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Abstract (AJ) 
In this paper we aim to introduce the concept of socially responsible behavior of companies in 
relation to the local community and to bring different types of socially responsible behavior of 
companies - from casual, unsystematic support of local communities in the form of cash or in-
kind donations, from individual volunteering and individual giving by employees, through 
volunteerism initiated by companies, to strategic involvement of firms in local development 
and creating of strategic partnerships, particularly cross-community partnerships.  
In particular, we highlight the contribution of firms to the possibilities of starting their own 
and support of existing social enterprises in which are combined economic/business aspects 
with social and societal aspects and aims. In abovementioned modalities of business sector 
cooperation with non-profit sector for the support of community is often argued on the actual 
motives of support and on benefits of this support for the firms. But social enterprises are 
social benefits for the local community evident. 
Thematic bearing of contribution corresponds to the European Year of Citizens 2013. 
Companies (the owners, managers and ordinary employees) are important actors in local 
development not only inside the company (in relation to employees, suppliers, customers), but 
also in relation to entities around the company, and in relation to local community as a whole. 
Conversely, the local community and actors on its territory, affect a business activity of 
enterprises too. 
Keywords: socially responsible behavior of companies, local community, local and regional 
development, social entrepreneurship, social enterprises 
 
Abstrakt (SJ) 
V príspevku si kladieme za cieľ predstaviť koncept spoločensky zodpovedného správania 
firiem vo vzťahu k miestnej komunite a priblížiť jednotlivé typy spoločensky zodpovedného 
správania firiem - od príležitostnej, nesystematickej podpory miestnej komunity formou 
peňažného či nepeňažného darcovstva, od podpory individuálnej dobrovoľníckej práce 
a individuálneho darcovstva zamestnancov, cez firmou iniciované firemné dobrovoľníctvo, až 
po strategické angažovanie sa firiem v miestnom rozvoji a vytváranie strategických 
partnerstiev, osobitne medzisektorových komunitných partnerstiev.  
Osobitne chceme v príspevku poukázať na možnosti podnikateľských subjektov v oblasti 
zakladania vlastných a podpory existujúcich sociálnych podnikov, v ktorých podnikateľskej 
činnosti sa spájajú ekonomické/podnikateľské aspekty s aspektmi a s cieľmi sociálnymi a 

                                                 
# Príspevok predstavuje jeden z výstupov výskumného projektu č. 037UMB-4/2013 s názvom 
Inovatívny študijný program Sociálna ekonomika a podnikanie podporeného Kultúrnou 
a edukačnou grantovou agentúrou (KEGA) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR. 
 



 2 

spoločenskými. Kým v predchádzajúcich/vyššie spomenutých formách spolupráce 
podnikateľského sektora s neziskovým v prospech komunity sa často polemizuje 
o skutočných pohnútkach a motívoch tejto podpory a výhodách, ktoré z nej firmám plynú, 
v prípade sociálneho podnikania je spoločenský prospech na území miestnej komunity, 
presahujúci rámec firmy a jej prosperity, zrejmý.   
Tematické zamarenie príspevku korešponduje s Európskym rokom občanov 2013. Firmy (ich 
vlastníkov, manažérov i radových zamestnancov) považujeme za významných aktérov 
v miestnom rozvoji nielen vo vzťahu k subjektom vo vnútri firmy (vo vzťahu 
k zamestnancom, dodávateľom, odberateľom), ale aj vo vzťahu voči subjektom v okolí firmy, 
a vo vzťahu k miestnej komunite ako takej. A opačne, miestna komunita a ostatné subjekty na 
jej území, ovplyvňujú pôsobenie podniku. 
Kľúčové slová: spoločensky zodpovedné správanie firiem, miestna komunita, miestny 
a regionálny rozvoj, sociálne podnikanie, sociálne podniky 
 
 
1 SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ FIRIEM A JEJ VÝZNAM PRE 
MIESTNY A REGIONÁLNY ROZVOJ 
 
 
Spoločensky zodpovedné správanie podnikov voči komunite zahŕňa široké spektrum aktivít 
čo sa formy, intenzity, časového horizontu či systematickosti týka. Tematiky ide najčastejšie 
o zameranie na zamedzenie znečisťovania prostredia (hluk, znečistenie ovzdušia, vody, 
pôdy), vzdelávanie zo strany firemných odborníkov, resp. podporu vzdelávania či zamerané 
na pomoc a podporu sociálne slabých, mladých, talentovaných či dlhodobo nezamestnaných 
občanov.  V menšej miere sa angažujú aj v budovaní komunitných kapacít (infraštruktúra, 
služby), alebo participujú spolu s neziskovým a verejným sektorom na príprave strategických 
rozvojových dokumentov na území komunity.  
 

Spoločensky zodpovedné správanie voči komunite, resp. podpora komunity predstavuje 
súčasť aktivít tzv. externého sociálneho piliera spoločensky zodpovedného správania firiem.  
Firma či organizácia pôsobia na území komunity, sú jej súčasťou. Spoločensky zodpovedné 
firmy však nie sú súčasťou komunity len ako subjekt trhu, ale aj ako aktér komunitného 
života, usilujúci o vytváranie, udržanie a rozvoj dobrých „susedských vzťahov“. Pozitívne 
prijatie miestnymi záujmovými skupinami má prospech pre celú komunitu, aj pre samotnú 
firmu (Prskavcová a kol., 2008, s. 16).  
 
V širšom ponímaní môžeme do spoločensky zodpovedného správania zahrnúť aj spoločensky 
zodpovedné správanie firiem voči zamestnancom, voči dodávateľom, odberateľom, ktorí tiež 
žijú či pôsobia na území miestnej komunity, a teda sú viacnásobnými väzbami s týmito 
podnikmi v priestore miestnej komunity späté. Aj Zadražilová (2010, s. 4, 3) chápe aktivity 
spoločensky zodpovedného správania z pohľadu firiem nielen v ekonomických či morálnych 
súvislostiach, ale v širších súvislostiach úlohy podnikateľských subjektov v spoločnosti 
v oblastiach ako sú sociálna integrácia (tolerancia, sociálna kohézia), starostlivosť o zdravie, 
vzdelávanie, kvalita života (šport, kultúra), ekonomická obnova a rozvoj, miestna 
infraštruktúra, bezpečnosť, ľudský kapitál, ľudské práva.  
 
Podľa mnohých odborníkov na spoločensky zodpovedné správanie je pre komunitu 
z dlhodobého hľadiska najprínosnejšie, najefektívnejšie vzdelávanie. Investícia do 
vzdelávania môže mať formu finančných dotácií, štipendií pre talentovaných či potrebných, 
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materiálnej či finančnej pomoci pre školy, dobrovoľníckej práce, vzdelávania poskytovaného 
komunite vlastnými odborníkmi či šírenia vlastného know-how či osvety a povedomia medzi 
príslušníkmi komunity. (Lenková, 2013, s. 7) 
 
Na úvod priblížime niekoľko definícií spoločensky zodpovedného správania podnikov. Podľa 
Zelenej knihy Európskej Komisie je spoločenská zodpovednosť konceptom, podľa ktorého 
spoločnosti začleňujú sociálne otázky a otázky týkajúce sa životného prostredia do 
podnikateľskej činnosti a do vzťahov so zainteresovanými skupinami na báze dobrovoľnosti. 
Podľa tohto dokumentu má spoločensky zodpovedné podnikanie tri charakteristické rysy: 
- predstavuje dobrovoľne prijaté správanie nad rámec zákonných požiadaviek, pretože firmy 
ho chápu ako svoj dlhodobý záujem, 
- je spojené s konceptom trvalej udržateľnosti, t. j. začleňovania ekonomických, sociálnych 
a environmentálnych dopadov do svojich činností, 
- nie je „voliteľným doplnkom“ k hlavným podnikateľským aktivitám, ale je spôsobom 
riadenia podnikania. 
 
