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Zrieknutie sa záruk

Európska komisia ani žiadna osoba konajúca v mene Komisie 

nenesie zodpovednosť za prípadné použitie nasledujúcich 

informácií. Názory autorov vyjadrené v tomto dokumente 

nemusia nevyhnutne odzrkadľovať postoje Európskej komisie. 

Nič v tejto brožúre neznamená ani nevyjadruje záruku akéhokoľ-

vek druhu. Výsledky by sa mali používať len ako usmernenia v 

rámci celkovej stratégie.

© Európske spoločenstvá, 2015. 

Reprodukcia je povolená za predpokladu uvedenia 

zdroja.
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Predslov

Ak má  byť Európa konkurencieschopná, rásť a vytvárať pracovné 

príležitosti, musíme zabezpečiť, aby sme tu mali ľudí, ktorí 

dokážu viesť digitálne inovácie a transformáciu našich priemysel-

ných odvetví. Nové technológie sú hlavným motorom rastu 

hnaného vpred nápadmi skúsených a zručných profesionálov a 

obchodných lídrov (e-leaders). Predpokladá sa, že do roka 2020 

bude na trhu práce chýbať viac ako 800 000 odborníkov na 

digitálnu sféru a viac ako 200 000 e-leaders. Európska komisia v 

máji uplynulého roka odštartovala stratégiu jednotného 

digitálneho trhu. Jednotný digitálny trh by po implementácii 

mohol európskej ekonomike priniesť viac ako 415 miliárd eur 

ročne. 

e-Leadership je kľúčový komponent iniciatívy stratégie jednotné-

ho digitálneho trhu, ktorej cieľom je rozvíjať digitálne zručnosti 

nevyhnutné pre moderný európsky priemysel. Zainteresované 

subjekty žiadajú od členských štátov, aby zvýšili mieru podpory 

pre rozvoj e-Leadership zručnosti. Európske fórum strategickej 

politiky pre digitálne podnikanie odporučilo, aby obsah e-Leader-

ship zručnosti bol súčasťou manažérskych školení a vzdelávacích 

programov pre obchodných lídrov a vysoko postavených 

verejných činiteľov. V radoch odborníkov panuje všeobecná 

zhoda na tom, že je nevyhnutné, aby Európa spojila svoje sily v 

snahe priniesť e-Leadership zručnosti do všetkých odvetví a 

podnikov. 
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Tento dokument predkladá zhrnutie najmodernejších výdobyt-

kov v oblasti e-Leadership zručnosti v Európe a prezentuje 

konkrétne príklady najlepšej praxe a implementácie paneuróp-

skych smerníc vypracovaných odvetvovými špecialistami a 

akademikmi. Budúce vydania sa budú zaoberať požiadavkami na 

zručnosti e-Leadership v podnikoch využívajúcich digitálne a 

kľúčové sprostredkovateľské technológie vrátane najnovších a 

najmodernejších výrobných technológií. 

Prajem vám príjemné čítanie!

Lowri Evansová
Generálna riaditeľka

DG pre interný trh, priemysel, 
podnikanie a malé a stredné podniky

Európska komisia
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e-Leadership – komponent kľúčový pre 
rozvoj konkurencieschopnosti a inovač-
ného potenciálu Európy

e-Leadership je základným predpokladom na to, aby podniky a 

priemyselné odvetvia excelovali vo svojej sfére pôsobenia. 

e-Leadership je kľúčom k využívaniu nových digitálnych 

technológií na inováciu a transformáciu riadené v relevantnom 

organizačnom kontexte a integrované do obchodnej stratégie. 

e-Leadership zručnosti sú schopnosti, ktorými jednotlivec musí 

disponovať, aby dokázal podnecovať a zavádzať digitálne 

inovácie:

• Strategické vedenie: Vedenie personálu z rôznych   

 odvetví a ovplyvňovanie zainteresovaných subjektov za  

 hranicami (funkčnými, geografickými)

• Obchodná odbornosť: Inovovanie obchodných  

 a prevádzkových modelov, prinášanie hodnoty  

 organizáciám

• Digitálna odbornosť: Predvídanie a implementácia  

 zmien v mene obchodnej výkonnosti, pričom trendy  

 v oblasti digitálnych technológií sa využívajú ako  

 príležitosti na zavádzanie inovácií.
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e-Leadership v Európe – vykonané 
aktivity 

Stratégia e-skills EÚ, ktorá vychádza z dokumentu Európskej 

komisie „e-skills pre 21. storočie: Rozvíjanie konkurenčnej 

schopnosti, rastu a pracovných príležitostí“ (2007) je ústredným 

komponentom iniciatívy na posilnenie konkurenčnej schopnosti, 

produktivity a inovačnej schopnosti európskych podnikov. 

Pomáha zlepšovať rámcové podmienky pre inovácie, rast a nové 

digitálne pracovné príležitosti a odporúča, aby sa znalosti, 

zručnosti, kompetencie a invenčné schopnosti pracovnej sily 

neustále rozvíjali prostredníctvom efektívneho celoživotného 

vzdelávania. Európska komisia v roku 2013 uviedla „Veľkú koalíciu 

pre digitálne pracovné pozície“ na zintenzívnenie a urýchlenie 

iniciatív zameraných na preklenutie medzery v oblasti digitál-

nych zručností.

Trojuholník e-Leadership zručnosti

Strategické
vedenie

Obchodná
odbornosť

Digitálna
odbornosť

e-Leadership 
Digitálne zručnosti pre malé a stredné podniky



Európska komisia v tomto kontexte odštartovala špecifickú 

iniciatívu e-Leadership zručnosti, ktorú uvítali a podporili aj 

zainteresované subjekty. Celá iniciatíva sa začala v roku 2013 so 

zameraním na veľké podniky a v roku 2014 sa rozšírila o malé a 

stredné podniky, „gazely“ a start-upy. Pôsobnosť iniciatívy sa v 

roku 2016 bude ďalej rozširovať. 

Téma e-Leadership zručnosti je neoddeliteľnou súčasťou 

politík a aktivít v oblasti digitálneho podnikania. 

Ak máme byť konkrétnejší, správa o „digitálnej transformácií 

európskeho priemyslu a podnikov“ (z mája 2015) od „Európskeho 

politického fóra pre digitálne podnikanie“ odporúča ďalšie 

presadzovanie digitálneho e-Leadership a vyzýva k začleňovaniu 

obsahu e-Leadership zručnosti do všetkých bežných manažér-

skych školiacich a vzdelávacích programov pre obchodných 

lídrov a vysoko postavených verejných činiteľov. 
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Európska komisia tiež zahájila iniciatívy Startup Europe, ktoré sa 

zameriavajú na zdroje, ktoré podnikatelia potrebujú – ako 

investičný kapitál a akcelerátory – a kladú si za cieľ posilniť 

obchodné prostredie pre internetových a ICT podnikateľov, aby 

sa ich nápady a obchodné aktivity mohli rozvíjať. Zorganizované 

bolo podujatie „Startup Europe prichádza do Silicon Valley“,

na ktorom sa počas jedného týždňa na území USA stretávali 

európske technologické firmy, investori a politické špičky z oboch 

brehov Atlantiku, aby sa vzájomne podelili o svoje nápady. 

6. mája 2015 si Európska komisia osvojila komunikačný materiál 

„Jednotný digitálny trh pre Európu“ obsahujúci jedenásť iniciatív, 

ktoré majú položiť základy pre digitálnu budúcnosť Európy. Text 

výslovne prízvukuje kritický význam digitálnych zručností a IT 

profesnej odbornosti.

Rozhovory s poprednými odborníkmi, na ktorých sa diskutovalo o najpálčivejších problémoch, ktoré sužujú oblasť e-Leadership

Jan Muehlfeit, globálny stratég, coach a mentor viedol denné 
debaty z pozície predsedajúceho 

Charlotte Holloway, vedúca pre politiku, techUK hovorila na tému 
e-Leadership: Názory z pohľadu dopytu
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Európska konferencia o Digital and Key Enabling Technologies 

Skills (1. a 2. júna 2015 v Bruseli, pozrite si stránku: www.

leadership2015.eu) spojila viac ako 300 účastníkov z vládnej, 

akademickej a priemyselnej sféry, aby na mieste konania spolu 

diskutovali o novinkách v oblasti zručností pre e-Leadership a 

kľúčových podporných technológiách. 

Prognóza dopytu – Európa do roka  
2020 potrebuje viac ako 40 000 nových 
e-leaders ročne 

Dopyt po zvyšovaní kvality e-Leadership sa zvyšuje v celoeuróp-

skom meradle. Hoci zatiaľ neexistujú žiadne štatistiky ohľadom 

dopytu a ponuky v oblasti e-Leadership zručnosti, odhaduje sa, 

že v Európe sa v roku 2015 otvorí približne 620 000 pozícii pre 

inovatívnych e-leaders a z toho viac ako polovica nie na IT 

oddeleniach, ale na obchodných úsekoch spoločností. Tento 

odhad zahŕňa tých, ktorí prichádzajú s nápadmi a rozvíjajú 

inovatívne IT projekty v organizáciách – pričom nie všetci z nich 

sú v súčasnosti pravdepodobne schopní obsiahnuť kompletný 

súbor zručností na to, aby sa mohli stať úspešnými e-leaders.

Gary Kildare, vedúci pre oblasť HR, IBM Corporation Europe, 
prezentoval svoj pohľad na globálnu spoločnosť so zameraním na 
IT a služby

Silvia Leal, akademická 
riaditeľka na IE obchodnej škole 
v Madride, uviedla na tému 
Portfólio e-Leadership 
programu IE obchodnej školy 
pre exekutívu, malé a stredné 
podniky a start-upy 

Prof. Peter Kelly z Univerzity Aalto, uviedol na tému Prax z 
podnikateľského prostredia s vysokou mierou rastu

Philippe Trichet, odborný riaditeľ pre digitálnu sféru z Bonstonskej 
konzultačnej skupiny, uviedol na tému Agilné vedenie: Päť 
nevyhnutných predpokladov na zorientovanie sa v digitálnom 
svete

e-Leadership 
Digitálne zručnosti pre malé a stredné podniky



  

Pri prognózovaní dopyt po e-Leadership sa spoliehame na 

odhadované miery rastu analogicky k väčšine IT pozícií s 

vysokými nárokmi na odborné zručnosti, pre ktoré takéto 

odhady existujú. Očakávame, že dopyt po e-Leadership bude do 

roka 2020 rásť priemerným tempom 4,6 %, kedy by mal podľa 

prognóz dosiahnuť hodnotu 776 000. 

Pri zohľadnení expanzného a substitučného dopytu bude Európa 

do roka 2020 z uvedených príčin potrebovať 200 000 až 250 000 

nových e-leaders, čo predstavuje počet 40 000 až 50 000 ročne. 

