
 

K A T O L Í C K A    U N I V E R Z I T A    V    R U Ž O M B E R K U 

PEDAGOGICKÁ    FAKULTA 

KATEDRA EKONOMIKY A CESTOVNÉHO RUCHU 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE 

V OKRESE POPRAD  SO ZAMERANÍM  

NA FIREMNÚ FILANTROPIU 
 

 
 

PETER MADZÍK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 



 

SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE 

V OKRESE POPRAD  SO ZAMERANÍM  

NA FIREMNÚ FILANTROPIU 
 
 
 

Bakalárska práca 
 
 
 
 

Peter Madzík 
 
 
 
 

K A T O L Í C K A    U N I V E R Z I T A    V    R U Ž O M B E R K U 

PEDAGOGICKÁ    FAKULTA 

Katedra ekonomiky a cestovného ruchu 
 
 
 
 

Vedúci práce: Ing. Martin Lačný, PhD. 
Študijný odbor: 3.3.15 manažment 

 
 

Stupeň kvalifikácie: bakalár (v skratke “Bc.“) 
Dátum odovzdania: 3. apríla 2009 

Dátum obhajoby: máj 2009 
 
 
 
 
 

Poprad 2009 



 
 
 
 

 
 

PROTOKOL O ZADANÍ ZÁVEREČNEJ PRÁCE 
 
Meno a priezvisko študenta:  Peter Madzík 
Trvalé bydlisko:    Mlynica 4, 059 91 
Študijný program:   3. 3. 15  manažment  
Druh záverečnej práce:  bakalárska práca 
Názov záverečnej práce:     Spoločensky zodpovedné podnikanie v okrese Poprad so 

zameraním na firemnú filantropiu 
 
Cieľ práce:   Použitím analyticko-syntetickej metódy zistiť akými spôsobmi v akej 

miere aplikujú podniky spoločensky zodpovedné podnikanie v okrese 
Poprad a na základe získaných výsledkov zhodnotiť situáciu v tejto 
rovine podnikania. 

 
Úlohy: 

1. zadefinovanie pojmu spoločensky zodpovedného podnikania, jeho princípov, 
historický vývoj a súčasný stav 

2. vykonať analýzu situácie v tejto oblasti na základe dotazníkového prieskumu 
3. vyhodnotiť výsledky analýzy 
4. vychádzajúc z týchto výsledkov vykonať predikciu možného vývoja spoločensky 

zodpovedného podnikania v okrese Poprad 
 

Odporúčaná literatúra: 
1. MURÁNSKA, J. a kol.: Hospodárska etika, Filozofická fakulta Prešovskej 

univerzity, 2008, ISBN 978-80-8068-807-3 
2. MAJCHRÁK, J. – MAROŠIOVÁ, L.: Firemná filantropia na Slovensku, IVO, 2004, 

ISBN 80-88935-62-8 
3. MARČEK, E. – DLUHÁ, M.: Podniky a neziskové organizácie, analýza vzájomnej 

spolupráce, PANET, 2002, ISBN 80-968881-1-0 
4. BUSSARD, A. –  MARČEK, E. – MARKUŠ, M. – BUNČÁK, M.: Spoločensky 

zodpovedné podnikanie, Nadácia Integra, 2005, dostupné z internetu: 
<http://www.nadaciapontis.sk/tmp/asset_cache/link/0000013632/ 
Publikacia_SZP.pdf> 

5. REMIŠOVÁ, A.: Podnikateľská etika v praxi – cesta k úspechu, EPOS, 1999,  
ISBN 8080571066 

 
Miesto a dátum zadania záverečnej práce:    Poprad,   01.12.2007 
Dátum odovzdania záverečnej práce:    Poprad,   03.04.2009 
 
 
Vedúci záverečnej práce:  Ing. Martin Lačný, PhD.                   ........................................... 

                                                        podpis vedúceho práce 
 
Vedúci katedry:         Ing. Jana Janíčková, PhD.                  ........................................... 

                                                        podpis vedúceho katedry 

KATOLÍCKA  UNIVERZITA  V RUŽOMBERKU 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

Detašované pracovisko v Poprade pri Pedagogickej fakulte KU  
Katedra ekonomiky a cestovného ruchu 

Nábrežie Jána Pavla II. 15,  058 01 Poprad 
tel./fax.: 052 7725271, e-mail: kupoprad@stonline.sk ,  www.ku.sk 

 

http://www.nadaciapontis.sk/tmp/asset_cache/link/0000013632/
mailto:kupoprad@stonline.sk
http://www.ku.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREHLÁSENIE 

 

Prehlasujem, že som bakalársku prácu spracoval samostatne a že som uviedol 

všetky použité pramene a literatúru, z ktorých som čerpal. 

 
 
 
 
V Poprade dňa 31.3.2009                              ...................................................... 
                                                                                        Peter Madzík 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POĎAKOVANIE 

Rád by som vyjadril veľkú vďaku Ing. Martinovi Lačnému PhD., ktorý svojím od-

borným prístupom a prostredníctvom svojich cenných námetov, rád a pripomienok výrazne 

prispel  k spracovaniu tejto práce. 

Taktiež by som chcel svoju vďaku vyjadriť všetkým zúčastneným podnikom, ktoré 

sa zapojili do prieskumu poskytnutím informácií, bez ktorých by vypracovanie tejto práce 

nebolo možné. 



 

ABSTRAKT 
 

MADZÍK Peter: Spoločensky zodpovedné podnikanie v okrese Poprad so zameraním na 

firemnú filantropiu. [Bakalárska práca]. / Peter Madzík – Poprad: Katolícka univerzita 

v Ružomberku. Pedagogická fakulta. Katedra ekonomiky a cestovného ruchu. Vedúci ba-

kalárskej práce: Ing. Martin Lačný, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár (v skratke 

„Bc.“). Poprad: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2009. 61 s. 

Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť stav spoločensky zodpovedného podnikania 

a firemnej filantropie v okrese Poprad prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Po zade-

finovaní základného pojmového aparátu je pozornosť venovaná konkrétnym aspektom tejto 

problematiky v sledovanom regióne. K hlavným ukazovateľom stavu patrí najmä percentu-

álny podiel podnikov zapojených do podpory svojho externého okolia, ako aj hlavné moti-

vátory tejto podpory, oblasti a formy podpory a prekážky brániace tejto aktivite. Na základe 

získaných údajov je zhodnotený súčasný stav spoločenskej zodpovednosti a firemnej filan-

tropie a v závere práce je načrtnutých niekoľko praktických odporúčaní pre podniky, nezis-

kové organizácie a štát, ktoré vyplynuli zo získaných údajov, ako aj predikcia možného 

vývoja sledovanej problematiky.  

 

Kľúčové slová: spoločensky zodpovedné podnikanie, firemná filantropia, darcovstvo, 

podnikateľská etika, okres Poprad. 



 

ABSTRACT 

 

MADZÍK Peter: Corporate social responsibility in the Poprad district with focus on 

Corporate philanthropy, [Bachelor thesis]. / Peter Madzík – Poprad: Catholic University in 

Ružomberok. Faculty of Education. Department of Economy and tourism. Bachelor thesis 

leader: Ing. Martin Lačný, PhD. Degree of professional qualifications: Bachelor („Bc.“). 

Poprad: Faculty of Education, Catholic University in Ružomberok, 2009. 61 p.  

The aim of the thesis is to evaluate the level of Corporate social responsibility and 

Corporate philanthropy in the Poprad district by means of a questionnaire-based research. 

After the definition of basic terminology, the thesis focuses on concrete issues in the 

examined region. The percentage of companies actively supporting the local community, 

the main motivation for the support, the areas and means of the support, and the difficulties 

hindering a pro-support policy belong to the dominant indicators of the research. The 

current state of social responsibility and corporate philanthropy is evaluated on the basis of 

the collected data. A few practical recommendations to the businesses, non-profit 

organizations and government institutions based on the obtained data as well as a prediction 

of a possible development of the matters in question are to be found in the final part of the 

thesis.  

 

Keywords: corporate social responsibility, corporate philanthropy, donor, business ethics, 

Poprad district. 

 



 

PREDHOVOR 
  

Celospoločenské otázky a problémy majú dosah na každého z nás i keď v rôznej 

miere. Nemôžeme sa teda tváriť, že sa nás netýkajú, keďže vzájomné ovplyvňovanie 

v rámci všetkých oblastí spoločenského života je citeľné. Na riešenie týchto problémov 

niekedy nestačí len štát. Na základe princípov solidarity a subsidiarity je potrebné si uve-

domiť, že tí, ktorí sú schopní pomôcť pri riešení problémov, musia vnímať svoju zodpo-

vednosť voči spoločnosti.  

  

Dôležitú úlohu zohráva podnikateľský sektor ako oblasť s možnosťami 

a prostriedkami, ktorými by mohli napomôcť svojmu okoliu v konkrétnych problémoch. 

Podnikom nie je táto, či už altruistická alebo strategická aktivita neznáma, vzhľadom 

k historickým faktom. Rešpektovaním etických princípov a zodpovednosťou voči svojmu 

okoliu výrazne prispievajú k rozvoji spoločnosti, či už v našej krajine, alebo aj v zahraničí. 

  

Je tomu tak aj v našom bezprostrednom okolí? Ak áno, čo k tomu podniky vedie, čo 

od toho očakávajú? Uvedomujú si dôležitosť svojho konania? Má toto počínanie profesio-

nálny charakter? Tieto i ďalšie otázky patrili medzi hlavné motívy pre napísanie tejto práce, 

ako aj presvedčenie autora, že i v podnikateľskom prostredí existujú subjekty, ktorých nie 

len zisk a zabezpečenie si postavenia na trhu, ale i rozvoj svojho okolia či už 

v ekonomickej, environmentálnej, no najmä sociálnej sfére, patria k ich dlhodobým cieľom. 

Musíme si uvedomiť, že sme zodpovední voči svojmu okoliu a tomu by sme mali prispôso-

biť aj svoje správanie. 

 

 

 

 

 

 

Peter Madzík 
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IVO –  Inštitút verejných otázok 
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USA –  United States of America (Spojené štáty americké) 
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ÚVOD 

 

Problematika spoločensky zodpovedného podnikania (SZP) sa dostáva v súčasnej 

dobe čoraz viac do pozornosti. Podnikanie v prostredí s narastajúcou konkurenciou si vyža-

duje využívanie všetkých dostupných marketingových nástrojov pre získanie konkurenčnej 

výhody. Uvedomenie si spoločenskej zodpovednosti je jedným z nástrojov Public-relation 

podniku. Dôležitým faktorom sa stáva nielen zisk, ale aj prospech z podnikateľskej činnosti 

pre spoločnosť, ktorá podnik obklopuje. Etický rozmer podnikania sa preto stáva dôležitou 

súčasťou čoraz väčšieho počtu podnikateľských subjektov a to nielen veľkých spoločností a 

korporácií, ale začína sa uplatňovať aj na úrovni malých a stredných podnikov.  

 

Spoločensky zodpovedné podnikanie poskytuje systematický rámec pomáhajúci in-

tegrovať environmentálne, sociálne a etické kritériá do manažérskych rozhodnutí. Umož-

ňuje znižovať spotrebu energie a tvorbu odpadov a redukovať náklady, posilňovať lojálnosť 

zákazníka k značke výrobku, tvoriť nové inovačné výrobky a pracovné postupy, otvárať 

nové trhy, získavať a udržiavať najlepších pracovníkov, zlepšovať vzťahy s verejnosťou 

a partnermi a zabezpečovať vyššiu kvalitu života1. 

 

O dôležitosti rozvoja tejto roviny podnikania niet pochýb, keďže v rokoch 2007-

2008 sa uskutočnil projekt zameraný na uplatňovanie spoločensky zodpovedného podnika-

nia na Slovensku financovaný Európskou komisiou a rozvojovým programom OSN. 

