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Motto: 

 

     Činnosti a úspešnosť systému sa majú 

posudzovať nielen meradlom výkonnosti, ale aj 

prínosom k solidarite, zamestnanosti, súdržnosti a 

rozvoja regiónu 



Riešnie projektu  

KEGA č. 037UMB-4/2013  

 
Hlavné výstupy projektu KEGA: 

- Príprava nového medziodborového študijného programu  

                     Sociálna ekonomika a podnikanie 

- Vypracovanie študijnej literatúry pre študijný program 

  1. vedecká monografia (SJ/AJ)  

       Sociálna ekonomika a podnikanie 

   2. vedecká monografia (SJ/AJ) 

       Ekonomika sociálnych služieb 

   3. vedecká monografia (na CD) 

       Sociálna politika a ekonomika 

   4. Ekonomika sociálneho podniku – antológia štúdii (na CD) 

- Dve medzinárodné vedecké konferencie (2013, 2014) 

- Ostatné publikačné a prednáškové výstupy 

 



Sociálna ekonomika a podnikanie  

– nový medziodborový študijný program pre 2. 

stupeň šzúdia na EF UMB 

      

Základ študijné odbory EF UMB:  

- Ekonomika verejného sektora (bc. program: 

Verejná ekonomika a manažment) 

- Ekonomika a manažment podniku 

 

Perspektíva – univerzitný študijný program  

 
     



Úvod 

Výrazné sociálno-ekonomické zmeny: 

- globalizácia trhov tovarov a služieb,  

- otvorený trh práca a mobilita pracovnej sily, 

-  časová zmena v cyklických krízach a svetová 
kríza  

- dlhovekosť - starnutie populácie a nízka natalita 

-  globálne zmeny v koncepciách ekonomického, 
sociálneho a environmentálneho rozvoja,  

- hľadanie optimálnej miery účasti štátu v trhovej 
ekonomike,  

- hľadanie nového európskeho modelu moderného 
sociálne trhového hospodárstva,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

To všetko sa odráža aj v celkovej hodnotovej 
reorientácii modernej doby 

Sociálna ekonomika – ako nový sektor 
hospodárstva podporuje: 

   -    sociálno-ekonomický rozvoj spoločnosti  

   -   hľadá riešenia neúnosnej sociálnej stratifikácie 

   - rozvíja ľudský potenciál a ľudský kapitál  
 v najširšom zmysle slova 

    -   prostredníctvom medzitrhu práce vytvára 
 podmienky zamestnávania dlhodobo 
 nezamestnaných v sociálnych podnikoch a 
 sociálnych družstvách  

 

 
 



  Ekonómia riešia otázky: 

   -    kde a ako zlyháva trh a akým spôsobom je to 
 potrebné riešiť,  

   -    v ktorých oblastiach má/nemá zasahovať 
 štát,  

 

    Sociálna ekonómia a ekonomika  akcentuje: 

   -    nezlyháva trhový mechanizmus, ale človek, 
 ktorý je nositeľom myšlienok a hlavným 
 subjektom rozhodovania 

    -   zvýraznením človeka, jeho jedinečnosti 
 a zároveň schopnosti vnášať do ekonomickej 
 racionality etiku, rozum a solidaritu 

 

   Interdisciplinárne vedomosti sa vhodne   
 implementujú do sociálnej ekonomiky a 
 sociálneho podnikania ako nového typu 
 podnikania.  



Sociálne podnikanie a sociálne podniky rôznych 
typov a foriem sú akceptované v EÚ 
 
Existujú viaceré formy vzdelávania (FR, VB, 
Belgicko, Rakúsko,…) 
 
V SR zaostávame: 
    –  zatiaľ žiadne stredoškolské a vysokoškolské 
 študijné programy, max. predmety 
    -   absentuje vysokoškolská príprava 
 mananžérov a odborníkov pre sociálne 
 podnikanie 
 
Len  odborne pripravený manažér je schopný 
riešiť problémy z behaviorálnych, ekonomických, 
komunikačných, manažérskych a interkultúrnych 
oblastí 
 
