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Abstrakt: Súčasná generácia je charakteristická nástupom znalostnej ekonomiky a informačného veku, čo súvisí s 
eskalovaním počtu začínajúcich podnikov po celom svete a prispieva tak k vytvoreniu pozitívneho ekosystému pre 
inovatívnu formu podnikania akou sú startupy. Za účelom udržateľnosti a podpory týchto ekosystémov je ale nutné 
kontinuálne stimulovať podnikateľské prostredie a kreovať systémy štátnej podpory, ktoré dokážu aktivovať subjekty 
a jednotlivcov s inovatívnymi nápadmi. Konkrétne európske startupové systémy sú označované ako vyspelé a 
napredujúce o čom svedčia databázy celosvetových rankingov. Cieľom príspevku je poukázať na význam zakladania 
analyzovanej inovatívnej formy podnikania akou je startup a porovnať výkonnosť startupových ekosystémov 
konkrétne v podmienkach V4 krajín. 
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1. Úvod 

V Európe startupový ekosystém rastie (Herrmann, Marmer, Dogrultan & Holtschke 2012 In: D’Avino et al 
2014) a európske metropoly ako Berlín, Londýn a Paríž sú domovom ich značného počtu (Cerati, et al. 2012 In: 
D’Avino et al 2014). Podnikateľský a startupový ekosystém definuje odborná literatúra ako synonymum, avšak 
niektorí autori tieto dva pojmy rozlišujú. Podľa Mišúna (2016) je podnikateľský ekosystém novým usporiadaním 
vzťahov medzi viacerými podnikateľskými subjektmi hľadajúcimi v geograficky ohraničenom priestore istú stabilitu 
a odolnosť voči externým zmenám. Za kľúčovú charakteristiku podnikateľského ekosystému možno považovať 
vzájomnú previazanosť aktérov prejavenú prostredníctvom interakcií a zakotvenú vo vzájomných súvislostiach. 
Podľa Laya (2018) pri spúšťaní startupov je potrebné znášať predovšetkým spravodlivý podiel na ťažkostiach a 
zlyhaniach. Prevzatím aktívnejšej úlohy v komunite startupov a počúvaním s miestnymi startupmi je však možné 
výrazne rozšíriť vedomosti o pokusoch a trápeniach budovania technickej spoločnosti. Neexistuje žiadny spôsob, ako 
by sa dalo zažiť hneď na začiatku to, čo súvisí so všetkými rôznymi fázami startupov, marketingovými prístupmi 
alebo technickými výzvami. Prvým krokom k vybudovaniu startup ekosystému je zoznámiť sa so všetkými 
podnikateľskými aktivitami, ktoré sa dejú okolo. Aj keď si to môže vyžadovať prieskum, je možné oveľa 
efektívnejšie zmapovať ďalšie kroky. Môže to byť veľmi dôležité kvôli poznaniu oblasti a tomu, ako spolupracovať 
pri vytváraní úspechov pri štarte. Z uvedeného vyplýva, že v celom procese štartu startupov zohráva kľúčovú úlohu 
jednotlivec, podnikateľ. Podľa Startup Commons (2017) tvoria startupový ekosystém ľudia, startupy na odlišných 
stupňoch vývoja a rôzne typy organizácií sústreďujúcich sa na jednom mieste (fyzicky alebo virtuálne), ktoré 
prostredníctvom vzájomnej interakcie vytvárajú vhodné a atraktívne prostredie na vznik nových startupov. 