 

Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť súčasnú úroveň spoločensky zodpovedného 

podnikania a firemnej filantropie v okrese Poprad prostredníctvom dotazníkového 

prieskumu. Analýza vykonaná v tejto práci je zameraná na zistenie úrovne SZP v okrese 

Poprad a zahŕňa formu spolupráce podnikov s neziskovým sektorom, motivácie, oblasti 

podpory, prínosy spolupráce a ďalšie faktory s tým spojené. Práca je rozdelená do troch 

základných častí. 
                                                   
1 KRIGLEROVÁ, G., E. – KERESTEŠOVÁ, Z. – KOLLÁR, M. – VAŠEČKA, M.: Východisková štúdia 
o uplatňovaní spoločensky zodpovedného podnikania na Slovensku, Bratislava: Valeur, 2007, s. 5 
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V prvej časti Teoretické východiská problematiky SZP a firemnej filantropie, skla-

dajúcej sa zo štyroch kapitol, sa venujeme zadefinovaniu základného pojmového aparátu 

problematiky SZP a s ňou súvisiacich oblastí, princípov SZP, ako aj dôvodom a prekážkam 

pre aplikáciu týchto princípov zo strany podnikov. 

 

Druhá časť – Prieskum stavu SZP a firemnej filantropie v okrese Poprad, skladajúca 

sa z dvoch kapitol, je zameraná na prezentáciu cieľov a metód prieskumu, formuláciu hy-

potéz, ako aj na prezentáciu konkrétnych výsledkov dotazníkového prieskumu. 

 

Tretia časť – Interpretácia, zhodnotenie, návrhy a odporúčania, pozostávajúca 

z troch kapitol, sa zameriava na interpretáciu získaných výsledkov, testovanie formulova-

ných hypotéz, formuláciu odporúčaní, a predikciu budúceho smerovania skúmanej oblasti. 
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I. ČASŤ – TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
PROBLEMATIKY SZP A FIREMNEJ FILANTROPIE  

1 SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE 

Spoločensky zodpovedné podnikanie, ako súbor princípov využívaných pri každo-

denných aktivitách podniku, má taktiež svoj historický vývoj a počas tohto obdobia sa do 

konceptu SZP zakomponovalo viacero aspektov. V tejto kapitole sa budeme venovať histo-

rickému vývoju SZP, princípom a rovinám SZP. 

1.2 História a  definície spoločensky zodpovedného podnikania 

Ako podnikať tak, aby z tejto činnosti podniku mal prospech širší okruh ľudí je 

otázkou, ktorá je stará ako podnikanie samé. Medzi prvých patrili známe osobnosti spolo-

čenského života ako napríklad sociálny utopista Robert Owen z Veľkej Británie, podnikateľ 

Adrew Carnegie z USA, alebo nám veľmi dobre známi Tomáš a Ján Baťovci 

z predvojnového Československa. Všetci to boli charizmatické a zvyčajne filantropické2 

osobnosti na vysokých postoch, pre ktorých bolo podnikanie jedným z nástrojov pre zveľa-

denie lokality, v ktorej pôsobili.  

Moderná história spoločensky zodpovedného podnikania (SZP) sa začala písať 

v päťdesiatych rokoch minulého storočia, keď sa tento pojem zakotvil a zadefinoval do 

odbornej literatúry. V roku 1953 Howard R. Bowen v knihe Social Responsibilities of the 

Businessman vymedzil pojem SZP: „Spoločenská zodpovednosť predstavuje záväzok pod-

nikateľov usilovať sa o také stratégie, robiť také rozhodnutia alebo vykonávať také aktivity, 

ktoré sú žiaduce z pohľadu cieľov a hodnôt našej spoločnosti.“3 Stal sa tak prvým teoreti-

kom spoločensky zodpovedného podnikania. 

Koncom šesťdesiatych a v sedemdesiatych rokoch vzniklo z dôvodu turbulentných 

sociálnych zmien v západnej spoločnosti no taktiež aj vďaka rozmachu spoločenských vied, 

                                                   
2 humánny, dobročinný, nezištne pomáhajúci 
3 BUSSARD, A. – MARČEK, E. – MARKUŠ, M. – BUNČÁK, M.: Spoločensky zodpovedné podnikanie, 
Bratislava: Nadácia Integra, 2005, s. 5 
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množstvo definícií SZP. Tie menej zdôrazňovali osobnosť manažéra v korporácii a viac sa 

zameriavali na interakciu medzi firmou a sociálno-ekonomickým systémom. Pre lepšie po-

chopenie môžeme uviesť definíciu z roku 1973, ktorá je postavená na myšlienke dobrého 

susedstva: „Asi najlepšou cestou ako pochopiť spoločenskú zodpovednosť, je uvažovať o 

nej ako o „dobrom susedstve“. V tomto koncepte sú obsiahnuté dve etapy. Na začiatku to 

znamená nerobiť veci, ktoré by mohli poškodzovať susedstvo. V druhom štádiu ide o dob-

rovoľné osvojenie si záväzku pomáhať riešiť problémy v susedstve.“ 

V osemdesiatych rokoch sa prešlo od teoretizovania k empirickému výskumu, ná-

sledkom ktorého došlo k fragmentarizácii tohto pojmu a vzniklo niekoľko ďalších oblastí. 

Patrí medzi ne napríklad spoločenská výkonnosť podnikania, teória stakeholderov4, firemná 

filantropia, etika podnikania, verejná politika.   

1.2 Súčasné chápanie SZP 

Spoločensky zodpovedné podnikanie je v súčasnosti chápané ako súbor aktivít, 

ktoré firma pri podnikaní uplatňuje nad rámec záväzných legislatívnych povinností. Tieto 

aktivity sú založené na dobrovoľnosti a zmierňujú negatívne vplyvy svojej činnosti vo 

vzťahu k životnému prostrediu a k stakeholderom – obchodným partnerom, zamestnancom 

a ich rodinám, spotrebiteľom, dodávateľom, komunitám a ďalším tak, aby sa zabezpečil 

udržateľný rozvoj firmy z dlhodobého hľadiska. 

 Z vyššie uvedeného vyplývajú viaceré definície5: 

 „Podnikať takým spôsobom, že firma dosiahne alebo prekoná etické, právne, komerčné a 

verejné očakávania, ktoré od nej má spoločnosť.“ 

 „Súbor manažérskych postupov, ktoré zabezpečia, že organizácia minimalizuje negatívne, 

a zároveň maximalizuje pozitívne dôsledky jej správania na spoločnosť.“ 

 „Integrácia firemných praktík a hodnôt takým spôsobom, že sú do nich zahrnuté záujmy 

všetkých zainteresovaných subjektov vrátane spotrebiteľov, zamestnancov, investorov a 

životného prostredia.“ 

                                                   
4 Slovom „stakeholders“ sa označujú všetky osoby alebo skupiny, ktoré sú ovplyvňované činnosťami 
organizácie, alebo môžu spätne ovplyvňovať jej aktivity; viac pozri kapitola 2.3 
5 BUSSARD, A. – MARČEK, E. – MARKUŠ, M. – BUNČÁK, M.: Spoločensky zodpovedné podnikanie, 
Bratislava: Nadácia Integra, 2005, s. 6 
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Všetky tieto definície sú založené na rešpektovaní etických a morálnych princípov 

a na uvedomení si zodpovednosti podnikov voči spoločnosti. Zahrňujú v sebe široký okruh 

ovplyvňovaných subjektov, a preto pre lepšiu orientáciu viacerí autori vymedzili základné 

roviny SZP podniku. 

1.3 Roviny SZP 

Podľa smerovania SZP do jednotlivých oblastí je ho možné chápať v niekoľkých  rovi-

nách6.  

Ide napríklad o zodpovednosť podniku voči konkurencii, ktorá má charakter čest-

ného správania sa voči konkurentom, podporuje voľný obchod, voľbu dodávateľov len 

v závislosti od jeho schopnosti uspokojovať požiadavky podniku a samozrejme nerešpekto-

vanie získavania informácií o konkurentoch nekalými spôsobmi. 

Podľa známeho výroku „náš zákazník, náš pán“, ktorý je v dnešnej dobe jedným 

z najsilnejších marketingových hesiel, je jednoduché vyvodiť, že bez kupujúceho, resp. 

spotrebiteľa by dosahovanie ziskovosti podniku a jeho dlhodobá prosperita nebola možná. 

Preto dôležitú úlohu v rovine SZP zohráva aj zodpovednosť podniku voči spotrebiteľovi, 

ktorej cieľom je podávať pravdivé a neskreslené informácie spotrebiteľovi o produkte da-

ného podniku, a to takým spôsobom, ktorý rešpektuje intelektuálnu úroveň zákazníka 

a umožňuje mu tým správne sa rozhodnúť. 

Zodpovednosť podniku voči verejnosti je chápaná ako spolupráca podniku 

s verejnosťou (prostredníctvom jej zástupcov) formou koordinácie rozhodnutí tak, aby vý-

sledky tejto činnosti mali pozitívny dopad na zlepšovanie sociálneho a kultúrneho života 

spoločnosti na miestnej, regionálnej a tým aj samozrejme vyššej úrovni. Táto spolupráca 

nie je však chápaná len ako jednostranná, keďže verejní zástupcovia by mali podniku vy-

tvárať priaznivé sociálne a politické prostredie.  

Na túto oblasť zodpovednosti nadväzuje zodpovednosť podniku za životné pro-

stredie, čiže záväzok podnikateľov chrániť životné prostredie, dodržiavať environmentálne 

normy a rešpektovať obmedzenosť výrobných zdrojov pri lokalizácii svojich podnikateľ-

ských aktivít.  Zahŕňa redukciu resp. elimináciu nepriaznivých vplyvov podnikania na ži-

                                                   
6 Pozri MURÁNSKA, J. a kol: Hospodárska etika, Prešov: FFPU, 2008 s. 98 
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votné prostredie, podieľanie sa na výskume nových technológií, znižujúcich nepriaznivý 

dopad na okolie, ako aj ekologickú likvidáciu odpadov z produkcie. 

Predchádzajúce roviny spoločenskej zodpovednosti boli zamerané na externé pro-

stredie podniku, no do skupiny stakeholderov patria aj subjekty vo vnútri podniku. Preto je 

potrebné vymedziť si ešte dve základné roviny zodpovednosti podniku zahŕňajúce interné 

prostredie podniku. 

Nosným článkom a hybnou silou podniku sú jeho zamestnanci, podnik teda má 

i voči nim svoju zodpovednosť. Zodpovednosť podniku voči zamestnancom spočíva 

v spravodlivom a nediskriminačnom prístupe k zamestnancom pri výbere pracovného 

miesta (na základe jeho schopností a zručností) a tomu prispôsobenej voľbe organizačnej 

štruktúry. Taktiež povyšovanie zamestnancov v súlade s jeho kvalifikačnými predpo-

kladmi, delegovanie úloh a tým aj participácia na riadení firmy, zvyšovanie kvality života 

zamestnancov a ich rodín ako aj možnosť poskytnutia dodatočného vzdelávania svojich 

zamestnancov, spadá do tejto roviny. 

Špecifickou rovinou je zodpovednosť korporácie voči akcionárom (má sa na 

mysli verejná korporácia, teda akciová spoločnosť s verejne obchodovateľnými akciami), 

ktorej úlohou je všestranne informovať investujúcu verejnosť a to v takej miere, ktorá jej 

umožní rozhodnúť sa na základe pravdivých a vecných informácií, ktoré by sa mali týkať 

ekonomických, finančných a politických aktivít korporácie ako aj skutočností, ktoré úzko 

súvisia s jej vývojom v krátkodobom, strednodobom i dlhodobom časovom horizonte. Tieto 

informácie by však predstavitelia korporácie nemali využívať vo svoj prospech. 

1.4 Charakteristiky princípov spoločensky zodpovedného podnikania 

Medzi všeobecné etické princípy, o ktoré sa opiera spoločensky zodpovedné podni-

kanie môže zaradiť nestrannosť, angažovanosť, aktívnu spoluprácu so zainteresovanými 

subjektmi a transparentnosť. Tieto princípy sú vlastné všetkým typom spoločensky zodpo-

vedného podnikania a vyznačujú sa nasledujúcimi spoločnými charakteristikami7: 

                                                   
7 BUSSARD, A. – MARČEK, E. – MARKUŠ, M. – BUNČÁK, M.: Spoločensky zodpovedné podnikanie, 
Bratislava: Nadácia Integra, 2005, s. 6 
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Univerzálnosť 

Platia pre všetky typy podnikania, je možné ich teda použiť na akýkoľvek typ pod-

nikania bez obmedzení. Dajú sa aplikovať nielen na korporácie, ale i na malé a stredné 

podniky na ktoromkoľvek území. 