Údaje stojace v pozadí týchto odhadov sú umocnené súborom 

dát e-Leadership „ekosystému“ naviazaných na ponuku alebo 

dopyt po e-Leadership zručnostiach prostredníctvom e-Leader-

ship scoreboard. 
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e-Leadership v skratke – Európsky  
scoreboard

e-Leadership scoreboard monitoruje pokrok v oblasti 

rozvoja e-Leadership zručnosti s pokrytím oblastí e-Leadership 

ekosystému vrátane: 

• vzdelávania v oblasti e-Leadership, 

• množstva pracovnej sily s potenciálom v oblasti e-Leadership

• štrukturálnych premenných umožňujúcich využívať 

 príležitosti vyplývajúce z e-Leadership a 

• politík podporujúcich e-Leadership alebo iných hnacích 

 mechanizmov. 

Tento scoreboard využíva indikátory z primárnych a sekundár-

nych zdrojov. Porovnáva „výkon“ e-Leadership v členských 

štátoch EÚ a identifikuje relatívne silné a slabé stránky e-Leader-

ship ekosystémov medzi krajinami s cieľom vytvárať podklady 

pre politickú diskusiu na národnej úrovni a na úrovni EÚ.

Model scoreboard meria faktory, ktoré s vysokou pravdepodob-

nosťou ovplyvnia dopyt a ponuku e-Leadership zručnosti v 

jednotlivých krajinách. Prináša informácie o tom, ako sa krajinám 

darí v špecifických oblastiach e-Leadership, ktoré sa pretavujú do 

schopnosti využívať inovačné príležitosti na obchodný rast a 

načrtáva zóny, do ktorých sa budú sústrediť budúce aktivity.

Spolu je k dispozícii 24 indikátorov rozložených do štyroch 

dimenzií a rozdelených do niekoľkých stavebných blokov.
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Národné scoreboardy sú neoddeliteľnou súčasťou správ 28 krajín 

za každý členský štát EÚ vypovedajúcich o národnej situácii v 

oblasti e-Leadership politík, iniciatív, praktík, školení, vzdeláva-

nia na vyššej a exekutívnej úrovni a scoreboard. Správ krajín je 

možné prevziať na adrese http://leadership2015.eu/documents/ a 

http://eskills-lead.eu/documents/.  

Index e-Leadership – benchmarkové 
porovnanie členských štátov 

Index e-Leadership kombinuje rôzne aspekty e-Leadership 

scoreboard za účelom monitorovania a benchmarkového 

porovnávania členských štátov EÚ. Spája indikátory vypovedajú-

ce o obchodnej a politickej klíme, infraštruktúre a s tým súvisia-

cich výstupoch v oblasti e-Leadership. Jeho účelom je prispieť k 

naplneniu potreby existencie metrík a praktík, ktoré dokážu 

merať e-Leadership a umožňujú porozumieť jeho zákonitostiam. 

Jednotlivé krajiny môžu tento index použiť na monitorovanie 

výkonnosti v čase alebo benchmarkové hodnotenie pokroku v 

danej krajine v porovnaní s ostatnými krajinami, identifikáciu 

vzorov a pochopenie toho, aký vplyv môžu mať rôzne  

politiky na prax v oblasti e-Leadership.

Európska mapa kvartilov  

indexu e-Leadership

Zdroj: empirica 2015

Digitálnym talentom sa najlepšie darí v 
otvorených, kooperácii naklonených a 
experimentálnych kultúrach, v ktorých sa 
členovia tímu môžu učiť a rozvíjať v prítom-
nosti kritickej masy podobných talentov, 
na rozdiel od hierarchicky štrukturovaných 
byrokratických systémov s mikromanaž-
mentom, ktoré  doširoka rozptyľujú digitálne 
talenty a blokujú inovácie.

Philippe Trichet
Digitálny odborný riaditeľ, BOSTONSKÁ 
KONZULTAČNÁ SKUPINA

e-Leadership 
Digitálne zručnosti pre malé a stredné podniky

 Skupina 1: viac ako 35 % pod priemerom EÚ

 Skupina 2: menej ako 35 % pod priemerom EÚ



Index e-Leadership úzko koreluje s údajmi GDP, ako aj s indiká-

tormi súvisiacimi s technológiami, ako je index Networked 

Readiness Index (Svetového ekonomického fóra), pričom však 

odchýlky línií technologických a GDP trendov vypovedajú o tom, 

ktorým krajinám sa darí „lepšie“ alebo „horšie“, pokiaľ ide o 

ekonomickú a technologickú vyspelosť. Zdá sa, že najmä Írsko, 

ale aj Belgicko a VB, sa pozitívne odchyľujú od „trendu“, ktorý 

naznačuje, že vyššia vyspelosť v oblasti e-Leadership sa spája s 

vyššou ekonomickou silou a vyššou digitálnou vyspelosťou, 

keďže vykazujú vyššiu ako očakávanú úroveň e-Leadership.
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Index e-Leadership a index Networked Readiness Index

Index e-Leadership a index Networked Readiness Index
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Nárast pripisovaného významu v politi-
kách týkajúcich sa digitálnych zručností 

Poskytovanie zručností pre e-Leadership malým a stredným 

podnikom a individuálnym podnikateľom sa stále považuje len za 

niečo druhoradé v porovnaní s etablovanými politickými cieľmi, 

ako sú zavádzanie digitálnych technológií; základné digitálne 

používateľské zručnosti; osvojovanie si princípov e-government  

a e-business; prístup k investičnému kapitálu; alebo dotácie pre 

start-upy. Agenda e-skills a z toho vyplývajúce iniciatívy  

e-Leadership zručnosti Európskej komisie vyzvali niektoré 

členské štáty k zapájaniu sa do verejných debát a pomohli pri 

zostavovaní vhodných reakčných krokov.
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Zdroj: empirica 2015

Politika e-Leadership zasahuje do rôznych sektorov a pokrýva široké 
spektrum politických oblastí

Politiky
výskumu a 

inovácií
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zručností
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podni- 
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Podpora 
investovania

Politiky
MSP

Politiky o 
vyššom a

odbornom 
vzdelávaní

e-Leadership 
Digitálne zručnosti pre malé a stredné podniky

e-Leadership Scoreboard pre Slovensko

Politika a iniciatívy zainteresovaných 
subjektov – zručnosti 

pre digitálne podnikanie

Politika a iniciatívy zainteresovaných 
subjektov – vzdelávanie a zaškoľovanie v 

oblasti e-Leadership

Politika a iniciatívy zaintereso-
vaných subjektov – zručnosti ICT 

odborníkov

Kapacita na 
inovácie

Stav rozvoja 
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Podniky, ktoré 
zamestnávajú ICT špe-

cialistov
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s vysokým podielom ICT 

Zamestnanie 
v ICT sektore

Podniky s vysokou mierou 
rastu v sektoroch s vysokým 

podielom ICT 
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Absolventi obchodnej 
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Absolventi 
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ICT

ICT manažéri, 
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Kvalita škôl manažmentu 

Podnikové školenie pre 
ICT/IT špecialistov
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Dostupnosť najnovších 
technológií

Podniky využívajúce 
sociálne siete 

Podniky využívajúce  
RFID 

Slovensko (23. priečka)Priemer EÚ

Kandidátske programy 
e-Leadership



K súčasnému dňu len osem členských štátov odštartovalo jasné 

iniciatívy so zameraním na vzdelávanie a odbornú prípravu v 

oblastí e-Leadership: Írsko, VB, Taliansko a Dánsko, ako aj 

Belgicko, Španielsko, Malta a Holandsko. V ostatných krajinách je 

rozsah a konzistentnosť politických iniciatív stále limitovaná a 

väčšine krajín chýba ústredná stratégia a systematické venovanie 

pozornosti téme e-Leadership v politickom procese. 

Partnerstvo medzi viacerými zainteresovanými subjektmi (MSP) 

sa v oblasti e-skills osvedčilo ako užitočné. MSP spájajú odvetvie 

súkromného sektora a zamestnávateľov s tradičným vzdelávacím 

systémom s doplnkovými službami poskytovanými verejným 

sektorom s ďalšími zdrojmi a znalosťami.

V oblasti e-Leadership si budovanie týchto partnerstiev na 

rovnakej úrovni ako v prípade zručností digitálnej gramotnosti a 

IT praxe bude vyžadovať, aby sa kľúčové zainteresované subjekty 

dohodli na ďalšom postupe, vyslovili podporu rozvoju povedomia 

o danej téme a napomohli zaškoľovacím aktivitám. 13

Najlepšia prax  podľa oblastí primárne-
ho zamerania

Špecifické zaškoľovacie programy zamerané na e-Leadership 

bývajú často výsledkom úzkej spolupráce medzi sektorom 

obchodu a vzdelávania. Britské univerzitné tituly Tech Industry 

Gold sú naviazané na program ICS Leadership Development 

Programme v Írsku a intenzívne školenia a inžinierske programy 

v oblasti znalostne orientovaného podnikania na Malte. Partner-

ský prístup pomáha harmonizovať osnovy s potrebami zamest-

návateľov. 

Vzdelávanie programy pre doplnkové odborné vzdelávanie 

vznikajú v reakcii na pociťovaný nedostatok ponúk, ktoré by 

vyhovovali požiadavkám malých a stredných podnikov a 

individuálnych podnikateľov v zmysle trvania a nákladov. Medzi 

príklady patria: London‘s Mobile Academy; THNK, Amsterdam 

School of Creative Leadership; Cranfield University’s IT Leader-

ship Programme a doškoľovací program British Computer 

Society Digital Leader coaching programme.

Vzdelávanie v oblasti e-Leadership sa poskytuje v kontexte 

univerzitných doplnkových programov. Na podporu obchod-

ných prípadov s digitálnym podtextom sa poskytujú e-Leader-

ship školenia, ktoré čerpajú z univerzitných zdrojov. Medzi 

príklady patrí Henley Accelerator vo VB a ECN Network v 

Rakúsku.

e-Leadership je kriticky významný faktor z 
pohľadu schopnosti podniku prosperovať v 
modernej ekonomike a profitovať z príležito-
stí prezentovaných digitálnymi technológi-
ami. Nemožno ho však brať ako samozre-
jmosť, najmä v radoch menších podnikov, 
v ktorých manažéri často na seba berú 
niekoľko pracovných rol súčasne. Národní 
a regionálni politickí lídri EÚ musia spolupra-
covať, aby dokázali zabezpečiť  zavedenie 
koherentných opatrení na sprostredkovanie 
rozvoja e-Leadership v súčasných i budúcich 
európskych malých a stredných 
podnikoch.

Arnaldo Abbruzini
Generálny tajomník, Eurochambres

Európa potrebuje s pomocou digitalizácie 
urýchliť prebiehajúce zmeny. Na základe 
nedávno schválených priorít na päťročné ob-
dobie my – Komisia regiónov EÚ – voláme po 
novom podnikateľskom duchu v kombinácii 
s funkčným jednotným digitálnym trhom a 
inteligentnou špecializáciou, ktoré povedú 
k formovaniu nových zručností, poznatkov, 
inovácií a pracovných príležitostí. Ak ako 
Európania chceme byť schopní konkurovať, 
potrebujeme niekoľko odhodlaných regiónov 
a miest, ktoré sa chopia roly priekopníka v 
oblasti e-Leadership.