2. Základné teoretické východiská 

Zvyšovaním miery inovácií v regionálnych priemysloch sa zvyšuje aj pravdepodobnosť zrodu nových 
ekonomík. Kutzkerz et al (2020) poukazujú na to, že zatiaľ čo startupy sú úspešné vo využívaní dostupných zdrojov 
ako prvej línie ochrany počas korona krízy, ich rast a miera inovácie je v risku. Musia teda rovnako myslieť aj na 
mid-term stratégiu prežitia. Goji et al (2020) zistili, že startupy pôsobiace v niektorých odvetviach do významnej 
miery aplikujú akademické výsledky či hľadajú inšpiráciu na inovácie práve vo výsledkoch akademického skúmania. 
Berg et al (2020) skúmali faktor agility a kvality v hardvérových startupoch, pričom využívali komparatívnu štúdiu. 
Zistili, že agilita v startupoch nie je založená len na produktovom vývoji v rýchlom tempe, samo o sebe to nestačí. 
Autori Noelia a Diaz-Carrion (2020) skúmali evolúciu rôznych typov prekážok, s ktorými sa startupy stretávajú a 
súbežne analyzovali aj vplyv podnikateľského ekosystému na znižovanie týchto bariér. V práci identifikovali 
množinu relevantných agentov podnikateľského ekosystému nevyhnutných pre znižovanie týchto bariér. 
Spolupracovníci a ľudia podieľajúci sa na start-upoch sú považovaní za vzájomne prepojených prostredníctvom 
zdieľaných udalostí, aktivít, miest a interakcií. Keďže startupové ekosystémy sú vo všeobecnosti definované sieťou 
interakcií medzi ľuďmi, organizáciami a ich prostredím, môžu sa vyskytovať v mnohých druhoch, zvyčajne sa však 
nazývajú startupové ekosystémy konkrétnych miest alebo online komunít . Okrem toho zdroje, ako sú zručnosti, čas a 
peniaze, sú tiež základnými súčasťami začínajúceho ekosystému. Zdroje, ktoré tečú cez ekosystémy, sa získavajú 
predovšetkým od ľudí a organizácií, ktoré sú aktívnymi súčasťami týchto začínajúcich ekosystémov. Vďaka 
udalostiam a stretnutiam s organizáciami a rôznymi ľuďmi a medzi nimi tieto interakcie zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
pohybe zdrojov prostredníctvom systému a pomáhajú vytvárať nové potenciálne startupy alebo posilňujú už 
existujúce a tým ovplyvňujú množstvo vybudovaných startupov. Zlyhania začínajúcich podnikateľov, prepustenie 
ľudí zlepšujú zručnosti a čas na založenie nového podniku alebo na pripojenie sa k už existujúcemu sú súčasti 
ekosystému a životného cyklu startupov (Ivanová 2018). Startupové ekosystémy poskytujú množstvo tovarov a 
služieb, od ktorých závisia iní ľudia a spoločnosti, a preto princípy riadenia ekosystémov pri spustení naznačujú, že 
namiesto riadenia jednotlivých ľudí alebo organizácií by sa zdroje mali spravovať na úrovni samotného ekosystému 
pri spustení. Dôležitým krokom k efektívnemu riadeniu ekosystémov je klasifikácia začínajúcich ekosystémov na 
štrukturálne podobné jednotky (KPMG 2016). Štartovacie ekosystémy v podobných prostrediach, ktoré sa však 
nachádzajú v rôznych častiach sveta, môžu nakoniec robiť veci inak jednoducho preto, že majú odlišnú podnikateľskú 
kultúru a zdroje zdrojov. Zavedenie znalostí a zručností osôb, ktoré nie sú rodenými ľuďmi, môže tiež spôsobiť 
zásadné zmeny vo funkciách ekosystému Vzhľadom na povahu počiatočného riadenia ekosystémov vrátane 
schopnosti uspokojiť potreby riadenia ekosystémov na dlhodobom základe s vlastnou udržateľnosťou 
prostredníctvom nepokojov a narušenia, zodpovednosť zvyčajne nesú tí, ktorí majú takéto schopnosti. Základnou 
zásadou je dlhodobá dobrá udržateľnosť výroby pre začínajúcich ekosystémov, medzigeneračná udržateľnosť je 
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predpokladom riadenia, nie dodatočnou premyslenou víziou. Vyžaduje si to aj jasné ciele týkajúce sa budúcich 
trajektórií a správania sa riadeného systému. Medzi ďalšie dôležité požiadavky patrí spoľahlivé porozumenie systému 
(vrátane prepojenia, dynamiky ľudí a organizácie) a kontextu, v ktorom systém funguje. Medzi ďalšie dôležité body 
patrí pochopenie úlohy ľudí, talentu a peňazí ako súčasti ekosystémov a využitie adaptívneho riadenia (KPMG 2016). 
Ako uvádza Slávik et al (2016) pokiaľ majú startupy záujem o zvýšenie výkonnosti najväčší efekt základe 
realizovaného výskumu má sústredenie sa na rozvoj kľúčových procesov. Za účelom rozvoja počtu platiacich 
zákazníkov malo najväčší efekt venovať sa nastaveniu ceny. Štatisticky významný efekt bol v prípade zvýšenia počtu 
užívateľov zaznamenaný pri úrovni distribučných kanálov. Autorky Závodná, a Ljudvigová (2013) poukázali, že 
startupy predstavujú dôležitú súčasť podnikateľského prostredia. Ich vplyv je viditeľný najmä v oblasti technológií, 
ktoré sa neustále vyvíjajú. Všetky startupy vznikli na základe inovatívnej myšlienky, ktorú mali ich vodcovia. 
Úspešnosť týchto nápadov je podnietená kreativitou tímu, ktorý je schopný myšlienku zdokonaľovať, zrealizovať, ale 
dostatočne aj predstaviť svojim zákazníkom. Vo všetkých prípadoch je komplexným cieľom dosiahnutie výkonnosti 
startupu, čomu bude venovaná pozornosť v nasledujúcej časti príspevku. 