Zdôraznenie dobrovoľnosti 

SZP by malo byť založené na dobrovoľnom záväzku firiem a ich manažmentu pod-

nikať takým spôsobom, ktorý je tak povediac nad rámec legislatívnych ustanovení 

a povinností (v dobrom slova zmysle) vyplývajúcich z dodržiavania obchodných zmlúv. 

Vykonávanie týchto prospešných aktivít má teda svoj základ v etickom správaní sa podni-

kov v spoločnosti, ktoré síce nie je zakotvené v legislatíve, no čoraz viac podnikov mu ve-

nuje pozornosť a z vlastnej vôle toto správanie presadzuje. 

Spolupráca so stakeholdermi 

Stakeholdermi alebo zainteresovanými subjektmi sa označujú osoby, inštitúcie 

a organizácie, ktoré môžu ovplyvniť činnosti organizácie, alebo môžu byť činnosťami or-

ganizácie ovplyvňované. Tejto problematike sa budeme venovať v kapitole 2.3. 

Záväzok prispievať k rozvoju kvality života 

Kvalita života vyjadruje celkový blahobyt jedincov žijúcich v spoločnosti. Predsta-

vuje životné podmienky jednotlivcov, ich možnosti kontrolovať zdroje a zároveň subjek-

tívne hodnotenie kvality života z ich strany. 

Zdôraznenie rozvoja, nie iba rastu 

Ekonomický rast bol dlho považovaný za najdôležitejší ukazovateľ ekonomického 

napredovania spoločnosti. Zvyčajne sa meria jednoduchými, a tým aj robustnými mierami 

produktivity ekonomiky, ktoré môžu skresľovať skutočnosť. Najčastejšie používaným uka-

zovateľom rastu ekonomiky je HDP, v ktorom je obsiahnutá finančná hodnota všetkých 

statkov a služieb vyprodukovaných na území jednej krajiny. Okrem statkov s pozitívnou 

pridanou hodnotou sú v ňom zahrnuté aj náklady na ochranu pred negatívnymi účinkami 

rastu, ako napríklad čistenie jedovatých skládok a ekologických havárií. HDP týmto spôso-
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bom vykazuje aj negatívne dôsledky ekonomického rastu ako prínosy k celkovému napre-

dovaniu spoločnosti.  

Rozvoj na druhej strane súvisí s trvalou udržateľnosťou tvorby majetku. Všíma si 

ekologické dôsledky aktivít podnikajúcich subjektov, podmienky, za akých sú produkty 

vyrobené, ako sú prerozdeľované, aký má produkcia vplyv na rôzne skupiny a regióny. 

Tri oblasti, v ktorých sa konkrétne spoločensky zodpovedné podnikanie prejavuje8 

SZP si vyžaduje posun z pohľadu výhradnej orientácie na zisk (označovaný taktiež 

ako „profit only“) na pohľad, ktorý umožňuje vidieť firmu a jej podnikanie v širšom sys-

téme spoločenských a ekologických vzťahov. Firma nefunguje izolovane, ale je súčasťou 

celého okolitého prostredia. Podľa tohto pohľadu firma funguje s ohľadom na tzv. „trojitú 

výsledovku“, to znamená, že sa nesústreďuje len na ekonomický rast, ale aj na sociálne 

a environmentálne dôsledky svojich činností. 

SZP v ekonomickej oblasti má za úlohu sledovanie a vylepšovanie procesov, ktorými 

firma prispieva k rozvoju ekonomického prostredia a  snahu minimalizovať prípadné nega-

tívne dôsledky činností firiem v tejto oblasti. Medzi aktivity spadajúce do tejto oblasti sa 

považuje 

- vypracovanie etického kódexu alebo podobného dokumentu, ktorý bude upravovať 

správanie sa podniku v podnikateľskom prostredí a premietne sa do jeho aktivít 

- vzťahy s dodávateľmi a odberateľmi 

- transparentné správanie 

- trvalý dialóg s akcionármi 

- protikorupčná politika 

- ochrana duševného vlastníctva 

SZP v sociálnej oblasti má za úlohu sledovanie a redukciu negatívnych dôsledkov aktivít 

firiem na sociálny systém, v ktorom pôsobia. Do tejto oblasti spadá plnenie nasledujúcich 

úloh: 

- ochrana zdravia a bezpečnosť zamestnancov 

- trvalý dialóg a spolupráca so stakeholdermi 

- dodržiavanie politiky rovnosti príležitostí 

                                                   
8 BUSSARD, A. – MARČEK, E. – MARKUŠ, M. – BUNČÁK, M.: Spoločensky zodpovedné podnikanie, 
Bratislava: Nadácia Integra, 2005, s. 7 
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- pravidlá lobbingu 

- firemná filantropia 

- vyváženosť pracovného a osobného života zamestnancov 

SZP v environmentálnej oblasti sa prejavuje monitorovaním a znižovaním negatívnych 

vplyvov organizácie na životné prostredie. Zahŕňa v sebe nasledujúce aktivity. 

- používanie ekologických produktov 

- tvorba a realizácia ekologickej firemnej politiky 

- ochrana prírodných zdrojov 

- aktivity vedúce k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie 

Tieto oblasti sa prelínajú s piliermi trvalo udržateľného rozvoja, ktorým sa zaoberáme 

v kapitole 2.4. 

2 PRÍBUZNÉ POJMY Z OBLASTI SZP 

V súvislosti so spoločensky zodpovedným podnikaním sa stretávame s často opa-

kujúcimi sa pojmami, ktoré si pre lepšie pochopenie rozoberieme v nasledujúcich kapito-

lách. Ide o veľké množstvo pojmov, preto sa budeme venovať iba tým najfrekventovanej-

ším. Bude to problematika firemnej filantropie, sponzoringu, teória stakeholderov a s tým 

spojená teória trvalo udržateľného rozvoja. 

2.1 Firemná filantropia 

Firemná filantropia (Corporate Philantropy) je považovaná za „modernejšiu formu 

darcovstva, ktorá sa snaží riešiť problémy spoločnosti podporou vzdelávania, inovácií 

a rozvojom schopností ľudí, aby boli schopní pomôcť si sami“9 

Vývoj firemného darcovstva na Slovensku po roku 1989 nie je zatiaľ dostatočne 

zmapovaný a jeho skúmanie sa v podstate iba začína.10  K rozvíjaniu firemného darcovstva 

a medzisektorovej spolupráce doteraz významnou mierou prispeli neziskové mimovládne 

organizácie, akými sú PANET, Nadácia Pontis a Centrum pre filantropiu. 

                                                   
9 MAJCHRÁK, J. – MAROŠIOVÁ, L.: Firemná filantropia na Slovensku, Bratislava: IVO, 2004, s. 11 
10 K jednej z prvých organizácií venujúcich sa tejto problematike patri PANET: MARČEK, E. – DLUHÁ, M.: 
Podpora a rozvoj spoločenskej zodpovednosti podnikania, korporatívnej filantropie a medzisektorovej 
spolupráce na Slovensku, Bratislava: PANET, 2002 
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Formy firemnej filantropie môžu mať rôzny charakter. Podniky môžu poskytovať 

vlastné zdroje na podporu verejnoprospešných alebo vzájomnoprospešných účelov a to bez 

nároku na nejakú protihodnotu alebo protislužbu zo strany príjemcu.  

Spoločensky zodpovedné podnikanie predstavuje koncept, ktorý presahuje firemnú 

filantropiu. Možno povedať, že firemná filantropia je integrálnou súčasťou zodpovedného 

podnikania, ale nesmie sa naň redukovať11. Do rámca zodpovedného podnikania môžeme 

zahrnúť napríklad rôzne dobrovoľnícke programy, počas ktorých zamestnanci venujú časť 

svojho pracovného času na vzdelávanie predstaviteľov mimovládneho sektora. Sú to akti-

vity, ktoré sa často uvádzajú ako príklad firemnej filantropie. Naproti tomu do kategórie 

zodpovedného podnikania patria aj programy ochrany životného prostredia, v rámci kto-

rých firmy vyzývajú zamestnancov, aby pracovné materiály tlačili obojstranne, a aby trie-

dili odpad. Tieto aktivity sa však nemôžu zahrnúť pod hlavičku firemnej filantropie. 

Ekonomický profit ako prvotný cieľ firiem dominuje v každom ohľade a firemné 

darcovstvo môže, ale nemusí byť prostriedkom na dosahovanie obchodného cieľa. Morálne 

správanie teda môže, no nemusí byť medializované. O darcovstve ako o konaní dobra, 

ktoré je vysoko morálne cenené, má pozitívny normatívny charakter a na potenciálnych 

darcov vyvíja nadindividuálny tlak, sa verejnosť dozvedá len v prípade, ak to darca chce. 

Dôvody medializovať príspevky podpory sú zrejmejšie ako dôvody nemedializovať 

ich. Darovať „nahlas“ môže byť pre firmu produktívne z hľadiska Public relations, ak má 

celý proces kontrolovaný priebeh. Darovať „v tichosti“ je tiež kontrolovaným postupom 

ako darovať a znemožniť diskusiu napríklad o pôvode daru, rozhodnutiach mimo mecha-

nizmov pri firemné darcovstvo, protislužbách obdarovaného. Seriózne darcovstvo veľkých 

firiem sa tomuto úskaliu programovo vyhýba  v podobe auditov nezávislými inštitúciami. 

Seriózne darcovstvo každého podnikateľa môže popri projektoch s kalkulovaným PR 

efektom stáť na tichom predpoklade, že verejnosť sa o dare dozvie iba ak obdarovaný chce 

a sám verejne poďakuje. 

                                                   
11 BUSSARD, A. –  MARČEK, E. – MARKUŠ, M. – BUNČÁK, M.: Spoločensky zodpovedné podnikanie, 
Bratislava: Nadácia Integra, 2005, s. 8 
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2.1.1 Postavenie firemnej filantropie v koncepte SZP 

 Hierarchicky môžeme aktivity založené na princípoch SZP klasifikovať do piatich 

základných oblastí, pričom najvyššou formou SZP je firemná filantropia, ako to znázorňuje 

nasledujúci obrázok. 
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Obrázok 1    Postavenie firemnej filantropie v koncepte SZP 

(Zdroj: Klub firemných darcov, (citované 12. októbra 2008),  dostupné na internete: 

<www.klubfiremnychdarcov.sk>) 

 

Poslanie firmy – medzi hlavné ciele každého podniku patrí dosahovanie zisku 

a dlhodobá prosperita. Ak sa tieto ciele napĺňajú s ohľadom na etické, environmentálne 

a spoločenské normy, podnik sa v určitej miere podieľa na ochrane a rozvoji prostredia, 

v ktorom pôsobí, čo spravidla býva následkom pociťovanej zodpovednosti za svoje podni-

kateľské aktivity a ich dopady na okolie. 

Mandatórne výdavky – ide o výdavky, ktoré sú dôsledkom zákonných opatrení, 

smerníc, resp. zmlúv. V praxi sa často používa dobrovoľné darcovstvo 2% zo zaplatenej 

dane, ktoré podnik daruje zvolenej organizácii alebo združeniu. 

Komerčné aktivity v spoločnosti – v čoraz častejšej miere sa využíva spolupráca 

podnikov s neziskovým sektorom, ktorá má verejnoprospešný charakter. Táto spolupráca 

môže byť založená a spojená s prezentáciou obchodného mena firmy. 

http://www.klubfiremnychdarcov.sk>)
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Spoločenské investície – dlhodobá a strategická zaangažovanosť firiem 

v problematike, ktorá im je blízka a podieľa sa na zveľaďovaní spoločnosti (napr. vzdelá-

vacie projekty, participácia vo výskumných projektoch a pod). Sprievodným javom býva 

zvýšenie povedomia spoločnosti o firme a jej aktivitách a pozitívna reputácia podniku. 