Markku Markkula
Prezident, Komisia regiónov EÚ

Vládne, priemyselné a vzdelávacie 
inštitúcie dokážu spoločne nájsť odpoveď na 
výzvu v podobe digitálnych zručností v 21. 
storočí a garantovať, že viac mladých ľudí 
si osvojí digitálne zručnosti a e-Leadership, 
aby sa mohli stať podnikateľmi a tvorcami 
a dokázali formovať náš digitálny svet. Pre 
spoločnosť techUK je potešením podieľať sa 
na programe e-Leadership Európskej komisie 
v snahe popasovať sa s touto výzvou.

Charlotte Holloway
Vedúca pre politiku a zástupkyňa riaditeľa, 
techUK



e-learning a MOOC pre e-Leadership školenia sa osvedčili byť 

užitočné najmä v ekonomicky menej rozvinutých členských 

štátoch, napr. Start-upová iniciatíva v Grécku a Akademia PARP a 

e-Business Academy in Poland. Aténska ekonomická a obchodná 

univerzita nedávno spustila MOOC pre zaškoľovanie v oblasti 

digitálneho podnikania. Vo Francúzsku organizácia Conservatoire 

National des Arts et Métiers (CNAM) implementovala rôzne 

formy MOOC so zameraním na tých, ktorí si chcú osvojiť 

vodcovské vlastnosti vo francúzsky hovoriacej časti sveta.

S cieľom preklenúť participačnú bariéru ponúkajú orgány 

obchodného rozvoja dotované alebo bezplatné e-Leadership 

školenia pre malé a stredné podniky. Tento prístup sa čoraz viac 

uplatňuje aj na odbornú prípravu v oblasti e-Leadership zručnos-

tí, napr. v Severnom Írsku.

Koncepcie odbornej vyspelosti v oblasti e-Leadership sú stále 

zriedkavé; jediným prominentným príkladom je Nemecká 

softvérová fakulta Software Campus, ktorá presadzuje spoluprá-

cu medzi sektormi vlády, vzdelávania a priemyslu na podporu 

mladých ICT výskumníkov s výnimočným potenciálom. Hoci nie 

je zameraná na malé a stredné podniky, niektorí účastníci si 

pravdepodobne radšej založia vlastnú spoločnosť, ako by sa mali 

stať zamestnancami niektorého z etablovaných „veľkých 

hráčov“.  

Nástroje samohodnotenia umožňujú malým a stredným 

podnikom prostredníctvom on-line platformy vo vlastnej réžii 

vyhodnocovať svoje líderské schopnosti. Vhodným príkladom je 

online diagnostický nástroj severoírskej spoločnosti LMSA. 

Kupónové schémy boli v niektorých krajinách vypracované na 

to, aby sa pre malé a stredné podniky zjednodušilo a cenovo 

sprístupnilo získavanie poradenstva a školení, napr.  Innovation-

scheckar od švédskej spoločnosti VINNOVA, Inovačný kupón od 

spoločnosti Enterprise Ireland a dánska kupónová schéma.
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Vzdelávanie v oblasti e-Leadership v kontexte obchodného 

inkubátora a akceleračných schém najčastejšie prebieha 

prostredníctvom poradenstva a mentorstva, ale aj prostredníc-

tvom manažérskych vzdelávacích kurzov v spolupráci s etablova-

nými poskytovateľmi, ako sú  Infopole Cluster TIC vo vallónskom 

regióne Belgicka, WAYRA, akceleračný program spustený 

španielskou Telefonicou; Telenet Idealbs v Belgicku a European 

Entrepreneurship Foundation v Maďarsku.

Súťaže biznis plánov, ocenenia za start-upy a pod. 

sú populárne nástroje na riešenie pociťovaného nedostatku 

vodcovských zručností s radoch mladých ľudí s vysokoškolským 

vzdelaním a na motivovanie jednotlivcov s vysokým potenciálom 

k digitálnemu podnikaniu. Súťaže a ocenenia sú komparatívne 

finančne nenáročné, obľúbené u sponzorov a ľahko sa presadzu-

jú. Nedokážu však ponúknuť podporu potrebnú na vybavenie 

digitálnych podnikateľov dostatočnou základňou e-Leadership 

zručnosti. 

Propagácia e-Leadership zručnosti v očiach študentov sa 

uskutočňuje v rámci rakúskej iniciatívy AWS First, v bulharskom 

programe Mladí lídri, nemeckej koncepcii Student2Start-up a vo 

Fínsku situaovanej Demola. Lídri budúcnosti Vývojový program v 

Grécku pri riešení líderských výziev spája čerstvých absolventov a 

NGO. Chorvátsky program eStudent NGO je určený pre univer-

zitných študentov vyššieho stupňa. 

Iniciatívy zameriavajúce sa na ženy sú cielené na ženy, ktoré sa 

uchádzajú o líderské pozície v oblasti IT. Medzi príklady patrí vo 

VB situovaná a pre všetky ženy určená everywoman in Technolo-

gy Leadership Academy, ktorá sa vyvinula do podoby globálnej 

členskej organizácie.  

Budovanie rozhľadu a povedomia sa využíva pri propagovaní 

témy e-Leadership zručnosti pred kľúčovými zainteresovanými 

subjektmi a širšou verejnosťou. Asociácia Pasc@line vo Francúz-

sku zorganizovala reprezentatívny obchodný prieskum s cieľom 

podrobne preskúmať túto tému. 

e-Leadership 
Digitálne zručnosti pre malé a stredné podniky



Špecifické požiadavky na zručnosti  
v malých a stredných podnikoch 
a start-upoch

Hoci požiadavky, ktoré malé a stredné podniky a individuálni 

podnikatelia kladú na e-Leadership vzdelávanie, sú rozmanité,  

z analýzy je možné vyvodiť niekoľko všeobecných zákonitostí. 

Mnoho kompetenčných potrieb rýchlo rastúcich malých a 

stredných podnikov a podnikateľov je možné pretransformovať 

do ponúk školení a vzdelávania v troch oblastiach zručností, 

ktoré formujú e-Leadership: digitálna odbornosť, obchodný 

dôvtip a zručnosti strategického vedenia.

Požiadavky na vzdelávanie – rozmanité 
a praktické

Nasledujúci obrázok znázorňuje kompetenčné požiadavky 

zhromaždené prostredníctvom kvalitatívneho výskumu. 
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Naše prieskumy očakávaní spájajúcich sa s e-Leadership vzdeláva-

ním naznačujú, že väčšina malých a stredných firiem potrebuje 

lídrov s mimoriadne silnými, praktickými a bezprostrednými 

digitálnymi zručnosťami. Vo väčších spoločnostiach požiadavky v 

oblasti digitálnych zručností na lídrov často zdôrazňujú porozume-

nie digitálnym schopnostiam (vedieť, čo je možné, schopnosť 

rozpočtovania, získavanie zdrojov a alokovanie realizovaných prác), 

pričom lídri z malých a stredných podnikov sú užšie zaangažovaní 

do tvorby digitálnych produktov alebo služieb, prípadne digitálne 

podporovaných procesov.

Ďalším významným zistením je to, že mnoho malých a stredných 

podnikov sa vo sfére digitálnych potrieb vo významnej miere 

spolieha na outsourcing procesov na poradenské spoločnosti, 

dodávateľov alebo iné partnerské podniky v príslušnom hodnoto-

vom reťazci. Požiadavka na e-Leadership v malých a stredných 

firmách tým pádom spočíva vo vedení kvalifikovaného interdiscipli-

nárneho personálu a konzultantov, zmluvných partnerov, dodáva-

teľov a iných kooperujúcich subjektov. 

Medzi ďalšie potreby vzdelávania vo sfére technického obsahu pre 

malé a stredné podniky patria: cloud computing, big data/data 

analytics a vývoj mobilných aplikácií, ako aj vývoj softvéru, vývoj 

webových riešení a programovacie jazyky a prostredia.

Medzi najužitočnejšie školenia v segmente digitálneho manažmen-

tu patrí enterprise architecture, governance a manažment.

Medzi ďalšie e-Leadership zručnosti patria komunikačné schopnos-

ti, znalosť zákazníkov a trhu, riadenie zmien a projektový ma-

nažment a predaj a marketing. 

Malé a stredné podniky v Európe sú vo 
významnej miere závislé od vodcovských 
schopností svojich vlastníkov a manažérov, 
najmä na trhoch, kde vie ICT zabezpečiť 
konkurenčnú výhodu. PIN-MSP víta aktivity 
Komisie v reakcii na naše odporúčanie 
sa v rámci témy e-Leadership venovať aj 
požiadavkám na zaškoľovanie malých a 
stredných podnikov.

Sebastiano Toffaletti
Generálny tajomník, PIN-SME

Zdroj: empirica 2015

Požiadavky na kompetencie úspešných a rýchlo rastúcich malých a stredných podnikov zhromaždené prostredníctvom kvalitatívneho výskumu

• Potreba informácií na prognózovanie

• Porozumenie potrebám zákazníka

• Orientácia na riešenia

• Komunikácia 

• Kreativita 

• Nezávislý študujúci

• Vedenie tímov 

• Kultúry, internacionalizácia

•  Big Data analytics a nástroje
•  Cloud computing a virtualizácia
•  Dizajn a vývoj mobilných 
   skupiny cluster
•  Komplexné obchodné systémy
•  Vývoj webu a nástroje
•  IT architektúra, platformová 
    architektúra
•  Bezpečnostné zručnosti
•  ERP systémy 
• Sociálne médiá

• Vzťahy so zákazníkom a predaj
• Budovanie partnerstiev 

• Podnikový rozvoj
• Organizačná zmena 

• Projektový manažment
• Optimalizácia procesov 
 • Strategický marketing

• Agilná metodika
• Business analytics

 • Trhová analýza
 • Finančné zručnosti

Strategické
vedenie

Obchodná
odbornosť

Digitálna
odbornosť



 

Potreba cielených, krátkodobých, flexi-
bilných a cenovo dostupných formátov

Výskum poukázal na požiadavky týkajúce sa formátu a prevádz-

kových detailov poskytovania školení a vzdelávania: samovzdelá-

vanie a osobný coaching zohrávajú dôležitú úlohu, pretože do 

úvahy prichádzajú len krátkodobé pracovné absencie. Poraden-

ské projekty sa často využívajú na odovzdávanie vedomostí a 

nadobúdanie kompetencií. 

Uprednostňujú sa cenovo dostupné školenia v trvaní niekoľkých 

dní s flexibilným časovým harmonogramom, ktoré sú špecificky 

cielené na akútne obchodné problémy.