3. Metodológia 

Cieľom príspevku je vykonať porovnanie výkonnosti startupových ekosystémov konkrétne v podmienkach V4 
krajín na základe dvoch rankingových databáz a to Startup Rankingu a The European Digital City Index 2016. Tieto 
atabázy aplikujú rozličná rôzne hodnotiace kritéria. Európsky index digitálnych miest (EDCi), celkovo hodnotí 
60metropol, obsahuje zložené ukazovatele popisujúce, ako dobre rôzne európske metropoly podporujú digitálne 
podnikanie. Tieto ukazovatele preskúmajú kľúčové faktory, ako sú dostupnosť dostatočných a vhodných financií, 
zručnosť pracovných síl v analyzovanej oblasti a kvalita podpornej infraštruktúry a sietí. Konečným účelom je 
podpora digitálneho podnikania poskytnutím holistického a miestneho pohľadu na celú Európu opísaním toho, ktoré 
faktory ekosystému sú pre digitálne startupy najpriaznivejšie. Na tento účel obsahuje ukazovatele, ktoré sa týkajú 
rôznych politických, hospodárskych, sociálnych / kultúrnych a technologických faktorov.  

Startup Ranking určuje poradie hodnotených startupov na základe dosiahnutého tzv. SR skóre v porovnaní s 
ostatnými startupmi z rovnakej krajiny z celého sveta. SR skóre predstavuje číslo medzi 0 a 100 000. Odráža sa v 
ňom dôležitosť startupu v online prostredí a jeho sociálny vplyv. Vypočítava sa na základe SR Web a SR Social. 
Číslo SR Web je medzi 0 a 100 000 a posudzuje množstvo súvisiacich faktorov ako napr. počet a kvalita webových 
stránok, ktoré odkazujú na spustenú webovú stránku, obsah stránky, názov značky, URL a podobne. SR Social je 
číslo medzi 0 a 100 000. Odráža sociálny vplyv startupu. Hodnotu SR social určuje niekoľko faktorov: angažovanosť 
na Facebooku, počet lajkov pre fanúšikovskú stránku, počet lajkov pre príspevky, počet sledovateľov a podobne. 
Indikátory výkonnosti startupov - SR Web a SR Social sú vstupmi do algoritmu celkového SR skóre a výsledné číslo 
sa zobrazuje v startup profile. Čím vyššie je vaše skóre SR, tým ťažšie sa zvyšuje, pretože SR Web a SR Social sa 
nepočítajú na lineárnej škále ale na logaritmickej škále. Je teda oveľa jednoduchšie zlepšiť sa zo skóre SR od 30 000 
do 50 000, ako sa zlepšiť z 80 000 na 90 000. 

4. Výsledky a diskusia 

Pri pohľade na index The European Digital City Index (2016) hodnotiaci najlepšie ekosystémy pre startup, sa do 
rankingu 60 krajín a ich metropol dostalo aj 12 ekosystémov východnej Európy, konkrétne krajiny V4 sa umiestnili 
nasledovne 33. Maďarsko (Budapešť); 37. Česká republika (Praha); 38. Poľsko (Varšava); 41. Slovenská republika 
(Bratislava). Z pohľadu výkonnosti startupov budú detailnejšie analyzované V4 krajiny, v poradí v akom sa 
umiestnili. 

Maďarsko 

Maďarské startupy v posledných rokoch rýchlo rástli. V roku 2010 pôsobilo v celej krajine celkovo okolo 50 
technologických startupov, ktoré v uplynulej dekáde zaznamenali prudký nárast. Epicentrom tejto aktivity je 
Budapešť tzv. perla Dunaja. V European Digital City Index obsadila 33. miesto. 

