2000, 2008, 2009,  
zmena tohto podielu  v p. b. v roku 2008 v porovnaní s rokom 2000 

a v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008  
 

Čl. štát 

Podiel žien z podnikateľov 
 V % 

 
Zmena podielu žien z podnikateľov  

(+;-) v p. b.  
 

2000 2008 2009 
 
v r. 2008   
oproti r. 2000 

 
v r. 2009 
 oproti r. 2008 
 

1. Belgicko 29,0 29,5 30,2 0,5 0,7 
2. Bulharsko 33,5 34,0 33,8 0,5 -0,2 
3. Cyprus 19,5 24,3 27,0 4,8 2,7 
4. ČR 27,2 26,5 27,6 -0,7 1,1 
5. Dánsko 22,3 24,7 25,7 2,4 1,0 
6. Estónsko 39,2 30,6 32,3 -8,6 1,7 
7. Fínsko 30,5 31,8 32,3 1,3 0,5 
8. Francúzsko 26,4 30,3 29,0 3,9 -1,3 
9. Grécko 25,0 28,2 28,3 3,2 0,1 
10. Holandsko 32,3 33,3 34,2 1,0 0,9 
11. Írsko 16,4 17,6 18,0 1,2 0,4 
12. Litva 40,2 33,6 37,5 -6,6 3,9 
13. Lotyšsko 39,2 34,6 37,3 -4,6 2,7 
14. Luxembursko 26,9 40,2 30,9 13,3 -9,3 
15. Maďarsko 29,5 31,3 32,6 1,8 1,3 
16. Malta 14,0 15,8 17,4 1,8 1,6 
17. Nemecko 27,9 31,0 31,1 3,1 0,1 
18. Poľsko 36,8 34,7 34,4 -2,1 -0,3 
19. Portugalsko 39,8 42,5 41,2 2,7 -1,3 
20. Rakúsko 34,3 35,0 34,9 0,7 -0,1 
21. Rumunsko 32,3 29,0 28,6 -3,3 -0,4 
22. SR 24,6 24,7 27,0 0,1 2,3 
23. Slovinsko 26,5 27,0 25,4 0,5 -1,6 
24. Spojené kráľov. 27,9 27,4 28,7 -0,5 1,3 
25. Španielsko 26,5 30,1 31,6 3,6 1,5 
26. Švédsko                25,3 26,3 27,1 1,0 0,8 
27. Taliansko             24,5 28,3 27,9 3,8 -0,4 
 
EÚ spolu        
 

29,0 30,2 30,4 1,2 0,2 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov z databázy Eurostatu (ŠÚ EÚ), 2010 (z VZPS, 2000 - 2 Q,  
             2008 a 2009 – ročné  priemery).   
 
 
 
 
 
 

                                                 
161 Podnikatelia celkom = PsoZ (muži + ženy) + PbezZ (muži + ženy). 
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Tabuľka č. 36   

 
Podiel žien z podnikateľov so zamestnancami (15+) v % 

  v EÚ v rokoch 2000, 2008, 2009, zmena tohto podielu  v p. b. v roku 2008 v porovnaní 
s rokom 2000  a v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008  

 

Čl. štát 

Podiel žien z podnikateľov 
 v % 

 
Zmena podielu žien z podnikateľov  

v p. b. 
 

2000 2008 2009 
 
v r. 2008   
oproti r. 2000 

 
v r. 2009 
 oproti r. 2008 
 

1. Belgicko 21,3 22,2 23,1 0,9 0,9 
2. Bulharsko 25,5 29,0 27,8 3,5 -1,2 
3. Cyprus 11,0 10,4 13,8 -0,6 3,4 
4. ČR 23,1 22,6 22,6 -0,5 0,0 
5. Dánsko 16,4 19,8 19,9 3,4 0,1 
6. Estónsko 32,2 23,0 23,5 -9,2 0,5 
7. Fínsko 24,7 24,5 23,2 -0,2 -1,3 
8. Francúzsko 21,5 26,3 23,4 4,8 -2,9 
9. Grécko 17,9 20,0 20,1 2,1 0,1 
10. Holandsko 22,9 21,7 23,3 -1,2 1,6 
11. Írsko 18,5 18,1 20,3 -0,4 2,2 
12. Litva 32,0 23,2 27,8 -8,8 4,6 
13. Lotyšsko 28,4 26,5 24,6 -1,9 -1,9 
14. Luxembursko 24,8 24,5 21,3 -0,3 -3,2 
15. Maďarsko 26,8 26,7 27,5 -0,1 0,8 
16. Malta 14,3 10,0 11,4 -4,3 1,4 
17. Nemecko 22,5 23,9 24,1 1,4 0,2 
18. Poľsko 31,2 30,2 29,4 -1,0 -0,8 
19. Portugalsko 25,0 27,7 26,1 2,7 -1,6 
20. Rakúsko 27,3 26,4 25,5 -0,9 -0,9 
21. Rumunsko 23,8 22,9 24,2 -0,9 1,3 
22. SR 27,9 23,4 24,1 -4,5 0,7 
23. Slovinsko 23,0 24,4 25,5 1,4 1,1 
24. Spojené kráľov. 23,7 22,5 24,1 -1,2 1,6 
25. Španielsko 21,9 25,6 28,1 3,7 2,5 
26. Švédsko                21,6 19,8 20,3 -1,8 0,5 
27. Taliansko             24,0 22,3 21,9 -1,7 -0,4 
 
EÚ spolu        
 

23,4 24,2 24,3 0,8 0,1 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov z databázy Eurostatu (ŠÚ EÚ), 2010 (z VZPS, 2000 - 2 Q,  
             2008 a 2009 – ročné  priemery).   
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Tabuľka č. 37 

 
Podiel žien z podnikateľov bez zamestnancov (15+) v % v EÚ v rokoch 2000, 2008, 2009,  

zmena tohto podielu  v p. b. v roku 2008 v porovnaní s rokom 2000  
a v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008  

 

Čl. štát 

Podiel žien z podnikateľov 
 v % 

 
Zmena podielu žien z podnikateľov  

v p. b. 
 

2000 2008 2009 
 
v r. 2008   
oproti r. 2000 

 
v r. 2009 
 oproti r. 2008 
 

1. Belgicko 32,7 32,9 33,7 0,2 0,8 
2. Bulharsko 35,1 36,4 36,5 1,3 0,1 
3. Cyprus 23,0 30,4 32,7 7,4 2,3 
4. ČR 28,9 27,6 29,0 -1,3 1,4 
5. Dánsko 28,5 28,7 30,2 0,2 1,5 
6. Estónsko 43,5 36,3 39,9 -7,2 3,6 
7. Fínsko 33,3 35,1 36,4 1,8 1,3 
8. Francúzsko 30,1 33,8 33,2 3,7 -0,6 
9. Grécko 27,3 31,5 31,5 4,2 0,0 
10. Holandsko 36,7 38,2 38,6 1,5 0,4 
11. Írsko 15,3 17,3 16,8 2,0 -0,5 
12. Litva 41,1 36,4 40,5 -4,7 4,1 
13. Lotyšsko 45,9 39,5 44,9 -6,4 5,4 
14. Luxembursko 31,4 50,0 36,0 18,6 -14,0 
15. Maďarsko 30,9 34,8 36,7 3,9 1,9 
16. Malta 13,8 18,6 20,1 4,8 1,5 
17. Nemecko 33,2 36,7 36,6 3,5 -0,1 
18. Poľsko 38,0 35,9 35,8 -2,1 -0,1 
19. Portugalsko 45,1 47,1 45,9 2,0 -1,2 
20. Rakúsko 40,2 41,2 41,7 1,0 0,5 
21. Rumunsko 32,7 29,4 28,9 -3,3 -0,5 
22. SR 23,0 25,1 27,8 2,1 2,7 
23. Slovinsko 28,3 28,2 25,3 -0,1 -2,9 
24. Spojené kráľov. 29,4 28,7 29,9 -0,7 1,2 
25. Španielsko 28,6 32,6 33,5 4,0 0,9 
26. Švédsko                27,5 30,1 31,0 2,6 0,9 
27. Taliansko             25,0 30,7 30,3 5,7 -0,4 
 
EÚ spolu        
 

31,8 32,9 33,1 1,1 0,2 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová) z údajov z databázy Eurostatu (ŠÚ EÚ), 2010 (z VZPS, 2000 - 2 Q,  
             2008 a 2009 – ročné  priemery).   
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Tabuľka č. 38 

 
Počet podnikateľov celkom 162 (15+) v tis. os.  v EÚ a z toho podnikatelia  so zam. (PsoZ)  

a podnikatelia bez zam. (PbezZ ) v tis. os.  v rokoch 2000, 2008 a 2009. 
 

Čl. štát 

 
2000 

 

 
2008 

 

 
2009 

 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

 
PsoZ 

 
PbezZ PsoZ PbezZ PsoZ PbezZ 

1. BEL 575,0 186,6 388,4 578,6 186,9 391,7 598,8 197,8 401,0 
2. BUL 419,8 67,5 352,3 382,9 122,9 260,0 372,8 113,4 259,4 
3. CYP 62,0 18,1 43,9 69,2 21,2 48,0 67,4 20,3 47,1 
4. ČR 675,6 195,2 480,4 775,0 178,7 596,3 797,8 183,6 614,2 
5. DAN 222,1 113,9 108,2 243,8 111,2 132,6 244,0 106,8 137,2 
6. EST 45,2 17,4 27,8 49,7 21,3 28,4 47,4 22,1 25,3 
7. FIN 304,4 102,3 202,1 311,1 95,8 215,3 321,3 99,9 221,4 
8. FRA 2345,5 1000,1 1345,4 2570,8 1193,6 1377,2 2649,5 1134,8 1514,7 
9. GRE 1325,1 326,8 998,3 1345,8 385,8 960,0 1346,9 379,4 967,5 
10. HOL 812,5 255,1 557,4 1091,9 321,6 770,4 1123,2 324,1 799,1 
11. ÍRS 298,0 99,8 198,2 350,8 120,2 230,6 322,0 107,3 214,7 
12. LIT 236,5 24,4 212,1 152,9 32,7 120,2 146,3 34,9 111,4 
13. LOT 101,3 38,8 62,5 99,3 37,0 62,3 97,8 36,6 61,2 
14. LUX 16,0 10,9 5,1 12,7 4,9 7,8 17,5 6,1 11,4 
15. MAĎ 553,3 192,8 360,5 460,6 199,2 261,4 456,5 201,7 254,8 
16. MLT 17,2 5,6 11,6 21,5 7,0 14,5 21,9 7,0 14,9 
17. NEM 3659,0 1826,9 1832,1 4142,6 1836,8 2305,8 4214,8 1859,1 2355,7 
18. POL 3271,2 565,0 2706,2 2970,4 641,4 2328,9 2979,1 653,6 2325,5 
19. PTG 1181,6 311,2 870,4 1200,5 287,2 913,3 1154,8 273,2 881,6 
20. RAK 397,3 184,3 213,0 466,2 195,5 270,7 457,7 190,9 266,8 
21. RUM 2766,7 117,0 2649,7 1946,4 124,7 1821,7 1921,5 131,6 1789,9 
22. SR 162,0 52,7 109,3 332,1 77,9 254,2 367,6 81,0 286,6 
23. SLO 100,2 33,0 67,2 98,6 31,6 67,0 105,1 32,9 72,2 
24. SpK 3236,8 870,9 2365,9 3819,9 827,2 2992,7 3840,8 804,4 3036,4 
25. ŠPA 2777,5 869,0 1908,5 3356,1 1165,4 2190,7 3024,2 1073,3 1950,9 
26. ŠVE               437,8 162,8 275,0 466,3 173,0 293,3 471,2 169,1 302,1 
27. TAL            5073,9 2680,3 2393,6 5556,2 1614,6 3941,6 5385,6 1549,2 3836,4 
EÚ 
spolu        
 

31073,5 10328,4 20745,1 32871,9 10015,3 22856,6 32553,5 9794,1 22759,4 

 
Zdroj: Databáza  Eurostatu (ŠÚ EÚ), 2010 (z VZPS, 2000 - 2 Q, 2008 a 2009 – ročné  priemery).   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
162 Podnikatelia celkom = PsoZ (muži + ženy) + PbezZ (muži + ženy). 
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Tabuľka č. 39   

 
Počet podnikateľov celkom 163 - MUŽOV (15+) v tis. os.  v EÚ a z toho podnik.  so zam. (PsoZ)  

a podnik. bez zam. (PbezZ ) v tis. os.  v rokoch 2000, 2008 a 2009. 
 

