GENERÁCIA Z NA
SLOVENSKU:
AKO VNÍMA INOVÁCIE?
Súčasný vývoj ohľadom automatizácie a digitalizácie ekonomík, nepriaznivá demografia, otvorenosť ekonomiky
a jej zraniteľnosť v prípade globálnych kríz, vrátane pandémie ochorenia COVID-19, predstavujú iba malú časť
problémov budúcnosti Slovenska. Krajina však môže na ne aktívne reagovať už dnes, najmä v oblastiach rozvoja
podnikateľského prostredia, vedy, výskumu, inovácií a predovšetkým výchove ďalších generácií. V súčasnosti
začína na pracovný trh vstupovať Generácia Z (skupina rovesníkov narodených na prelome tisícročí).

Úlohou Generácie Z bude aktívne
prispieť k cieľu dostať slovenské firmy
z inovačného úzadia medzi lídrov.
Vnímaniu globálneho sveta inovácií touto generáciou sa venuje analytický materiál: Generácia Z na Slovensku:
Ako vníma inovácie? Dokument popisuje aktuálny pohľad generácie na jej miesto v inovačnom procese,
pripravenosť na blízku aj vzdialenejšiu budúcnosť, potenciálne schopnosti pre vytiahnutie slovenských firiem
z inovačného úzadia medzi lídrov, ako aj kreatívne schopnosti a znalosti mladých ľudí o inováciách.

Podľa našich zistení Generácia Z:
svet vníma virtuálnejšie, dynamickejšie a otvorenejšie
zmýšľa pro-enviromentálne, je šetrnejšia k planéte
online svet má pre ňu rovnaký význam ako ten reálny
na Slovensku sa líši od iných krajín slabším
sebavedomím, nedôverou vo vlastné schopnosti
a slabou prirodzenou inklináciou k inovátorstvu
považuje inovácie za prirodzenú súčasť vývoja
spoločnosti, predovšetkým v technologickom poňatí
inovačný proces považuje za kolektívnu činnosť
nebojí sa rozvíjajúcej sa automatizácie a robotizácie
vníma potrebu Európskej únie a verejných inštitúcií v
podpore inovácií

má vysoko-rozvinutú kreativitu a logické myslenie,
veľa komunikuje, avšak na ceste za vlastnou
sebarealizáciou potrebuje vedenie
chce a cíti sa byť pripravená na inovatívny svet
v budúcnosti
pracuje húževnato na naplnení cieľov, ak majú hlbší
zmysel
vie si predstaviť spojenie koníčkov s prácou
považuje e-learning za dominantnú inováciu vo
vzdelávaní
chápe potrebu ekonomických predmetov pre
inovátorov

Generácia Z chce a cíti sa byť pripravená na inovatívny svet v budúcnosti.
Otázka: Do akej miery chceš a si pripravený/á byť súčasťou prostredia, v ktorom sa aktívne inovuje?
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Iba 6 % študentov prirodzene inklinuje k inovátorstvu, čo môže súvisieť s
nedostatočnou orientáciou slovenského vzdelávacieho systému na ich
sebarealizáciu.
Otázka: Chcel/a by si sa v budúcnosti presadiť ako inovátor/vynálezca/startupista?
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40 %
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6%
Ak budem mať vytvorené podmienky, viem si sám seba predstaviť ako inovátora
Ešte som nad tým nerozmýšľal/a

Nevidím sa v tejto oblasti

Od malička inklinujem k inovátorstvu, mám plnú hlavu nápadov

Odporúčané oblasti pre vzdelávanie slovenskej Generácie Z:
samostatné rozmýšľanie
tvorba nápadov
argumentačné schopnosti
komunikačné schopnosti
schopnosť využívať tímovú prácu

spätná väzba – jej prijímanie ale
aj poskytovanie
komunikácia na rovnakej úrovni
ochrana životného prostredia
a s ňou spojené inovácie

Okrem uvedených oblastí veríme, že potreby Generácie Z, lepšia príprava študentov na budúci život, praktické
predmety a predmety formujúce záujem o konkrétne pracovné pozície v reakcii na aktuálny trend automatizácie
a robotizácie, vyhľadávanie a inšpirovanie budúcich inovátorov už od mladosti, podpora podnikateľských aktivít
skôr ako po dovŕšení 18 rokov života, rozvoj mimoškolských aktivít vedúcich k inovátorstvu a umožnenie realizácie
nápadov v oblastiach, kde vidia potenciál pre inovácie, budú integrálnou súčasťou transformačnej snahy
Slovenska.
Výrazný prínos v rámci školského systému by mala priniesť reforma školstva pripravovaná v rámci Národného
integrovaného reformného plánu, podľa ktorého sa Slovensko stane pokrokovou krajinou v oblasti kvality života
pre každého.
Základom analýzy sa stal prieskum medzi študentmi stredných škôl na Slovensku realizovaný od druhej polovice
roka 2018 po prvú polovicu roka 2020 (933 respondentov) v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej
výkonnosti slovenskej ekonomiky (Inovujme.sk). Výsledky prieskumu sú doplnené o zahraničné zdroje a zistenia
týkajúce sa Generácie Z.
Kompletný materiál je dostupný na webe inovujme.sk v sekcii Na stiahnutie.