Charitatívne dary – predstavujú najvyššiu formu spoločenskej zodpovednosti fi-

riem, keďže je založená na nezištnom základe. Firmy za poskytnutie svojich zdrojov, či už 

vo finančnej alebo nefinančnej podobe, nepožadujú žiadnu protihodnotu s tým spojenú 

a motívmi pre tieto aktivity spravidla býva altruistické cítenie podniku ako celku. Podpora 

je zameraná na projekty a aktivity, ktorých cieľom je nielen rozvoj daného regiónu, ale aj 

osobnostný rast populácie. Zvyšovanie jej kvalifikácie je spojené s neskoršou participáciou 

na rozvoji spoločnosti. 

Ako môžeme vidieť z predchádzajúceho obrázka, firemná filantropia je považovaná 

za akúsi „vyššiu formu SZP“, ktorá má nezištný charakter a je zameraná na rozvoj 

a podporu okolia firmy. 

2.1.2 Podoby firemnej filantropie 

Môžu mať finančný charakter, teda finančné dary alebo zrážky zo miezd zamest-

nancov, prípadne ich znásobenie firmou. V súčasnosti je však pozornosť venovaná aj nefi-

nančným darom, medzi ktoré môžeme zahrnúť vecné dary, dobrovoľníctvo a čas zamest-

nancov, prenos skúseností, poskytovanie know-how, poskytovanie služieb, výrobkov, spo-

lurozhodovanie v organizácii, členstvo v správnej rade a podobne. 

2.1.3 Oblasti podpory zo strany firiem 

Orientácia firemného darcovstva je znázornená na nasledujúcej schéme. Darcovstvo 

sa sústredí najmä do oblasti športu, zdravotníctva (podpora nemocníc), miestnej podpory, 

vzdelávania (na rôznych úrovniach), podpory mládeže a sociálnej starostlivosti, zatiaľ čo na 

opačnom konci spektra záujmu podnikateľských subjektov stojí ochrana životného prostre-

dia a podpora ľudských a menšinových práv.12 

 

                                                   
12 Pozri MARČEK, E. – DLUHÁ, M.: Podniky a neziskové organizácie, analýza vzájomnej spolupráce, 
Bratislava : PANET, 2002 
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Obrázok 2   Záujem podniku podporovať rôzne oblasti 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

2.2 Sponzoring 

Je často považovaný za obchodný vzťah, medzi darcom a obdarovaným, kde sa 

podporená organizácia zaväzuje propagovať meno darcu na svojich aktivitách (môže to byť 

zmluvne zakotvené). Na Slovensku je sponzoring rozšírený najmä v oblasti športu (keď 

sponzor od príjemcu požaduje napr. poskytnutie reklamnej plochy na štadióne, alebo 

umiestnenie loga firmy na dresoch hráčov)13 , no do popredia sa dostáva aj podpora zo 

strany firmy neziskovým organizáciám. Podľa amerických prieskumov má sponzoring mi-

movládnych organizácií potenciál stať sa úspešnou podnikateľskou stratégiou.14 

Aby bola spolupráca medzi firmou a mimovládnou organizáciou úspešná, musí pri-

nášať úžitok. Na strane príjemcu daru ako formy sponzoringu je tento úžitok jasný: získa 

zdroje pre svoju činnosť. Na druhej strane sú však aj výhody z toho plynúce pre poskyto-

vateľa daru a to najmä ako sme spomínali zlepšenie image firmy propagáciou jej značky. 

V trhovom hospodárstve má aj dobrá vôľa (good-will) svoju reálnu ekonomickú hodnotu, 

ktorú je možné vyčísliť. Firmy o svojich daroch či sponzorských príspevkoch uvažujú ako 

o investícii a pokúšajú sa merať ich návratnosť. Výsledky sú ťažko kvantifikovateľné a sú 

zamerané najmä na šírenie mena značky, čo sa odzrkadľuje aj na dopyte po výrobkoch 

firmy. Vo firmách sa úlohou zisťovania vplyvu sponzoringu na tento dopyt zaoberajú špe-

cialisti v oblasti PR. 
                                                   
13 Pozri MACHKOVÁ, H.: Mezinárodní marketing, Praha: Grada Publishing, 2006, s. 193  
14 Pozri MARČEK, E. – DLUHÁ, M.: Medzisektorová spolupráca v komunitách na Slovensku – monitoring a 
prípadové štúdie, Bratislava: PANET, 2003 
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2.3 Teória stakeholders 

Pri spoločensky zodpovednom podnikaní sa často stretávame s pojmom stakehol-

ders. Tento pojem je do slovenčiny voľne prekladaný ako „zainteresované subjekty“, čiže 

subjekty, ktoré ovplyvňujú činnosť podniku a sú jeho činnosťou ovplyvňované. Môžeme ho 

chápať v dvoch samostatných rovinách a to v rámci interného prostredia ako aj v rámci 

externého prostredia. Jednotlivé skupiny stakeholderov znázorňuje nasledujúca schéma. 
 

 

Podnik 

vlastníci 

akcionári 

investori 

zamestnanci 

obchodní 
partneri 

dodávatelia 

Interné prostredie 

externé prostredie 

externé prostredie 

spotrebitelia 

konkurencia 

Orgány štátnej 
správy 

MVO 
a nátlakové 

skupiny 
komunity 

 
 

Obrázok 3   Zainteresované subjekty 
(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa PUTNOVÁ, A. – SEKNIČKA, P.: Etické řízení ve firmě,  

Praha: Grada Publishing, 2007,  s. 129) 

 

Každý zo skupiny stakeholderov má svoje záujmy, ktoré sú vymedzené tromi oblas-

ťami SZP15. Pre lepšie pochopenie si bližšie špecifikujeme, ako by mohla vyzerať 

participácia stakeholderov s podnikom. Tabuľky v prílohe A vymedzujú možné záujmy 

resp. problematiky záujmu stakeholderov vo vzťahu k podnikom v oblasti ekonomiky, 

spoločnosti a životného prostredia. 

Zmyslom podnikania podľa teórie stakeholderov je služba záujmom týchto zaintere-

sovaných subjektov, preto z tohto vyplýva potrebná identifikácia a zisťovanie ich očaká-
                                                   
15 viď kapitola 1.4 
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vaní, ktoré sú počiatkom pre dialóg so zainteresovanými subjektmi. V prípade, že firmy 

k nemu pristupujú otvorene a konštruktívne, má mimoriadne pozitívne výsledky. Takýmto 

výsledkom môže byť napríklad posilnenie vzájomnej dôvery, identifikovanie a riešenie 

problémov, ktoré sú významné pre všetky zainteresované skupiny, dlhodobé partnerstvo 

medzi súkromným, verejným, ale aj neziskovým sektorom, vzájomná motivácia  a šírenie 

dobrých príkladov.16  

V tejto rovine treba spomenúť, že spoluprácou sa má dosahovať uspokojovanie po-

trieb resp. napĺňanie záujmov zainteresovaných strán a to takým spôsobom, aby sa dosiahol 

rozvoj, ktorý umožní uspokojovať potreby súčasnej generácie, bez toho, aby boli obme-

dzené možnosti napĺňania potrieb budúcich generácií. Takto definovaný je pojem „trvalo 

udržateľný rozvoj“17, ktorý  je v súvislosti s teóriou spoločensky zodpovedného podnikania 

čoraz častejšie dávaný do súvislosti. 

2.4 Trvalo udržateľný rozvoj 

Takýto pojem dlho patril do slovníka ekológov a ekonómov, ktorí sa pokúšali hľa-

dať riešenia globálnych problémov ako napríklad globálne otepľovanie, populačná explózia 

a s ňou spojená chudoba vo treťom svete a pod. V súčasnom období je často tento pojem 

spomínaný na stránkach odborných publikácií a v programových vyhláseniach vlády. 

Vo všeobecnosti je trvalo udržateľný rozvoj chápaný ako „ideálny stav, keď sú 

všetky prvky globálneho ekosystému v rovnováhe; čiže jeden neohrozuje existenciu dru-

hého.“ Ide  o vzájomný  vzťah  všetkých zainteresovaných  subjektov  a  subsystémov 

spoločnosti, ktorý naznačuje, že vplyvy na spoločnosť a životné prostredie vyvolané čin-

nosťou týchto subjektov, pôsobia spätne na samotné subjekty. Je založený na troch pilie-

roch a to: ekonomickom, sociálnom a environmentálnom18, teda jeho uskutočňovanie sa 

realizuje práve v týchto rovinách. Svojim podnikateľským správaním, firmy teda šetria, 

alebo ohrozujú systém a súčasne sú týmto systémom zasiahnuté – buď ich zveľaďuje, alebo 
                                                   
16 Pozri BUSSARD, A. –  MARČEK, E. – MARKUŠ, M. – BUNČÁK, M.: Spoločensky zodpovedné 
podnikanie, Bratislava: Nadácia Integra, 2005, str. 9 
17 Po prvý raz bol tento termín zadefinovaný v publikácii Our Common Future, ktorý v roku 1987 vypracovala 
World Commission on Environment and Development pod vedením predsedníčky vlády Nórska Gro Harlem 
Bruntland; zdroj: BUSSARD, A. –  MARČEK, E. – MARKUŠ, M. – BUNČÁK, M.: Spoločensky 
zodpovedné podnikanie, Bratislava: Nadácia Integra, 2005, str. 7 
18 Niektorí autori uvádzajú ešte tzv. inštitucionálny pilier, teda organizácie, či už štátneho alebo neštátneho 
charakteru, ktoré majú za úlohu presadzovať a tvoriť politiku trvalo udržateľného rozvoja 



 28

ohrozuje. Z toho vyplýva, že je v záujme všetkých aktérov globálneho systému ako aj sa-

motnej podnikateľskej sféry porozumieť logike, na základe ktorej sa uskutočňuje táto inter-

akcia.19  

Historický vývoj konceptov spoločenskej zodpovednosti podnikania a trvalo udrža-

teľného rozvoja je znázornený v prílohe B. 

3 VÝHODY SZP A PREKÁŽKY PRI JEHO 
IMPLEMENTÁCII 

Trend osvojovania si princípov zodpovedného podnikania má, ako bolo už spome-

nuté, stúpajúcu tendenciu. V závislosti od toho rastie taktiež aj dopyt po dôkazoch benefi-

tov, ktoré takéto podnikanie prináša. Tieto dôkazy sú vyžadované ako zo strany vonkajších 

skupín stakeholderov, tak aj samozrejme zo strany podniku, jeho akcionárov 

a manažmentu. Záujem zo strany podniku je smerovaný do finančnej roviny týchto benefi-

tov. 

Žiaden z obhajcov spoločenskej zodpovednosti podnikania netvrdí, že podnik by sa 

mal vzdať svojho prvotného cieľa (zisku a dlhodobej prosperity) a venovať sa charite. Ho-

voria o tom, že „ak firmy k snahe vytvárať zisk pridajú aj záujem o celkové fungovanie 

spoločnosti a životné prostredie, prinesú úžitok nielen sebe, ale aj spoločnosti.“20  

3.1 Výhody SZP 

Výhody spoločensky zodpovedného správania sa podnikov sú v literatúre často chápané 

v dvoch rovinách – v rovine zvyšovania kvality života a v rovine komparatívnych výhod na 

trhu, ktoré toto správanie prináša21. 