Zakladatelia a kľúčoví zamestnanci však často prichádzajú  

z prostredia s absolvovaným rozmanitým vyšším vzdelaním. 

Cielené školenia, ako aj široká a bohatá  

základňa, zohrávajú významnú úlohu  

pri hľadaní e-Leadership.
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Budúci lídri musia objavovať  a mobilizovať 
podnikateľov stojacich vo svojom strede – 
životaschopnosť ich podniku závisí od ich 
schopnosti chopiť sa príležitosti a využiť ju k 
vlastnému prospechu.

Peter Kelly
Praktizujúci profesor, Vysoký rast 
Podnikanie, hosťujúci profesor, Škola 
obchodu, Trinity College Dublin, hosťujúci 
profesor, Škola dizajnu (MADA), 
Pontificia Universidad Catolica de Chile, 
Santiago
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Samoštúdium dominuje rozmanitej 
a bohatej kultúre vzdelávania 

Okrem snáh o zachytenie požiadaviek bol zrealizovaný aj 

prieskum vzdelávacích praktík na vzorke 118 malých a stredných 

podnikov, ktorý prebiehal od marca do mája 2015. Vzorka nebola 

reprezentatívna, čo znamená, že je sčasti naklonená k dánskym 

respondentom, výsledky sú však poučné. 

Spomedzi 118 malých a stredných podnikov v pozícii responden-

tov 114 zvolilo aspoň jeden „významný“ zdroj vzdelávania v 

zozname 12 zdrojov vzdelávania. Každý malý a stredný podnik 

pomenoval v priemere šesť zdrojov. Ad-hoc vzdelávanie 

vychádza ako najdôležitejší formát vzdelávania v malých a 

stredných podnikoch. Často citované boli aj odvetvové alebo 

odborné akadémie a tiež „učenie sa od konzultantov“ – 56 resp. 

55 % v číselnom vyjadrení. Inštitúcie vyššieho vzdelávania sú 

vnímané ako poskytovatelia školení, najmä však jednorazových 

kurzov (49%) a v menšej miere komplexných programov (23 %).

Percento MSP, ktoré pomenovali 
jednotlivé položky ako „dôležité“ 

zdroje vzdelávania pre svoju spoloč-
nosť v oblasti e-Leadership zručnosti

 
N=118, online prieskum pod vedením 

spoločnosti empirica 
v marci až máji 2015
Zdroj: empirica 2015

Online podniky nám ukázali význam iterá-
cie. Ľudia si však často neuvedomujú, že tá 
má vplyv na obchod ako taký. Inovatívna 
spoločnosť musí vnášať stále nové iterácie 
do všetkých svojich aktivít: svojho produktu, 
štruktúry a základných hodnôt. Neustále si 
kladieme otázku: „Čo robíme zle? Čo by sa 
dalo zlepšiť?“

Ander Michelena
CEO a spoluzakladateľ portálu ticketbis.com

e-Leadership 
Digitálne zručnosti pre malé a stredné podniky



Koncipovanie e-Leadership školení 
a vzdelávania 

Malé a stredné podniky a start-upy preukazujú rozmanitosť aj vo 

sfére technológií, organizačnej štruktúry a nastavenia hodnoto-

vého reťazca, a preto majú odlišné potreby v oblasti e-Leader-

ship zručnosti. Z uvedených príčin bola vypracovaná koncepcia 

pre e-Leadership ponuky.

  

V súlade s definíciou e-Leadership zručnosti by akékoľvek 

vzdelávanie v oblasti e-Leadership malo plniť v prvom rade úlohu 

spočívajúcu vo využívaní digitálnych technológií na zavádzanie 
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inovácií. e-Leadership ponuky sa môžu zameriavať na všetky tri 

kompetenčné oblasti, prípadne sa môžu sústrediť na jednu alebo 

dve z týchto oblastí, pokiaľ tieto vhodne dopĺňajú už osvojené 

zručnosti a kompetencie. 

e-Leadership využíva rodiace sa alebo momentálne vznikajúce 

technologické trendy, ktoré sú pripravené na zavedenie a 

následne sa prispôsobuje evolúcii digitálneho vývoja a jeho 

nasadzovania v trhovom priestore. Súčasné najvýznamnejšie 

trendy ako mobilita, Cloud Computing, Big Data analytics, 

technológie sociálnych médií, Internet of Things, IT pre pôžitok 

zákazníka a IT bezpečnosť si vyžadujú pravidelnú revíziu, aby 

bola zaistená ich aktuálnosť.

Na tému týchto technologických trendov je potrebné diskutovať 

s malými a strednými podnikmi. My sme to urobili a potom sme 

oslovili úspešné malé a stredné podniky vrátane rýchlo rastúcich 

„gaziel“ ochotných expandovať za hranice. Teoretické definície 

e-Leadership a rodiace sa technológie sa musia konfrontovať s 

reálnymi požiadavkami na vedenie, s potrebou zručností v 

malých a stredných podnikoch a s prípadmi, kedy bariéry 

znemožňujú začleňovať najnovšie poznatky do koncepcie 

vzdelávacích ponúk.

e-Leadership nie je len otázkou čo najlepšie-
ho využívania ICT a prinášania hodnôt vašej 
organizácii. Ide o omnoho viac. Je otázkou 
pripravenosti: ak ste pripravený, e-Lea-
dership je evolúcia; ak nie ste pripravený 
e-Leadership je revolúcia. Nech je však ako 
chce, v digitálnom veku je nevyhnutnosťou 
pre všetkých.

Robert Kopal
Ph.D., zástupca dekana R&D, Fakultná 
univerzita Algebra

Existujúce kurzy 
a programy

Existujúce politiky 
a iniciatívy

Najlepšia prax a 
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V výskumu vychádzajúca koncepcia návrhu vzdelávacích ponúk



Čo je to ponuka zaškoľovania v oblasti 
e-Leadership?

e-Leadership sa dá označiť za kombináciu líderskej, obchodnej a 

digitálnej odbornosti, ktorá sa odlišuje od tradičnej separácie 

medzi IT a inými obchodnými funkciami. 

Na odlíšenie ponuky e-Leadership od vzdelávacej ponuky 

existujú tri kľúčové kritériá:

• Vhodnosť pre cieľovú skupinu: ponuka e-Leadership sa   

 zameriava skôr na vlastníkov podnikov a podnikateľov, vyššie  

 postavených profesionálov s pokročilými zručnosťami a  

 rozhodovacími právomocami, ako na nižšie postavených  

 odborníkov alebo študentov. V prípade stredných podnikov  

 nájdeme cieľovú skupinu na úrovni exekutívy.

• Digitálna aplikovateľnosť: Ak subjektom nie je samotné IT,  

 aplikovateľnosť na IT podnik by mala byť zreteľnou súčasťou  

 učebných osnov

• Vhodnosť úrovne zručností: výstupy zo vzdelávania siahajú o  

 úroveň  nad bakalársky titul, t. j. môžu byť súčasťou kurzu  

 MSc.
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Ponuka by sa okrem toho mala vyznačovať nasledujúcimi 

vlastnosťami: 

• Zameranie na inovácie: potenciál na obchodné inovácie/ 

 transformáciu je súčasťou ponuky; alebo

• Obchodná relevantnosť: kurz nesmie byť len akademickým  

 cvičením, naopak, musí sa zameriavať na možnosti uplatnenia  

 v profesionálnom alebo organizačnom kontexte; alebo

• Strategická relevantnosť: význam technológií pre obchod sa  

 vyučuje popri  možnostiach ich „technického“ uplatnenia.

Nové ponuky školení v oblasti  
e-Leadership

Analýza kurzov vyššieho vzdelávania a MOOC ponúkaných 

inštitúciami vyššieho vzdelávania zameraných na malé a stredné 

podniky a individuálnych podnikateľov a zacielená na profesioná-

lov s bohatými odbornými zručnosťami preukázala, že v celej 

Európe sa našlo len 56 programov, ktoré spĺňajú všetky tri 

e-Leadership kritériá. Z týchto sú tri na úrovni Executive Master, 

štyri MBA, 22 Masters of Science, 19 iných na úrovni vyššieho 

univerzitného stupňa a osem pod úrovňou vyššieho univerzitné-

ho stupňa. Len osem z nich trvá 12 mesiacov alebo menej, šesť z 

nich nedosahuje úroveň vyššieho univerzitného stupňa a dva sa 

radia do kategórie ostatných kurzov vyššieho univerzitného 

stupňa. Nedostatok možností na vzdelávanie v oblasti e-Leader-

ship je zreteľný na prvý pohľad, rovnako ako  obmedzená ponuka 

krátkodobých programov spĺňajúcich potreby malých a stred-

ných podnikov a start-upov. 

MBA program e-Leadership na Fakultnej univerzite Algebra, 

Záhreb (Chorvátsko)

e-Leadership bez ľudí nemôže existovať. 
Európa má dostatok nezamestnanej 
„intelektuálne vyspelej pracovnej sily“. 
Musíme pokračovať v preškoľovaní tých, 
ktorí pracujú pre lepšiu budúcnosť. Nezame-
stnaných je potrebné premenovať na „osoby 
meniace kariérnu dráhu“.

Hugo de Sousa
Zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti 
ALPHAPPL

Iniciatíva e-Leadership zručnosti by mala 
brať do úvahy špecifické zaškoľovacie 
potreby malých a stredných podnikov, 
pretože práve im Európa vďačí za veľkú časť 
zákaziek a pracovných príležitostí.  Krátko-
dobé neformálne dráhy prípravy školení a 
personalizovaných e-Leadership zručností 
by mohli prispieť k formálnemu vzdelávacie-
mu systému.

Dr. Māra Jākobsone
Koordinátorka lotyšskej koalície pre e-skills, 
viceprezidentka LIKTA

e-Leadership 
Digitálne zručnosti pre malé a stredné podniky



Pestrosť ciest k e-Leadership je  
nepostrádateľná

Profily e-Leadership zručností pre lídrov z malých a stredných 

podnikov vo väčšine prípadov nie je možné získať len absolvova-

ním e-Leadership programu na univerzite. Zvyčajne sú výsled-

kom skúseností nadobudnutých počas kariéry, zo vzdelávania a 

školení, ako aj neformálneho vzdelávania, ako je mentorstvo a 

coaching.
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S postupným rozvojom e-Leadership zručnosti sa budú potreby 

spoločností zvyčajne uberať buď smerom ďalšieho postupu po 

e-Leadership rebríčku, alebo diverzifikácie a dopĺňania si 

existujúcich zručností na rovnakej úrovni.