V Zelenej knihe Európskej Komisie (2001, s. 11, 12) sa spoločensky zodpovedné správanie 
firiem vo vzťahu k miestnej komunite vyzdvihuje ako prejav integrácie firiem do miestnej 
komunity. Firmy poskytujú na území komunity prácu, mzdy a ďalšie benefity a platia dane. 
Na druhej strane firmy závisia od zdravia, stability a prosperity miestnej komunity. Nie je 
pravda, že spoločensky zodpovedné správanie sa dotýka iba veľkých či nadnárodných firiem. 
Osobitne pre malé a stredné firmy, ktoré na území miestnej komunity pôsobia aj ako 
dodávatelia (vo vzťahu k svojej klientele), platí, že reputácia firmy ako zamestnávateľa aj 
producenta, aj ako aktéra komunitného diania, významným spôsobom vplýva na 
konkurencieschopnosť firiem. V Zelenej knihe Európskej komisie sa zdôrazňuje význam 
tohto angažovania sa komunít v procese tvorby sociálnych vzťahov, a teda akumulovania 
sociálneho kapitálu komunít. 
 
Franc a kol. (2006, s. 11) sumarizujú ďalšie definície spoločensky zodpovedného podnikania. 
Podľa definície World Business Council for Sustainable Development (pozri www.wbcsd.org, 
1997) je spoločensky zodpovedné správanie kontinuálnym záväzkom firiem správať sa eticky 
a prispievať k ekonomickému rastu a zároveň usilovať sa o zlepšovanie kvality života 
zamestnancov a ich rodín, rovnako ako aj lokálnej komunity a spoločnosti ako celku. Podľa 
definície združenia Business Leaders Forum je spoločenská zodpovednosť dobrovoľným 
záväzkom firiem správať sa v rámci svojho fungovania zodpovedne k prostrediu i spoločnosti, 
v ktorej podnikajú (Franc a kol., 2006, s. 11). Existujú ak kritické či skeptické názory na 
spoločensky zodpovedné správanie firiem. Kritiky konceptu spoločensky zodpovedného 
správania hovoria skôr iba o vytváraní dojmu spoločensky zodpovednej firmy (tzv. 
greenwashing, alebo pinkwashing – bližšie pozri Kunz, 2012, s. 41), resp. spochybňujú 
súvislosť medzi spoločensky zodpovedným správaním a jeho vplyvom na úspešné fungovanie 
firiem a považujú spoločensky zodpovedné správanie iba za nástroj public relations, alebo za 
neefektívnu či irelevantnú činnosť pre firmu (bližšie pozri Kunz, 2012, s. 42). 
 
Zodpovedné správanie firiem vo vzťahu k ich okoliu by teda malo predstavovať nie 
jednorazovú či parciálnu (na vybranú skupinu či na vybraný problém) 
činnosť/aktivitu/iniciatívu, ale o zodpovedný prístup firmy ku komunite, k riešeniu nejakého 
spoločenského problému alebo potreby komunity. Predstavuje záväzok firmy vyvíjať svoje 
ekonomické aktivity efektívne a zodpovedne voči spoločnosti a životnému prostrediu, pri 
zohľadňovaní záujmov všetkých zainteresovaných subjektov. Trnková (In: Napříč 
společenskou odpovědností, 2005, s. 32) o spoločensky zodpovednom správaní hovorí ako 
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o súčasti strategického managementu a rizikového managementu firmy. 
Z okrajovej/doplnkovej aktivity či dobrovoľne prijímaného záväzku sa spoločensky 
zodpovedné správanie stáva jadrom fungovania firmy. Trnková potvrdzuje fakt, že dobre 
prepracovaná stratégia spoločensky zodpovedného správania, založená na dlhodobosti, 
jasných hodnotách a konkrétnych krokoch, prináša výsledky1. Odlišuje ju od tzv. pinkwash 
(„lakovanie reality na ružovo“) bez vierohodných základov, čo je krátkozraké správanie, ktoré 
je pre firmu skôr zdrojom nepríjemností.  
 
Bussard, Marček a kol. (2005, s. 63) označujú environmentálnu zodpovednosť a spoločenskú 
angažovanosť firmy spoločným pojmom firemné občianstvo. Tento pojem naznačuje 
existenciu zodpovednosti firmy voči komunite podobne ako v prípade každého iného občana. 
Spoločenskú angažovanosť alebo zapojenie sa do podpory komunity predpokladajú vzhľadom 
na fakt, že firma pôsobí v istom prostredí, v komunite, ktorej zdroje využíva, v ktorej si 
vytvára vzťah nielen s vlastnými zákazníkmi a dodávateľmi či konkurentmi, ale aj s vlastnými 
a potenciálnymi zamestnancami, s miestnymi orgánmi verejnej správy, vzdelávacími 
inštitúciami, občianskymi aktivistami a pod. Potreba spoločenskej angažovanosti firmy 
predpokladá, že keď firma využíva tieto miestne zdroje, má zároveň aj morálnu povinnosť 
voči širšiemu spoločenstvu a má povinnosť prispievať k jeho ďalšiemu rozvoju, a to nad 
bežný rámec podnikania či zákonných povinností. Okrem obchodných cieľov by mala mať aj 
záujem budovať dobré vzťahy s obyvateľmi a formovať celkový rozvoj  prostredia v ktorom 
pôsobí. 
 
Reidenbach a Robin (bližšie pozri Kunz, 2012, s. 50, 51) rozlišujú z hľadiska morálneho 
rozvoja päť stupňov (amorálne organizácie, formálne právne organizácie, spoločensky 
zodpovedné organizácie, eticky sa rodiace organizácie a etické organizácie). Spoločensky 
zodpovedné organizácie podľa tohto konceptu sú v strede z hľadiska rovnováhy medzi 
záujmami ekonomickými a morálnym konaním. Podľa Reidenbacha a Robina konajú 
spoločensky zodpovedné organizácie pragmaticky a podnikateľskú etiku uplatňujú preto, aby 
získali lepšie pozície na trhu.  
 
Zadražilová (2010, s. 4) uvádza aj ďalšie synonymá pojmu spoločensky zodpovedné 
správanie, ako sú firemné občianstvo (corporate citizenship), firemná či 
obchodná/podnikateľská zodpovednosť (corporate/business responsibility), vzťahy 
s komunitami/spoločenstvami (community relations), spoločenská zodpovednosť (social 
responsibility). Ďalej uvádza príbuzné koncepty – sociálny a environmentálny auditing, teórie 
majoritných a minoritných akcionárov (shareholder theory), obchodná etika (business ethics), 
ekologická udržateľnosť (environmental sustainability), udržateľný rozvoj (sustainable 

                                                 
1 Odborníci sa zhodujú na nasledovných výhodách, ktoré spoločensky zodpovedné správanie firme prináša 
(pozri Trnková, 2005, s. 32, 33): 

- firemná reputácia – ochrana a budovanie, zvyšovanie hodnoty značky, 
- odlíšenie od konkurencie – konkurenčná výhody,  
- posilnenie firemnej kultúry, 
- zlepšenie vzťahov s okolím (so stakeholdermi) – tvorba zázemia pre dlhodobé fungovanie firmy 

v mieste jej pôsobenia (licence to operate),  
- prilákanie a udržanie kvalitných zamestnancov,  
- zníženie nákladov na risk management – zlepšenie predvídania rizík, schopnosť vyhnúť sa rizikovým 

faktorom, 
- väčšia príťažlivosť pre investorov, 
- posilnenie lojality zákazníkov, 
- príležitosť pre inovácie, učenie sa, kontinuálne zlepšovanie firmy, 
- priame úspory spojené s ekologickou praxou, 
- priame úspory plynúce z kvalitnejšieho managementu. 
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development), správa akciových spoločností (corporate governance), filantropia a darcovstvo. 
Kunz (2012, s. 46 – 58) rozlišuje popri spoločensky zodpovednom správaní aj ďalšie príbuzné 
koncepty ako trvalo udržateľný rozvoj, podnikateľská etika, firemné občianstvo či firemná 
filantropia. Pokiaľ ide o vzťah medzi spoločensky zodpovedným správaním a podporou trvalo 
udržateľného rozvoja, niektorí autori podľa Kunza (2012, s. 48) považujú spoločensky 
zodpovedné správanie za súčasť širšieho prúdu trvalo udržateľného rozvoja. 
 