  

                                                   
19 Bližšie pozri: REMIŠOVÁ, A.: Podnikateľská etika v praxi – cesta k úspechu, Bratislava: Epos, 1999, s. 87 
- 88. 
20 BUSSARD, A. –  MARČEK, E. – MARKUŠ, M. – BUNČÁK, M.: Spoločensky zodpovedné podnikanie, 
Bratislava: Nadácia Integra, 2005, str. 10 
21 Viac pozri MURÁNSKA, J. a kol: Hospodárska etika, 2008 s. 100 
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Benefity vyplývajúce zo spoločenskej zodpovednosti firiem môžeme chápať vo via-

cerých rovinách: 

- Manažovanie rizík – zodpovedný prístup v oblasti ľudských zdrojov (ochrana zdra-

via pri práci), v kontrole kvality výrobkov z environmentálneho hľadiska môže pri-

nášať ušetrenie finančných prostriedkov, ktoré by bolo potrebné vynaložiť v prípade 

možných súdnych sporov a z nich vyplývajúcich škôd na mene značky 

- Zvyšovanie ziskovosti – spotrebiteľské správanie je orientované na výrobky, 

o ktorých vedia, že produkujúca firma je spoločensky zodpovedne orientovaná, ba 

dokonca títo spotrebitelia sú ochotní za takéto produkty zaplatiť viac22 

- Znižovanie nákladov – zavedenie certifikácie ISO 1400123 a efektívnym využíva-

ním zdrojov, čo má za následok úsporu energií a materiálov 

- Podpora inovácie – pomáha rozvoju produktov, a tým aj zvýšeniu 

konkurencieschopnosti podniku   

- Schopnosť podnikov udržať si legitimitu – spoločensky zodpovedné podnikateľské 

správanie si vyžaduje spoluprácu so stakeholdermi a vedenie otvoreného dialógu 

o prospechu týchto zainteresovaných subjektov; to zvyšuje reputáciu firmy (firma je 

vnímaná ako subjekt s prosociálnymi záujmami), a preto je jednoduchšie získať po-

trebné oprávnenia a povolenia pôsobiť v danom segmente trhu  

- Budovanie dôvery a značky – zvyšovaním reputácie sa prispieva k rastu hodnoty 

značky, trhových podielov a lojality zákazníkov 

- Efektívnejšie riadenie ľudských zdrojov – prostredníctvom prístupu k odmeňovaniu, 

zosúladeniu pracovného a súkromného času, vzdelávania a rozvoja zamestnancov, 

kariérneho postupu ako aj boja proti diskriminácii dochádza k pozitívnemu vplyvu 

na lojalitu zamestnancov voči podniku, znižovanie ich fluktuácie, prezentáciu spo-

ločnosti na verejnosti a zvyšovanie produktivity; ide o jednu z najdôležitejších ob-

lastí benefitov SZP 

                                                   
22 Pozri BUSSARD, A. – MARČEK, E. – MARKUŠ, M. – BUNČÁK, M.: Spoločensky zodpovedné 
podnikanie, Bratislava: Nadácia Integra, 2005, str. 11 
23 Norma ISO 14001 špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho riadenia tak, aby organizácii 
umožnila formulovať politiku a stanoviť ciele, ktoré zahrnú zákonné požiadavky a informácie o významných 
environmentálnych dopadoch. Týka sa tých environmentálnych dopadov, ktoré môže organizácia riadiť a o 
ktorých sa predpokladá, že na ne môže mať nejaký vplyv. Základná požiadavka: zaviesť, dokumentovať, 
uplatňovať a udržiavať systém environmentálneho riadenia (EMS) a neustále ich zlepšovať. (citované 19. 
októbra 2008), dostupné na internete: < http://www.eurocert.cz/sk/iso-14001> 

http://www.eurocert.cz/sk/iso-14001>
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- Zvyšovanie príťažlivosti pre investorov – zo strán investičných fondov alebo štát-

nych objednávok, ktoré berú na zreteľ finančné, sociálne, environmentálne a etické 

faktory 

3.2 Prekážky pri implementácii SZP 

Naproti tejto rovine benefitov stoja aj prekážky pri implementácii SZP do praxe. Je po-

trebné ich vnímať z viacerých uhlov pohľadov:  

- Z finančného hľadiska ide o nákladnú záležitosť, keďže uvedenie nových  pracov-

ných a manažérskych postupov do praxe môže negatívne pôsobiť na produktivitu 

práce z dôvodu dlhšej aklimatizácie pracovníkov.  

- Ďalšou kategóriou spadajúcou do oblasti prekážok implementácie SZP je tzv. 

„špecifický jazyk SZP“, ktorý zasahuje do všetkých činností firmy (od návrhu 

a dizajnu produktov až po strategické riadenie firmy). Niekedy je pre organizáciu 

problémom získanie tých správnych a relevantných informácií, a preto môže byť pre 

ňu uplatňovanie princípov SZP obtiažne. 

- Vyžaduje sa taktiež spolupráca všetkých troch sektorov spoločnosti24, je teda po-

trebná zaangažovanosť firiem pre výber dôveryhodných a primeraných partnerov 

pre spoluprácu. 

- Možný konflikt priorít je taktiež kategóriou s nemalou mierou dôležitosti. Vychádza 

z predpokladu uplatňovania rôznych kódexov a noriem, pri napĺňaní cieľov stratégie 

SZP v rozličných oblastiach pôsobenia firmy. 

- Nízka úroveň podpory zo strany inštitúcií verejnej správy, nedostatočne rozvinutý 

mimovládny sektor a obmedzené možnosti spolupráce z dôvodu nedostatku partne-

rov predstavujú ďalšie bariéry pri úspešnom uvedení princípov SZP do praxe. 

 

Ako môžeme vidieť, aplikácia SZP princípov má svoje pozitíva, no aj prekážky, ktoré 

môžu mať odradzujúci charakter pre niektoré podniky. Avšak je potrebné si uvedomiť, že 

pozitíva vyplývajúce s aplikácie SZP a firemnej filantropie môžu mať výrazne priaznivý 

vplyv na podnik i napriek počiatočným bariéram. 

                                                   
24 firmy, domácnosti, štát 
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4 SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE 
V MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOCH 

Keďže podiel malých a stredných podnikov predstavuje v súčasnej dobe jednu 

z najdôležitejších kritérií pre rast ekonomiky, téma spoločensky zodpovedného podnikania 

nemôže vynechať ani tieto subjekty. V minulosti bola problematika uplatňovania princípov 

SZP vnímaná ako záležitosť, ktorej by sa mali venovať výslovne korporácie25.  

Väčšej pozornosti spoločenskej zodpovednosti podnikania sa dostáva v dnešnej 

dobe zo strany malých a stredných podnikov. Môže to byť vyvolané spotrebiteľským sprá-

vaním, ktoré je v čoraz väčšej miere orientované na kúpu tovarov a služieb firiem, ktorých 

ciele sú nielen ekonomické, ale aj sociálne a environmentálne. Činnosť týchto podnikov nie 

je až tak viditeľná, ako veľkých korporácií, najmä z dôvodov jej menšieho rozsahu 

a nemedializovanosti. 

Motivácie malých a stredných podnikov majú interný charakter, naproti veľkým 

firmám, ktoré sú motivované najmä vonkajšími faktormi. Osobná motivácia vlastníka, jeho 

vnútorné presvedčenie, bude ovplyvňovať voľbu cieľov a stratégie firmy, čo sa odzrkadlí 

na spolupráci so stakeholdermi. 

„Osobný záujem, vnútorné uspokojenie, pocit morálnej zodpovednosti, túžba reali-

zovať moderné podnikateľské postupy a snaha vrátiť niečo späť miestnej komunite sú 

hlavnými motívmi, ktoré majitelia malých firiem uvádzajú ako dôvody zapojenia sa v 

SZP.“26 

Implementácia spoločenskej zodpovednosti do svojich činností má i pri malých 

a stredných podnikoch svoje obmedzenia. V prvom rade to sú samozrejme finančné ná-

klady. Mnoho firiem sa obáva, že tieto náklady môžu mať nepriaznivý vplyv na ich chod 

(naproti tomu je to vyvažované pociťovanou zodpovednosťou a altruistickým správaním 

vlastníkov takýchto firiem). Menšie podniky môžu mať problém v oblasti ľudských zdrojov 

a času, ktorý je potrebný tejto problematike venovať, keďže je pochopiteľné, že na aktivitu, 
                                                   
25 Aj keď niektorí manažéri sa ohradzujú, že problematika SZP nie je pre nich nová, pretože malé firmy sú 
v častejšom kontakte s obcou a ich obyvateľmi a tým poznajú aj ich problémy, ktoré môžu riešiť – pozri 
BUSSARD, A. – MARČEK, E. – MARKUŠ, M. – BUNČÁK, M.: Spoločensky zodpovedné podnikanie, 
Bratislava: Nadácia Integra, 2005, str. 35 
26 BUSSARD, A. – MARČEK, E. – MARKUŠ, M. – BUNČÁK, M.: Spoločensky zodpovedné podnikanie, 
Bratislava: Nadácia Integra, 2005, str. 36 
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ktorá by mala zabezpečiť dodržiavanie princípov SZP, nie je možné určiť jedného konkrét-

neho pracovníka, pretože jeho časová vyťaženosť by mohla mať za následok neefektívne 

plnenie niektorých úloh. Vnútorné presvedčenie podnikateľov vykonávať aktivity pro-

spešné verejnosti a okoliu môže byť v konflikte s obavou z byrokracie pri tejto činnosti. 
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II. ČASŤ – PRIESKUM STAVU SZP A FIREMNEJ 
FILANTROPIE V OKRESE POPRAD 

5 CIELE, METÓDY, FORMA PRIESKUMU 
A FORMULÁCIA HYPOTÉZ 

Určenie celkovej štruktúry a kritérií týkajúcich sa prieskumu patrí medzi najdôleži-

tejšie časti práce, keďže na ne nemožno hľadieť izolovane, ale systematicky. Táto časť 

práce má za úlohu systematicky zadefinovať atribúty potrebné pre vykonanie prieskumu 

týkajúcich sa metód, formy a cieľov prieskumu, ako aj uviesť základné informácie 

o respondentoch.  

5.1 Ciele prieskumu 

Cieľom tohto prieskumu je vykonanie analýzy stavu spoločenskej zodpovednosti 

podnikania a firemnej filantropie prostredníctvom rôznych typov otázok. Analýza týkajúca 

sa podnikateľských subjektov je geograficky ohraničená na územie okresu Poprad 

a prostredníctvom získaných údajov bude vykonané overenie formulovaných hypotéz, ktoré 

sa nachádzajú v kapitole 5.6.  

5.2 Forma prieskumu 

 Tento prieskum je vykonaný na základe spracovaného dotazníka pozostávajúceho 

z pätnástich otázok formulovaných v súlade s cieľmi práce. Otázky však neboli zamerané 

na zisťovanie kvantitatívnych parametrov, teda objem darovaných prostriedkov, najmä 

z dôvodu zvýšenia miery návratnosti dotazníkov, keďže otázky takéhoto typu môžu spôso-

biť odradenie respondentov od odpovedania. Preto žiadna z otázok nemala výslovne interný 

charakter. Prevedenie dotazníka bolo v tlačenej podobe ako aj formou elektronického for-

mulára aplikácie MS Word. Forma a obsah dotazníka sú uvedené v prílohe C.  
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5.3 Metódy získavania dát 

 Pre vykonanie prieskumu bolo nevyhnutné použitie databázy firiem, ktoré budú 

oslovované a spĺňajú nami určené kritériá, ktoré sú uvedené v kapitole 5.4. Táto databáza 

bola získaná zo štatistickej organizácie Infostat na požiadanie a po upravení bola databáza 

pripravená na použitie. 

 Po spracovaní formálnej stránky dotazníka boli firmy oslovované prostredníctvom 

e-mailu a pre zvýšenie počtu vrátených dotazníkov bol použitý telefonický a osobný zber 

údajov. 

Z metodologického hľadiska pôjde predovšetkým o analýzu informácií získaných 

dotazníkovým prieskumom a následne pomocou syntézy pristúpime k zovšeobecneniu zís-

kaných výsledkov. V niektorých prípadoch bude použitá komparácia a neskôr aj dedukcia 

a indukcia. 

5.4 Respondenti a návratnosť 

 Pre výber oslovovaných podnikov bolo použité len jediné kritérium a to sa týkalo 

počtu ich zamestnancov. Ten bol stanovený na minimálnu hranicu 20 zamestnancov, keďže 

objekt skúmania tejto práce má charakter vyššej organizovanosti – tú môžeme predpokla-

dať pri firmách s vyššími počtom ľudských zdrojov27. 

 Právna forma organizácie v tejto súvislosti nie je obmedzujúci faktor, čiže do prie-

skumu sa môžu zapojiť všetky formy podnikateľských subjektov. 

 Oslovených bolo 124 podnikov spĺňajúcich toto kritérium a návratnosť dosiahla 

v absolútnom meradle 35 dotazníkov, čo v relatívnej miere predstavuje 28,22 percenta. 

Môžeme konštatovať, že pri tomto type prieskumu ide o štandardnú návratnosť. 

 Pri kontaktovaní podnikov bol kladený dôraz na to, aby boli oslovovaní ľudia 

priamo zainteresovaní na riadení podniku, prípadne im ich funkčný mandát dovoľoval rele-

vantne odpovedať na otázky. 