Cesta e-Leadership môže viesť od povedomia a zvedavosti až po 

víziu digitálnej transformácie a z nej vyplývajúci inovačný 

potenciál – ktorý bude následne potrebné zhmotniť do koncepcie 

plánu implementácie. Podujatia zamerané na šírenie informácií a 

otvorené prednášky oboznamujú väčšie počty jednotlivcov z 

cieľových skupín s danou témou a podnecujú ich k vlastným 

víziám. Následné špecifickejšie zamerané podujatia môžu 

zabezpečiť hodnotenie jednotlivých potrieb. Ďalšie fázy môžu 

zahŕňať školenia v oblasti špecifických e-Leadership zručnosti a 

kompetencií prostredníctvom tradičných vzdelávacích progra-

mov, špecifických školiacich kurzov alebo coachingu, poraden-

stva a spolutvorby znalostí.

Generálni riaditelia podnikov a podnikatelia 
sú v súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým 
nútení rýchlo napredovať, aby svoje orga-
nizácie udržali v dobrej kondícii a zachovali 
si dostatočnú flexibilitu. Preto je mimoriadne 
dôležité investovať a budovať partnerstvá 
s cieľom efektívne a hospodárne posilňovať 
vodcovské zručnosti a strategické zdroje. 
Úlohou členov predstavenstva a akcionárov 
je viesť vedenie k tomu, aby sa na tieto 
výzvy reagovalo.

William Stevens
Generálny riaditeľ, Tech Tour. www.tech-
tour.com

Zdroj: empirica 2015

Grafika: Tobias Hüsing, empirica, 
Kecheng Liu,  Maks Belitski, 
Weizi Li, Henleyho obchodná škola, 
Alvaro Arenas, IE obchodná škola, 
2015

Dráha e-Leadership ako koncepcia pre obchodný dopyt  
po e-Leadership, vzdelávaní a školiacich kurzoch
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Kurzy organizované partnerskými inštitúciami vyššieho a 

exekutívneho vzdelávania mapujú túto dráhu a uspokojujú rôzne 

e-Leadership potreby v rôznych štádiách. Potreby siahajú od 

prevádzkových po strategické a od digitálnych po obchodné. 

Potenciálni študenti z obchodného alebo IT prostredia si môžu 

zvoliť vstupné body na prevádzkovej alebo strategickej úrovni.
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Pre poskytovateľov vzdelávania a školení by mali existovať 

príležitosti na prípravu a sprístupnenie vhodných školiacich 

programov a kurzov pre rôzne fázy tejto dráhy e-Leadership. 

Okrem univerzít a obchodných škôl môžu medzi poskytovateľov 

patriť profesionálne alebo priemyselné akadémie, obchodné 

komory, coachingové a poradenské organizácie a vydavatelia.

Poskytovatelia školiacich a vzdelávacích materiálov z prostredia 

vyššieho vzdelávania alebo komerčnej či polokomerčnej sféry sú 

vhodne prispôsobení na to, aby ponúkali online či offline kurzy a 

programy. Poradenstvo a coaching je možné prispôsobiť presne 

na mieru potrieb konkrétnej organizácie. 

Vzdelávacie a školiace systémy všetkých členských štátov musia 

čo najrýchlejšie napredovať. MOOC ponúkajú škálovateľnosť a 

široký dosah, avšak prieskum preukázal len obmedzené aktuálne 

pokrytie segmentu e-Leadership. Riadne etablovaný trh 

„Generation Spain“ sa zameriava na 
mladých nezamestnaných výukou zručností 
a schopností požadovaných zamestnávateľ-
mi. Hľadáme partnerov, ktorí budú školiť 
ďalšiu generáciu mladých lídrov priekop-
níckym spôsobom, ktorý je kombináciou 
sociálnych, pracovných a vodcovských 
zručností so zameraním na digitálne profesie 
v rôznych odvetviach 

Pablo Hernandez
Partner, McKinsey & Company
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dodávateľských a produktových školení a certifikácie pre 

dovzdelávanie profesionálov nemá dostatočne široký záber na 

pokrytie oblasti e-Leadership. Rýchlokurzy inštitúcii vyššieho a 

exekutívneho vzdelávania, ktoré sa explicitne zameriavajú na 

e-Leadership, majú len obmedzené pokrytie a coaching a 

poradenské služby sú drahé. Ako jednu z možností je potrebné 

zvážiť aj samoštúdium. Najväčšie nádeje na zlepšenie vzdeláva-

nia v oblasti e-Leadership sa momentálne vkladajú do MOOC a 

samovzdelávania, postgraduálnych ponúk celoživotného 

vzdelávania na vyššej a exekutívnej úrovni a špecializovaných 

poskytovateľov školení.

Päť  priekopníckych univerzít 
a obchodných škôl

Na vyriešenie problému s nedostatkom vhodného vzdelávania v 

oblasti e-Leadership si päť univerzít a obchodných škôl stanovilo 

za cieľ osloviť „gazely“ a úspešné malé a stredné podniky, aby sa 

zapojili do diskusie na tému, aké školenia a formy vzdelávania 

potrebujú, a na základe ich reakcií vypracovať príslušné vzdeláva-

cie programy.
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Flexibilita programov HEI dáva 
študentom a podnikom v pozícii vlastníkov 
vzdelávacích potrieb a cieľov možnosť do-
sahovať maximálnu obchodnú hodnotu. 

Valentina Ivanova
Asistentka profesora pre informačné tech-
nológie a služby, New Bulgarian University

Preklenutie medzery v oblasti e-Leadership 
zručnosti si vyžaduje spoluprácu zaintere-
sovaných subjektov na strane ponuky a 
dopytu, aby bolo možné vytvárať nové 
vzdelávacie ponuky. e-leaders musia byť ad-
aptabilní riešitelia problémov s robustnými 
manažérskymi zručnosťami a schopnosťami 
využívať digitálne technológie v podnikaní. 
IE obchodná škola vytvorila portfólio kurzov 
na prípravu študentov na budúce zastávania 
e-leaders postov.

Alvaro Arenas
Profesor v oblasti informačných systémov 
na IE obchodnej škole

Digitálna transformácia našej ekonomi-
ky pre malé a stredné podniky generuje 
príležitosti na inovácie a súčasne obchodné 
riziká. e-skilled business a IT lídri sú pre malé 
a a stredné podniky kľúčovým faktorom 
úspechu v oblasti riadenia digitálnych aktív 
na podporu tvorby IT hodnôt. 

Steven de Haes
Profesor, Riadenie informačných systémov, 
Antverpská univerzita, Antverpská škola 
manažmentu, Výskumný inštitút IT súladu 
a riadenia

Podnikatelia a malé a stredné podniky vo 
VB vnímajú koncepciu e-Leadership ako 
efektívny mechanizmus na zapájanie, 
aplikáciu, transformáciu a využívanie 
technológií. Umožňuje efektívne zosúladiť 
IT a obchodné stratégie s cieľom inovovať a 
získať si zákazníkov.

Maks Belitski
Ph.D., prednášajúci v oblasti podnikania, 
Henleyho obchodná škola

Digitálna stratégia a schopnosti sú 
nevyhnutným predpokladom efektívneho 
riadenia a využívania informačných zdrojov, 
ktoré sú samé osebe nevyhnutne potrebné 
pre úspech každého podniku, ktorý pri svojej 
obchodnej  prevádzke využíva ICT.

Kecheng Liu
Profesor aplikovanej informatiky, Henleyho 
obchodná škola, Univerzita v Readingu 

e-Leadership zručnosti siahajú za hranice 
rozhodovacích procesov v oblasti obcho-
du a IT. Skutočný e-Leadership spočíva v 
správnom načasovaní rozhodnutí, ktoré 
pomôžu zachovať maximálnu prevádzkovú 
efektívnosť organizácie.

Andrea Carugati
Asistent profesora, Ph.D., Vedúci IS 
výskumnej skupiny, Študijný riaditeľ pre 
magisterské štúdium v oblasti IT, Univerzita 
Aarhus



Prístup Agile University: séria e-Leader-
ship rýchlokurzov organizovaná New 
Bulgarian University 

V centre záujmu vývojárskych prác na New Bulgarian University 

(NBU) stojí zistenie, že: 

• malé a stredné podniky potrebujú znalosti a zručnosti, ktoré  

 univerzita ponúka, ale 

• ich zástupcovia inštitúcie vyššieho vzdelávania neradia medzi 

 poskytovateľov celoživotného vzdelávania.

Na riešenie tejto výzvy sa vývoj kurzov zameriava na kontinuálne 

zdokonaľovanie osnov na základe agilnej metodiky postupných 

inovácií v tzv. šprintoch. Tradičný prístup kopírujúci vodopádový 

model kariérneho postupu znemožňuje rýchlo reagovať na 

meniace sa požiadavky na zručnosti. 

Malé a stredné podniky potrebujú flexibilitu – a Agile University 

sa rozhodla reagovať na tieto potreby.

Namiesto toho, aby NBU ponúkla dvoj- až štvorročný fixný 

vzdelávací program: 

• si malé a stredné podniky na začiatku vzdelávacieho procesu  

 definujú svoj strategický cieľ a obchodné potreby, 

• malé a stredné podniky budú diskutovať s univerzitou a na  

 základe týchto rozhovorov im bude vypracovaná vzdelávacia  

 ponuka,

• vypracuje sa modulárny zoznam potenciálnych ponúk.

• malé a stredné podniky si vyberú vzdelávacie moduly, ktoré  

 sú najhodnotnejšie z hľadiska ich obchodnej činnosti, 

• odštartuje sa „vzdelávací šprint“,

• po šprinte bude nasledovať revízia šprintu, aby sa overilo, čo  

 sa podarilo dosiahnuť a prebehne retrospektíva šprintu s  

 cieľom proces podrobiť analýze a navrhnúť vylepšenia,

• potom sa obchodné potreby malého a stredného podniku  

 opakovane porovnajú so strategickým cieľom a 

• vypracuje sa nový modulárny zoznam vzdelávací ponúk, ktoré  

 budú čeliť novým potrebám z hľadiska obchodnej činnosti  

 budú pre malé a stredné podniky najväčším prínosom. 

22

Takýto šprint môže trvať od jedného týždňa po jeden semester.

Tento proces šprintu a revízie môže pokračovať s postupným 

vývojom strategického cieľa metódou celoživotného vzdelávania 

v spolupráci medzi podnikom a univerzitou. 

Plánuje sa kombinácia bezprostredných, technických a strategic-

ky zameraných kurzov, ktoré reagujú na potreby cieľovej 

skupiny:

• Strategy Development for Digital Intensive, 

 digitálne technológie,

• Cyber Security And Resilient Business,

• IT Marketing,

• Cloud Technology,

• TSP (Total Software Process) Executive Strategy, 

• Leading a Development Team.

Modulárne poldňové kurzy na tému 
rastu SME, marketingu prostredníc-
tvom sociálnych médií a obchodnej  
analytike na Univerzite Aarhus – séria  
e-Leadership

Univerzita Aarhus na základe zozbieraných požiadaviek pripravi-

la „e-Leadership sériu“ štyroch kurzov. Tieto kurzy sa zameriava-

jú na potrebu zhusteného odovzdávania znalostí malým a 

stredným podnikom – na dosiahnutie požadovaných výsledkov 

vzdelávania v rámci poldňových kurzov. Tieto kurzy boli vo 

významnej miere propagované v rámci univerzitného  ekosysté-

mu malých a stredných podnikov a v pilotnej prevádzke boli 

odštartované tri kurzy. 