Čl. štát 

 
2000 

 

 
2008 

 

 
2009 

 

Spolu 
z toho 

Spolu 
Z toho 

Spolu 
z toho 

 
PsoZ 

 
PbezZ PsoZ PbezZ PsoZ PbezZ 

1. BEL 408,0 146,8 261,2 408,2 145,4 262,8 417,9 152,2 265,7 
2. BUL 279,0 50,3 228,7 252,6 87,3 165,3 246,7 81,9 164,8 
3. CYP 49,9 16,1 33,8 52,4 19,0 33,4 49,2 17,5 31,7 
4. ČR 491,7 150,1 341,6 569,8 138,3 431,5 578,0 142,1 435,9 
5. DAN 172,6 95,2 77,4 183,7 89,2 94,5 181,4 85,6 95,8 
6. EST 27,5 11,8 15,7 34,5 16,4 18,1 32,1 16,9 15,2 
7. FIN 211,7 77,0 134,7 212,1 72,3 139,8 217,5 76,7 140,8 
8. FRA 1725,8 784,9 940,9 1792,0 879,8 912,2 1880,7 869,1 1011,6 
9. GRE 994,4 268,3 726,1 966,5 308,7 657,8 966,2 303,2 663,0 
10. HOL 549,7 196,8 352,9 728,0 251,8 476,2 739,1 248,6 490,5 
11. ÍRS 249,2 81,3 167,9 289,1 98,5 190,7 264,2 85,5 178,7 
12. LIT 141,5 16,6 124,9 101,5 25,1 76,4 91,5 25,2 66,3 
13. LOT 61,6 27,8 33,8 64,9 27,2 37,7 61,3 27,6 33,7 
14. LUX 11,7 8,2 3,5 7,6 3,7 3,9 12,1 4,8 7,3 
15. MAĎ 390,2 141,2 249 316,5 146,1 170,4 307,6 146,2 161,4 
16. MLT 14,8 4,8 10,0 18,1 6,3 11,8 18,1 6,2 11,9 
17. NEM 2639,5 1416,1 1223,4 2857,5 1398,1 1459,4 2903,4 1410,9 1492,5 
18. POL 2067,1 388,6 1678,5 1940,7 447,8 1492,9 1954,9 461,3 1493,6 
19. PTG 711,0 233,5 477,5 690,8 207,6 483,2 679,2 202,0 477,2 
20. RAK 261,2 133,9 127,3 302,9 143,8 159,1 297,9 142,3 155,6 
21. RUM 1872,1 89,2 1782,9 1381,7 96,1 1285,6 1372,1 99,7 1272,4 
22. SR 122,2 38,0 84,2 250,2 59,7 190,5 268,3 61,5 206,8 
23. SLO 73,6 25,4 48,2 72,0 23,9 48,1 78,4 24,5 53,9 
24. SpK 2334,1 664,1 1670,0 2773,5 641,0 2132,5 2739,6 610,5 2129,1 
25. ŠPA 2041,3 678,4 1362,9 2344,9 867,7 1477,3 2069,3 772,0 1297,3 
26. ŠVE               327,1 127,6 199,5 343,8 138,7 204,9 343,4 134,8 208,6 
27. TAL            3831,9 2035,7 1796,2 3985,4 1253,8 2731,6 3883,0 1209,5 2673,5 
EÚ 
spolu        
 

22060,4 7907,7 14152,7 22940,9 7593,3 15347,6 22653,1 7418,3 15234,8 

 
Zdroj: Databáza  Eurostatu (ŠÚ EÚ), 2010 (z VZPS, 2000 - 2 Q, 2008 a 2009 – ročné priemery).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
163 Podnikatelia celkom - muži = PsoZ (muži) + PbezZ (muži). 
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Tabuľka č. 40    

 
Počet podnikateľov celkom 164 - ŽIEN (15+) v tis. os.  v EÚ a z toho podnik.  so zam. (PsoZ)  

a podnik. bez zam. (PbezZ ) v tis. os.  v rokoch 2000, 2008 a 2009. 
 

Čl. štát 

 
2000 

 

 
2008 

 

 
2009 

 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

 
PsoZ 

 
PbezZ PsoZ PbezZ PsoZ PbezZ 

1. BEL 167,0 39,8 127,2 170,4 41,5 128,9 180,9 45,6 135,3 
2. BUL 140,8 17,2 123,6 130,3 35,6 94,7 126,1 31,5 94,6 
3. CYP 12,1 2,0 10,1 16,8 2,2 14,6 18,2 2,8 15,4 
4. ČR 183,9 45,1 138,8 205,2 40,4 164,8 219,8 41,5 178,3 
5. DAN 49,5 18,7 30,8 60,1 22,0 38,1 62,6 21,2 41,4 
6. EST 17,7 5,6 12,1 15,2 : 4,9 10,3 15,3 : 5,2 10,1 
7. FIN 92,7 25,3 67,4 99,0 23,5 75,5 103,8 23,2 80,6 
8. FRA 619,7 215,2 404,5 778,8 313,8 465,0 768,8 265,7 503,1 
9. GRE 330,7 58,5 272,2 379,3 77,1 302,2 380,7 76,2 304,5 
10. HOL 262,8 58,3 204,5 363,9 69,8 294,2 384,1 75,5 308,6 
11. ÍRS 48,8 18,5 30,3 61,7 21,7 39,9 57,8 21,8 36,0 
12. LIT 95,0 7,8 87,2 51,4 7,6 43,8 54,8 9,7 45,1 
13. LOT 39,7 11,0 28,7 34,4 9,8 24,6 36,5 9,0 27,5 
14. LUX 4,3 2,7 1,6 5,1 1,2 3,9 5,4 1,3 4,1 
15. MAĎ 163,1 51,6 111,5 144,1 53,1 91,0 148,9 55,5 93,4 
16. MLT 2,4 : 0,8 1,6 3,4 : 0,7 2,7 3,8 : 0,8 3,0 
17. NEM 1019,5 410,8 608,7 1285,1 438,7 846,4 1311,4 448,2 863,2 
18. POL 1204,1 176,4 1027,7 1029,7 193,6 836,0 1024,2 192,3 831,9 
19. PTG 470,6 77,7 392,9 509,7 79,6 430,1 475,6 71,2 404,4 
20. RAK 136,1 50,4 85,7 163,3 51,7 111,6 159,8 48,6 111,2 
21. RUM 894,6 27,8 866,8 564,7 28,6 536,1 549,4 31,9 517,5 
22. SR 39,8 14,7 25,1 81,9 18,2 63,7 99,3 19,5 79,8 
23. SLO 26,6 7,6 19,0 26,6 7,7 18,9 26,7 8,4 18,3 
24. SpK 902,7 206,8 695,9 1046,4 186,2 860,2 1101,2 193,9 907,3 
25. ŠPA 736,2 190,6 545,6 1011,2 297,8 713,4 954,9 301,3 653,6 
26. ŠVE               110,7 35,2 75,5 122,5 34,2 88,4 127,8 34,3 93,5 
27. TAL            1242,0 644,6 597,4 1570,8 360,8 1210,0 1502,6 339,7 1162,9 
EÚ 
spolu        
 

9013,1 2420,7 6592,4 9931,0 2422,0 7509,0 9900,4 2375,8 7524,6 

 
Zdroj: Databáza  Eurostatu (ŠÚ EÚ), 2010 (z VZPS, 2000 - 2 Q, 2008 a 2009 – ročné  priemery).   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
164 Podnikatelia celkom - ženy = PsoZ (ženy) + PbezZ (ženy). 
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Tabuľka č. 41 

 
Počet podnikateľov celkom 165 (15 +) v tis. os.  v EÚ a z toho podnikatelia  so zam. (PsoZ)  

a podnikatelia bez zam. (PbezZ ) v %  v rokoch 2000, 2008 a 2009. 
 

Čl. štát 

 
2000 

 

 
2008 

 

 
2009 

 

Spolu 
z toho v % 

Spolu 
z toho v % 

Spolu 
z toho v % 

 
PsoZ 

 
PbezZ PsoZ PbezZ PsoZ PbezZ 

1. BEL 575,0 32,5 67,5 578,6 32,3 67,7 598,8 33,0 67,0 
2. BUL 419,8 16,1 83,9 382,9 32,1 67,9 372,8 30,4 69,6 
3. CYP 62,0 29,2 70,8 69,2 30,6 69,4 67,4 30,1 69,9 
4. ČR 675,6 28,9 71,1 775,0 23,1 76,9 797,8 23,0 77,0 
5. DAN 222,1 51,3 48,7 243,8 45,6 54,4 244,0 43,8 56,2 
6. EST 45,2 38,5 61,5 49,7 42,9 57,1 47,4 46,6 53,4 
7. FIN 304,4 33,6 66,4 311,1 30,8 69,2 321,3 31,1 68,9 
8. FRA 2345,5 42,6 57,4 2570,8 46,4 53,6 2649,5 42,8 57,2 
9. GRE 1325,1 24,7 75,3 1345,8 28,7 71,3 1346,9 28,2 71,8 
10. HOL 812,5 31,4 68,6 1091,9 29,5 70,6 1123,2 28,9 71,1 
11. ÍRS 298,0 33,5 66,5 350,8 34,3 65,7 322,0 33,3 66,7 
12. LIT 236,5 10,3 89,7 152,9 21,4 78,6 146,3 23,9 76,1 
13. LOT 101,3 38,3 61,7 99,3 37,3 62,7 97,8 37,4 62,6 
14. LUX 16,0 68,1 31,9 12,7 38,6 61,4 17,5 34,9 65,1 
15. MAĎ 553,3 34,8 65,2 460,6 43,2 56,8 456,5 44,2 55,8 
16. MLT 17,2 32,6 67,4 21,5 32,6 67,4 21,9 32,0 68,0 
17. NEM 3659,0 49,9 50,1 4142,6 44,3 55,7 4214,8 44,1 55,9 
18. POL 3271,2 17,3 82,7 2970,4 21,6 78,4 2979,1 21,9 78,1 
19. PTG 1181,6 26,3 73,7 1200,5 23,9 76,1 1154,8 23,7 76,3 
20. RAK 397,3 46,4 53,6 466,2 41,9 58,1 457,7 41,7 58,3 
21. RUM 2766,7 4,2 95,8 1946,4 6,4 93,6 1921,5 6,8 93,2 
22. SR 162,0 32,5 67,5 332,1 23,5 76,5 367,6 22,0 78,0 
23. SLO 100,2 32,9 67,1 98,6 32,0 68,0 105,1 31,3 68,7 
24. SpK 3236,8 26,9 73,1 3819,9 21,7 78,3 3840,8 20,9 79,1 
25. ŠPA 2777,5 31,3 68,7 3356,1 34,7 65,3 3024,2 35,5 64,5 
26. ŠVE               437,8 37,2 62,8 466,3 37,1 62,9 471,2 35,9 64,1 
27. TAL            5073,9 52,8 47,2 5556,2 29,1 70,9 5385,6 28,8 71,2 
EÚ 
spolu        
 

31073,5 33,2 66,8 32871,9 30,5 69,5 32553,5 30,1 69,9 

 
Zdroj: Databáza  Eurostatu (ŠÚ EÚ), 2010 (z VZPS, 2000 - 2 Q, 2008 a 2009 – ročné  priemery) 
           + výpočty (Barošová).   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
165 Podnikatelia celkom  = PsoZ (muži + ženy) + PbezZ (muži + ženy). 
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Tabuľka č. 42    

 
Počet podnikateľov celkom 166 - MUŽOV (15 +) v tis. os.  v EÚ a z toho podnik.  so zam. (PsoZ)  

a podnik. bez zam. (PbezZ ) v %  v rokoch 2000, 2008 a 2009. 
 