Kunz (2012, s. 53, 54) uvádza spektrum názorov podľa ktorých firemné občianstvo je 
súčasťou spoločensky zodpovedného správania, ale aj názory, podľa ktorých sa spoločensky 
zodpovedné správanie(zdôrazňujúca viac etickú stránku podnikania) od firemného občianstva 
(skôr zameraného na riadenie komplexu vzťahov medzi firmou a miestnou komunitou, 
pričom je menej normatívne zaťažené ako spoločensky zodpovedné správanie) líši. Kým 
v anglosaských krajinách je viac zažité firemné občianstvo, v Európe sa preferuje označenie 
spoločensky zodpovedné správanie (pozri bližšie aj Nešporová, 2005, s. 46 – 54). Podobne 
Bussard – Marček a kol. (2005, s. 8) definujú firemné občianstvo ako angažovanie sa pri 
riešení spoločenských problémov v lokalite, kde firma pôsobí. Firma v mieste svojho 
pôsobenia vystupuje ako „dobrý občan“. Okrem obchodných cieľov má aj záujem budovať 
dobré vzťahy s obyvateľmi a formovať celkový rozvoj  prostredia/spoločnosti v ktorej pôsobí. 
Bussard – Marček a kol. zahrnujú pod pojem firemné občianstvo: darcovstvo, sponzoring, 
dobrovoľnícke projekty zamestnancov a firemné nadácie (2005, s. 8). 
 
Firemné darcovstvo (korporatívnu filantropiu) definujú Bussard, Marček a kol. (2005, s. 107) 
ako vlastné programy darcovstva alebo darcovstvo prostredníctvom firemnej nadácie, pričom 
predmetom darovania môžu byť peňažné prostriedky, produkty, vecné dary, vybavenie, 
informácie, know-how, alebo aj podpora, oceňovanie a vytvorenie podmienok pre 
dobrovoľnícku prácu vlastných zamestnancov.  
Pokiaľ ide o príbuznosť pojmov firemná filantropia a firemné sponzorstvo – firemné 
sponzorstvo2 je obchodný vzťah s očakávanou a zmluvne podloženou protihodnotou za 
finančnú alebo nefinančnú podporu, kým firemná filantropia je posilňovanie hodnoty značky 
a roly firmy v spoločnosti (Kunz, 2012, s. 54). Firmy pre potreby dlhodobo realizovaného 
darcovstva zakladajú aj vlastné nadácie.  
 
K firemnému darcovstvu podľa Hlavicu (In: Napříč společenskou odpovědností, 2005, s. 27) 
možno pristupovať dvojakým spôsobom: buď ide o altruistický prístup, alebo o snahu firmy 
prostredníctvom tejto činnosti (firemného darcovstva) podporovať hlavné hodnoty a posolstvo 
firmy, komunikovať s okolím, využiť príležitosti k networkingu na lokálnej či celostátnej 
úrovni či dosiahnuť prostredníctvom projektu zlepšenie vzťahov so zamestnancami. 
 
Hlavica (In: Napříč společenskou odpovědností, 2005, s. 26) sa zamýšľa nad tým, čo firmy 
motivuje, resp. „núti“ byť spoločensky zodpovednými, keďže spotrebitelia podľa výsledkov 
výskumu v USA a vo Veľkej Británii (t. j. v krajinách s najdlhšou tradíciou spoločensky 
zodpovedného správania) prejavujú jednostranný záujem o spoločensky zodpovedné firmy 
tak, že spotrebiteľa skôr zaujíma férová cena výrobku, zodpovedná reklama a komunikácia či 
starostlivosť o zákazníka, na druhej strane aspekty ako životné prostredie alebo podpora 
lokálnych komunít sú na chvoste záujmu spotrebiteľa pri rozhodovaní sa. Spoločensky 
zodpovedné správanie je podľa Hlavicu „vecou výsostne užitočnou“. Väčšina šéfov firiem 

                                                 
2 Spolupráca, pri ktorej firma získava za finančnú či nefinančnú podporu verejnú publicitu alebo iné výhody zo 
strany neziskovej organizácie. V porovnaní s darcovstvom ide o komerčnejší vzťah s očakávanou protihodnotou 
od sponzorovaného  (Bussard, Marček a kol., 2005, s. 107).  
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priznala, že radšej podniká v stabilnom prostredí a spoločensky zodpovedné správanie je 
práve prejavom nevyhnutnej potreby vytvárať stabilné prostredie.  
 
Slovenské firmy majú ešte stále problém vidieť spojitosť medzi spoločenskou angažovanosťou 
a podnikateľským úspechom. Aj podľa Bussarda, Marčeka a kol. (2005, s. 34) podnikatelia 
vidia sociálne a komunitné aktivity ako „niečo navyše“ a nepovažujú ich za integrálnu súčasť 
podnikania. Pričom osobitne malé a stredné podniky sú intenzívne späté s problémami ľudí 
z miestnej komunity. Podľa nich malé a stredné podniky sa bežne angažujú v komunite, 
a spoločensky zodpovedné podnikanie je len novým pojmom pre niečo, čo bežne vykonávajú. 
Malí podnikania často potrebujú iba pomoc v procese strategického plánovania a usporiadania 
aktivít spoločensky zodpovedného správania do komplexnejšieho celku. Najmä malé firmy 
obhajujú svoju nečinnosť, resp. obmedzené možnosti spoločensky zodpovedného správania 
nedostatkom prostriedkov, času i personálnych kapacít. Chýba im však aj motivácia, resp. 
vedomie o význame, o zmysle tejto činnosti, majú strach z byrokracie, nemajú know-how, 
ako sa do spoločensky zodpovedného správania zapojiť. Malým a stredným firmám je 
stereotypne pripisovaný utilitaristiský a pragmatický prístup a operatívny prístup, ktorý 
postráda širší rozhľad a dlhodobejší časový horizont (Kunz, 2012. s. 42, 43). Podľa Bussarda, 
Marčeka a kol. (2005, s. 35) katalyzátorom širšej aplikácie stratégií spoločensky 
zodpovedného podnikania v menších firmách sú a budú veľké firmy, pre ktoré pracujú ako 
subdodávatelia.  
 
Bussard, Marček a kol. (2005, s. 35) zhrnujú motívy malých a stredných podnikov pre 
spoločensky zodpovedné správanie nasledovne: osobný záujem, vnútorné uspokojenie, pocit 
morálnej zodpovednosti, túžba realizovať moderné podnikateľské postupy a snaha vrátiť 
niečo miestnej komunite, ale aj dobrá reputácia, publicita a imidž. Angažovanosť v miestnej 
komunite u MSP sa sústreďuje na spoluprácu so školami, na dobrovoľnícku činnosť a účasť 
na charitatívnych podujatiach (pozri bližšie výsledky výskumu v Marček, Dluhá).  
 