Cieľom je pokračovať v ponuke a dolaďovaní týchto kurzov.

Medzi pilotné vzorky pripravené Univerzitou Aarhus patria 

nasledujúce kurzy:

• Social Media Strategy

• Business Analytics 

• Planning/Managing for Growth

• Partner management/ virtual business networks.

e-Leadership 
Digitálne zručnosti pre malé a stredné podniky



Prispôsobenie dvoch existujúcich dlho-
dobých programov na mieru potrieb 
malých a stredných podnikov na  
Antwerp Management School

Nedostatok ponúk krátkodobých flexibilných kurzov v oblasti pre 

biznis kritických informačných technológií je obzvlášť akútny v 

oblasti IT bezpečnosti, architektúry a governance, pričom pre 

malé a krátko existujúce podniky neexistujú vôbec žiadne 

ponuky.

Na exekutívu zamerané programy vyššieho univerzitného stupňa 

v oblasti IT governance a Enterprise Architecture na Antwerp 

Management School pôvodne neboli navrhnuté na mieru potrieb 

cieľovej skupiny malých a stredných podnikov a individuálnych 

podnikateľov. 

Zapojením sa do prieskumu malých a stredných podnikov sa 

Antwerp Management School podarilo prispôsobiť osnovy 

programov vyššieho univerzitného stupňa a integrovať do nich 

interaktívnejší a flexibilnejší prístup k vyučovaniu etablovaného 

programu vyššieho univerzitného stupňa. 

Na základe výsledkov výskumu sa prijalo rozhodnutie, že 

individuálnemu coachingu sa venuje v osnovách viac priestoru, 

vďaka čomu sa poskytovaná služba posunie viac do sféry 

poradenstva.
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Nový na exekutívu zameraný vzdelávací 
program obchodnej školy určený pre 
malé a stredné podniky plus dva semi-
náre na Henley Business School a 
MOOC zoznamujúce malé a stredné 
podniky s témou e-Leadership

Henley Business School predstavila vzdelávacie programy v 

oblasti e-Leadership určené pre rýchlo rastúce a úspešné malé a 

stredné podniky v štyroch rôznych arénach. 

Štvordňový program „e-Leadership Skills: New Technology and 

Business Architecture“ bol kompletne vyvinutý so zacielením na 

potreby malých a stredných podnikov. Hoci zatiaľ nenadobudol 

podobu reálne poskytovaného kurzu, aj naďalej zostane v 

ponuke na Henleyho univerzite a v súčasnosti je k dispozícii v 

balíku s inými na exekutívu zameranými vzdelávacími programa-

mi s podtitulom „Be Exceptional“.

Henleyho univerzita sa okrem toho rozhodla pre na dve fázy 

rozdelené semináre s cieľovou skupinou, ktorých cieľom má byť 

preukázať uplatnenie e-Leadership poznatkov v situáciách z 

reálneho života.

V treťom rade došlo k prestavbe kurzu symbiózy medzi obchod-

nou a IT sférou tak, aby bol vhodný aj pre uchádzačov z prostre-

dia malých a stredných podnikov. 

Po štvrté, v súčasnosti prebieha príprava MOOC, ktoré má 

cieľovú skupinu zoznámiť s problematikou e-Leadership.

-  Akcelerácia podnikového rastu 
 a inovácií prostredníctvom 
 vývoja efektívnych 
 e-Leadership zručnosti 
- Zvyšovanie výkonu 
 organizácie 

-  Konkurenčná schopnosť prostred- 
 níctvom digitálnych a IT stratégií 
-  Zvýšenie obratu prostredníctvom 
 efektívneho využívania digitálnych  
 zručností

• Zručnosti obchodného predaja
• Strategický marketing 
• Manažment a 
• Vstup na trh
• Investičné zručnosti

• Využívanie digitálnych  
 trendov
• Súlad medzi obchodom a IT
• Analytika obchodných dát

Interdisciplinárny hybridný 
líder stojaci na čele viacúrovňových 

tímov

Strategické
vedenie

Obchodná  
odbornosť

Digitálna
odbornosť



Revolučné MOOC a na exekutívu zame-
raný kurz pre malé a stredné podniky  
v inštitúte Instituto de Empresa  
(IE Business School)

Digitálne technológie môžu malých a stredným podnikom 

pomôcť zvýšiť svoju konkurenčnú schopnosť prostredníctvom 

zmien v stratégii a riadení, ako aj vylepšení vo sfére efektívnosti a 

hospodárnosti. IE obchodná škola sa v rámci tohto kurzu zaoberá 

tvorbou IT hodnôt a skúma spôsob, akým transformácia v 

technologickej oblasti vytvára hodnoty.

Tento kurz sa poskytoval pre denných študentov na pôde IE 

obchodnej školy v Madride a zároveň sa vysielal vo forme MOOC. 

Vyučovali ho traja profesori z IE obchodnej školy: Alvaro Arenas, 

Jose Esteves a Silvia Leal.

Na základe empirických poznatkov došlo k prestavbe kurzu 

„Manažment digitálnych inovácií a IT Governance“ a jeho 

prispôsobeniu na mieru potrieb cieľovej skupiny. Program zahŕňa 

tzv. SPOC kurzy (Small Private Online Courses) a klasické 

zmiešané vzdelávacie formáty, ktoré sú kombináciou osobných a 

online diskusných fór. Program sa stretol s pozitívnom ohlasom a 

bude pokračovať aj o rok.
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Politické odporúčania

Formulované boli nasledujúce odporúčania, ktorých implemen-

táciou sa má zabezpečiť dostatok e-Leadership zručnosti pre 

potreby Európy v blízkej budúcnosti. Ich realizácia bude ležať na 

pleciach zainteresovaných subjektov pôsobiacich v priemysle a 

na akademickej pôde, vlády a iných zainteresovaných osôb na 

úrovni členských štátov, ako aj inštitúcií Európskej únie. Tieto 

subjekty poskytnú rámcový harmonogram pre činnosti, ktorá sa 

budú v Európe realizovať o sfére e-Leadership zručnosti na 

všetkých úrovniach. 

 

Odporúčanie 1 – Výskum a školenia

Výskum poukázal na nedostatok školiacich programov a kurzov 

oblasti e-Leadership v Európe určených pre malé a stredné 

podniky a start-upy v Európe. Uvedené tvrdenie sa vzťahuje na 

vyššie a exekutívne vzdelávanie, poskytovateľov školení, ako aj 

poskytovateľov kombinovaného a online vzdelávania. Žiadny z 

týchto hráčov momentálne nemá dostatočné portfólio riešení na 

prinášanie e-Leadership zručnosti v integrovanom, všeobecne 

uznávanom a akreditovanom formáte. Navyše, stále musia 

preukázať, že sú pripravení na takéto zaškoľovanie.

Univerzity a obchodné školy v Európe potrebujú fundamentálnu 

zmenu, aby sa stali poskytovateľmi celoživotného vzdelávania na 

akademickej úrovni pre profesionálov, ako aj inštitúciami s 

výhradným zameraním na vyššie vzdelávanie. Pokroky prichá-

dzajú pomaly, a preto sú potrebné odvážnejšie kroky na 

vyrovnanie sa: 

• so vstupnom nových poskytovateľov on-line vzdelávania na  

 trh vzdelávania a zaškoľovania,  

• s rozmanitou medzinárodnou študentskou komunitou  

 s meniacim sa „nákupným“ správaním a 

Nežijeme v dobe zmien, prežívame zmenu 
doby. Koncepty vedenia, talentu, zručností 
a prístupu vyformované v 20. storočí je pot-
rebné preformulovať s ohľadom na tempo 
novej digitálnej éry. 

Nacho de Pinedo
Podnikateľ a obchodník, ISDI inštitút pre 
rozvoj internetu

e-Leadership 
Digitálne zručnosti pre malé a stredné podniky



• s čoraz väčšími nárokmi na školenia ponúkané v špecifických  

 moduloch, ktoré je možné kombinovať presne na mieru  

 študenta („butikoví študenti“), a ktoré zároveň volajú po 

• hybridných modeloch pre novú kvalitu vzdelávania (napr.  

 gamifikácia, virtuálne kooperačné prostredia, on-line skúšky  

 a testy, personalizované ponuky vzdelávania a pod.).

Výskum preukázal, že e-leaders, najmä v malých a stredných 

podnikoch a start-upoch, sa prikláňajú k tzv. pull-learning 

stratégii a nevyhnutné odborné poznatky získavajú z najrôznej-

ších zdrojov, ako sú MOOC, kombinované vzdelávanie a 

rýchlokurzy.

Presadzovanie a rozvoj spolupráce medzi sférou vyššieho 

vzdelávania a priemyslom/obchodom stojí v centre pozornosti 

Agendy EÚ pre modernizáciu vyššieho vzdelávania a je ústred-

nou myšlienkou programu Erasmus+ (2014–2020), a to najmä 

prostredníctvom Strategic and Knowledge Alliances. Účelom 

týchto iniciatív je prispievať k tvorbe štrukturovaných partner-

stiev pre kooperačné projekty medzi sektorom vyššieho 

vzdelávania a obchodu/priemyslu.

Okrem nových typov a spôsobov prinášania vzdelávania a 

zaškoľovania v oblasti e-Leadership je potrebné aj to, aby 

univerzity a obchodné školy zintenzívnili výskumné iniciatívy a 

pokračovali v tvorbe koncepcií pre digitálne vedenie a organizač-

né a ľudské faktory, ktoré rozhodujú o miere úspešnosti v 

podnikovom prostredí.

Ako uvádzame nižšie, dostupné sú európske zdroje financovania 

na zintenzívňovanie výskumných aktivít v tejto oblasti, zatiaľ čo 

ďalšie je možné implementovať na európskej alebo národnej 

úrovni, existujúce modifikovať do nevyhnutnej podoby a 

ustanoviť novú európsku výskumnú agendu v tejto oblasti spolu 

so súvisiacimi témami, ktoré majú mimoriadny význam z 

hľadiska európskeho priemyslu a trhu práce.
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Organizácie v Európe potrebujú obnoviť 
vlastnú konkurenčnú schopnosť zdoko-
nalením vedenia v oblasti obchodných 
inovácií softvérovej povahy. Na zlepšenie 
prenosu e-Leadership zručnosti spustila Uni-
verzita Aalto dva programy e-Leadership: 
program vyššieho univerzitného stupňa 
v oblasti digitálneho dizajnu služieb a inži-
nierstva a program inžinierstva obchodných 
a informačných systémov pre budúcich CIO 
exekutívnych pracovníkov. 