Čl. štát 

 
2000 

 

 
2008 

 

 
2009 

 

Spolu 
z toho v % 

Spolu 
z toho v % 

Spolu 
z toho v % 

 
PsoZ 

 
PbezZ PsoZ PbezZ PsoZ PbezZ 

1. BEL 408,0 36,0 64,0 408,2 35,6 64,4 598,8 36,4 63,6 
2. BUL 279,0 18,0 82,0 252,6 34,6 65,4 372,8 33,2 66,8 
3. CYP 49,9 32,3 67,7 52,4 36,3 63,7 67,4 35,6 64,4 
4. ČR 491,7 30,5 69,5 569,8 24,3 75,7 797,8 24,6 75,4 
5. DAN 172,6 55,2 44,8 183,7 48,6 51,4 244,0 47,2 52,8 
6. EST 27,5 42,9 57,1 34,5 47,5 52,5 47,4 52,6 47,4 
7. FIN 211,7 36,4 63,6 212,1 34,1 65,9 321,3 35,3 64,7 
8. FRA 1725,8 45,5 54,5 1792,0 49,1 50,9 2649,5 46,2 53,8 
9. GRE 994,4 27,0 73,0 966,5 31,9 68,1 1346,9 31,4 68,6 
10. HOL 549,7 35,8 64,2 728,0 34,6 65,4 1123,2 33,6 66,4 
11. ÍRS 249,2 32,6 67,4 289,1 34,1 66,0 322,0 32,4 67,6 
12. LIT 141,5 11,7 88,3 101,5 24,7 75,3 146,3 27,5 72,5 
13. LOT 61,6 45,1 54,9 64,9 41,9 58,1 97,8 45,0 55,0 
14. LUX 11,7 70,1 29,9 7,6 48,7 51,3 17,5 39,7 60,3 
15. MAĎ 390,2 36,2 63,8 316,5 46,2 53,8 456,5 47,5 52,5 
16. MLT 14,8 32,4 67,6 18,1 34,8 65,2 21,9 34,3 65,7 
17. NEM 2639,5 53,7 46,3 2857,5 48,9 51,1 4214,8 48,6 51,4 
18. POL 2067,1 18,8 81,2 1940,7 23,1 76,9 2979,1 23,6 76,4 
19. PTG 711,0 32,8 67,2 690,8 30,1 69,9 1154,8 29,7 70,3 
20. RAK 261,2 51,3 48,7 302,9 47,5 52,5 457,7 47,8 52,2 
21. RUM 1872,1 4,8 95,2 1381,7 7,0 93,0 1921,5 7,3 92,7 
22. SR 122,2 31,1 68,9 250,2 23,9 76,1 367,6 22,9 77,1 
23. SLO 73,6 34,5 65,5 72,0 33,2 66,8 105,1 31,3 68,8 
24. SpK 2334,1 28,5 71,5 2773,5 23,1 76,9 3840,8 22,3 77,7 
25. ŠPA 2041,3 33,2 66,8 2344,9 37,0 63,0 3024,2 37,3 62,7 
26. ŠVE               327,1 39,0 61,0 343,8 40,3 59,6 471,2 39,3 60,7 
27. TAL            3831,9 53,1 46,9 3985,4 31,5 68,5 5385,6 31,1 68,9 
EÚ 
spolu        
 

22060,4 35,8 64,2 22940,9 33,1 66,9 32553,5 32,7 67,3 

 
Zdroj: Databáza  Eurostatu (ŠÚ EÚ), 2010 (z VZPS, 2000 - 2 Q, 2008 a 2009 – ročné priemery) 
           + výpočty (Barošová).   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
166 Podnikatelia celkom  - muži = PsoZ (muži) + PbezZ (muži). 
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Tabuľka č. 43    

 
Počet podnikateľov celkom 167 - ŽIEN (15 +) v tis. os.  v EÚ a z toho podnikatelia  so zam. 

(PsoZ) a podnikatelia bez zam. (PbezZ ) v %  v rokoch 2000, 2008 a 2009. 
 

Čl. štát 

 
2000 

 

 
2008 

 

 
2009 

 

Spolu 
z toho v % 

Spolu 
z toho v % 

Spolu 
z toho v % 

 
PsoZ 

 
PbezZ PsoZ PbezZ PsoZ PbezZ 

1. BEL 167,0 23,8 76,2 170,4 24,4 75,6 180,9 25,2 74,8 
2. BUL 140,8 12,2 87,8 130,3 27,3 72,7 126,1 25,0 75,0 
3. CYP 12,1 16,5 83,5 16,8 13,1 86,9 18,2 15,4 84,6 
4. ČR 183,9 24,5 75,5 205,2 19,7 80,3 219,8 18,9 81,1 
5. DAN 49,5 37,8 62,2 60,1 36,6 63,4 62,6 33,9 66,1 
6. EST 17,7 31,6 68,4 15,2 32,2 67,8 15,3 34,0 66,0 
7. FIN 92,7 27,3 72,7 99,0 23,7 76,3 103,8 22,4 77,6 
8. FRA 619,7 34,7 65,3 778,8 40,3 59,7 768,8 34,6 65,4 
9. GRE 330,7 17,7 82,3 379,3 20,3 79,7 380,7 20,0 80,0 
10. HOL 262,8 22,2 77,8 363,9 19,2 80,8 384,1 19,7 80,3 
11. ÍRS 48,8 37,9 62,1 61,7 35,2 64,7 57,8 37,7 62,3 
12. LIT 95,0 8,2 91,8 51,4 14,8 85,2 54,8 17,7 82,3 
13. LOT 39,7 27,7 72,3 34,4 28,5 71,5 36,5 24,7 75,3 
14. LUX 4,3 62,8 37,2 5,1 23,5 76,5 5,4 24,1 75,9 
15. MAĎ 163,1 31,6 68,4 144,1 36,8 63,2 148,9 37,3 62,7 
16. MLT 2,4 33,3 66,7 3,4 20,6 79,4 3,8 21,1 78,9 
17. NEM 1019,5 40,3 59,7 1285,1 34,1 65,9 1311,4 34,2 65,8 
18. POL 1204,1 14,6 85,4 1029,7 18,8 81,2 1024,2 18,8 81,2 
19. PTG 470,6 16,5 83,5 509,7 15,6 84,4 475,6 15,0 85,0 
20. RAK 136,1 37,0 63,0 163,3 31,7 68,3 159,8 30,4 69,6 
21. RUM 894,6 3,1 96,9 564,7 5,1 94,9 549,4 5,8 94,2 
22. SR 39,8 36,9 63,1 81,9 22,2 77,8 99,3 19,6 80,4 
23. SLO 26,6 28,6 71,4 26,6 28,9 71,1 26,7 31,5 68,5 
24. SpK 902,7 22,9 77,1 1046,4 17,8 82,2 1101,2 17,6 82,4 
25. ŠPA 736,2 25,9 74,1 1011,2 29,5 70,5 954,9 31,6 68,4 
26. ŠVE               110,7 31,8 68,2 122,5 27,9 72,2 127,8 26,8 73,2 
27. TAL            1242,0 51,9 48,1 1570,8 23,0 77,0 1502,6 22,6 77,4 
EÚ 
spolu        
 

9013,1 26,9 73,1 9931,0 24,4 75,6 9900,4 24,0 76,0 

 
Zdroj: Vypočítané  (Barošová) z údajov z databázy  Eurostatu (ŠÚEÚ), 2010 (z VZPS, 2000 - 2 Q,  
           2008 a 2009  – ročné priemery).  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
167 Podnikatelia celkom – ženy = PsoZ ( ženy) + PbezZ ( ženy). 
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Tabuľka č. 44   

 
Podiel podnikateľov bez zamestnancov (PbezZ, 15 +)  na celkovom počte  podnikateľov (15+) 

v EÚ  v %  v roku 2000 a 2008 a zmena tohto podielu (v p. b.) v r. 2008 oproti r. 2000   
- podľa pohlavia 

 

 
Čl. štát 

 

 
Podnikatelia celkom  

(muži + ženy) 
 

Podnikatelia celkom  
MUŽI 

 
Podnikatelia celkom 

Ženy 
 

 
% PbezZ  

 
 

Zmena v p. b.  
(2008 - 2000) 

 

% PbezZ 
Zmena v p. b. 
(2008 - 2000) 

% PbezZ 
Zmena v p. b. 
(2008 - 2000)  

2000 
 

2008 2000 2008 2000 2008 

1. BEL 67,5 67,7 0,2 64,0 64,4 0,4 76,2 75,6 -0,6 
2. BUL 83,9 67,9 -16,0 82,0 65,4 -16,6 87,8 72,7 -15,1 
3. CYP 70,8 69,4 -1,4 67,7 63,7 -4,0 83,5 86,9 3,4 
4. ČR 71,1 76,9 5,8 69,5 75,7 6,2 75,5 80,3 4,8 
5. DAN 48,7 54,4 5,7 44,8 51,4 6,6 62,2 63,4 1,2 
6. EST 61,5 57,1 -4,4 57,1 52,5 -4,6 68,4 67,8 -0,6 
7. FIN 66,4 69,2 2,8 63,6 65,9 2,3 72,7 76,3 3,6 
8. FRA 57,4 53,6 -3,8 54,5 50,9 -3,6 65,3 59,7 -5,6 
9. GRE 75,3 71,3 -4,0 73,0 68,1 -4,9 82,3 79,7 -2,6 
10. HOL 68,6 70,6 2,0 64,2 65,4 1,2 77,8 80,8 3,0 
11. ÍRS 66,5 65,7 -0,8 67,4 66,0 -1,4 62,1 64,7 2,6 
12. LIT 89,7 78,6 -11,1 88,3 75,3 -13,0 91,8 85,2 -6,6 
13. LOT 61,7 62,7 1,0 54,9 58,1 3,2 72,3 71,5 -0,8 
14. LUX 31,9 61,4 29,5 29,9 51,3 21,4 37,2 76,5 39,3 
15. MAĎ 65,2 56,8 -8,4 63,8 53,8 -10,0 68,4 63,2 -5,2 
16. MLT 67,4 67,4 0,0 67,6 65,2 -2,4 66,7 79,4 12,7 
17. NEM 50,1 55,7 5,6 46,3 51,1 4,8 59,7 65,9 6,2 
18. POL 82,7 78,4 -4,3 81,2 76,9 -4,3 85,4 81,2 -4,2 
19. PTG 73,7 76,1 2,4 67,2 69,9 2,7 83,5 84,4 0,9 
20. RAK 53,6 58,1 4,5 48,7 52,5 3,8 63,0 68,3 5,3 
21. RUM 95,8 93,6 -2,2 95,2 93,0 -2,2 96,9 94,9 -2,0 
22. SR 67,5 76,5 9,0 68,9 76,1 7,2 63,1 77,8 14,7 
23. SLO 67,1 68,0 0,9 65,5 66,8 1,3 71,4 71,1 -0,3 
24. SpK 73,1 78,3 5,2 71,5 76,9 5,4 77,1 82,2 5,1 
25. ŠPA 68,7 65,3 -3,4 66,8 63,0 -3,8 74,1 70,5 -3,6 
26. ŠVE               62,8 62,9 0,1 61,0 59,6 -1,4 68,2 72,2 4,0 
27. TAL            47,2 70,9 23,7 46,9 68,5 21,6 48,1 77,0 28,9 
 