Podľa Páleníka (pozri http://www.iz.sk/sk/projekty/spolocenska-zodpovednost-
podnikov/CSR-uvod) prináša spoločensky zodpovedné podnikanie firmám benefity v podobe: 
� umožňuje manažovať riziká (zodpovedný prístup prejavujúci sa v manažovaní ľudských 

zdrojov, kontrola kvality produktov a environmentálnych štandardov môže firmu chrániť 
pred nákladnými súdnymi spormi a z toho vyplývajúce poškodenia firemného 
mena/značky),  

� pomáha zvyšovať zisky (od zodpovedných firiem spotrebitelia radšej nakupujú),  
� pomáha znižovať náklady (tlak vyvíjaný na efektívne využívanie zdrojov),  
� zvyšuje dlhodobý potenciál firmy (pomocou spoločensky zodpovedného podnikania 

podporuje ťažšie merateľné podmienky rastu, ako je goodwill, motivácia zamestnancov 
pracovať v danej organizácii, priazeň miestnych obyvateľov a samosprávy),  

� podporuje inováciu (stimuluje inovatívne myslenie a postupy riadenia),  
� pomáha firmám udržať si legitimitu (spoločensky zodpovedné podnikanie vníma firmu ako 
člena spoločnosti, ktorá sa skladá zo stakeholderov. Firma by so všetkými mala viest 
otvorený dialóg, ktorý by mal presvedčiť o správnosti konania firmy),  

� pomáha pri budovaní dôvery a značky ( reputácia, dôvera, značka - vďaka spoločensky 
zodpovednému podnikaniu si firma buduje „dobré meno“),  

� umožňuje lepší manažment ľudských zdrojov (prístup k odmeňovaniu, zosúladenie 
pracovného a súkromného času, kariérny prístup, tréningy a vzdelávanie, politiku boja 
proti diskriminácií ),  

� zvyšuje príťažlivosť pre investorov (investičné fondy si radšej vyberajú príležitosti podľa 
finančných, ekonomických, sociálnych, environmentálnych a etických faktorov, pretože 
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kritéria spoločensky zodpovedného podnikania pre nich znamenajú istoty a bezpečnosť 
trvalej neudržateľnosti firmy).  

Firemné aktivity spoločensky zodpovedného správania nie sú jednostranne prospešné iba pre 
firmy. Podľa Bussarda, Marčeka a kol. (2005, s. 36) prinášajú pre miestnu komunitu prínosy 
v podobe: 
� podpory miestneho ekonomického rastu, 
� zlepšenia podnikateľského prostredia schopného zaujať nových investorov, 
� tvorby pracovných príležitostí z miestnych zdrojov, 
� zvýšenia kúpyschopnosti v komunite, 
� etickejšej podnikateľskej kultúry, 
� diverzifikácie miestneho hospodárstva, 
� rozvoja miestnych ľudských zdrojov,  
� zvýšenia sociálnej inklúzie znevýhodnených skupín.  
 
Kalousová (In: Napříč společenskou odpovědností, 2005, s. 15, 16, 17) približuje prax 
podpory spoločensky zodpovedného správania vo svete. Vo Veľkej Británii, ktorá je v Európe 
lídrom v oblasti spoločensky zodpovedného správania, sa v rozvoji a propagácii princípov 
spoločensky zodpovedného správania angažuje aktívne vláda a aktivity sú koordinované 
ministerstvom pre spoločensky zodpovedné správanie. Vláda propaguje rámec pre sociálne 
a environmentálne reportovanie a certifikáciu, podporuje dobrú prax, koordinuje politiku 
spoločensky zodpovedného správania v rámci vládnych aktivít. Vláda Veľkej Británie tiež 
oceňuje spoločensky zodpovedné firmy, daňovo zvýhodňuje investície do spoločensky 
zodpovedného správania a darcovstvo, a daňovo zvýhodňuje aj darcovstvo zamestnancov 
prostredníctvom výplatných pások (payroll giving). Podobne podporujú spoločensky 
zodpovedné správanie aj ostatné európske krajiny. V Taliansku napr. rezort sociálnych vecí 
s významnými partnermi z radov komerčnej i neziskovej sféry vytvorili štandard pre oblasť 
etického správania firiem. V Holandsku vláda aktívne podporuje networking medzi firmami 
s cieľom rozvoja spoločensky zodpovedného správania a mnohé ministerstvá a úrady sa 
aktívne angažujú vo verejno-súkromných partnerstvách týkajúcich sa spoločensky 
zodpovedného správania (zamestnanecká politiky, sociálna kohézia, urbanistická obnova, 
prevencia kriminality). Holandská vláda podporuje lokálne partnerstvá (finančným 
i nefinančným spôsobom – koordináciou a riadením prostredníctvom lokálnej administrácie).  
 
Podľa výsledkov výskum Marčeka a Dluhej (2002, s. 34, 40) venovaného príčinám 
existujúceho stavu spolupráce podnikateľského a neziskového sektora pri podpore miestnej 
komunity, pričom respondentmi boli predstavitelia podnikateľského i neziskového sektora, 
predstavitelia grantových nadácií vyjadrovali názor na príčiny brániace väčšej angažovanosti 
podnikateľského sektora pri spolupráci s neziskovými organizáciami  a tiež na príčiny 
brániace rozvoj firemnej filantropie. Medzi príčinami identifikovali respondenti nevedomosť 
o filantropii, ale aj zahľadenosť do seba, vzájomné predsudky a nedôveru partnerov, tiež 
konštatovali, že „dávanie nie je súčasťou slovenskej kultúry a darcovstvo nemá u nás 
tradíciu“. Medzi ďalšími problémami figurovali legislatíva, nedostatočná konkurencia 
v podnikateľskom sektore či nesprávny prístup podnikateľov k fundraisingu. Respondenti 
z radov neziskových organizácií uvádzali ako dôvod súčasného stavu medzisektorovej 
spolupráce a súčasnej miery spoločensky zodpovednej angažovanosti firiem aj nezáujem zo 
strany ľudí, ktorí firmy riadia, pretože „všetko začína od týchto ľudí“. Práve nedôvera, 
nepochopenie a odmietanie z nich strany boli identifikované zo strany neziskových 
organizácií ako prelomové pre ďalší rozvoj/prehĺbenie spolupráce.  
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Oslovená bola aj druhá strana tohto vzťahu – firmy. Samotné firmy uvádzajú najčastejšie, že 
motiváciou ich konania (ich spolupráce či podpory neziskovej organizácie) je reklama, 
pozitívna publicita, či podpora značky, celkový imidž dôveryhodnosti. Nenazerajú na túto 
spoluprácu ako na perspektívnu a prospešnú z hľadiska komunity, na území ktorej pôsobia. 
Neuvažujú perspektívne, strategicky, ako subjekt pôsobiaci na území komunity, ale uvažujú z 
pozície firemného manažmentu v úzkych dimenziách podnikateľskej činnosti firmy. 
Problémom rozvoja medzisektorovej spolupráce je z hľadiska firiem aj nedostatočná 
profesionalita pracovníkov neziskového sektora, najmä čo sa týka strategického plánovania, 
finančného manažmentu, fundraisingu či marketingových zručností.  
 
Autori štúdie konštatujú v závere rezervy spolupráce podnikateľského a neziskového sektora 
a nevyužité príležitosti v tejto oblasti a za jeden z predpokladov zlepšenia považujú aj 
podporu partnerstiev zo strany štátu, ale aj lepšiu komunikácia, budovanie vzájomnej dôvery 
a dlhodobosť vzájomných vzťahov (takáto spolupráca ich predpokladá). Celoplošné dlhodobé 
a koncepčné prepájanie aktivít ziskových a neziskových subjektov či presadzovanie 
medzisektorovej spolupráce do praktického života tiež podľa autorov štúdie vyžaduje 
profesionálny manažérsky prístup tak z radov neziskových organizácií, ako aj firiem. Zatiaľ je 
táto spolupráca podľa nich skôr jednorazová, nekoncepčná a chaotická, reagujúca na podnety, 
ktoré sa objavia, ad hoc, bez zmysluplnej stratégie (Marček, Dluhá, 2002, s. 39).  
 
Ďalší rozvoj spoločensky zodpovedného podnikania vidia Bussard, Marček a kol. (2005, s. 
36) okrem iného v podpore vytvárania podnikateľských väzieb a sietí (tzv. business linkages). 
Podnikateľské väzby prinášajú úžitok nielen zúčastneným podnikateľským subjektom, ale aj 
komunitám, v ktorých pôsobia.  
 