                                                   
27 Mikro a malé podniky samozrejme taktiež môžu uplatňovať princípy SZP, avšak ich percentuálny podiel je 
v porovnaní s väčšími podnikmi omnoho nižší, čo by sa mohlo odzrkadliť na výsledkoch prieskumu. 
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5.5 Obmedzenia a chyby 

 Prieskum dotazníkovou formou je charakteristický vo väčšine prípadov určitou mie-

rou tolerancie, keďže z vybranej vzorky bola hodnotená len určitá časť a výsledky boli ap-

likované na celú vzorku. Tieto obmedzenia sú však prípustné, keďže nie je možné ich 

vlastnou aktivitou alebo iniciatívou eliminovať. 

 Prvým obmedzujúcim faktorom resp. faktorom s možnosťou spôsobenia odchýlky 

bola samotná vzorka, keďže databáza firiem z januára 2007 bola najaktuálnejšou verziou 

v čase spracovávania práce a do databázy nemuseli byť zahrnuté podniky spĺňajúce krité-

rium minimálne dvadsiatich zamestnancov alebo podniky, ktoré v databáze boli, už takýto 

stav zamestnancov nemajú. 

 Ďalším prvkom spôsobujúcim odchýlku boli odpovede vyznačené samotnými pod-

nikmi, keď v niektorých prípadoch označili viacero možností. 

 Naproti tomu však treba konštatovať, že vyskytovali sa aj neoznačené odpovede, čo 

samozrejme malo taktiež podiel na určitej miere skreslenia údajov. 

5.6 Formulácia hypotéz 

 Pri formulácii hypotéz sa prihliadalo na vykonané analýzy iných organizácií28 

v tejto oblasti, trendy týkajúce sa SZP a firemnej filantropie ako aj na logický úsudok, ktorý 

vyplynul z charakteru otázok. 

5.6.1 Hypotéza 1 

Na základe celoslovenského prieskumu spoločenskej zodpovednosti firiem vykona-

ného v predchádzajúcich obdobiach budeme predpokladať, že firmy zo sledovaného re-

giónu, ktoré sa v minulosti zapojili do podpory neziskového sektora, boli vo väčšej miere 

oslovované zo strán obdarovaných subjektov ako z vlastnej iniciatívy a táto podpora mala 

pri väčšine subjektov finančnú podobu. 

                                                   
28 Viac pozri: MARČEK, E. – DLUHÁ, M: Podniky a neziskové organizácie, analýza vzájomnej spolupráce, 
PANET, 2002 
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5.6.2 Hypotéza 2 

Sledovaním trendov firemného darcovstva v rôznych regiónoch Slovenska môžeme 

predpokladať, že podpora firiem v okrese Poprad bola smerovaná najmä do oblasti športu, 

vzdelávania a podpory mládeže, mala miestny prípadne regionálny charakter a očakávania 

zo strany darcov29 sa pohybujú najmä v rovine pozitívnej odozvy zo strany verejnosti.   

5.6.3 Hypotéza 3 

V prípade malých podnikov môžeme na základe našich predbežných prieskumov 

predpokladať, že rozhodnutie podporovať rôznych stakeholderov je podmienené ich osob-

nou zaangažovanosťou a vnútorným presvedčením, naproti tomu stredné a veľké podniky 

k takejto podpore vedie najmä zlepšenie ich mena a obchodnej značky vnímanej zákaz-

níkmi. 

5.6.4 Hypotéza 4 

Ak berieme do úvahy firemné uvedomenie si závislosti medzi dopytom po jej pro-

duktoch a jej správaním voči okoliu, môžeme taktiež predpokladať, že podpora verejno-

prospešných projektov bude mať systematický charakter (z hľadiska jej plánovania) a firmy 

budú plánovať aplikáciu takéhoto darcovstva aj v budúcnosti. 
 

Tieto hypotézy budú testované prostredníctvom nasledujúcich výsledkov dotazní-

kového prieskumu. 

 

6 VÝSLEDKY PRIESKUMU A ICH PREZENTÁCIA 

 Úlohou tejto časti práce je prezentovať výsledky prieskumu stavu SZP a firemnej 

filantropie v skúmanom regióne a tieto výsledky interpretovať. Komplexné informácie 

o jednotlivých odpovediach jednotlivých subjektov sú uvedené v prílohe D. 

                                                   
29 Pod pojmom darca resp. dar budeme v tejto práci rozumieť viacero synoným tohto slova ako podpora 
(podporovateľ) alebo sponzor; je to najmä z dôvodu vylúčenia nejasností, keďže z výsledkov prieskumu 
nepoznáme, ktoré konkrétne oblasti podpory mali formu daru alebo sponzoringu (poznáme iba ich 
percentuálne zastúpenie). 
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6.1 Základné informácie o respondentoch 

Ako už bolo spomínané do prieskumu bolo zahrnutých 124 podnikateľských sub-

jektov, z ktorých 35 sa do neho zapojilo. Z tohto počtu boli zastúpené akciové spoločnosti 

v pomere 14,3 % (čiže 5 subjektov), družstvá 17,1% (6 subjektov) a spoločnosti s ručením 

obmedzeným tvorili 68,6% (24 subjektov). Komanditné ani verejné obchodné spoločnosti 

sa do prieskumu nezapojili. 

nezapojených
89

a.s.
5

družstvo
6

s.r.o.
21

 
Graf 1 Pomer zapojených a nezapojených subjektov do prieskumu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie výsledkov prieskumu) 

  

Keďže sme použili kritérium udávajúce minimálny počet zamestnancov firmy, je 

potrebné zobraziť si aj štruktúru výberovej vzorky z hľadiska počtu zamestnancov. Tá je 

znázornená v nasledujúcom grafe. 

20 až 99 

100 až 499

500 a viac

28
80%

5
14,3%2

  5,7%

 
Graf 2 Počet zamestnancov zapojených podnikov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výsledkov prieskumu) 

6.2 Výsledky prieskumu 

V tejto časti práce budú prezentované výsledky, avšak bez vyvodzovania záverov 

a zhodnotení, ktoré sú predmetom činnosti v kapitole 7, kapitole 8 a kapitole 9.   
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Otázka č. 1: Na akom trhu vaša firma pôsobí? 

Cieľom otázky bolo zistiť pôsobenie firmy, ktoré musíme brať do úvahy pri ďalšom 

spracovávaní údajov a táto základná informácia slúži ako východisko pri posudzovaní na-

sledujúcich údajov. Štruktúra odpovedí je znázornená v nasledujúcom grafe30. 
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Národný
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Graf 3 Pôsobisko firiem (trh) 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výsledkov prieskumu) 

 

Otázka č. 2: Podporili ste už niekedy subjekty z externého prostredia vášho podniku 

(napr. neziskové organizácie, vzdelávacie strediská, podpora miestnych podujatí 

a pod.) či už vo finančnej alebo nefinančnej podobe? 

Na otázku odpovedalo všetkých 35 zapojených podnikov, pričom len dva z nich 

uviedli, že ešte nemali praktickú skúsenosť s darcovstvom alebo formou spolupráce 

s neziskovými organizáciami, čo predstavuje 5,7% z celkového počtu zapojených podni-

kov. 

áno
33

(94,3%)
nie
2

(5,7%)  
Graf 4   Podpora externého prostredia 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výsledkov prieskumu) 

 

                                                   
30 V grafe sa nachádzajú absolútne hodnoty aj percentuálne zastúpenie z celkového počtu zapojených firiem. 
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Aby sme predišli skresleniu výsledkov, ktoré by bolo ovplyvnené neuvedením via-

cerých otázok týmito dvoma subjektmi, tak pri otázkach súvisiacich s poskytnutou podpo-

rou budeme vychádzať iba z údajov subjektov, ktoré takúto podporu už zrealizovali.  
 

Otázka č.3: Pokúste sa percentuálne vyjadriť, nakoľko bola podpora iniciovaná 

z vašej strany a nakoľko zo strany prijímateľa podpory? 

 Na túto otázku odpovedalo 29 podnikov a 4 podniky údaj neuviedli. Dôvodom na 

neuvedenie bolo nesledovanie tohto parametra alebo nevedomosť o tomto parametri zo 

strany zástupcov podniku. 

iniciatíva 
prijímateľa

62,4%vlastná 
iniciatíva
37,6%

 
Graf 5  Percento iniciácie 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výsledkov prieskumu) 

Otázka č. 4: Akú formu obvykle mala podpora? 

 Otázka mala za úlohu zistiť mieru jednotlivých foriem darcovstva alebo sponzor-

stva, pričom bola ponúknutá možnosť označenia aj viacerých odpovedí, čo takmer všetky 

firmy využili. Na otázku odpovedalo všetkých 33 podnikov. 
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Graf 6   Forma podpory 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výsledkov prieskumu) 
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Otázka č. 5: Do akej oblasti bola táto podpora smerovaná?  

 Analyzovaná bola aj oblasť, do ktorej bola táto podpora smerovaná, pričom bola 

opäť ponúknutá možnosť označenia viacerých variánt. Keďže opäť takmer všetky firmy 

využili možnosť, súčet relatívnej početnosti presahuje 100% a jednotlivá početnosť daných 

oblastí je porovnávaná s celkovým počtom zapojených subjektov. Na otázku odpovedalo 

všetkých 33 subjektov a počet odpovedí vrátane percentuálneho zastúpenia znázorňuje na-

sledujúci graf.  
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Graf 7  Oblasť smerovania podpory 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výsledkov prieskumu) 
 

Otázka č. 6: Aký rozsah pôsobenia mala podpora?  

 Otázka mala za úlohu zistiť, aké široké pôsobenie mala podpora zo strany podnikov. 

Aj v tomto prípade bolo možné označiť viacero možností, preto súčet relatívnej početnosti 

je väčší ako 100%. Otázku vyplnilo všetkých 33 firiem. 
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Graf 8 Geografické pôsobenie daru 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výsledkov prieskumu) 
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Otázka č. 7: V akom % prípadov bola táto podpora spojená s prezentovaním mena 

vašej spoločnosti? 

 Otázka slúži na určenie miery medzi sponzorským darom, kedy je uvedené aj meno 

darcu a altruistickým správaním podniku bez očakávania priamej protihodnoty. Zo zapoje-

ných podnikov tento údaj uviedlo 30 z nich. Tri organizácie tento údaj neuviedli z dôvodu 

nesledovania tohto parametra. 

 Mená spoločností boli prezentované v 63,2% prípadov. 

 

Otázka č. 8: Čo vás viedlo k tejto podpore (prečo ste sa pre to rozhodli)?  

 Cieľom tejto otázky je zistiť najdôležitejšie subjektívne vnútorné motivátory, ktoré 

vedú podniky k darcovstvu. Na otázku odpovedalo 33 podnikov, pričom šesť z nich uviedlo 

viacero možností, i napriek obmedzeniu označenia len jednej možnosti. Podpísalo sa to pod 

skreslenie, keďže relatívna početnosť presiahla hranicu 100% a percento zastúpenia bolo 

vypočítané pomerom uvedených jednotlivých možností s celkovým počtom podnikov. 
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Graf 9  Hlavné motivátory 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výsledkov prieskumu) 
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Otázka č. 9: Čo očakávate od tejto aktivity? 

 Každá aktivita firmy býva spravidla spojená s určitým očakávaním vrátane darcov-

stva resp. sponzoringu. Táto otázka je nasmerovaná na zistenie týchto očakávaní. Odpove-

dalo na ňu opäť 33 podnikov, avšak opäť nastala situácia viacerých odpovedí (6 podnikov) 

napriek len jednej možnej odpovede, čo sa podpísalo pod skreslenie určenia hlavných oča-

kávaní. Relatívna početnosť sa opäť vypočíta pomerom počtu jednotlivých odpovedí 

k celkovému počtu podnikov.  
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Graf 10   Očakávania firiem 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výsledkov prieskumu) 

 

Otázka č. 10: V čom vidíte najväčšie prekážky spolupráce s neziskovým sektorom, ak 
by ste sa rozhodli ho podporiť? 
 Ide o hypotetickú otázku, čiže do prieskumu sa môžu zapojiť všetky organizácie bez 
ohľadu na reálny stav spolupráce s neziskovým sektorom (neziskovými organizáciami – 
NO). Z 35 podnikov sa k tejto otázke vyjadrilo 33, avšak 4 z nich uviedli dve možnosti, čo 
sa podpísalo pod skreslenie výsledku, keďže bolo potrebné vyjadriť len jednu hlavnú 
prekážku. 
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Graf 11    Prekážky spolupráce medzi podnikmi a NO 
(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výsledkov prieskumu) 

 

Otázka č. 11: Darovali ste už 2% dane? 