EÚ 
spolu        
 

66,8 69,5 2,7 64,2 66,9 2,7 73,1 75,6 2,5 

 
Zdroj:  Vypočítané (Barošová)  z údajov z databázy Eurostatu (ŠÚ EÚ), 2010 (z VZPS, 2000 - 2 Q,  
             2008 – ročné  priemery). 
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Tabuľka č. 45  
  

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo (15+)  v tisíc osobách  
v členských štátoch EÚ v rokoch 200, 2008 a 2009 –  podľa pohlavia 

 

 
Čl. štát 

 

 
2000 

 

 
2008 

 

 
2009 

 

Spolu 
Z toho 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

 
Muži 

 
Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

1. BEL 4410,5 2511,1 1899,4 4779,3 2630,9 2148,4 4800,3 2633,3 2167,0 
2. BUL 3428,4 1836,0 1592,5 3560,4 1896,8 1663,6 3491,6 1862,4 1629,2 
3. CYP 309,1 177,3 131,7 397,4 219,2 178,2 402,6 221,6 180,9 
4. ČR 5124,1 2830,2 2293,9 5232,3 2965,8 2266,5 5286,5 2999,1 2287,4 
5. DAN 2843,5 1511,6 1331,8 2951,8 1564,5 1387,4 2952,6 1560,5 1392,1 
6. EST 653,9 335,7 318,3 694,9 351,2 343,7 690,9 346,6 344,2 
7. FIN 2664,1 1388,1 1276,0 2703,0 1399,7 1303,4 2678,2 1377,3 1300,9 
8. FRA 25754,6 13913,5 11841,1 27982,2 14687,1 13295,1 28277,2 14800,8 13476,4 
9. GRE 4617,2 2784,9 1832,4 4937,3 2923,2 2014,0 4979,8 2917,8 2062,0 
10. HOL 8079,7 4591,9 3487,9 8835,7 4797,5 4038,2 8899,8 4810,4 4089,4 
11. ÍRS 1746,9 1037,8 709,1 2235,9 1270,9 965,0 2171,9 1216,8 955,1 
12. LIT 1688,3 852,4 835,9 1614,3 818,1 796,1 1640,9 819,8 821,1 
13. LOT 1097,6 570,4 527,3 1215,1 621,6 593,4 1186,3 599,4 586,9 
14. LUX 185,2 111,7 73,6 213,1 120,7 92,4 228,9 129,8 99,1 
15. MAĎ 4074,0 2253,7 1820,3 4208,6 2285,1 1923,5 4202,5 2278,5 1924,1 
16. MLT 152,8 106,3 46,5 170,6 113,4 57,2 174,2 115,4 58,7 
17. NEM 39447,3 22112,5 17334,8 42020,9 22759,2 19261,7 42023,8 22693,2 19330,5 
18. POL 17347,6 9337,2 8010,4 17010,6 9316,7 7693,8 17279,2 9455,2 7824,0 
19. PTG 5201,3 2839,1 2362,2 5624,9 2991,4 2633,4 5582,7 2948,9 2633,9 
20. RAK 3864,7 2164,4 1700,3 4252,2 2303,8 1948,3 4282,0 2299,7 1982,3 
21. RUM 11713,6 6215,6 5498,0 9944,7 5526,7 4418,0 9924,1 5524,2 4399,9 
22. SR 2574,1 1396,9 1177,2 2689,4 1488,1 1201,3 2689,8 1496,8 1193,0 
23. SLO 960,0 516,1 443,9 1041,6 565,5 476,1 1041,7 563,9 477,8 
24. SpK 28869,5 15775,6 13093,9 31116,4 16869,4 14247,1 31285,8 16891,9 14393,9 
25. ŠPA 17909,0 10797,9 7111,0 22848,2 13031,7 9816,5 23037,5 12938,5 10099,0 
26. ŠVE 4363,9 2284,1 2079,8 4898,4 2574,7 2323,7 4909,3 2582,7 2326,6 
27. TAL 23475,3 14422,7 9052,6 25096,6 14884,0 10212,7 24969,9 14789,6 10180,3 
 

EÚ spolu 
 

28869,5 15775,6 13093,9 238275,7 130976,8 107298,9 239089,8 130874,1 108215,7 

 
Zdroj: Databáza Eurostatu (ŠÚ EÚ), 2010 (z VZPS, 2000 - 2 Q;  2008, 2009-ročné priemery).   
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Tabuľka č. 46 
  

Obyvateľstvo (15+) v tisíc osobách  
v členských štátoch EÚ v rokoch 2000, 2008 a 2009 –  podľa pohlavia 

 

 
Čl. štát 

 

 
2000 

 

 
2008 

 

 
2009 

 

Spolu 
Z toho 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

 
Muži 

 
Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

1. BEL 8434,3 4082,7 4351,6 8903,6 4323,8 4579,8 8977,1 4361,5 4615,6 
2. BUL 6832,2 3266,4 3565,8 6616,8 3173,9 3442,9 6585,0 3156,5 3428,5 
3. CYP 512,8 244,6 268,2 618,9 299,8 319,1 625,5 305,0 320,6 
4. ČR 8531,1 4081,2 4449,9 8943,8 4348,4 4595,3 9009,4 4391,2 4618,2 
5. DAN 4338,8 2127,1 2211,7 4473,7 2198,5 2275,2 4511,6 2218,8 2292,8 
6. EST 1124,5 505,9 618,7 1137,5 511,0 626,5 1135,2 510,0 625,2 
7. FIN 4214,3 2026,0 2188,4 4396,8 2125,7 2271,1 4427,8 2143,7 2284,0 
8. FRA 46235,3 22107,7 24127,6 49451,9 23602,0 25849,9 49684,4 23721,3 25963,0 
9. GRE 8830,9 4292,6 4538,3 9234,1 4504,7 4729,3 9267,4 4520,7 4746,7 
10. HOL 12717,3 6275,2 6442,1 13276,0 6536,5 6739,5 13332,3 6564,2 6768,1 
11. ÍRS 2961,5 1457,8 1503,7 3525,5 1746,6 1778,9 3528,2 1739,6 1788,6 
12. LIT 2801,9 1281,2 1520,7 2849,4 1301,9 1547,5 2844,9 1300,3 1544,7 
13. LOT 1953,6 877,9 1075,7 1958,6 887,2 1071,4 1951,0 884,4 1066,6 
14. LUX 346,8 169,0 177,8 380,5 188,2 192,4 393,6 194,9 198,7 
15. MAĎ 8221,1 3853,0 4368,0 8401,9 3916,3 4485,6 8389,4 3914,2 4475,2 
16. MLT 307,6 151,0 156,6 345,3 170,7 174,6 349,8 173,5 176,3 
17. NEM 68652,8 33173,4 35479,3 70357,0 34260,1 36096,9 70210,2 34219,9 35990,3 
18. POL 30535,3 14551,1 15984,2 31372,5 14865,6 16506,8 31460,4 14908,8 16551,6 
19. PTG 8555,3 4075,1 4480,1 8998,1 4308,3 4689,8 9023,3 4320,8 4702,5 
20. RAK 6582,2 3141,4 3440,8 6951,6 3351,6 3600,0 6986,2 3370,6 3615,6 
21. RUM 18178,7 8735,5 9443,2 18244,2 8805,1 9439,0 18229,5 8794,2 9435,2 
22. SR 4307,6 2056,5 2251,1 4535,0 2179,5 2355,5 4568,9 2197,3 2371,6 
23. SLO 1672,1 808,8 863,3 1751,0 861,6 889,3 1752,6 861,5 891,1 
24. SpK 46628,1 22465,7 24162,4 49556,6 24118,8 25437,7 49946,6 24347,3 25599,4 
25. ŠPA 33937,2 16466,4 17470,8 38666,1 18986,0 19680,1 38874,1 19076,2 19797,9 
26. ŠVE 7224,4 3540,7 3683,6 6873,6 3472,9 3400,7 6950,9 3512,4 3438,5 
27. TAL 48759,5 23391,3 25368,2 50956,1 24543,2 26412,9 51314,6 24710,4 26604,2 
 

EÚ spolu 
 

393397,1 189205,5 204191,6 412775,8 199588,2 213187,7 414329,5 200418,9 213910,6 

 
Zdroj: Databáza Eurostatu (ŠÚ EÚ), 2010 (z VZPS, 2000 - 2 Q;  2008, 2009-ročné priemery).   
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Tabuľka č. 47  
  

Pracujúci (celková zamestnanosť, 15+)  v tisíc osobách 
 v členských štátoch EÚ v rokoch 2000, 2008 a 2009 –  podľa pohlavia 

 

 
Čl. štát 

 

 
2000 

 

 
2008 

 

 
2009 

 