 

2 MEDZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCA FIRIEM V OBLASTI 
PODPORY KOMUNITY A STRATEGICKÉ PARTNERSTVÁ V TEJTO 
OBLASTI. SOCIÁLNY KAPITÁL KOMUNÍT 

Na margo medzisektorovej spolupráce Marček a Vakulová (2005, s. 7) píšu: „Spolupráca s 
partnermi z iných sektorov nadobúda úspešnú podobu v tých komunitách, kde sa podarilo 
tieto subjekty vtiahnuť do spolurozhodovania a aktívneho pretvárania prostredia, v ktorom 
žijú a pracujú. Prvotné snahy, efektívne presviedčanie (poukazovaním na konkrétne prínosy) a 
úspešné príklady zohrávajú pri získavaní partnerov, budovaní vzájomnej dôvery, nielen voči 
sebe, ale aj vlastným komunitám, a rozvíjaní vzájomnej spolupráce kľúčovú úlohu.“ 
 
Partnerstvá na podporu miestneho rozvoja tvoria podľa Marčeka a Iľanovskej (2010, s. 39, 
40) okrem podnikateľského a neziskového sektora môžu byť partnermi aj samospráva a štátna 
správa, občianske skupiny, cirkvi, záujmové združenia právnických osôb, vzdelávacie 
inštitúcie a pod. Hlavným cieľom partnerstva je spoločný rozvoj obce či regiónu. Do 
partnerstva vkladá každý niečo (majetok, služby, odborné rady a pod.). Partnerstvo považuje 
Marček a kol. za najintenzívnejšiu formu spolupráce mimovládnej organizácie a firmy. Ide 
o dobrovoľný vzťah založený na vzájomnej dôvere, ale aj intenzívnej komunikácii, výmene 
informácií, na spoločnom rozhodovaní, riešení prípadných konfliktov, ale v prvom rade 
o vzťah založený na úsilí o naplnenie spoločného cieľa, na rozdiel od ostatných foriem 
spolupráce (sponzoring, darcovstvo), u ktorých môžu často prevládať komerčné, jednostranné 
záujmy, a tieto formy „spolupráce“ sú menej intenzívne, nie sú systémové, skôr 
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náhodné/reagujúce na podnety z vonku, sú často jednorazové, krátkodobé, a častokrát 
jednostranne účelové. 
 
Na nižšie uvedenom obrázku sú znázornené vzťahy medzi organizáciami samosprávy 
a neziskovými organizáciami a v druhej časti medzi firmami a neziskovými organizáciami 
pôsobiacimi na území komunity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obrázok č. 1 Schematické znázornenie vzťahov nezisková organizácia vs. samospráva 
a podnikateľský subjekt 

Zdroj: http://www.panet.sk/download/4_vztahy.pdf 
 
Hlavným motívom vstupu do strategického partnerstva v komunitnom rozvoji je rozvoj 
komunity, synergický efekt zo spájania zdrojov a kapacít v komunite a dosahovanie cieľov, 
ktoré by jednotliví partneri samostatne nedokázali dosiahnuť (Bussard, Marček a kol., 2005, s. 
72). Ide o dlhodobú spoluprácu (v porovnaní s ďalšími formami podpory miestnej komunity, 
ktorým venujeme pozornosť v ďalšej kapitole), založenú na vzájomnej dôvere, na intenzívnej 
komunikácii, výmene informácií, na spoločnom rozhodovaní, riešení konfliktov. 
Medzisektorové partnerstvá sú postavené na princípe komplementarity, t. j. každý doň vkladá 
svoju silnú stránku. Bussard, Marček a kol. (2005, s. 72) zdôrazňujú výhody takýchto 
partnerstiev, ktorými sú: budovanie vzťahov na území komunity a rozvoj sociálneho kapitálu, 
ktoré sú predpoklady na riadenie prípadných rizík či krízovej komunikácie. Komunitné 
partnerstvá označujú jednak za najintenzívnejší prejav spoločenskej angažovanosti firmy, 
jednak za prínos pre podnikateľské aktivity firmy (cez budovanie vzťahov, sociálneho 
kapitálu a cez zlepšovanie predpokladov pre riadenie rizika a krízovú komunikáciu). Pre 
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neziskové organizácie vidia prínos komunitného partnerstva v podobe väčšej profesionality 
a nových zdrojov. Pre komunitu ako takú sú podľa nich prínosmi dlhodobých strategických 
partnerstiev: dlhodobá podpora, efektívne riešenia (nie jednorazové), rozvoj infraštruktúry, 
sociálno-ekonomick rozvoj, ale aj budovanie komunitnej identity a občianskej spoločnosti. 
 
Rózsa (In: Hybné sily rozvoja regiónov, 2012, s. 249) definuje medzisektorové partnerstvo 
v miestnom a regionálnom rozvoji ako dlhodobý kooperačný zväzok partnerov s jasne 
definovanou oblasťou spoločného záujmu. Cieľom takejto medzisektorovej spolupráce je 
predovšetkým zvýšenie kapacity pri dosahovaní spoločných cieľov, zdieľanie zdrojov, 
zodpovednosti, výnosov a rizík. Medzi všeobecné princípy medzisektorových partnerstiev 
patria spoločná dôvera, spoločné rozhodovanie, informácie a komunikácia, princípy 
komplementarity, zlepšovanie schopností a spoločné záujmy (RÓZSA, 2012, s. 249).  
 
Spolupráca a partnerstvá na úrovni komunity sú pri realizácii rozvojových iniciatív 
nevyhnutné, pretože už vzhľadom na samotnú podstatu procesu rozvojovej aktivity, 
prebieha/realizuje sa v širšej štruktúre organizácií a inštitúcií. Spolupráca a partnerstvo medzi 
rozličnými stupňami, organizáciami a záujmami sú podstatnou súčasťou implementácie 
miestnych rozvojových cieľov. Píšu autori príručky Animácia miestnych partnerstiev vo 
vidieckych oblastiach (2008, s. 107, 108). „Zmierňujú tendenciu jednotlivých organizácií 
a orgánov uskutočňovať ich agendu izolovane od širšieho verejného záujmu. Navyše, väčšina 
problémov sa dá riešiť len  prostredníctvom koordinovaného opatrenia spektra aktérov 
a orgánov, v zmysle princípu zdieľanej zodpovednosti“, píšu ďalej autori príručky. 
 
Autori príručky vyzdvihujú popri ľudských a ekonomických zdrojoch práve význam 
spoločenských zdrojov komunity, ktorými sú spoločenský kapitál, inštitucionálne kapacity 
a sociálne služby. Spoločenský kapitál je určujúci pre samoorganizačnú schopnosť komunity 
a jej ochotu spolupracovať. Ochota k dobrovoľnej spolupráci vytvára podmienky pre 
rozvojové aktivity v komunite. Kvalita spoločenského kapitálu sa odráža: v názore komunity, 
vo väzbách medzi členmi komunity, vo vzájomnej dôvere, v ochote spolupracovať, v počte 
a sile (členov aj aktivít) miestnych spolkov, klubov. 
 
Korimová (2008, s. 31) považuje sociálny kapitál za pozitívne ľudské vzťahy, dôveru, 
spoluprácu, ktoré vznikajú ako výsledok, resp. pridaná hodnota každej aktivity alebo procesu. 
Sociálny kapitál má formu štruktúr alebo inštitúcií, ktoré jednotlivcom a skupinám pomáhajú 
udržiavať a rozvíjať svoj ľudský kapitál v partnerstve a inými. Je predpokladom spolupráce. 
Zahŕňa rodiny, komunity, firmy, odbory, školy, verejnú správu a neziskové organizácie.  
 