Prof. Mika Helenius
Univerzita Aalto, podpredseda 
Fínskej asociácie spracovania informácií

Vývoj

Výskum a  
zaškoľovanie

Koordinácia 
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benchmarkové porov-
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Politický 
záväzok

Koalície na všetkých  
úrovniach

Pozorovacie  
mechanizmy

Európska únia

Osvojovanie a  
škálovateľnosť

Riadenie Najlepšia prax Členské štáty

Propagácia Komunikácia Medzinárodná  
spolupráca

Zainteresované subjekty

Cloud 
Computing

Big Data 
Analytics

Mobilná 
sféra

Sociálna 
sféra 

Médiá

IT Legacy 
systémy 

Internet of 
Things
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HO
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Odporúčané činnosti

• Poskytovatelia školení, poskytovatelia vyššieho a exekutívneho 

 zaškoľovania a konzultanti by mali ďalej rozvíjať a presadzovať  

 koncept e-Leadership a využívať príležitosti na rozvoj   

 a poskytovanie školiacich kurzov/programov v oblasti  

 e-Leadership pre výkonných predstaviteľov z malých 

 a stredných podnikov a start-upov 

• Poskytovatelia školení a vzdelávania, obchodné komory,  

 sprostredkovatelia a odvetvové asociácie by mali budovať  

 strategické aliancie s priemyselnými odvetviami, aby dokázali  

 ponúknuť vhodné programy v oblasti e-Leadership 

• Zainteresované subjekty by mali budovať nové školiace  

 programy, ktoré stavajú na skúsenostiach z európskych iniciatív  

 v oblasti e-Leadership, ako aj smernice pre zostavovanie osnov,  

 profily, inštruktáž a vzorové kurzy 

• Poskytovatelia školení by mali prispôsobiť existujúce programy  

 a kurzy s ohľadom na požiadavky malých a stredných podnikov  

 a start-upov kladené na e-Leadership „moduly“, mali by  

 prinášať konkrétne zručnosti na žiadosť klienta a uspokojovať  

 „apetít“ a reagovať na „nákupné“ správanie tejto vyprofilovanej  

 skupiny študentov vrátane hybridných vzdelávacích modelov,  

 ako sú MOOC 

• Univerzity a obchodné školy by mali implementovať koncepciu  

 celoživotného vzdelávania a stať sa poskytovateľmi celoživot- 

 ného vzdelávania, ktorí majú v ponuke exekutívne vzdelávanie  

 a školiace programy a kurzy iného typu a veľkosti pre čoraz  

 rozmanitejšiu komunitu vo všetkých fázach životného cyklu  

 pracovníka

• Mali by sa preskúmať príležitosti a vyvinúť a implementovať  

 rýchlejšie externé certifikácie a akreditácie (vrátane spoločných  

 certifikačných príležitostí poskytovaných sektorom priemyslu a  

 univerzitami) atraktívne pre cieľové skupiny v rámci  ich  

 profesionálnej kariéry   

• Univerzity a obchodné školy by mali klásť väčší dôraz na  

 digitálne vedenie ako na kľúčovú tému výskumu a vyvinúť  

 náležité koncepty, metodiky a teórie, ako aj vypracovať  

 vzdelávacie materiály

• Európske a národné zdroje financovania na zintenzívňovanie  

 výskumných aktivít v odvetví e-Leadership by sa mali ďalej  

 rozvíjať tak, aby v konečnom dôsledku formovali a ustanovili  

 novú európsku výskumnú agendu v tejto oblasti a s tým  

 súvisiace témy, ktoré sú mimoriadne dôležité pre európsky  

 priemysel a trh práce
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Možnosti financovanie pre implementáciu

Je potrebné využívať možnosti financovania Európskej komisie 

ponúkané prostredníctvom nasledujúcich iniciatív:

• Program Erasmus+ (http://ec.europa.eu/

 programmes/erasmus-plus/index_en.htm),  

• Horizon 2020, napr. Inovatívne siete individuálnych spoločen 

 stiev (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ 

 desktop/en/), 

• Seminár CEN pre ICT zručnosti (http://www.cen.eu/work/ 

 areas/ict/eeducation/pages/ws-ict-skills.aspx), 

• Štrukturálne a sociálne fondy EÚ (http://ec.europa.eu/  

 regional_policy/en/funding/ and http://ec.europa.eu/esf/). 

• Portál Prístup k financiám: http://europa.eu/youreurope/ 

 business/funding-grants/access-to-finance/

E-LEADERSHIP V EURÓPE

SMERNICE A PROFILY OSNOV 

ZNAČKA KVALITY A NÁSTROJ SAMOHODNOTENIA

Nájdete ich tu: http://eskills-guide.eu/documents/ and http://

eskills-lead.eu/documents/ 

Poskytovanie nevyhnutných digitálnych 
zručností pre obchodných lídrov a vedúcich 
funkcionárov s rozhodovacou právomocou 
je kľúčom k rozvoju digitalizácie a zaisteniu 
ekonomického úspechu Európy v 21. storočí. 
Academy Cube podporuje aktívne pesto-
vanie týchto zručností a podnikom, ako 
aj budúcim lídrom, pomáha profitovať z 
výhod v podobe rodiacich sa príležitostí v 
digitálnom svete.

Bernd Böckenhoff
CEO Academy Cube

DIGITALEUROPE bude prispievať k rozvoju 
jednoduchého a na dané odvetvie zame-
raného ekosystému governance, ktorý bude 
presadzovať rozvoj efektívneho programu 
e-Leadership, hodnotenia kvality a budova-
nia povedomia. 

John Higgins
Generálny riaditeľ, DIGITALEUROPE

e-Leadership 
Digitálne zručnosti pre malé a stredné podniky



Odporúčanie 2 – Koordinácia pod vede-
ním zainteresovaných subjektov 

Vzhľadom na súčasné tempo vývoja je potrebné pokračovať v 

mobilizovaní zainteresovaných subjektov na národnej a európ-

skej úrovni, aby boli zastrešené propagačné, riadiace a kooperač-

né aktivity vo vzťahu k oblasti e-Leadership. 

Povedomie o požiadavkách na e-Leadership zručnosti a dopyte 

ani s tým súvisiace politické iniciatívy a aktivity nie sú rovnomer-

ne rozložené naprieč Európou. Je potrebné zvýšiť komunikačné 

aktivity na všetkých úrovniach. Je potrebné hľadať symbiózu s 

kampaňami „e-Skills for Jobs“ a „Watify“ (2015-2016), budúcimi 

iniciatívami v oblasti  zručností a vzdelávania a „Veľkou koalíciou 

pre digitálne pracovné pozície“.

Odporúčané činnosti

• Dôkladnejšia koordinácia zainteresovaných subjektov so   

 zámerom rovnorodo a efektívne zastrešiť propagačné, riadiace 

 a kooperačné aktivity v oblasti e-Leadership

• Zaistenie aktívneho angažovania kľúčových zainteresovaných  

 subjektov a interakcie medzi nimi 

• K činnosti je potrebné vyzývať vlády členských štátov, zaintere-

 sované subjekty a asociácie vrátane asociácií poskytovateľov  

 školení a vyššieho vzdelávania

• Priemyselný sektor by mal rozvojové a pracovné aktivity   

 zamerať na dlhé obdobie, v partnerskej spolupráci s ostatnými  

 zainteresovanými subjektmi vrátane odvetvových asociácií z IT  

 sektora a odvetvia používateľov IT

• Univerzity, obchodné školy, zamestnanecké organizácie  

 a aktívni zamestnávatelia a odbory by mali presadzovať   

 používanie európskych smerníc a profilov pri koncipovaní nových  

 osnov pre rozvoj e-Leadership zručnosti 

• Nabádanie zainteresovaných subjektov k tomu, aby sa stali  

 aktívnymi partnermi pri zavádzaní efektívnej štruktúry  

 governance

• Vypracovanie modelu governance pre digitálne vzdelávanie  

 a poskytovanie školení a napredovanie smerom k implementácii 
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Odporúčanie 3 – Monitorovanie 
a benchmarkové porovnávanie
 

Súčasné kvantitatívne údaje si vyžadujú ďalšie zdokonaľovanie, 

aby bolo možné zaistiť lepšie porozumenie dynamike dopytu a 

ponuky v oblasti e-Leadership zručnosti. Existujúce súbory 

údajov nie sú v súlade s konceptom e-Leadership. 

Zručnosti digitálnych lídrov ako kombinácia súboru obchodných, 

digitálnych a strategických zručností nie je možné jednoducho 

kvantifikovať pomocou existujúcich sád údajov. Existujúce 

prieskumy zručností ako PIAAC pracujú so súborom indikátorov 

zručností, ktoré sú na účely e-Leadership príliš široké. Taktiež 

neexistuje žiadna z hľadiska povolania relevantná súvislosť medzi 

ISCO kategóriami a povolaniami, ktoré si vyžadujú e-Leadership 

zručnosti. Trhové prieskumy sú drahé a často príliš malé na to, 

aby na ich základe bolo možné formulovať komparatívne závery 

o jednotlivých krajinách. Skúmanie Big Data analytics má svoj 

význam. 

Pravidelné monitorovanie politík a benchmarkové porovnávanie 

v e-Leadership oblasti – ktoré Európska komisia a niekoľko 

členských štátov aktívne praktizuje od roka 2007 vo sfére 

zručností ICT odborníkov – by poskytlo informácie, ktoré 

politické elity potrebujú na hodnotenie silných a slabých stránok, 

ako aj hrozieb a zraniteľností. Európska komisia je v pravidelných 

intervaloch ochotná pokračovať v týchto iniciatívach (vrátane 

aktivít monitorovania politiky v oblasti digitálneho podnikania) 

so zámerom kvantifikovať pokroky svojich vlastných politických 

aktivít.

Spoločnosť EuroCIO je hrdá na to, že má 
možnosť sa podieľať na iniciatíve presad-
zovania koncepcie e-Leadership v Európe 
a že program vzdelávania, ktorý vyvinula 
so šiestimi európskymi univerzitami a 
obchodnými školami, bol zvolený na účely 
dizajnu paneurópskych profilov a smerníc 
pre osnovy v oblasti e-Leadership. Spolu 
s ďalšími európskymi zainteresovanými 
subjektmi v súčasnosti aktívne propagujeme 
tieto výsledky so zámerom zvýšiť početnosť 
digitálnych talentov a budovať transpa-
rentnosť na trhu vyššieho a exekutívneho 
vzdelávania.

Peter Hagedoorn
Generálny tajomník, EuroCIO



Prezentovanie príkladných politík a iniciatív najlepšej praxe dáva 

európskym zainteresovaným subjektom možnosť učiť sa zo 

skúseností iných zainteresovaných subjektov. Súťaž o talenty 

nadobúda medzinárodný charakter, a preto je aktivity monitoro-

vania a benchmarkového porovnávania potrebné rozšíriť 

natoľko, aby pokrývali Japonsko, USA a Kanadu, ako aj Čínu a 

ďalšie krajiny v Ázii a Latinskej Amerike.