Spolu 
Z toho 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

 
Muži 

 
Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

1. BEL 4120,0 2377,9 1742,2 4445,9 2460,7 1985,2 4420,7 2429,3 1991,4 
2. BUL 2872,4 1531,8 1340,6 3360,7 1792,9 1567,8 3253,6 1732,3 1521,3 
3. CYP 293,7 171,7 122,1 382,9 212,2 170,6 381,3 210,2 171,0 
4. ČR 4675,1 2622,7 2052,4 5002,5 2863,2 2139,3 4934,3 2823,7 2110,5 
5. DAN 2716,2 1450,6 1265,6 2849,2 1518,9 1330,2 2776,0 1458,6 1317,5 
6. EST 568,4 286,6 281,8 656,5 330,9 325,6 595,8 288,1 307,7 
7. FIN 2367,4 1244,4 1123,0 2530,9 1314,7 1216,2 2457,3 1254,9 1202,4 
8. FRA 23123,2 12726,0 10397,2 25911,8 13669,4 12242,4 25704,4 13488,3 12216,1 
9. GRE 4097,9 2577,7 1520,2 4559,4 2775,3 1784,1 4508,7 2717,8 1790,9 
10. HOL 7859,5 4492,4 3367,2 8592,7 4675,9 3916,8 8596,1 4648,3 3947,7 
11. ÍRS 1671,4 992,6 678,8 2101,2 1180,7 920,5 1917,0 1037,5 879,4 
12. LIT 1419,4 697,2 722,2 1520,0 768,7 751,4 1415,9 680,0 735,9 
13. LOT 941,6 484,9 456,8 1124,5 572,2 552,4 983,1 477,7 505,4 
14. LUX 180,9 109,6 71,2 202,4 115,5 86,9 217,2 124,1 93,1 
15. MAĎ 3806,6 2091,6 1715,0 3879,4 2110,8 1768,6 3781,8 2044,9 1737,0 
16. MLT 143,2 99,7 43,5 160,3 107,0 53,3 162,1 107,8 54,3 
17. NEM 36324,1 20423,1 15901,0 38879,7 21069,5 17810,2 38796,7 20858,7 17938,1 
18. POL 14517,6 7975,0 6542,6 15799,8 8717,6 7082,2 15868,0 8721,6 7146,5 
19. PTG 5002,6 2752,4 2250,2 5197,8 2797,1 2400,7 5054,1 2687,6 2366,5 
20. RAK 3683,6 2061,3 1622,2 4089,9 2222,0 1867,8 4077,5 2185,5 1892,1 
21. RUM 10897,6 5750,0 5147,5 9369,1 5157,4 4211,7 9243,5 5100,5 4143,0 
22. SR 2083,4 1125,4 958,1 2433,7 1363,7 1070,0 2366,3 1326,4 1039,9 
23. SLO 893,6 481,1 412,5 996,1 542,9 453,2 980,7 530,6 450,0 
24. SpK 27263,9 14806,4 12457,5 29363,9 15837,6 13526,3 28922,7 15448,2 13474,5 
25. ŠPA 15440,2 9774,5 5665,7 20257,6 11720,7 8536,9 18888,0 10646,4 8241,6 
26. ŠVE 4125,4 2149,5 1975,9 4593,0 2421,8 2171,1 4499,3 2359,1 2140,2 
27. TAL 20930,1 13222,6 7707,5 23404,7 14063,6 9341,1 23025,0 13789,2 9235,8 
 

EÚ spolu 
 

202019,2 114478,7 87540,4 221665,6 122383,0 99282,6 217826,9 119177,3 98649,6 

 
Zdroj: Databáza Eurostatu (ŠÚ EÚ), 2010 (z VZPS, 2000 - 2 Q;  2008, 2009-ročné priemery).   
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Tabuľka č. 48    

 
Miera podnikania/samozamestnania (z EAO, 15+) 168 podnikateľov celkom 169 (15 +)  v % 

v členských štátoch EÚ v rokoch 2000, 2008  a 2009 - podľa pohlavia 
 

 
Čl. štát 

 

 
2000 

 
2008 2009 

 
Spolu 

 
Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 

1. BEL 13,0 16,2 8,8 12,1 15,5 7,9 12,5 15,9 8,3 
2. BUL 12,2 15,2 8,8 10,8 13,3 7,8 10,7 13,2 7,7 
3. CYP 20,1 28,1 9,2 17,4 23,9 9,4 16,7 22,2 10,1 
4. ČR 13,2 17,4 8,0 14,8 19,2 9,1 15,1 19,3 9,6 
5. DAN 7,8 11,4 3,7 8,3 11,7 4,3 8,3 11,6 4,5 
6. EST 6,9 8,2 5,6 7,2 9,8 4,4 6,9 9,3 4,4 
7. FIN 11,4 15,3 7,3 11,5 15,2 7,6 12,0 15,8 8,0 
8. FRA 9,1 12,4 5,2 9,2 12,2 5,9 9,4 12,7 5,7 
9. GRE 28,7 35,7 18,0 27,3 33,1 18,8 27,0 33,1 18,5 
10. HOL 10,1 12,0 7,5 12,4 15,2 9,0 12,6 15,4 9,4 
11. ÍRS 17,1 24,0 6,9 15,7 22,7 6,4 14,8 21,7 6,1 
12. LIT 14,0 16,6 11,4 9,5 12,4 6,5 8,9 11,2 6,7 
13. LOT 9,2 10,8 7,5 8,2 10,4 5,8 8,2 10,2 6,2 
14. LUX 8,6 10,5 5,8 6,0 6,3 5,5 7,6 9,3 5,4 
15. MAĎ 13,6 17,3 9,0 10,9 13,9 7,5 10,9 13,5 7,7 
16. MLT 11,3 13,9 5,2 12,6 16,0 5,9 12,6 15,7 6,5 
17. NEM 9,3 11,9 5,9 9,9 12,6 6,7 10,0 12,8 6,8 
18. POL 18,9 22,1 15,0 17,5 20,8 13,4 17,2 20,7 13,1 
19. PTG 22,7 25,0 19,9 21,3 23,1 19,4 20,7 23,0 18,1 
20. RAK 10,3 12,1 8,0 11,0 13,1 8,4 10,7 13,0 8,1 
21. RUM 23,6 30,1 16,3 19,6 25,0 12,8 19,4 24,8 12,5 
22. SR 6,3 8,7 3,4 12,3 16,8 6,8 13,7 17,9 8,3 
23. SLO 10,4 14,3 6,0 9,5 12,7 5,6 10,1 13,9 5,6 
24. SpK 11,2 14,8 6,9 12,3 16,4 7,3 12,3 16,2 7,7 
25. ŠPA 15,5 18,9 10,4 14,7 18,0 10,3 13,1 16,0 9,5 
26. ŠVE               10,0 14,3 5,3 9,5 13,4 5,3 9,6 13,3 5,5 
27. TAL            21,6 26,6 13,7 22,1 26,8 15,4 21,6 26,3 14,8 
 
EÚ spolu        
 

14,0 17,7 9,2 13,8 17,5 9,3 13,6 17,3 9,1 

 
Zdroj: Vypočítané (Barošová) z údajov z databázy  Eurostatu (ŠÚ EÚ), 2010  (z VZPS, 2000 - 2 Q,  
            2008 a 2009  – ročné priemery).   
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
168  Miera podnikania/samozam. podnik. celkom z EAO 15+  =  (podnikatelia celkom 15+ / EAO 15+)  x 100. 
169 Podnikatelia celkom =  PsoZ + PbezZ. 
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Tabuľka č. 49 

 
Miera podnikania/samozamestnania (z EAO, 15 +) 170 podnikateľov so zamestnancami (15 +) v % 

v členských štátoch EÚ v rokoch 2000, 2008  a 2009 - podľa pohlavia 
 

 
Čl. štát 

 

 
2000 

 
2008 2009 

 
Spolu 

 
Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 

1. BEL 4,2 5,8 2,1 3,9 5,5 1,9 4,1 5,8 2,1 
2. BUL 2,0 2,7 1,1 3,5 4,6 2,1 3,2 4,4 1,9 
3. CYP 5,9 9,1 1,5 5,3 8,7 1,2 5,0 7,9 1,5 
4. ČR 3,8 5,3 2,0 3,4 4,7 1,8 3,5 4,7 1,8 
5. DAN 4,0 6,3 1,4 3,8 5,7 1,6 3,6 5,5 1,5 
6. EST 2,7 3,5 1,8 3,1 4,7 1,4 3,2 4,9 1,5 
7. FIN 3,8 5,5 2,0 3,5 5,2 1,8 3,7 5,6 1,8 
8. FRA 3,9 5,6 1,8 4,3 6,0 2,4 4,0 5,9 2,0 
9. GRE 7,1 9,6 3,2 7,8 10,6 3,8 7,6 10,4 3,7 
10. HOL 3,2 4,3 1,7 3,6 5,2 1,7 3,6 5,2 1,8 
11. ÍRS 5,7 7,8 2,6 5,4 7,8 2,2 4,9 7,0 2,3 
12. LIT 1,4 1,9 0,9 2,0 3,1 1,0 2,1 3,1 1,2 
13. LOT 3,5 4,9 2,1 3,0 4,4 1,7 3,1 4,6 1,5 
14. LUX 5,9 7,3 3,7 2,3 3,1 1,3 2,7 3,7 1,3 
15. MAĎ 4,7 6,3 2,8 4,7 6,4 2,8 4,8 6,4 2,9 
16. MLT 3,7 4,5 1,7 4,1 5,6 1,2 4,0 5,4 1,4 
17. NEM 4,6 6,4 2,4 4,4 6,1 2,3 4,4 6,2 2,3 
18. POL 3,3 4,2 2,2 3,8 4,8 2,5 3,8 4,9 2,5 
19. PTG 6,0 8,2 3,3 5,1 6,9 3,0 4,9 6,9 2,7 
20. RAK 4,8 6,2 3,0 4,6 6,2 2,7 4,5 6,2 2,5 
21. RUM 1,0 1,4 0,5 1,3 1,7 0,6 1,3 1,8 0,7 
22. SR 2,0 2,7 1,2 2,9 4,0 1,5 3,0 4,1 1,6 
23. SLO 3,4 4,9 1,7 3,0 4,2 1,6 3,2 4,3 1,8 
24. SpK 3,0 4,2 1,6 2,7 3,8 1,3 2,6 3,6 1,3 
25. ŠPA 4,9 6,3 2,7 5,1 6,7 3,0 4,7 6,0 3,0 
26. ŠVE               3,7 5,6 1,7 3,5 5,4 1,5 3,4 5,2 1,5 
27. TAL            11,4 14,1 7,1 6,4 8,4 3,5 6,2 8,2 3,3 
 
EÚ spolu        
 

4,6 6,3 2,5 4,2 5,8 2,3 4,1 5,7 2,2 

 
Zdroj: Vypočítané (Barošová) z údajov z databázy  Eurostatu (ŠÚ EÚ), 2010  (z VZPS, 2000 - 2 Q,  
           2008 a 2009 – ročné priemery).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
170  Miera podnikania/samozamestnania PsoZ z EAO 15+   =  (PsoZ 15+ / EAO 15+)  x 100. 
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Tabuľka č. 50    

 
Miera podnikania/samozamestnania (z EAO, 15+) 171 podnikateľov bez zamestnancov  (15 +) v % 

v členských štátoch EÚ v rokoch 2000, 2008  a 2009 - podľa pohlavia 
 

 
Čl. štát 

 

 
2000 

 
2008 2009 

 
Spolu 

 
Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 

1. BEL 8,8 10,4 6,7 8,2 10,0 6,0 8,4 10,1 6,2 
2. BUL 10,3 12,5 7,8 7,3 8,7 5,7 7,4 8,8 5,8 
3. CYP 14,2 19,1 7,7 12,1 15,2 8,2 11,7 14,3 8,5 
4. ČR 9,4 12,1 6,1 11,4 14,5 7,3 11,6 14,5 7,8 
5. DAN 3,8 5,1 2,3 4,5 6,0 2,7 4,6 6,1 3,0 
6. EST 4,3 4,7 3,8 4,1 5,2 3,0 3,7 4,4 2,9 
7. FIN 7,6 9,7 5,3 8,0 10,0 5,8 8,3 10,2 6,2 
8. FRA 5,2 6,8 3,4 4,9 6,2 3,5 5,4 6,8 3,7 
9. GRE 21,6 26,1 14,9 19,4 22,5 15,0 19,4 22,7 14,8 
10. HOL 6,9 7,7 5,9 8,7 9,9 7,3 9,0 10,2 7,5 
11. ÍRS 11,3 16,2 4,3 10,3 15,0 4,1 9,9 14,7 3,8 
12. LIT 12,6 14,7 10,4 7,4 9,3 5,5 6,8 8,1 5,5 
13. LOT 5,7 5,9 5,4 5,1 6,1 4,1 5,2 5,6 4,7 
14. LUX 2,8 3,1 2,2 3,7 3,2 4,2 5,0 5,6 4,1 
15. MAĎ 8,8 11,0 6,1 6,2 7,5 4,7 6,1 7,1 4,9 
16. MLT 7,6 9,4 3,4 8,5 10,4 4,7 8,6 10,3 5,1 
17. NEM 4,6 5,5 3,5 5,5 6,4 4,4 5,6 6,6 4,5 
18. POL 15,6 18,0 12,8 13,7 16,0 10,9 13,5 15,8 10,6 
19. PTG 16,7 16,8 16,6 16,2 16,2 16,3 15,8 16,2 15,4 
20. RAK 5,5 5,9 5,0 6,4 6,9 5,7 6,2 6,8 5,6 
21. RUM 22,6 28,7 15,8 18,3 23,3 12,1 18,0 23,0 11,8 
22. SR 4,2 6,0 2,1 9,5 12,8 5,3 10,7 13,8 6,7 
23. SLO 7,0 9,3 4,3 6,4 8,5 4,0 6,9 9,6 3,8 
24. SpK 8,2 10,6 5,3 9,6 12,6 6,0 9,7 12,6 6,3 
25. ŠPA 10,7 12,6 7,7 9,6 11,3 7,3 8,5 10,0 6,5 
26. ŠVE               6,3 8,7 3,6 6,0 8,0 3,8 6,2 8,1 4,0 
27. TAL            10,2 12,5 6,6 15,7 18,4 11,8 15,4 18,1 11,4 
 