Dudová (2012, s. 84) zdôrazňuje význam sociálneho kapitálu, jeho potenciál v regionálnom 
rozvoji, jeho komplementárnej úlohy vo vzťahu k ostatným zdrojom - s ľudským, fyzickým 
a finančným kapitálom, v regionálnom rozvoji. Sociálny kapitál označuje za efektívny nástroj, 
ktorý môže dopĺňať ostatné nástroje verejných politík a súčasne predstavuje zdroj, ktorý 
vypĺňa medzery sociálnej politiky. Koncept sociálneho kapitálu podľa Dudovej (2012, s. 84) 
umožňuje ukázať ako môže mať kvalita vzťahov medzi poskytovateľmi a prijímateľmi 
verejných služieb dopad na efektívnosť poskytovania sociálnych programov. 
 
Pre verejné politiky a regionálny rozvoj plní podľa Korimovej (2008, s. 57 – 61) sociálny 
kapitál strategickú úlohu v oblastiach sociálneho sieťovania a sociálnych partnerstiev. 
Sociálne siete chápe Korimová ako vzťahy, ktoré umožňujú zhromažďovať informácie 
a mobilizovať zdroje a podporu. Aby mohli reálne fungovať, je potrebné podporovať rozvoj 
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sociálneho aj ľudského kapitálu. A spätne, sociálny kapitál tých, ktorí sú do sietí (kontaktov) 
zapojení, má schopnosť generovať: 

- toky informácií, 
- normy reciprocity (vzájomná pomoc), 
- kolektívne snahy a nové sieťovanie,  
- väčšiu jednotnosť a solidaritu, ktoré sú podporované sociálnymi sieťami a ktoré 

pomáhajú zmeniť zmýšľanie z „ja“ na „my“ (Korimová, 2008, s. 58, 59). 
 
Partnerstvá založené na báze sociálneho kapitálu, píše Korimová, sú hybným faktorom 
rozvoja vo všetkých sférach spoločnosti na miestnej, národnej i nadnárodnej úrovni – v 
sociálnej sfére však osobitne. Práca v partnerstve vytvára pridanú hodnotu, keďže sociálne 
partnerstvá kumulujú snahu, vedomosti a skúsenosti ľudí, ako aj nástroje, ktorými 
zainteresovaní partneri a ich podporovatelia dosiahnu viac, akoby pracovali sami. Partnerstvá 
sú založené na spoločných cieľoch, hodnotách a kultúre, ktoré spočívajú v: spoluvlastníctve 
(nie je podmienkou), inklúzii, posilnení postavenia miestneho obyvateľstva, transparentnosti 
(na základe dôvery a podpory), zodpovednosti, znižovaní pravdepodobnosti konfliktov, 
budovaní kapacít (spoločné plánovanie, spoločné riešenie problémov zúčastnených pri 
využívaní potenciálu talentov, skúseností a vedomostí), získavaní väčšej podpory pre plány 
partnerstva.  
Sociálne partnerstvá (Korimová, 2008, s. 60) sú postavené na princípoch:  

- stimulovanie ekonomickej aktivity, 
- propagovanie rovnakých príležitostí a znižovanie sociálnej exklúzie, 
- lepšia koordinácia na miestnej a regionálnej úrovni a v rámci existujúcich 

trojsektorových partnerstiev. 
 
Korimová (2008, s. 60, 61) uvádza, že podľa výsledkov empirického výskumu venovaného 
medzisektorovej spolupráci, realizovaného v roku 2006 na Ekonomickej fakulte UMB, 
najlepšie a najrýchlejšie pochopili význam sociálnych partnerstiev neziskové organizácie 
a naopak najmenší podnikateľské subjekty. Príčinou tohto nezáujmu je najmä pretrvávajúca 
vzájomná nedôvera, sektorové stereotypy, predsudky, nedostatok informácií či 
záujmu/angažovanosti pri riešení spoločných problémov na miestnej úrovni. 
 
Na záver uvádzam na obrázku č. 2 prehľad úloh všetkých sektorov, ktoré plnia vo sfére 
komunitnej spolupráce a partnerstiev. 
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Obrázok č. 2 Úlohy troch sektorov v podpore medzisektorovej spolupráce a partnerstva 
Zdroj: Bussard, Marček a kol. 2005, s. 13 

 

3 NÁSTROJE/FORMY SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉHO 
SPRÁVANIA FIRIEM VOČI MIESTNEJ KOMUNITE  

Podpora komunity zo strany firmy môže mať rôzne formy, rôznu intenzitu a periodicitu, môže 
mať materiálnu či finančnú i nemateriálnu formu, firma môže byť iniciátorom týchto aktivít, 
resp. môže participovať (kooperovať) na aktivitách iniciovaných či organizovaných 
samosprávou či neziskovými organizáciami, môže ísť o jednorazovú či permanentnú aktivitu. 
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Tabuľka č. 1 Nástroje externých aktivít sociálneho piliera spoločensky zodpovedného 
správania 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Psrkavcová a kol., 2008, s. 17. Primárny zdroj: Sociální pilíř CSR [online]. Dostupné na: < 
http://www.csr-online.cz/NewsDetail.aspx?p=3&id=530> 

 
Prskavcová a kol. (2008, s. 17) uvádzajú v tabuľke č.1 rôzne typy aktivít spoločensky 
zodpovedného správania firiem vo vzťahu ku komunite. Zároveň identifikujú výhody 
takéhoto správania pre firmu, aj pre jej okolie: firma môže identifikovať nové trhy či 
obchodné príležitosti, posilňovať vernosť zákazníkov, zvyšovať motiváciu zamestnancov, 
budovať kontakty s lokálnymi úradmi, upútať pozornosť médií aj ľahšie nadviazať nové 
partnerské vzťahy s inými firmami.  
 
Franc a kol. (2006, s. 25) hovoria o nasledovných formách spoločensky zodpovedného 
konania firiem voči komunite. Prvých šesť foriem predstavujú iniciatívy zamestnanecké 
(firma ich však môže v týchto aktivitách občianskej participácie účinným spôsobom 
podporovať, odmeňovať, motivovať), ďalšie formy sú iniciované firmou, alebo firma na nich 
aktívnym spôsobom participuje: 
� zbierka medzi zamestnancami, 
� darcovstvo prostredníctvom výplatných pások, 
� daňová asignácia zamestnancami firmy, 
� tzv. matchingový fond/komplementárny dar – firma z vlastných prostriedkov znásobuje 

alebo navyšuje finančné čiastky vybrané medzi zamestnancami,  
� časové kontá – firma zamestnancovi venuje niekoľko hodín z pracovnej doby pre výkon 

dobrovoľníckej činnosti, 
� talentová databanka – firma vytvorí databázu svojich zamestnancov, ktorí majú záujem 

pracovať ako dobrovoľníci a poskytne ju neziskovej organizácii, ktorá hľadá 
dobrovoľníkov,  

� firemné darcovstvo a sponzorstvo (pričom za sponzorský príspevok očakáva sponzor 
protihodnotu od sponzorovaného), ani jeden z konceptov nemožno považovať za 
synonymum spoločensky zodpovedného správania. Mnohé firmy nemajú stanovenú 
stratégiu darcovstva, iba reagujú na podnety zvonka ad hoc. Ide o tzv. reaktívne 
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darcovstvo. V súčasnosti sa preferuje trend tzv. strategického, proaktívneho darcovstva, 
keď firmy majú presne stanovenú stratégiu darcovstva, ktorá je zároveň znakom a zárukou 
transparentnosti a etickosti tejto činnosti zo strany firmy. 

� firemné nadácie a nadačné fondy (firma zverí prostriedky už existujúcemu nadačnému 
fondu, napríklad komunitnej nadácii), 

� daňová asignácia firmou, 
� firemné dobrovoľníctvo – firma sa usiluje o uznanie, ocenenie a povzbudenie svojich 

zamestnancov k dobrovoľníckej činnosti, a podľa možnosti túto činnosť aj podporuje 
(poskytuje finančnú i nefinančnú podporu organizácii, pre ktorú dobrovoľníci pracujú, 
alebo umožní zamestnancom vykonávať dobrovoľnícku činnosti niekoľko hodín v rámci 
fondu pracovného času). V prípade firmou iniciovaného a vedeného firemného 
dobrovoľníctva firmy sama iniciuje firemné všeobecne prospešné programy, na ktorých sa 
jej zamestnanci podieľajú obyčajne v platenej pracovnej dobe.  

