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cieľ  Cieľom práce je hodnotenie vybraných opatrení na podporu podnikania s dôrazom 
na potreby najzaostalejších regiónov. 

anotácia v SJ Podnikateľské aktivity predstavujú základný prvok konkurencieschopnosti regiónov. 
Najmä v zaostalých regiónoch býva miera podnikateľských aktivít nízka a preto sú aj často 
rôznymi formami podporované.  Malá miera podnikateľskej aktivity v týchto regiónoch 
tiež otvára efektívnosť a účinnosť týchto nástrojov.  . V rámci dizertačnej práce budeme 
analyzovať jeden z často používaných nástrojov podpory podnikania – podpora 
podnikania nezamestnaných a jeho potenciálne výhody a nevýhody pre menej rozvinuté 
regióny, pričom zároveň budeme empiricky skúmať  jeho účinnosť, efektívnosť 
a udržateľnosť. Zároveň sa ukazuje, že tento nástroj nie je primárne využívaný s cieľom 
začatia podnikania, ale náhrady za nemožnosť získať pracovné miesto. V rámci výskumu 
bude preto použitá kombinácia kvalitatívnej analýzy formou interview a kvantitatívnej 
analýzy formou niektorej z kontrafaktuálnych metód. 

anotácia  v AJ Entrepreneurial activities are an essential element of the competitiveness of regions. 
Especially in lagging regions, the rate of business activities tends to be low and therefore 
they are often supported in various forms. The low level of entrepreneurial activity in 
these regions also opens up the effectiveness and efficiency of these tools. As part of the 
dissertation, we will analyze one of the frequently used tools to support entrepreneurship 
- supporting entrepreneurship of the unemployed and its potential advantages and 
disadvantages for less developed regions, while empirically examining its effectiveness, 
efficiency and sustainability. At the same time, it turns out that this tool is not primarily 
used to start a business, but to compensate for the inability to get a job. Therefore, the 
research will use a combination of qualitative analysis in the form of interviews and 
quantitative analysis in the form of one of the counterfactual methods. 
 
 

 

 