EÚ spolu        
 

9,3 11,4 6,7 9,6 11,7 7,0 9,5 11,6 7,0 

 
Zdroj: Vypočítané (Barošová) z údajov z databázy  Eurostatu (ŠÚ EÚ), 2010  (z VZPS, 2000 - 2 Q,  
           2008 a 2009  – ročné priemery).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
171  Miera podnikania/samozamestnania  PbezZ z EAO 15+   =  (PbezZ 15+ / EAO 15+)  x 100. 
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Tabuľka č. 51    

 
Podiel  podnikateľov celkom 172 (15 +) z pracujúcich (15+)  v % 

v členských štátoch EÚ v rokoch 2000, 2008  a 2009  - podľa pohlavia 
 

 
Čl. štát 

 

 
2000 

 
2008 2009 

 
Spolu 

 
Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 

1. BEL 14,0 17,2 9,6 13,0 16,6 8,6 13,5 17,2 9,1 
2. BUL 14,6 18,2 10,5 11,4 14,1 8,3 11,5 14,2 8,3 
3. CYP 21,1 29,1 9,9 18,1 24,7 9,8 17,7 23,4 10,6 
4. ČR 14,5 18,7 9,0 15,5 19,9 9,6 16,2 20,5 10,4 
5. DAN 8,2 11,9 3,9 8,6 12,1 4,5 8,8 12,4 4,8 
6. EST 8,0 9,6 6,3 7,6 10,4 4,7 8,0 11,1 5,0 
7. FIN 12,9 17,0 8,3 12,3 16,1 8,1 13,1 17,3 8,6 
8. FRA 10,1 13,6 6,0 9,9 13,1 6,4 10,3 13,9 6,3 
9. GRE 32,3 38,6 21,8 29,5 34,8 21,3 29,9 35,6 21,3 
10. HOL 10,3 12,2 7,8 12,7 15,6 9,3 13,1 15,9 9,7 
11. ÍRS 17,8 25,1 7,2 16,7 24,5 6,7 16,8 25,5 6,6 
12. LIT 16,7 20,3 13,2 10,1 13,2 6,8 10,3 13,5 7,4 
13. LOT 10,8 12,7 8,7 8,8 11,3 6,2 9,9 12,8 7,2 
14. LUX 8,8 10,7 6,0 6,3 6,6 5,9 8,1 9,8 5,8 
15. MAĎ 14,5 18,7 9,5 11,9 15,0 8,1 12,1 15,0 8,6 
16. MLT 12,0 14,8 5,5 13,4 16,9 6,4 13,5 16,8 7,0 
17. NEM 10,1 12,9 6,4 10,7 13,6 7,2 10,9 13,9 7,3 
18. POL 22,5 25,9 18,4 18,8 22,3 14,5 18,8 22,4 14,3 
19. PTG 23,6 25,8 20,9 23,1 24,7 21,2 22,8 25,3 20,1 
20. RAK 10,8 12,7 8,4 11,4 13,6 8,7 11,2 13,6 8,4 
21. RUM 25,4 32,6 17,4 20,8 26,8 13,4 20,8 26,9 13,3 
22. SR 7,8 10,9 4,2 13,6 18,3 7,7 15,5 20,2 9,5 
23. SLO 11,2 15,3 6,4 9,9 13,3 5,9 10,7 14,8 5,9 
24. SpK 11,9 15,8 7,2 13,0 17,5 7,7 13,3 17,7 8,2 
25. ŠPA 18,0 20,9 13,0 16,6 20,0 11,8 16,0 19,4 11,6 
26. ŠVE               10,6 15,2 5,6 10,2 14,2 5,6 10,5 14,6 6,0 
27. TAL            24,2 29,0 16,1 23,7 28,3 16,8 23,4 28,2 16,3 
 
EÚ spolu        
 

15,4 19,3 10,3 14,8 18,7 10,0 14,9 19,0 10,0 

 
Zdroj: Vypočítané (Barošová) z údajov z databázy  Eurostatu (ŠÚ EÚ), 2010   (z VZPS, 2000 - 2 Q,  
            2008 a 2009  – ročné priemery).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
172 Podnikatelia celkom =  PsoZ + PbezZ.  
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Tabuľka č. 52    

 
Podiel podnikateľov so zamestnancami (15 +) z pracujúcich (15+) v % 
 v členských štátoch EÚ v rokoch 2000, 2008  a 2009 - podľa pohlavia 

 

 
Čl. štát 

 

 
2000 

 
2008 2009 

 
Spolu 

 
Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 

1. BEL 4,5 6,2 2,3 4,2 5,9 2,1 4,5 6,3 2,3 
2. BUL 2,3 3,3 1,3 3,7 4,9 2,3 3,5 4,7 2,1 
3. CYP 6,2 9,4 1,6 5,5 9,0 1,3 5,3 8,3 1,6 
4. ČR 4,2 5,7 2,2 3,6 4,8 1,9 3,7 5,0 2,0 
5. DAN 4,2 6,6 1,5 3,9 5,9 1,7 3,8 5,9 1,6 
6. EST 3,1 4,1 2,0 3,2 5,0 1,5 3,7 5,9 1,7 
7. FIN 4,3 6,2 2,3 3,8 5,5 1,9 4,1 6,1 1,9 
8. FRA 4,3 6,2 2,1 4,6 6,4 2,6 4,4 6,4 2,2 
9. GRE 8,0 10,4 3,8 8,5 11,1 4,3 8,4 11,2 4,3 
10. HOL 3,2 4,4 1,7 3,7 5,4 1,8 3,8 5,3 1,9 
11. ÍRS 6,0 8,2 2,7 5,7 8,3 2,4 5,6 8,2 2,5 
12. LIT 1,7 2,4 1,1 2,2 3,3 1,0 2,5 3,7 1,3 
13. LOT 4,1 5,7 2,4 3,3 4,8 1,8 3,7 5,8 1,8 
14. LUX 6,0 7,5 3,8 2,4 3,2 1,4 2,8 3,9 1,4 
15. MAĎ 5,1 6,8 3,0 5,1 6,9 3,0 5,3 7,1 3,2 
16. MLT 3,9 4,8 1,8 4,4 5,9 1,3 4,3 5,8 1,5 
17. NEM 5,0 6,9 2,6 4,7 6,6 2,5 4,8 6,8 2,5 
18. POL 3,9 4,9 2,7 4,1 5,1 2,7 4,1 5,3 2,7 
19. PTG 6,2 8,5 3,5 5,5 7,4 3,3 5,4 7,5 3,0 
20. RAK 5,0 6,5 3,1 4,8 6,5 2,8 4,7 6,5 2,6 
21. RUM 1,1 1,6 0,5 1,3 1,9 0,7 1,4 2,0 0,8 
22. SR 2,5 3,4 1,5 3,2 4,4 1,7 3,4 4,6 1,9 
23. SLO 3,7 5,3 1,8 3,2 4,4 1,7 3,4 4,6 1,9 
24. SpK 3,2 4,5 1,7 2,8 4,0 1,4 2,8 4,0 1,4 
25. ŠPA 5,6 6,9 3,4 5,8 7,4 3,5 5,7 7,3 3,7 
26. ŠVE               3,9 5,9 1,8 3,8 5,7 1,6 3,8 5,7 1,6 
27. TAL            12,8 15,4 8,4 6,9 8,9 3,9 6,7 8,8 3,7 
 
EÚ spolu        
 

5,1 6,9 2,8 4,5 6,2 2,4 4,5 6,2 2,4 

 
Zdroj: Vypočítané (Barošová) z údajov z databázy  Eurostatu (ŠÚ EÚ), 2010  (z VZPS, 2000 - 2 Q,  
           2008 a 2009 – ročné priemery).   
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Tabuľka č. 53  

 
Podiel podnikateľov bez zamestnancov  (15 +) z pracujúcich (15+) v % 
 v členských štátoch EÚ v rokoch 2000, 2008  a 2009  - podľa pohlavia 

 

 
Čl. štát 

 

 
2000 

 
2008 2009 

 
Spolu 

 
Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 

1. BEL 9,4 11,0 7,3 8,8 10,7 6,5 9,1 10,9 6,8 
2. BUL 12,3 14,9 9,2 7,7 9,2 6,0 8,0 9,5 6,2 
3. CYP 14,9 19,7 8,3 12,5 15,7 8,6 12,4 15,1 9,0 
4. ČR 10,3 13,0 6,8 11,9 15,1 7,7 12,4 15,4 8,4 
5. DAN 4,0 5,3 2,4 4,7 6,2 2,9 4,9 6,6 3,1 
6. EST 4,9 5,5 4,3 4,3 5,5 3,2 4,2 5,3 3,3 
7. FIN 8,5 10,8 6,0 8,5 10,6 6,2 9,0 11,2 6,7 
8. FRA 5,8 7,4 3,9 5,3 6,7 3,8 5,9 7,5 4,1 
9. GRE 24,4 28,2 17,9 21,1 23,7 16,9 21,5 24,4 17,0 
10. HOL 7,1 7,9 6,1 9,0 10,2 7,5 9,3 10,6 7,8 
11. ÍRS 11,9 16,9 4,5 11,0 16,2 4,3 11,2 17,2 4,1 
12. LIT 14,9 17,9 12,1 7,9 9,9 5,8 7,9 9,8 6,1 
13. LOT 6,6 7,0 6,3 5,5 6,6 4,5 6,2 7,1 5,4 
14. LUX 2,8 3,2 2,2 3,9 3,4 4,5 5,2 5,9 4,4 
15. MAĎ 9,5 11,9 6,5 6,7 8,1 5,1 6,7 7,9 5,4 
16. MLT 8,1 10,0 3,7 9,0 11,0 5,1 9,2 11,0 5,5 
17. NEM 5,0 6,0 3,8 5,9 6,9 4,8 6,1 7,2 4,8 
18. POL 18,6 21,0 15,7 14,7 17,1 11,8 14,7 17,1 11,6 
19. PTG 17,4 17,3 17,5 17,6 17,3 17,9 17,4 17,8 17,1 
20. RAK 5,8 6,2 5,3 6,6 7,2 6,0 6,5 7,1 5,9 
21. RUM 24,3 31,0 16,8 19,4 24,9 12,7 19,4 24,9 12,5 
22. SR 5,2 7,5 2,6 10,4 14,0 6,0 12,1 15,6 7,7 
23. SLO 7,5 10,0 4,6 6,7 8,9 4,2 7,4 10,2 4,1 
24. SpK 8,7 11,3 5,6 10,2 13,5 6,4 10,5 13,8 6,7 
25. ŠPA 12,4 13,9 9,6 10,8 12,6 8,4 10,3 12,2 7,9 
26. ŠVE               6,7 9,3 3,8 6,4 8,5 4,1 6,7 8,8 4,4 
27. TAL            11,4 13,6 7,8 16,8 19,4 13,0 16,7 19,4 12,6 
 
EÚ spolu        
 

10,3 12,4 7,5 10,3 12,5 7,6 10,4 12,8 7,6 

 
Zdroj: Vypočítané (Barošová) z údajov z databázy  Eurostatu (ŠÚ EÚ), 2010 (z VZPS, 2000 - 2 Q,  
            2008 a 2009  – ročné priemery).   
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Prílohy ku kapitole č. 2 
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Príloha č. 7:  Grafické zobrazenie odpovedí  respondentov EÚ-27 o ich výbere právneho  
                      statusu  -  roky 2007 a 2009. 
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Výber právneho statusu: 
 podnikateľ/-ka (samozamestnaný/-á) alebo zamestnanec/zamestnankyňa 

(2009, v %) 
 

                Graf č. 2 
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Zdroj údajov: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report (Eurobarometer).    
                       Fieldwork: December 2009.   
                       http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/eurobarometer/ 
                       index_en. 
 