Úspešné maďarské startupy, ako sú Prezi, Ustream a LogMeIn, nepochybne slúžili ako inšpiratívny model pre 
digitálne podnikanie v meste. V posledných rokoch tiež stúpa počet súkromných a verejných iniciatív podporujúcich 
startupy. V meste existuje veľa zdrojov rizikového kapitálu.  



 
Journal of Global Science 
ISSN: 2453-756X (Online) Journal homepage: http://www.jogsc.com 
 

© 2020 The Author(s). Published by Journal of Global Science. 
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License 

(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 
provided the original work is properly cited. The moral rights of the named author(s) have been asserted. 

4 

Tradičné spoločnosti „venture capital“ spravujúce súkromné fondy, fondy VC podporované v rámci programov 
európskej únie a vládne rizikové fondy. V Budapešti tiež stúpa počet inkubátorov a akcelerátorov zameraných na 
počiatočné investície do počiatočných fáz. Maďarská sieť Business Angel bola založená v roku 2016 a vláda len 
nedávno zaviedla legislatívu na podporu anjelských investícií. Mnohé z ukazovateľov ukazujú, že Budapešť je na 
správnej ceste k rozvoju ekosystému, v ktorom môžu podnikatelia, investori v oblasti rizikového kapitálu a ďalší 
prispievajúci aktéri spolupracovať na vytváraní úspešných nových spoločností.  

Nasledujúca tabuľka prezentuje v poradí prvých päť najvýkonnejších startupov podľa hodnotenia Startup 
Ranking. V celkovom hodnotení obsadili priečky v rozmedzí priečok 236 až 924. Stúpajúcu tendenciu celkového SR 
skóre pozorujeme v prípade dvoch z piatich hodnotených maďarských startupov. 

 
Tabuľka 1. Ranking Top 5 startupov Maďarsko 

 
(Zdroj: Startup Ranking 2020) 

 

Česká republika 

Metropola Českej republiky - Praha je podľa European Digital City Index na 37. mieste pre startupy a na 40. 
mieste v škálovaní s najvyšším umiestnením v oblasti životného štýlu a opatrení digitálnej infraštruktúry. 
V porovnaní s európskymi metropolami lacné životné náklady, vysoká životná úroveň, dobrý systém verejnej 
dopravy a nízke dane sú niektoré z faktorov, vďaka ktorým je Praha zaujímavým mestom, kde je možné bootovať 
alebo presťahovať podnik. Znalosti anglického jazyka sú veľmi rozšírené a mesto víta nových podnikateľov.  

Angličtina sa v technologickom priestore bežne používa ako štandardný jazyk a v súčasnosti je samozrejmosťou 
na priemyselných podujatiach a stretnutiach, hoci udalosti v českom jazyku sú stále bežné. Blízkosť vyspelejších 
ekosystémov, ako sú Berlín (4 hodiny jazdy) a Londýn (2 hodiny letu), dáva českým spoločnostiam príležitosť získať 
prostriedky a rozšíriť svoje podnikanie do zahraničia.  

Popredný stredoeurópsky akcelerátor StartupYard sídliaci v Prahe a česká vládna agentúra CzechInvest nedávno 
spustila online platformu czechstartups.org, ktorej cieľom je spájať startupy, investorov a inkubátory / akcelerátory. 
Mesto Praha sponzoruje aj pražské Startup Center, ktoré ponúka inkubáciu pre miestne startupy. 

Nasledujúca tabuľka prezentuje v poradí prvých päť najvýkonnejších startupov podľa hodnotenia Startup 
Ranking. V celkovom hodnotení obsadili české startupy priečky v rozmedzí priečok 50 až 1124. Stúpajúcu tendenciu 
celkového SR skóre pozorujeme v prípade troch z piatich hodnotených českých startupov. Pozoruhodný je startup 
kiwi.com, ktorý sa v celkovom rebríčku startupov umiestnil na 50. mieste ako jediný zo startupov krajín V4. 
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Tabuľka 2. Ranking Top 5 startupov Česká republika 

 
(Zdroj: Startup Ranking 2020) 

 
 

Poľsko 

Metropola Poľska, Varšava v European Digital City Index obsadila 38.miesto. Hlavné mesto Poľska je 
politickým, ekonomickým a kultúrnym centrom a napriek relatívne neskorému zapojeniu sa do inovačného procesu sú 
mestské úrady odhodlané transformovať Varšavu na regionálneho lídra. 