 I keď darcovstvo dvoch percent zo zaplatenej dane nemôžeme považovať za formu 

filantropie (pretože podniky neprispievajú zo svojich prostriedkov, len určujú, komu bude 

časť už zaplatených prostriedkov poskytnutá), otázka má za úlohu zistiť motiváciu pomôcť 

iným subjektom (napr. združeniam, neziskovým organizáciám a pod.). Na otázku odpove-

dalo 33 firiem, 28 z nich uviedlo pozitívnu odpoveď. 
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Graf 12    Darcovstvo dvoch percent 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výsledkov prieskumu) 
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Otázka č. 12: Myslíte si, že dopyt po vašich produktoch je v určitej miere závislý od 

správania vašej firmy voči okoliu?  

 Úlohou oslovených subjektov bolo vyjadriť pociťovanú mieru závislosti medzi 

správaním firmy voči rôznym skupinám stakeholderov a dopytom po ich výrobkoch 

a službách. Miera korelácie bola odstupňovaná do piatich úrovní, pričom najvyššia závis-

losť mala hodnotu 5 a najnižšia hodnotu 1. Na otázku odpovedalo všetkých 35 zúčastne-

ných subjektov, pričom priemerná hodnota korelácie dosiahla úroveň 1,94 absolútneho 

bodu. 

 

Otázka č. 13: Vyčleňujete každoročne finančné prostriedky, ktoré budú smerované na 

podporu komunity a jej rozvoj (rôzne formy verejnoprospešných projektov)? 

 Úlohou tejto otázky bolo zistiť aplikáciu princípov SZP a filantropie do plánovania 

podniku a tvorby stratégie podniku a teda určiť aj mieru vnímanej dôležitosti darcovstva 

podniku. Na otázku odpovedalo všetkých 35 zúčastnených subjektov a pričom 18 z nich 

(51,4%) odpovedalo pozitívne a 17 podnikov (48,6%) negatívne. 
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Graf 13    Vyčleňovanie prostriedkov na filantropiu 
(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výsledkov prieskumu) 

 

Otázka č. 14: Akú dôležitosť má podľa vás podpora neziskového 

a verejnoprospešného sektora zo strany súkromných podnikov?  

 Otázka bola nasmerovaná na zistenie subjektívnej pociťovanej miery dôležitosti 

spolupráce medzi ziskovým a neziskovým sektorom a to prostredníctvom vopred stanove-

nej stupnice dôležitosti skladajúcej sa z piatich kategórií (1- najnižšia dôležitosť → 5 – naj-

vyššia dôležitosť). Na otázku odpovedalo všetkých 35 zúčastnených subjektov 

s priemernou hodnotou dôležitosti 3,09. 
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Otázka č. 15: Akú mieru osobnej a firemnej spokojnosti ste dosiahli poskytnutím po-

moci spomínaným inštitúciám? 

 Cieľom bolo zistiť, v akej miere boli uspokojené očakávania podnikov spojené 

s darcovskými a sponzorskými aktivitami. Opäť bola použitá päťúrovňová stupnica, pričom 

vysokú mieru nespokojnosti neuviedla ani jedna firma. Na otázku odpovedalo 33 sub-

jektov: 15 z nich (46%) uviedlo vysokú pociťovanú spokojnosť, 11 firiem (33%) miernu 

spokojnosť, 5 firiem (15%) relatívnu spokojnosť a dve firmy (6%) uviedli miernu osobnú 

a firemnú nespokojnosť. 
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Graf 14    Miera uspokojenia očakávaní 
(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výsledkov prieskumu) 
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III. ČASŤ – INTERPRETÁCIA, ZHODNOTENIE, 
NÁVRHY A ODPORÚČANIA 

7 INTERPRETÁCIA ZISTENÍ 

 Dobrovoľná podpora stakeholderov nie je pre firmy v sledovanom regióne žiadnou 

novinkou, ako môžeme vidieť z grafu 4, keďže takmer všetky sa už s takouto podporou 

stretli, či už z vlastnej alebo cudzej iniciatívy. Na nasledujúcich stranách bude pozornosť 

venovaná jednotlivým aspektom tohto či už altruistického, alebo cieleného a strategického 

správania. 

7.1 Testovanie hypotéz 

 Pozornosť bude v tejto časti zameraná na testovanie formulovaných hypotéz 

a interpretácii výsledkov prieskumu s dôrazom na špecifické detaily, ktoré môžu mať 

z pohľadu sledovanej problematiky závažný charakter. Formulácia hypotéz sa nachádza 

v kapitolách 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 a 5.6.4. 

7.1.1 Testovanie hypotézy 1 

Ako môžeme vidieť v grafe 5, zobrazujúcom výsledky odpovedí na otázku č. 3, 

v komparácii s otázkou č. 4 je evidentné, že podpora neziskového sektora je iniciovaná 

práve z jeho strany a môžeme taktiež konštatovať, že väčšina podnikov (81,8%) poskytla 

túto podporu vo finančnej podobe. Hypotéza je teda potvrdená. 

 Poskytnutie finančného daru, alebo príspevku patrí stále medzi obľúbené formy 

darcovstva najmä z dôvodu jeho jednoduchosti a adresnosti. Dôležitým zistením však 

v tomto kontexte je poskytovanie produktov firiem. K tomuto variantu, teda jednej z nefi-

nančných podôb darcovstva sa priklonilo takmer 50% všetkých zúčastnených podnikov. Ide 

predovšetkým o malé výrobné a obchodné podniky. Keďže tie disponujú omnoho menším 
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objemom kapitálu ako veľké spoločnosti a poskytnutie ich produktov je pre nich výhodnej-

šie z ekonomického hľadiska a samozrejme aj z hľadiska marketingového.31 

7.1.2 Testovanie hypotézy 2 

Táto hypotéza bude testovaná na základe údajov z grafu 7, grafu 8  a grafu 10. 

Skutočne z týchto údajov môžeme zistiť, že vo väčšine prípadov bol dar smerovaný do ob-

lasti športu, podpory mládeže a vzdelávania. Zaujímavosťou je napríklad podpora cirkev-

ných inštitúcií alebo charity, ktorú prezentovalo niekoľko firiem. Podpora miestnych pod-

ujatí mala taktiež výrazný podiel na výsledkoch, no keďže je spojená s geografickým ohra-

ničením, ktoré je taktiež súčasťou hypotézy, nebude preto vytvárať rozpor s formulovanou 

hypotézou.  

V najvyššej miere prípadov mala podpora regionálny (51,5%) a miestny charakter 

(48,5%) a očakávania firiem sa v najvyššej miere týkali pozitívnej odozvy verejnosti. 

Keďže žiaden z uvažovaných atribútov nie je v rozpore s uvedenou hypotézou, môžeme ju 

prehlásiť za potvrdenú. 

Ak porovnáme geografické pôsobenie daru s veľkosťou uvažovaného subjektu,32 

tak môžeme nájsť spojitosť medzi veľkosťou podniku, jeho pôsobením a miestnou adres-

nosťou daru. Takmer všetky malé podniky svoje darcovstvo realizovali na miestnom, prí-

padne regionálnom území. Ak teda podnik pôsobí len na úrovni regiónu, je teda pochopi-

teľné, že aj svoje darcovské aktivity budú smerované do tohto regiónu. Dôvodom môže byť 

znalosť miestnych organizácií, prípadne známe kontakty v takýchto organizáciách, no často 

býva motiváciou na toto konanie pomoc miestnym obyvateľom (prostredníctvom miestnej 

podpory, kultúrnych podujatí, verejnoprospešných aktivít a pod.), s ktorými sú riadiaci pra-

covníci jednotlivých firiem v aktívnom kontakte. Tento predpoklad potvrdzuje aj výsledok 

najčastejšieho očakávania a to pozitívna odozva zo strany verejnosti. 

7.1.3 Testovanie hypotézy 3 

Najčastejším dôvodom na poskytnutie podpory rôznym skupinám stakeholderov bol 

v prípade malých podnikov dobrý pocit a vnútorné presvedčenie o správnosti svojho kona-

nia. Čo sa týka hlavných motivácií stredných a veľkých podnikov, len jedna firma uviedla, 
                                                   
31 Platí to najmä v prípade, že na produkte sa nachádza aj logo firmy. 
32 Pozri prílohu D. 
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že za darcovskými aktivitami vidí účinný moderný manažérsky nástroj. Tri z ostatných 

stredných a veľkých organizácií uviedli rovnaký motivátor ako malé podniky, teda ich 

vnútorné presvedčenie. Hypotéza je teda vyvrátená. 

Z týchto výsledkov môžeme teda usudzovať, že firmy konajú tieto druhy aktivít 

najmä z vlastného presvedčenia a nepoužívajú darcovstvo ako efektívny marketingový ná-

stroj. V oblasti darcovstva a sponzoringu absentuje organizovanosť, keďže dary sú darová-

vané spontánne, či už z vlastného alebo cudzieho podnetu, bez ich zakomponovania do 

celkovej stratégie podniku. Avšak toto zistenie môže byť ovplyvnené nízkym zastúpením 

veľkých firiem, ktoré v podstatne väčšej miere aplikujú princípy SZP a filantropie vedome 

a cielene a na tieto činnosti majú špeciálne vyškolených pracovníkov. 

7.1.4 Testovanie hypotézy 4 

Testovanie tejto hypotézy bude založené na údajoch z otázky č. 12, otázky č. 14 

a otázky č. 15 (teda graf 14). Pri analyzovaní korelácie medzi dopytom po produktoch 

a správaním organizácie voči okoliu sme dospeli k prekvapujúcemu zisteniu a to, že pod-

niky nevidia (až na niektoré výnimky) závislosť medzi týmito dvoma atribútmi. No 

i napriek tomu podniky vo vysokej miere plánujú v tejto činnosti pokračovať a viac ako 

polovica uviedla, že každoročne vo svojich finančných plánoch rátajú aj s podporou verej-

noprospešných aktivít. Hypotéza sa teda potvrdila len sčasti – firmy plánujú aplikáciu dar-

covstva v tejto oblasti, nepotvrdili však to, že vnímajú priamu závislosť medzi dopytom po 

ich produktoch a ich darcovskými aktivitami. 

 Nízka pociťovaná miera korelácie medzi správaním podniku a dopytom po jeho 

produktoch môže byť spôsobená najmä: 

- odberateľským reťazcom – kedy podnik vyrába pre konkrétneho odberateľa a ich 

vzájomný vzťah je zmluvne ošetrený 

- nedostatočnými znalosti z oblasti marketingu 

- podceňovaním pozitívnych dôsledkov daru na darcovský podnik 
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7.2 Ďalšie zistenia 

 Miera darcovstva bez potreby prezentácie mena darcu je pomerne vysoká, keďže 

dosiahla hodnotu 36,8%, čo je naproti v súčasnosti veľmi rozšírenému sponzoringu výrazná 

hodnota. Na tento výsledok majú výrazný vplyv najmä malé podniky, ktoré uviedli nízke 

percento daru spojeného s prezentáciou mena. Podľa výsledkov geografického pôsobenia 

daru môžeme predpokladať, že výrazný podiel na darcovstve bez zverejnenia mena mala 

podpora miestneho charakteru spojená so spomínaným vnútorným motivátorom33, teda 

v tomto prípade ide o altruistické správanie podnikov. 

 Iniciatívu podporovať aj externé prostredie a rôzne skupiny stakeholderov nemožno 

firmám uprieť, čo dokazuje aj darcovstvo 2% z dane. Keďže legislatívne výhody z tejto 

možnosti už nie sú aktuálne, môžeme otvorene hovoriť o vlastnej iniciatíve alebo motivácii 

pomôcť neziskovému sektoru, keďže z tejto aktivity nemôžu pre podnik plynúť žiadne vý-

razné priame výhody. 