Vysvetlivky:  NV = Nevedeli odpovedať. NO = Neodpovedali. 

         Percentá sú vypočítané zo všetkých respondentov jednotlivých štátov EÚ-27.  
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Výber právneho statusu: 
podnikateľ/-ka (samozamestnaný/-á) alebo zamestnanec/zamestnankyňa  

(v %) 
 
 
              Graf  č. 3              2007                                                      2009 
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Zdroj údajov:   
1. EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report (Eurobarometer).      

 Fieldwork: December 2009 
2. EC 2007:  Entrepreneurship Survey of the EU (25 Member States), United States, Iceland  
       and Norway. Analytical report. Fieldwork: January 2007.  
 
Vysvetlivky:   
ü NV = Nevedeli odpovedať. NO = Neodpovedali. 
ü Percentá sú vypočítané zo všetkých respondentov jednotlivých štátov EÚ (z 25 štátov,  

bez Rumunska a Bulharska,).  
ü Súhlasím = (Úplne súhlasím + Súhlasím); Nesúhlasím = (Úplne nesúhlasím + Nesúhlasím) 
 
Poznámka: Podľa Bleskového Eurobarometra z roku 2004 by sa v roku 2004 chcelo stať  
                   samozamestnaným  (podnikateľom) len 30 %  občanov SR a zamestnancom 56 %   
                   občanov SR. 
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Príloha č. 8: Grafické zobrazenie odpovedí  respondentov EÚ v  roku 2007 a  2009  
                      o dôležitostí  jednotlivých faktorov (prvkov) pri začatí podnikania. 
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OHODNOTENIE DÔLEŽITÝCH FAKTOROV PRI ZAČATÍ PODNIKANIA 
 
   Graf č. 4                                              EÚ – 27: Odpovede všetkých respondentov (mužov + žien) 
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  Graf č. 5                                              EÚ – 27: Odpovede všetkých respondentov – mužov 

50 35 7 5 3

48 32 10 6 4

32 32 18 15 4

22 36 22 15 5

22 33 25 14 6

21 34 23 13 9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vhodný podnikateľský nápad

Získanie potreb. finanč. prostr.

Kontakt s vhod. podnik. partnerom

Podnikateľský vzor

Nespokojnosť s predch. situaciou

Riešenie neusp. sociál./ekolog. pot.

Veľmi dôležité Skôr dôležité Skôr nie dôležité Vôbec nie dôležité NV/NO

 
   
Graf č. 6                                              EÚ – 27: Odpovede všetkých respondentov - žien 
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  Zdroj údajov a poznámky: Tabuľky č. 66-71 (str. 144-150) !  
 



 272 

 
"Je ťažké začať s vlastným podnikaním, keď nie je k dispozícii vhodná finančná 

podpora (zabezpečenie). "    (2009) 
 
                             Graf č. 7         
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Zdroj údajov: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report (Eurobarometer).      
                      Fieldwork: December 2009.  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures- 
                      analysis/eurobarometer/index_en. 
 
Vysvetlivky:    NV = Nevedeli odpovedať. NO = Neodpovedali. 
                       Percentá sú vypočítané zo všetkých respondentov jednotlivých štátov EÚ-27.  
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"Je ťažké začať s vlastným podnikaním, keď nie je k dispozícii vhodná finančná 
podpora (zabezpečenie). "     

 
 
    
 
 
       Graf č. 8         
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Zdroj údajov: 
 
1.  EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report (Eurobarometer).      
     Fieldwork: December 2009 
 
2. EC 2007:  Entrepreneurship Survey of the EU (25 Member States), United States, Iceland and  
     Norway. Analytical report. Fieldwork: January 2007.  
 
Vysvetlivky:   
 
ü NV = Nevedeli odpovedať. NO = Neodpovedali. 
                        
ü Percentá sú vypočítané zo všetkých respondentov jednotlivých štátov Vyšehradskej                        

štvorky.  
                      
ü Súhlasím = (Úplne súhlasím + Súhlasím); Nesúhlasím = (Úplne nesúhlasím + Nesúhlasím) 
 
Poznámka: V roku 2004 súhlasilo s hore uvedeným výrokom 93 % respondentov zo SR,  74 % z ČR, 
                   83 % z Maďarska a 87 % respondentov  z Poľska.  
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"Je ťažké začať vlastné podnikanie z dôvodov zložitých administratívnych postupov." 

(2009) 
 
                       Graf č. 9                                                
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Zdroj údajov: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report (Eurobarometer).      
                      Fieldwork: December 2009.  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures- 
                      analysis/eurobarometer/index_en. 
 
Vysvetlivky:    NV = Nevedeli odpovedať. NO = Neodpovedali. 
                       Percentá sú vypočítané zo všetkých respondentov jednotlivých štátov EÚ-27.  
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"Je ťažké začať s vlastným podnikaním z dôvodov zložitých administratívnych postupov." 

(2009, 2007, v % ) 
 

                     
 
 
 
   Graf č. 10          
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Zdroj údajov: 
 
1.  EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report (Eurobarometer).      
     Fieldwork: December 2009 
 
2. EC 2007:  Entrepreneurship Survey of the EU (25 Member States), United States, Iceland and  
     Norway. Analytical report. Fieldwork: January 2007.  
 
Vysvetlivky:  
 
ü NV = Nevedeli odpovedať. NO = Neodpovedali. 
                        
ü Percentá sú vypočítané zo všetkých respondentov jednotlivých štátov Vyšehradskej                        

štvorky.  
                      
ü Súhlasím = (Úplne súhlasím + Súhlasím); Nesúhlasím = (Úplne nesúhlasím + Nesúhlasím) 
 
Poznámka: V roku 2004 súhlasilo s hore uvedeným výrokom 77 % respondentov zo SR,  70 % z ČR, 
                   74 % z Maďarska a 70 % respondentov  z Poľska.  
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"Je ťažké získať dostatok informácií o tom ako začať podnikať ". 

(2009, v %) 
 
 
                                Graf č. 11                                               
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Zdroj údajov: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report (Eurobarometer).      
                      Fieldwork: December 2009.  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures- 
                      analysis/eurobarometer/index_en. 
 
Vysvetlivky:  NV = Nevedeli odpovedať. NO = Neodpovedali. 
                      Percentá sú vypočítané zo všetkých respondentov jednotlivých štátov EÚ-27.  
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"Je ťažké získať dostatok informácií o tom ako začať podnikať ". 
(2009, 2007, v %) 

 
 

 
         Graf č. 12         
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Zdroj údajov: 
 
1.  EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report (Eurobarometer).      
     Fieldwork: December 2009 
 
2. EC 2007:  Entrepreneurship Survey of the EU (25 Member States), United States, Iceland and  
     Norway. Analytical report. Fieldwork: January 2007.  
 
Vysvetlivky:    
 
ü NV = Nevedeli odpovedať. NO = Neodpovedali. 
                        
ü Percentá sú vypočítané zo všetkých respondentov jednotlivých štátov Vyšehradskej                       

štvorky.  
                      
ü Súhlasím = (Úplne súhlasím + Súhlasím); Nesúhlasím = (Úplne nesúhlasím + Nesúhlasím) 
 
 
Poznámka: V roku 2004 súhlasilo s hore uvedeným výrokom 51 % respondentov zo SR,  40 % z ČR, 
                   48 % z Maďarska a 48 % respondentov  z Poľska.  
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Príloha č. 9:    
 

Vplyv školského vzdelania na rozvoj podnikateľských  zručností ...(v %) 
 
    Graf č. 13                                              EÚ – 27: Odpovede všetkých respondentov (mužov + žien) 
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   Graf č. 14                                              EÚ – 27: Odpovede všetkých respondentov – mužov 
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   Graf č. 15                                               EÚ – 27: Odpovede všetkých respondentov – žien 
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Zdroj údajov: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report (Eurobarometer).      
                      Fieldwork: December 2009.   
Vysvetlivky:   NV = Nevedeli odpovedať. NO = Neodpovedali. 
                      Percentá sú vypočítané zo všetkých respondentov jednotlivých štátov EÚ-27.  
                         Súhlasím = (Úplne súhlasím + Súhlasím); Nesúhlasím = (Úplne nesúhlasím + Nesúhlasím) 
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Príloha č. 10:  Grafické zobrazenie odpovedí o názore respondentov EÚ  
                         v roku 2007 a 2009 na podnikateľov a o ich  imidži.  
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"Podnikatelia myslia len na svoju peňaženku." 
(2009) 

 
    Graf č. 16 

13

11

5

14

12

11

5

7

16

13

13

5

9

8

6

8

3

5

4

4

6

3

3

3

3

5

59

56

56

46

46

38

44

41

30

34

32

39

33

34

30

27

30

29

29

28

25

26

24

22

20

16

21

28

33

26

27

32

31

36

32

29

36

34

34

37

40

38

47

38

41

37

37

42

43

36

44

35

3

4

3

8

14

14

19

11

18

18

17

14

17

17

20

20

18

24

23

26

30

22

35

31

43

4

1

3

6

3

5

2

5

4

6

3

8

7

4

5

5

7

2

5

4

5

2

7

7

4

3

3

1

8

1 26

33

47

36

23

23

18

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

DÁN

FIN

HOL

ŠVE

ÍRS

RAK

LOT

NEM

FRA

SpK

LUX

POR

BEL

ČR

EÚ-27

MAĎ

TAL

ŠPA

LIT

EST

POL

SLO

MAL

RUM

SR

BUL

CYP

GRÉ

Úplne nesúhlasím Nesúhlasím Súhlasím Úplne súhlasím NV/NO

 
 
Zdroj údajov: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report (Eurobarometer).      
                      Fieldwork: December 2009.  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures- 
                      analysis/eurobarometer/index_en. 
 