� poskytovanie nepeňažných darov (Kunz, 2012, s. 56): 
� prenájmom či bezplatným poskytovaním firemných priestorov, 
� poskytnutím prezentačných či reklamných plôch, 
� darovaním vlastných výrobkov či majetku, 
� bezplatným resp. zľavneným poskytnutím služieb odbornej pomoci(v oblasti 

legislatívnej, ekonomickej, účtovníctva a auditu a pod.), 
� zapožičaním majetku či produktov, 
� školením, vzdelávaním, 

� služby pro bono,  
� mentoring/mentorstvo/tutoriál – forma firemného dobrovoľníctva, keď zamestnanec firmy 

vykonáva mentorskú činnosť vo svojom voľnom alebo v pracovnom čase, mentee - 
mentorovi pridelený študent, ktorému odovzdáva pracovné alebo životné skúsenosti 
a znalosti – plní samostatné úlohy pod dohľadom mentora, 

� shadowing/tieňovanie/“pozeranie cez rameno“ – účastníkom poskytuje tento program 
príležitosť pomocou „tieňovania“ manažéra poznať ich pracovnú náplň, ich zručnosti, 
metódy riadenia a preniknúť do organizácie a riadenia firmy,  

� sociálny marketing/marketing založený na hodnotách/dobročinný (zdieľaný) marketing 
(cause-related marketing/cause branding) – firma používa marketingové princípy 
a techniky pre podporu zmien správania cieľových skupín s cieľom prostredníctvom tejto 
podpory budovať trhy výrobkov či služieb. Neziskový subjekt poskytuje svoje meno, 
imidž, etiketu alebo logo (licenciu) na spoločenskú podporu nejakej firmy alebo na 
podporu predaja jej výrobku/služby. Firma za to poskytuje neziskovému subjektu odplatu 
(percentuálny podiel z predaja, alebo iné nepeňažné plnenie - šírenie informovanosti 
o spoločenskom probléme)3, 

� spoločné vedenie kampane – v záujme dosiahnutia spoločenskej zmeny, presadzovania 
nejakej hodnoty. Môže ísť o lobovanie v parlamente a verejných inštitúciách, získavanie 
podpory od iných organizácií a jednotlivcov, o prácu s médiami, o organizovanie eventov, 
happeningov, poukazovanie na problémy, na individuálne prípady s cieľom získať 
pozornosť verejnosti, o informačné kampane,  

� dlhodobé partnerstvá (firmy pravidelne podporujú vybrané neziskové organizácie, resp. 
spolupracujú s nimi na projektoch), 

� spoločensky zodpovedné investovanie – kritériami posudzovania investícií do firmy sú 
okrem finančnej výkonnosti aj garancia bezpečnosti či schopnosť firmy reagovať na 
environmentálne a spoločenské výzvy a problémy, 

                                                 
3 Bussard, Marček. 2005. s. 103 
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� spoločenské investovanie – na rozdiel od predchádzajúceho, spoločenské investovanie nie 
je investovaním do firmy, ale netrhovým investovaním do komunity s cieľom zlepšiť 
ekonomické či spoločenské prostredie komunity (príkladmi takýchto investícií sú 
investovanie na podporu vzdelanosti, výskumu, kultúrnych projektov) v dlhodobom 
horizonte. Do tejto kategórie zaraďujeme aj založenie sociálneho podniku firmou (tomuto 
inovatívnemu nástroju podpory komunity a jej rozvoja venujeme nasledujúcu kapitolu).  

� účasť v správnych radách a grantových komisiách neziskových organizácií. 
 
 

4 SOCIÁLNE PODNIKANIE AKO STRATEGICKÝ NÁSTROJ FIRIEM 
K SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉMU SPRÁVANIU FIRIEM VOČI 
MIESTNEJ KOMUNITE 

Firmy pôsobia na konkrétnom území, v konkrétnej lokalite, a teda sú späté s miestnou 
komunitou či už ako zamestnávateľ, ako poskytovateľ služieb, výrobca tovarov, ako platiteľ 
miestnych daní, ako darca, sponzor, filantrop, ako podnikateľ so spoločenskou 
zodpovednosťou, ako sociálny podnikateľ. V nasledujúcej kapitole chceme priblížiť 
podnikateľským subjektom možnosti participovať na podpore komunity a na komunitnom 
rozvoji prostredníctvom sociálneho podnikania. Podnikateľský subjekt sa môže viacerými 
spôsobmi angažovať vo sfére sociálneho podnikania. Môže založiť vlastný sociálny podnik, 
alebo môže podporovať sociálne podniky vo svojej lokalite zadávaním zákaziek a odoberaním 
produkcie sociálnych podnikov.  

Sociálne podnikanie predstavuje unikátny nástroj občianskej participácie, prostredníctvom 
ktorého sa môže občiansky angažovať tak podnikateľský subjekt, ako aj nezisková 
organizácia či fyzická osoba. Korimová (2008, s. 74, 75) upozorňuje na odlišnosti sociálneho 
podnikania od ostatných typov podnikania so „sociálnym rozmerom“. Rozmer „sociálnosti“ 
v jednotlivých typoch podnikania (klasické podnikanie, podnikanie so spoločenskou 
zodpovednosťou, sociálne podnikanie a podnikanie v sociálnej oblasti) je odlišný, pričom 
sociálne podnikanie, ktoré môže byť organizované tak podnikateľským, ako aj tretím 
sektorom, je založené na sociálnej pridanej hodnote, ktorou sú otázky verejného záujmu 
(zamestnanosť, zamestnateľnosť, sociálne služby, kvalita života marginalizovaných skupín). 
Sociálne podnikanie a sociálne podniky teda predstavujú sociálnu inováciu a zároveň formu 
občianskej participácie (či už zo strany podnikateľského alebo mimovládneho neziskového 
sektora)4. 

Lubelcová považuje sociálny podnik za nástroj nielen lokálnej politiky zamestnanosti, ale aj 
komunitného rozvoja vôbec. Sociálny podnik podľa nej plní podnikateľské i spoločenské 
(sociálne) ciele zároveň. Ekonomický rozmer sociálneho podnikania spočíva na princípoch 
ekonomickej udržateľnosti, prosperity a nezávislosti (predaj výrobkov, usilovanie 
o konkurencieschopnosť v tradične neziskových oblastiach činnosti – cez využívanie 
lokálnych osobitostí a na mieru šitých produktov, marketing, organizácia a manažment 
podniku). Sociálny charakter tohto podnikania je daný obsahom jeho činnosti (aké produkty 
a služby ponúka, aké potreby uspokojuje), zapojením sociálne znevýhodnených skupín do 
pracovného procesu, spôsobom organizácie činnosti tohto podniku (vzájomneprospešné, 
verejnoprospešné, družstevné formy, t. j. ide o organizačné formy pre ktoré je príznačná 

                                                 
4 definíciu sociálneho podniku pozri v par. 50b zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti  v znení neskorších 
predpisov 
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participatívnosť, partnerstvo, dobrovoľnosť, nezávislosť, solidarita) i použitím príjmov 
z podnikateľskej činnosti. 
 