Tieto aktivity by mohli zahŕňať spoluprácu Európskej komisie, 

Eurostatu a členských krajín EÚ s agentúrami a inštitúciami v 

krajinách mimo Európy. Kooperačné mechanizmy by sa mali 

zameriavať na definície a metriky, jednotné sady indikátorov a 

metodických prístupov, realizáciu prieskumov a data analysis a 

mali by homogenizovať existujúce zdroje údajov.

Odporúčané činnosti

• Identifikovanie nových dátových zdrojov informácií o ponuke  

 a dopyte po e-Leadership zručnostiach vrátane údajov zo  

 sociálnych médií a Big Data analytics s cieľom zaviesť  

 komplexný systém monitorovania a prognostiky

• Zaistenie toho, že definície e-Leadership zručnosti sa osvojujú  

 v rámci nových obchodných a technologických iniciatív  

 a zachovávajú si vhodnosť v kontexte politického procesu

• Analyzovanie príslušných údajov z Eurostatu a výmena   

 skúseností z monitorovania s Áziou a Severnou Amerikou

• Vývoj inovatívnych odhadov hodnôt ponuky a dopytu vo sfére  

 e-Leadership so zámerom ustanoviť paneurópske a národné  

 pozorovacie mechanizmy, ktoré by umožnili realizovať  

 nepretržité monitorovanie a benchmarkové porovnávanie

• Revízia nových aktivít na poli digitálneho vedenia vo svete 

 a analýza noviniek a ich relevantnosti v európskom kontexte
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• Zabezpečenie celosvetovej výmeny informácií a najlepšej praxe  

 s renomovanými univerzitami, obchodnými školami a konzultač 

 nými organizáciami v oblasti digitálneho vedenia 

• Pokračovanie v identifikovaní a presadzovaní politík najlepšej  

 praxe a iniciatív nadväzovania partnerstiev medzi rôznymi  

 zainteresovanými subjektmi 

• Šírenie výsledkov benchmarkového porovnávania a presadzova 

 nie vývoja online platforiem 

Odporúčanie 4 – Politický 
záväzok

Európske zainteresované subjekty a politické špičky sa v širšom 

ponímaní zhodujú na tom, že digitálne vedenie a podnikateľský 

stav sa v Európe v nastávajúcich rokoch stanú ústrednými 

politickými témami, najmä v kontexte digitálnej transformácie 

ekonomiky. Správa Strategic Policy Forum s názvom „Digital 

Transformation of European Industry and Enterprises“ obsahuje 

súbor politických odporúčaní pre digitálnu transformáciu v EÚ 

vrátane rozvoja v oblasti e-Leadership. Európska komisia stojí v 

pozadí uvedenia iniciatív v oblasti e-Leadership zručnosti od roka 

2013, ako aj v pozadí kampane Digital Entrepreneurship Monitor 

a Watify z roka 2015.  

Európske špičky potrebujú dobre rozumieť 
tomu, ako narušenia v technologickej 
oblasti, na trhu práce a v obchodných mo-
deloch spôsobujú komplikácie v priemysle, 
politických aktivitách, vzdelávaní a zaš-
koľovacích systémoch a iných inštitúciách a 
poznať ich vplyvy na zručnosti a e-Leaders-
hip zručnosti nevyhnutné v nasledujúcich 
rokoch na to, aby bolo možné  čeliť rastúcej 
konkurencii medzi talentovanými ľuďmi po 
celom svete. 

Carl Benedikt Frey
Škola Oxford Martin na Oxfordskej univer-
zite

Spoločnosť Bitkom je presvedčená o tom, že 
existuje pálčivá potreba spojiť sily vládnych, 
priemyselných a vzdelávacích inštitúcií 
s cieľom reagovať na výzvy dominujúce 
priestoru digitálneho vedenia. To platí pre 
národnú aj celoeurópsku úroveň. Spo-
ločnosť Bitkom založila vlastnú akadémiu 
a úzko spolupracuje s federálnou vládou a 
inštitúciami zo sektora vyššieho vzdelávania 
v Nemecku. Komisia v Európe odštartovala 
iniciatívu e-Leadership ako základný pilier 
na dosiahnutie budúcej špičkovej odbornosti 
vo sfére digitálnej ekonomiky.

Bernhard Rohleder
CEO, Bitkom

e-Leadership 
Digitálne zručnosti pre malé a stredné podniky



Aktivity a iniciatívy sa na národnej úrovni objavujú len pomaly. 

Na rôznych webových portáloch Európskej komisie boli identifi-

kované a predvedené prvé príklady a prípady najlepšej 

praxe. Národné politické špičky a zainteresované subjekty by sa 

mali ujať aktívnejšej roly, mali by preukázať pevný záväzok a 

implementovať infraštruktúry a iniciatívy v jednotlivých člen-

ských štátoch tak, aby boli zakotvené v národných politikách.
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Odporúčané činnosti

• Národné politické špičky a zainteresované subjekty by mali  

 vysloviť záväzok voči e-Leadership zručnostiam a digitálnemu  

  podnikaniu a rozšíriť svoje aktivity s výhľadom na dlhšie  

 obdobie

• Národné fondy a programy by mali byť špecificky orientované  

 na presadzovanie digitálnej transformácie a s tým súvisiace  

 nevyhnutné zručnosti vrátane tých pre digitálny leadership

• Členské štáty EÚ by mali zvážiť použitie Európskej fondu   

 regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu na investo- 

 vanie do zaškoľovacích a celoživotných vzdelávacích projektov,  

 ktoré malým a stredným podnikom pomôžu pri vstupe do sveta  

 digitálnej ekonomiky 

• Národné vlády a zainteresované subjekty by mali implemento- 

 vať skúsenosti najlepšej praxe v snahe o čo najlepšie využitie  

 zdrojov z úspešných projektov 

• Členské štáty by mali stavať na programoch financovania na  

 úrovni EÚ a jednotlivých krajín v snahe o zaškoľovanie  

 a odbornú prípravu pracovníkov, ktorých potrebujú najmä malé  

 a stredné podniky

• Európska komisia by mal zhromaždiť informácie z relevantných  

 projektov podporovaných prostredníctvom týchto fondov a  

 prezentovať príklady najlepšej praxe 

Asociácia Pasc@line v súčasnosti spojila 
svoje sily s CIGREF a ďalšími hráčmi vo 
Francúzsku, aby šírila tézu mimoriadneho 
významu e-Leadership zručnosti. Všetci 
partneri sa zhodujú na tom, že ich prístup 
musí byť dynamický:  zručnosti na riadenie 
digitálnej transformácie nie sú cieľ, ale 
cesta, pričom táto cesta pomôže inova-
tívnym spoločnostiam vyhnúť sa pádu do 
Schumpeterovej tvorivej deštrukcie.

Yves Poilane
Generálny riaditeľ. Telcom ParisTech a 
viceprezident, Asociácia Pasc@line

Vzdelávanie je kľúčový podporný mechaniz-
mus pre inovácie a rast, pričom zámerom 
spoločnosti Assinform je v úzkej spolupráci 
s ministerstvom školstva, univerzitami a 
Digitálnou agentúrou Talianska zabezpečiť 
to, aby na území Talianska prebiehala propa-
gácia e-Leadership zručnosti pre inovácie.

Antonello Busetto
Riaditeľ, Assinform - Národná asociácia 
podnikov zameraných na informačné 
technológie

Digitálna agenda v Španielsku spojila všetky 
zainteresované subjekty, aby sa spoločnými 
silami pokúsili dosiahnuť ambiciózne ce-
lonárodné ciele. Našim súčasným zámerom 
je začať budovať národnú koalíciu pre 
e-Leadership, počnúc nedávnou národnou 
strategickou zmluvou so spoločnosťou 
Telefonica, España Open Future.

Antonio Saravia
Zástupca riaditeľa digitálnej ekonomiky pre 
Red.es, Ministerstvo hospodárstva, energe-
tiky a turizmu

Národná koalícia pre digitálne pracovné 
príležitosti v Portugalsku si v roku 2015 
vytýčila cieľ zvýšiť ponuku digitálne 
zručných profesionálov a najmä rozvíjať 
e-Leadership zručnosti v záujme umocnenia 
miery rastu a konkurenčnej schopnosti.

Ana Neves
Riaditeľka, FCT nadácia pre vedu a tech-
nológie, Portugalské ministerstvo 
vzdelávania a vedy



Poďakovanie

Túto zmluvu o poskytovaní služieb objednalo Generálne 

riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP 

Európskej komisie.  Našou kontaktnou osobou počas 

 

štúdie bol André Richier, hlavný referent útvaru kľúčových 

podporných technológií a digitálneho hospodárstva.

 

Špičkové univerzity a obchodné školy, kľúčové asociácie, 

špecialisti na podnikanie a malé a stredné podniky priamo 

prispeli k prácam realizovaným podľa tejto servisnej zmluvy. Za 

podporu by sme chceli zvlášť poďakovať Univerzite Aarhus, 

Antverpskej škole manažmentu, Henleyho obchodnej škole, IE 

obchodnej škole, INSEAD, Novej bulharskej univerzite, PIN-SME, 

EYIF, CIONET, IDC, EFMD a miestnym hostiteľom regionálnych 

cluster podujatí Nemecku, Španielsku, Fínsku, Portugalsku, 

Veľkej Británii, Francúzsku a Českej republike.

 

Tieto výsledky by nebolo možné dosiahnuť bez štedrej účasti 

odborníkov a národných zainteresovaných subjektov vo všetkých 

členských štátoch EÚ,  ktorí túto prácu podporovali počas celého 

trvania zmluvy o poskytovaní služieb, reagovali na on-line 

prieskumy a rozhovory a navštevovali zorganizované podujatia.
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Sme vďační za podporu a príspevky členov riadiaceho 

výboru: Kumardev Chatterjee (Európske fórum mladých 

inovátorov), Laura Delgado Garcia (Ernst&Young), Tina Doerffer 

(Doerffer Leadership Group) a Bo Sejer Frandsen (it-forum).

 

Poďakovanie je potrebné vysloviť aj národným korešpondentom 

v jednotlivých členských štátoch EÚ – od našej Siete výskumu 

európskej informačnej spoločnosti (ENIR), cez expertov a 

účastníkov na Európskej konferencii Digital and Key Enabling 

Technologies Skills, ktorá sa konala v Bruseli v dňoch 1. a 2. júna 

2015, až po rečníkov, aktérov a odborníkov v diskusiách za 

okrúhlym stolom, ktorí sa zapojili do tejto série podujatí v 

rôznych kútoch Európy.
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Ďalšie informácie

Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre interný trh, priemysel 
podnikanie a malé a stredné podniky
Riaditeľstvo pre inovácie a modernú výrobu
Jednotka F/3 „KET, digitálna výroba a interoperabilita“
1049 Brusel, Belgicko
e-mail: grow-f3@ec.europa.eu
www.eskills-lead.eu
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