Vysvetlivky:   NV = Nevedeli odpovedať. NO = Neodpovedali. 
                      Percentá sú vypočítané zo všetkých respondentov jednotlivých štátov EÚ-27.  
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"Podnikatelia vykorisťujú prácu iných ľudí" 
(2009) 

 Graf  č. 17  
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Zdroj údajov:  EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report (Eurobarometer).      
                       Fieldwork: December 2009.  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-                     
                       analysis/eurobarometer/index_en. 
 
Vysvetlivky:   NV = Nevedeli odpovedať. NO = Neodpovedali. 
                       Percentá sú vypočítané zo všetkých respondentov jednotlivých štátov EÚ-27.  
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"Podnikatelia vykorisťujú prácu iných ľudí" 
 

(porovnanie súhlasných a nesúhlasných odpovedí, v % , EÚ-25) 
 
 

         Graf  č. 18                 2007                                                                      2009 
   
 
 
 
 
 
 

          Graf  č.                    2007                                                                       
            

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj údajov:   
1. EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report (Eurobarometer).      

Fieldwork: December 2009 
2. EC 2007:  Entrepreneurship Survey of the EU (25 Member States), United States, Iceland  
       and Norway. Analytical report. Fieldwork: January 2007.  
 
Vysvetlivky:   
ü NV = Nevedeli odpovedať. NO = Neodpovedali. 
ü Percentá sú vypočítané zo všetkých respondentov jednotlivých štátov EÚ (z 25 štátov,  

bez Rumunska a Bulharska,).  
ü Súhlasím = (Úplne súhlasím + Súhlasím); Nesúhlasím = (Úplne nesúhlasím + Nesúhlasím) 
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NÁZOR NA PODNIKATEĽOV V EÚ-27  (december 2009) 
 
      Graf č. 19                                              EÚ – 27: Odpovede všetkých respondentov (mužov + žien) 
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      Graf č. 20                                              EÚ – 27: Odpovede všetkých respondentov - mužov 
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  Graf č. 21                                              EÚ – 27: Odpovede všetkých respondentov - žien 
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Zdroj údajov: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report (Eurobarometer).      
                      Fieldwork: December 2009.  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures- 
                      analysis/eurobarometer/index_en. 
 
Vysvetlivky:    NV = Nevedeli odpovedať. NO = Neodpovedali. 
                       Percentá sú vypočítané zo všetkých respondentov jednotlivých štátov EÚ-27.  
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Príloha č. 11: Imidž štátnych zamestnancov, vrcholových manažérov veľkých výrobných  
                        spoločností, bankových manažérov alebo manažérov obdobných inštitúcií,  
                        politikov, slobodných povolaní (architekti, právnici, umelci atď.) vo svetle   
                        respondentov  SR a EÚ-27 (2009). 
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Tabuľka č. 54:  Imidž štátnych zamestnancov (2009) 
 

 
 Aký je Váš názor na štátnych zamestnancov  ?    

 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Skôr priaznivý. 18,2 35,1 32,9 37,2 
Neutrálny. 52,4 38,9 38,2 39,5 
Skôr nepriaznivý.  27,6 23,5 26,7 20,4 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 1,9 2,5 2,2 2,9 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

512 19 635 9 493 10 142 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
(Eurobarometer).Fieldwork: December 2009.  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/eurobarometer/index_en. 
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
 
 
Tabuľka č. 55: Imidž  vrcholových (top) manažérov veľkých výrobných spoločností  
                                                                 (2009) 
 

 
 Aký je Váš názor na vrcholových (top) manažérov veľkých výrobných spoločností ?    

 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Skôr priaznivý. 21,0 28,3 30,2 26,6 
Neutrálny. 56,5 34,4 32,3 36,4 
Skôr nepriaznivý.  18,6 31,7 33,6 30,0 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 3,9 5,6 3,9 7,1 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

512 19 635 9 493 10 142 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
(Eurobarometer).Fieldwork: December 2009.  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/eurobarometer/index_en. 
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
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Tabuľka č. 56: Imidž bankových manažérov alebo manažérov obdobných inštitúcií  
                                                                       (2009) 
 

 
 Aký je Váš názor na bankových manažérov alebo manažérov obdobných inštitúcií  ?    

 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Skôr priaznivý. 22,7 24,8 24,0 25,5 
Neutrálny. 54,7 32,5 31,1 33,9 
Skôr nepriaznivý.  18,2 38,2 41,6 35,0 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 4,4 4,5 3,4 5,6 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

512 19 635 9 493 10 142 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
(Eurobarometer).Fieldwork: December 2009.  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/eurobarometer/index_en. 
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
 
 
Tabuľka č. 57:  Imidž politikov (2009) 
 

 
 Aký je Váš názor na politikov  ?    

 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Skôr priaznivý. 7,5 12,4 12,1 12,7 
Neutrálny. 37,3 28,6 28,0 29,2 
Skôr nepriaznivý.  52,5 55,4 57,1 53,7 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali 2,7 3,6 2,8 4,4 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

512 19 635 9 493 10 142 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
(Eurobarometer).Fieldwork: December 2009.  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/eurobarometer/index_en. 
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
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Tabuľka č. 58: Imidž slobodných povolaní (architekti, právnici, umelci atď.) (2009) 
 

 
 Aký je Váš názor na slobodné povolania (architekti, právnici, umelci, atď. ) ?    

 

 
Odpovede /počet odpovedajúcich v % *:  

 
SR 

 
EÚ - 27 

 
 

Spolu 
 

Muži Ženy 

Skôr priaznivý. 37,0 57,6 58,0 57,2 
Neutrálny. 53,2 32,1 31,2 32,9 
Skôr nepriaznivý.  7,3 7,2 8,4 6,1 
Nevedeli sa vyjadriť/Neodpovedali. 2,5 3,1 2,5 3,7 
 
Spolu v %  
 

100 100 100 100 

 
Celkový počet respondentov   
 

512 19 635 9 493 10 142 

 
Zdroj informácií: EC 2010: Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical report  
(Eurobarometer).Fieldwork: December 2009.  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/eurobarometer/index_en. 
 
*  Ide  o  % z celkového počtu respondentov. 
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Príloha č.  12:   Niektoré informácie o prieskume (základné informácie o prieskume,  
                           inštitúcie participujúce na prieskume, čas realizácie prieskumu  
                           a veľkosť výberových vzoriek v krajinách EÚ-27, december 2009).  
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Informácie o prieskume 
 
Prieskum (reprezentatívny) verejnej mienky  pod názvom „Prieskum o podnikaní na celkovej 
populácii v krajinách EÚ-27, USA,  krajinách EFTA, Chorvátska, Turecka, Japonska, Južnej 
Kórey a Číny“ (č. 283) bol realizovaný pre potreby Európskej komisie, Generálne riaditeľstvo 
Podnikanie a priemysel, Jednotka E.1.: Podnikanie.173 
 
Prieskum sa realizoval v každej krajine prostredníctvom telefonických prieskumov/ankiet  
(rozhovorov), s výnimkou Bulharska, ČR, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, 
Rumunska a Slovenska, kde sa realizoval tak formou telefonických ankiet (70 %) ako aj 
prostredníctvom osobných rozhovorov (30 %).     
 
Telefonický prieskum sa realizoval v každej krajine v období od. 10.12.2009- 16.1.2010: 
 
Tabuľka č. 59 

 
Realizácia prieskumu v jednotlivých krajinách EÚ-27 

 
 
Por. č.  
 

Štát EÚ 

 
Inštitúcia, ktorá uskutočnila 
prieskum  
 

  
Doba realizácie 
prieskumu 

1.  Belgicko                Gallup Europe 11.12. - 15.12.2009 
2.  Bulharsko              Vitosha 11.12. - 15.12.2009 
3.  Cyprus                   CYMAR 11.12. - 15.12.2009 
4.  Česká republika    Agentúra FOCUS 11.12. - 15.12.2009 
5.  Dánsko                  Hermelin 11.12. - 15.12.2009 
6.  Estónsko                Saar Poll 11.12. - 15.12.2009 
7.  Fínsko                   Norstat Finland Oy  11.12. - 15.12.2009 
8.  Francúzsko            Efficience3 11.12. - 15.12.2009 
9.  Grécko                  Metronanalysis 11.12. - 15.12.2009 

10.  Holandsko             MSR 11.12. - 15.12.2009 
11.  Írsko                      Gallup UK 11.12. - 15.12.2009 
12.  Litva                      Baltic Survey 11.12. - 15.12.2009 
13.  Lotyšsko                Latvian Facts 11.12. - 15.12.2009 
14.  Luxembursko        Gallup Europe 11.12. - 15.12.2009 
15.  Maďarsko              Gallup Hungary 11.12. - 15.12.2009 
16.  Malta                    MISCO 11.12. - 15.12.2009 
17.  Nemecko                      IFAK 11.12. - 15.12.2009 
18.  Poľsko                   Gallup Poland 11.12. - 15.12.2009 
19.  Portugalsko            Consulmark 11.12. - 15.12.2009 
20.  Rakúsko                Spectra 11.12. - 15.12.2009 
21.  Rumunsko             Gallup Romania 11.12. - 15.12.2009 
22.  Slovensko             Agentúra FOCUS 11.12. - 15.12.2009 
23.  Slovinsko              Cati d.o.o. 11.12. - 15.12.2009 
24.  Spoj. kráľovstvo     Gallup UK 11.12. - 15.12.2009 
25.  Španielsko             Gallup Spain 11.12. - 15.12.2009 
26.  Švédsko                 Hermelin 11.12. - 15.12.2009 
27.  Taliansko               Demoskopea 11.12. - 15.12.2009 

 
Zdroj: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/eurobarometer/fl283_en.pdf 
           (str. 187) 

                                                 
173 V ďalších častiach budeme uvádzať informácie  týkajúce sa len krajín EÚ-27. 
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                  Plánovaná veľkosť výberovej vzorky v jednotlivých krajinách EÚ 
 
 
                    Tabuľka č. 60 

 
Por. č. 

 
Štát EÚ 

 
Veľkosť 

 výberovej vzorky 
 

1.  Belgicko                      1 000 
2.  Bulharsko              500 
3.  Cyprus                   500 
4.  Česká republika    1 000 
5.  Dánsko                  500 
6.  Estónsko                500 
7.  Fínsko                   500 
8.  Francúzsko            1 000 
9.  Grécko                  1 000 
10.  Holandsko             1 000 
11.  Írsko                      500 
12.  Litva                      500 
13.  Lotyšsko                500 
14.  Luxembursko        500 
15.  Maďarsko              1 000 
16.  Malta                    500 
17.  Nemecko                      1 000 
18.  Poľsko                   1 000 
19.  Portugalsko            1 000 
20.  Rakúsko                500 
21.  Rumunsko             500 
22.  Slovensko             500 
23.  Slovinsko              500 
24.  Spoj. kráľovstvo     1 000 
25.  Španielsko             1 000 
26.  Švédsko                 500 
27.  Taliansko               1 000 

 
Zdroj: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/eurobarometer/fl283_en.pdf 
           (str. 188) 
 
 
Poznámka:  
 
1. Obsah dotazníka pozri na webovej stránke (v anglickom jazyku v publikácii o Bleskovom 

Eurobarometri č. 283)   http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-
analysis/eurobarometer/fl283_en.pdf     (str. 193-201) 

 
2. Veľkosť výberovej chyby v závislosti od vzorky  pozri na vyššie uvedenej webovej 

stránke (str. 190). 
 
3.  Váženie výsledkov pozri na vyššie uvedenej  webovej stránke (str. č. 192).  
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