Lubelcová sumarizuje možné prínosy sociálneho podnikania v našich podmienkach, pričom 
zdôrazňuje okrem prínosu v podobe rozvoja zamestnanosti, rozvoja sektora služieb (a teda 
zvyšovania kvality životných podmienok ľudí v lokalitách), okrem rozvoja sociálnych 
služieb, verejných služieb, rozvojových, voľnočasových a kultúrnych aktivít, okrem 
posilňovania sociálneho začleňovania znevýhodnených skupín, aj lokálny a regionálny rozvoj, 
osobitne rozvoj sociálneho potenciálu lokalít5. Pomoc a podporu komunity v zmysle sociálnej 
zodpovednosti na lokálnej úrovni a posilňovania sociálnej kohézie lokálnych spoločenstiev 
vyzdvihuje Lubelcová (2008, s. 4) ako explicitný sociálny cieľ sociálneho podnikania. 
Sociálny rozmer sociálneho podnikania na lokálnej úrovni sa prejavuje nielen obsahom 
činnosti, ale aj charakterom zapojených subjektov (zamestnanci, dodávatelia, odberatelia), 
ďalej spôsobom organizovania činnosti či použitím zisku z tejto činnosti. Sociálne podniky na 
lokálnej úrovni hľadajú a nachádzajú (v neuspokojených potrebách miestneho spoločenstva 
a jeho jednotlivých členov a skupín) priestor pre vytváranie pracovných príležitostí na úrovni 
miestnych komunít, tu nachádzajú aj ďalšie zdroje pre tohto podnikanie (pracovnú silu, 
materiálne zdroje). Na druhej strane ich produkcia je určená pre miestne spoločenstvo na 
uspokojovanie chýbajúcich potrieb a na podporu jeho rozvoja z komplexnejšieho hľadiska a 
v dlhodobej perspektíve (Lubelcová, 2008, s. 6). 

Lubelcová (2010, s. 1 – 3) hovorí o sociálnom podnikaní ako o sociálnej inovácii, ktorá 
prepája donedávna oddelené sektory trhový, verejný a sektor občianskej spoločnosti (pozri aj 
Defourny, J., Nicholls, A. a ďalší). Zároveň pripomína, že táto aktivita sa začala rozvíjať 
„zdola“, t. j. na pozadí aktivít tretieho sektora a jeho organizácií. Lubelcová vyzdvihuje 
význam sociálneho podnikania pre sociálny rozvoj lokalít, a to nielen prostredníctvom 
riešenia sociálnych problémov, ale aj prostredníctvom rozvoja sociálneho kapitálu6. „Podpora 
a rozvoj sociálneho podnikania“, píše ďalej Lubelcová (2010, s. 2), „sa významne opiera 
o stav sociability lokalít, silu a povahu sociálnych väzieb medzi ľuďmi, stav dôvery medzi 
nimi, schopnosť a spôsobilosť zainteresovaných aktérov vstupovať so sociálnych vzťahov, 
sieťovať zapojených a vyhľadávať a získavať diferencovanú podporu zdrojov (materiálnych, 
finančných, ale aj personálnych a sociálnych) pre udržateľnosť sociálne orientovaných 
podnikateľských aktivít.“ Podľa Putnama (2001, s. 44, pozri aj Korimová, 2008, s. 57, 58) 
sociálny kapitál predstavujú siete vzťahov medzi ľuďmi a dobrovoľné združovanie sa ľudí, 
tiež solidarita a vzájomná dôvera medzi ľuďmi a normy vzájomnej pomoci a reciprocity. 
Sociálny kapitál je podľa Putnama viazaný na dôveru, normy správania a partnerstvá, ktoré 
podporujú koordináciu a kooperáciu pre vzájomný prospech. Sociálny kapitál podľa 
Korimovej (2008, s. 58) predstavujú aj formálne aj neformálne občianske iniciatívy pôsobiace 
                                                 
5 „Sociálne podniky budované na princípoch svojpomoci, sociálneho dialógu, sociálnej súdržnosti 
a verejnoprospešných cieľov na úrovni lokality pomáhajú obnoviť sociálne vzťahy a sociálne putá v lokalite. 
Napomáhajú revitalizácii lokality ako živého sociálneho organizmu, ktorý je schopný artikulovať svoje potreby 
a mobilizovať lokálne zdroje na ich uspokojovanie“, píše Lubelcová (2008, s. 7). 
6 Lubelcová (2010, s. 3, 4) približuje dva aktuálne pohľady na vplyv sociálneho kapitálu na potenciál rozvoja 
sociálneho podnikania: prvý prístup hovorí o vytváraní sociálneho kapitálu formou vzťahov vzájomnej dôvery 
medzi občiansky angažovanými jednotlivcami (tzv. dobrovoľnícky diskurz), druhý (tzv. inštitucionálny diskurz) 
hovorí o produkcii sociálneho kapitálu prostredníctvom meniacich sa konfigurácií medzi aktérmi a inštitúciami 
v troch hlavných sektoroch spoločnosti – verejnom, trhovom a občianskom. Prvý diskurz zdôrazňuje úlohu 
neformálnych, rodinných a komunitných sietí, druhý kladie dôraz na vzťahy a medzisektorové prepojenia medzi 
inštitúciami. Dôraz kladený v sociálnom podnikaní na občiansku uvedomelosť a občiansku participáciu je však 
nesporný, a figuruje naprieč diferencovanosti náhľadov na toto prepojenie (viď vyššie spomenuté názorové 
diskurzy). V druhom diskurze je dôraz kladený na inštitucionálne prostredie vhodné pre rozvoj sociálnych 
interakcií a aktivít. 
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v istej komunite či v regióne. Sociálny kapitál je teda nástrojom realizácie zámerov, pružného 
využívania príležitostí či čelenia hrozbám, ktoré sa v komunite môžu vyskytnúť. 

Sociálne podniky, vzhľadom na ich lokálnu pôsobnosť a zameranie na rozvoj miestnych 
aktivít a činností (vytváranie pracovných miest, sociálna inklúzia, zabezpečovanie miestnych 
sociálnych) sú predurčené stať sa nástrojom spoločensky zodpovedného správania firiem 
samostatne či v spolupráci/partnerstvách s ostatnými sektormi v tejto oblasti na úrovni 
miestnej komunity. „Sociálnym podnikom sa darí napĺňať svoju sociálnu misiu a generovať 
multiplikačné sociálne efekty práve vďaka ukotvenosti k sociálnym potrebám komunít a 
dynamickej adaptácii na ich zmeny, širokému sociálnemu partnerstvu a sieťovaniu 
zainteresovaných subjektov“, píše Lubelcová (2010, s. 7). Slovenská aplikačná prax 
sociálneho podnikania podľa Lubelcovej (2010, s. 10, 11) podceňuje predovšetkým potrebu 
rozvíjania sociálneho partnerstva a sieťovania na lokálnej úrovni ako významného 
predpokladu jeho úspešného rozvoja.  
 
V úvode kapitoly sme tvrdili, že podnikateľský subjekt sa môže viacerými spôsobmi 
angažovať vo sfére sociálneho podnikania. Môže založiť vlastný sociálny podnik, ale môže 
podporovať sociálne podniky vo svojej lokalite aj ďalšími spôsobmi, osobitne najmä 
zadávaním zákaziek a odoberaním produkcie sociálnych podnikov. Podnikatelia majú podľa 
par. č. 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení platných 
predpisov povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím (ak zamestnávajú 
najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so 
zdravotným postihnutím), v počte 3,2% z celkového počtu zamestnancov. Podľa par. 64 ods. 
1 tohto zákona povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške 
povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky 
vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky 
občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú 
zárobkovú činnosť. 
 
 
Záver 
 
Angažovanie sa firiem v miestnej komunite, na komunitnom živote a na jeho dlhodobo 
udržateľnom rozvoji a prospechu, môže mať rôznu podobu aj intenzitu. Naším zámerom je 
poukázať na jednotlivé formy podpory miestnej komunity zo strany podnikateľských 
subjektov, s dôrazom na význam strategického partnerstva medzi firmami a ďalšími 
subjektmi na území komunity, ako jeden zo základných predpokladov dlhodobo udržateľného 
rozvoja komunít a formovania sociálneho kapitálu. Posledná kapitola je venovaná osobitne 
sociálnemu podnikaniu ako jednej z najintenzívnejších, najaktívnejších foriem podpory 
miestnej komunity a jej dlhodobo udržateľného rozvoja. 
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