Preto návrh pre EF UMB – 2. stupeň 
 



Študijný program 
Sociálna ekonomika a podnikanie 

Cieľ vzdelávania  - hľadanie a etablovanie nových 
ekonomických modelov podnikania a sociálnej 
pridanej hodnoty, kde hlavnou prioritou nie je 
finančný zisk, hoci ten sa nevylučuje, ale 
spoločenský zisk v oblasti  

- verejného záujmu, 

- udržateľnosti zamestnanosti najmä na medzithu 
práce, 

- kvality života najmä rôzne marginalizovaných 
skupín spoločnosti.  



 

 

 

 

 

 
Absolvent študijného programu 

Získa odborné vedomosti z oblasti:   

- sociálnej ekonómie a ekonomiky,  

- sociálneho plánovania,  

- sociálno-ekonomických trhových systémov v 
EÚ,  

- sociálneho manažmentu a marketingu,  

- projektovania a využívania fundraisingu v 
sektore sociálnej ekonomiky 

- riadenia ľudských zdrojov v sociálnych  
podnikoch,  

 

 



-       tvrdých a mäkkých faktorov SP 

  -     finančno-ekonomickej analýzy SP 

  -     manažmentu výroby, manažmentu služieb, 

  -     právnych, sociologických, etických a 
 psychologických aspektov  SP,  

   -    sociálnej práce a poskytovania sociálnych 
 služieb  

   -    služieb zamestnanosti pre dlhodobo 
 nezamestnaných, chránené dielne, sociálne 
 družstvá 

 



Politické pozitíva 

znížiť sociálnu exklúziu prijatých do SP 

pilotne testovať konkrétne podmienky 
etablovania aktívneho a nového nástroja 
politiky zamestnanosti na medzitrhu práce 
(manažérske skúsenosti, konkurenčné 
prostredie trhu tovarov a služieb, udržateľnosť 
zamestnancov v riadnom pracovnom pomere – 
základné pracovné zručnosti, príprava na trh 
práce,...) 

vysoké kapitálové investície (stroje 
a zariadenia) boli plánované na udržateľnosť SP 
aj po skončení pilotného projektu 



 
V rámci duálneho vzdelávania a prípravy 
diplomovej práce: 

     -  semestrálna odborná prax v podniku na 
 tému jeho DP, 

     -  študent sa profiluje na jednotlivé typy 
 sociálnych podnikov a v rámci DP pripraví 
 vlastný projekt sociálneho podniku alebo 
 navrhne rozšírenie klasického podniku o 
 zložku SP 



Výsledky vzdelávania (výkonový 
štandard):  Študent 

- rozvíja svoje teoretické a praktické vedomosti v    
oblasti sociálnej ekonomiky a manažmentu, 

- je schopný vyhľadávať,  spracovať a analyzovať 
informácie  o SE doma i v zahraničí, 

- dokáže použiť komparatívnu analýzu pri 
hodnotení vzájomných vzťahov vo vnútri sektora 
SE a sociálneho manažmentu, i navzájom, 

- aplikuje skúsenosti pri  analýzach dlhodobých  
trendov vývoja SE a jej riadenia  na makro a mikro 
úrovni, 

- vytvorí podklady pre rozhodovanie na nižšej a 
strednej úrovni manažmentu v subjektoch SE. 

 



Uplatnenie absolventa na TP 

   Absolvent medziodborového študijného 
programu „Sociálna ekonomika a podnikanie“ 
sa na TP môže uplatniť ako:  

  - riadiaci manažér sociálneho podnikania a  
sociálneho podniku , 

  - ekonóm,  

  - manažér a ekonóm v klasickom podniku,  

  - v subjektoch verejnej správy,  

  - v oblasti  sociálnych služieb,  

. 

Ako zakladateľ (riaditeľ, konateľ, spoločník) SP 

Ako samozamestnávateľ – živnostník 

Ako ekonóm  

 



 

 

 

Ďakujem za pozornosť 