Prístup k počiatočnému kapitálu sa za posledný rok zlepšil. Viac inkubátorov, akcelerátorov a podporných 
mimovládnych organizácií skonsolidovalo svoje aktivity v meste. Mladí podnikatelia sa inšpirujú startupovými 
podujatiami, obchodnými workshopmi a atraktívnymi coworkingovými projektmi ako sú Google Campus alebo 
Reactor Warsaw. Spolu so Startup Hub Poland spustilo mesto Varšava aj akceleračný program otvorený pre startupy 
z celého sveta. 

Zatiaľ čo byrokracia je stále hlavnou prekážkou pre poľské podnikanie, v tejto oblasti existuje sľubný vývoj. 
Nedávno boli prijaté inovačné predpisy pre výskum a vývoj a údajne je na ceste nová právna forma určená pre 
začínajúce podniky (inšpirovaná francúzskym podnikateľským subjektom SAS). 

Varšava sa umiestňuje na celkom dobrom mieste v prístupe ku kapitálu (celkovo 21.), najmä pokiaľ ide o 
investície obchodných anjelov, a je to v polovici cesty pre dimenzie zručností (celkovo 31.), ale pre miestny trh je na 
tom podstatne horšie. Podnikateľská kultúra je ďalším problémom; to pravdepodobne súvisí s „únikom mozgov“, ku 
ktorému došlo od vstupu do EÚ, v rámci ktorého emigrovali viac ako 2 milióny Poliakov, najmä mladých a 
podnikajúcich, do iných častí Európy. To vytvára množstvo výziev, vrátane znižovania počtu skúsených 
podnikateľov, ktorí môžu inštruovať a inšpirovať miestny ekosystém. 

Tabuľka prezentujúca v poradí prvých päť najvýkonnejších poľských startupov podľa hodnotenia Startup 
Ranking. V celkovom hodnotení obsadili poľské startupy priečky v rozmedzí priečok 86 až 238. Stúpajúcu tendenciu 
celkového SR skóre pozorujeme v prípade troch z piatich hodnotených poľských, teda rovnako ako aj v prípade 
českých startupov. V prípade poľských startupov pozorujeme pozitívnu tendenciu, kým v prípade Poľska ide 
o v poradí až piaty najvýkonnejší startup na priečke 238, tak maďarský najvýkonnejší startup s poradovým číslom 1. 
ešte len začína na priečke 236. 
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Tabuľka 3. Ranking Top 5 startupov Poľsko 

 
(Zdroj: Startup Ranking 2020) 

 

Slovenská republika 

Slovensko a jej západná metropola Bratislava je v centre rýchlo sa rozvíjajúcej startupovej scény na Slovensku. 
Počnúc rokom 2011 prvou národnou cenou „Startup Awards“ sa startupový ekosystém mesta za posledných päť 
rokov rýchlo vyvinul. Zatiaľ čo Bratislava dosahuje mimoriadne dobré výsledky v zložkách digitálnej infraštruktúry a 
zručností The European Digital City Index (v oboch sa umiestňuje v top 5), v ostatných kategóriách ju brzdia nízke 
skóre, najmä pokiaľ ide o prístup k informáciám, financiám, kde sa radí do spodnej päťky. Podľa Startup Rankingu sa 
prvých 5 najvýkonnejších slovenských startupov umiestnilo v celkom hodnotení na priečkach 117 až 1010. Pri 
porovnaní krajín V4 sa môžeme zaradiť pred Maďardko, s približne podobným výkonnostným potenciálom aký má 
Česká republika. 

Tabuľka 4. Ranking Top 5 startupov Slovenská republika 

(Zdroj: Startup Ranking 2020) 
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5. Záver 

Predmetný príspevok analyzoval výkonnostný potenciál startupových ekosystémov krajín V4 z pohľadu 
existujúcich rankingových databáz The Digital City Index a The Startup Ranking. Ekosystémy sú výsledkom 
spracovania na rôznych úrovniach s rôznymi organizáciami a rôznymi ľuďmi, majú charakter napredovania, avšak 
stále sa vyznačujú vysokou mierou rizika a neistoty. Počiatočná dynamika v prvotných etapách formovania častokrát 
vystriedajú finančné kolapsy, ktoré následne prechádzajú do procesu zotavovania z niektorých minulých porúch. Hoci 
miera rizikovosti pri zakladaní tejto inovatívnej formy podnikania akou je startup je vysoká, zvyšuje aj 
pravdepodobnosť zrodu nových ekonomík, podporuje hospodársky rast a v neposlednom rade vytváranie pracovných 
príležitostí pre mladú generáciu. 
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