 Toto tvrdenie môže potvrdiť aj výsledok týkajúci sa dôležitosti podpory nezisko-

vého a verejnoprospešného sektora zo strany súkromných podnikov, ktorý dosiahol mierne 

nadpriemernú mieru dôležitosti.34 Za najväčšie bariéry spolupráce medzi neziskovým 

a ziskovým sektorom boli označené nedostatok informácií a byrokratické prekážky. 

 Ďalšie zaujímavé zistenie sa týkalo podpory neziskových organizácií. Vo väčšej 

miere sa objavovali športové organizácie miestneho charakteru, avšak za zmienku stojí aj 

podpora podnikom vytvorenej neziskovej organizácie, ktorej úlohou je relatívne veľký roz-

sah filantropických aktivít vrátane rozvoja a ochrany kultúrnych hodnôt, pomoc zamest-

nancom zakladajúceho podniku v sociálnych prípadoch, ale aj podpora vzdelávania, zdra-

votníctva a športu. Ide o nadáciu, zriadenú veľkými podnikmi, ktorej úlohou je distribúcia 

spomínaných dvoch percent daní. V tomto konkrétnom prípade môžeme hovoriť o vysokej 

organizovanosti SZP a filantropie a vedomom a cielenom uskutočňovaní aktivít tohto cha-

rakteru. 

 

                                                   
33 Pozri kapitolu 7.1.3 
34 Pozri kapitolu 6.2 – otázka č. 14 
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8 NÁVRHY A ODPORÚČANIA  

Z výsledkov prieskumu sa nám črtá stav SZP a firemnej filantropie v skúmanej ob-

lasti ako aj prekážky, alebo hlavné bariéry, či už objektívne alebo subjektívne, ktoré bránia 

uplatňovaniu princípov SZP a firemnej filantropie do podnikateľskej aktivity podnikov. 

V tejto časti práce sa zameriame práve na tieto bariéry a pokúsime sa naformulovať možné 

návrhy a odporúčania, ktoré sa nám v tejto súvislosti núkajú. Tie budú zhrnuté do troch 

základných oblastí, ktorým budú určené a ktorých sa budú týkať. Ide o samotné podniky 

v regióne, neziskové organizácie, ako cieľové (obdarovávané) subjekty, alebo ako 

prostredníkov, ktorých úlohou je prenesenie pomocnej ruky zo strany podnikov na stranu 

jednotlivých stakeholderov, ako aj odporúčania a návrhy zamerané na štát ako najvyššiu 

formu organizovanosti spoločnosti. 

8.1 Firmy  

 Prostredníctvom vykonaného prieskumu sa nám naskytol priestor pre možné návrhy 

a odporúčania v niektorých špecifických oblastiach riadenia podnikov. 

 Za najdôležitejšiu prekážku brániacu profesionalizácii SZP a firemnej filantropie 

v jednotlivých podnikoch môžeme na základe údajov pokladať neznalosť reálnych pozitív-

nych dopadoch na firmu. Ide predovšetkým o veľmi pozitívne ladené šírenie mena spoloč-

nosti, ktoré sa spája s verejnoprospešnými aktivitami. Takto sa firma veľmi ľahko dostane 

do povedomia obyvateľstva, keďže verejnosť veľmi citlivo vníma aktivity majúce verejno-

prospešný charakter.  

8.1.1 Profesionálny marketingový prístup 

Trend v oblasti podpory tohto sektora má v rámci Slovenska stúpajúci charakter35 

a čoraz viac podnikov sa stotožňuje s filozofiou SZP a firemnej filantropie. Tá poskytuje 

konkurenčnú výhodu podniku, keďže je prezentovaný Goodwill podniku, a preto by sme 

podnikom zapojeným do tohto prieskumu odporúčali profesionalizáciu marketingového 

                                                   
35 Potvrdzuje to aj publikácia Fóra donorov a týždenníka Trend: Správa z prieskumu o stave firemnej 
filantropie na Slovensku, dostupné na internete: <www.donorsforum.sk> 

http://www.donorsforum.sk>


 51

prístupu k riadeniu organizácie, tak ako je to v prípadoch veľkých korporácií nielen vo 

svete, ale v súčasnosti už aj na Slovensku. S tým je spojená aj znalosť problematiky 

Public relations, SZP a firemnej filantropie, na ktorú by sa mali uvedené podniky 

zamerať, aby „nestratili krok“ s konkurenciou a získali tak veľkú výhodu spojenú 

s včasným zavedením týchto princípov do praxe. Takáto činnosť sa samozrejme môže 

nepriamo odzrkadliť na dopyte po produktoch spoločnosti (najmä z dlhodobého hľadiska), 

čo tiež nie je zanedbateľný vplyv. 

8.1.2 Preaktívny prístup 

Ďalšou bariérou pri uplatňovaní SZP je vysoká pasivita zo strany podnikov. 

Z výsledkov prieskumu môžeme vidieť, že podniky vo vysokej miere boli oslovovaní ne-

ziskovými organizáciami (ako žiadateľmi o podporu). Podnikom by sme v tejto súvislosti 

navrhovali aktívny prístup k spolupráci s neziskovými organizáciami. Hovoríme o „oslo-

vovaní“ neziskových organizácií so zreteľom na cielenosť tejto činnosti, teda na vybratie si 

takej organizácie, ktorá sa svojimi verejnoprospešnými aktivitami (prostredníctvom zdrojov 

darcovskej firmy) môže dostať do povedomia potenciálnych zákazníkov danej firmy a tak 

sa aj dostane meno spoločnosti „do uší“ spotrebiteľov. 

8.1.3 Informovanosť 

S predchádzajúcou kapitolou je spojené aj informovanie okolia 

o verejnoprospešných aktivitách, na ktoré by sa mali podniky zamerať. Veľmi vhodný 

priestor pre to poskytuje podniková web stránka, kde sa takto firma môže prezentovať už 

vo svojom profile, čiže si takýmto spôsobom môže zabezpečiť pozitívne vnímanie zo 

strany verejnosti.  

8.1.4 Vzory 

 Vhodným nástrojom ako rýchlo a účinne prijať koncepty SZP a firemnej filantropie 

je sledovanie stratégií SZP veľkých korporácií. Najmä z dôvodu praktických skúseností 

a reálnych stratégií korporácií by naše odporúčanie pre podniky zo sledovaného regiónu 

malo práve tento charakter. I malé a stredné firmy sa môžu teda reálne učiť od veľkých 
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spoločností akým spôsobom, formou alebo v akom rozsahu uplatniť darcovstvo smerované 

do externého prostredia podniku. 

8.1.5 Podnecovanie ostatných  

Najväčší podiel na rozvoji spoločnosti má najmä zaangažovanosť korporácií na pro-

sperite tejto spoločnosti. Preto sa naše ďalšie odporúčanie týka práve takýchto korporácií 

s aktívnym prístupom k SZP a firemnej filantropie – podporovať zaangažova-

nosť ostatných podnikov prostredníctvom konferencií s voľnou účasťou, ktorá by mala 

za cieľ poskytovať informácie o možnostiach a spôsoboch aplikácie princípov SZP. Na 

týchto konferenciách by sa mali prezentovať konkrétne pozitívne prínosy nielen pre spo-

ločnosť, ale aj pre samotný podnik, ktoré sú dôsledkami takejto činnosti. Malo by sa to pre-

zentovať tak, aby sa docielila pozitívna motivácia pokiaľ možno čo najväčšieho počtu pod-

nikateľských subjektov pre verejnoprospešné aktivity. 

8.2 Neziskové organizácie 

Neziskové organizácie36 ako typický predstaviteľ neziskového sektora patrí medzi 

dôležité články pri distribúcii pomoci (darov, podpory) spoločnosti. Práve preto by sme 

nemali zabúdať na tento dôležitý medzičlánok, ktorý môže výraznou mierou ovplyvniť 

angažovanosť firiem do verejného blaha. 

8.2.1 Aktivita 

Podľa aktuálnych informácií v okrese Poprad pôsobí 202 neziskových organizácií 

a združení,37 pričom len veľmi malé percento sa aktívne zapája do spolupráce so ziskovým 

sektorom. Otázka pasivity sa teda netýka len podnikov, ale aj týchto organizácií. Preto po-

dobne ako v prípade firiem, aj tu by sme odporúčali neziskovým organizáciám aktívnejší 

prístup vo vyhľadávaní partnerov zo ziskovej oblasti. Pretože táto spolupráca (ak je 

správne vykonávaná) má pozitívne prínosy nielen pre firmu a verejnosť, ale aj pre nezis-

kovú organizáciu, napríklad prostredníctvom verejnoprospešných aktivít si môže zabezpe-

                                                   
36 Vo všeobecnosti rozoznávame viacero druhov neziskových organizácií; najčastejšie sa vyskytujúce sú 
napríklad občianske združenia, neinvestičné fondy, nadácie či neziskové organizácie poskytujúce 
verejnoprospešné služby. 
37 Zdroj: <www.dvepercenta.sk> 

http://www.dvepercenta.sk>
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čiť dlhodobé a aktívne fungovanie. Vyššia efektívnosť sa v tomto ohľade dá dosiahnuť 

napríklad určitou „lokálnou koncentráciou“ neziskových organizácií napríklad vo forme 

komunitnej nadácie, alebo združenia, ktoré by bolo zamerané hlavne na komunikáciu so 

ziskovým sektorom so zámerom a cieľom distribúcie podpory medzi podnikateľmi 

a konkrétnymi neziskovými organizáciami. 

8.2.2 Programy pre spoluprácu 

 Pre rozvoj spolupráce so ziskovým sektorom je taktiež nevyhnutná jej programová 

pripravenosť, teda určitým formálnym spôsobom zadefinovanie základných oblastí 

a foriem spolupráce, aby bolo vopred jasne stanovené, čo a ako bude vykonávať nezisková 

organizácia a čo a ako podnikateľský subjekt. Preto by sme odporúčali neziskovým organi-

záciám uvedomenie si aj tejto nevyhnutnosti. Prostredníctvom týchto programov by sa 

zlepšila informovanosť ziskového sektora, teda najväčšia prekážka (podľa výsledkov 

prieskumu) spolupráce s neziskovým sektorom. 

8.2.3 Konferencie a prezentácie 

 Ďalšou možnosťou (v súčasnosti sa stáva čoraz viac obľúbenou) je organizovanie 

konferencií týkajúcich sa SZP.38 Tieto prezentácie sa nemusia týkať len oblasti SZP, ale 

môžu mať aj charakter akéhosi „prehľadu činností“ prezentujúcej neziskovej organizácie. 

Patrí to medzi prejav dôvery a transparentnosti, keďže darcovia (i potenciálni) sa týmto 

spôsobom môžu dozvedieť, na aký účel boli ich dary použité a teda budú vidieť zmyslupl-

nosť svojho konania. 

8.2.4 Fondy  

Pre zvýšenie adresnosti darovaných prostriedkov sa nezisková organizácia môže 

rozhodnúť pre vytvorenie rôznych fondov. Tieto fondy by slúžili na cielené umiestnenie 

darov, či už finančných alebo nefinančných, a teda mohli by byť oslovovaní potenciálni 

darcovia, ktorí majú k problematike, ku ktorej sa viaže vytvorený fond, blízko.  

                                                   
38 Medzi neziskové organizácie aplikujúce tento druh prezentácie patrí napríklad Nadácia Pontis, PANET či 
Nadácia Integra, ktoré majú problematiku SZP a FF veľmi dobre rozpracovanú. 
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8.3 Štát 

Keďže štát riadi národnú hospodársku politiku, zameriavajúc sa na rozvoj spoloč-

nosti vo všetkých sférach (vrátane ekonomickej a sociálnej), zohráva dôležitú úlohu aj pri 

problematike SZP a firemného darcovstva. Prostredníctvom legislatívnych noriem môže 

výrazne vplývať na túto oblasť. Z výsledkov nášho prieskumu, berúc do úvahy už  

v minulosti vykonaný celoslovenský prieskum39, sa nám núka priestor na odporúčania 

a návrhy, ktoré by mohli mať pozitívny dopad na súčasný stav vývoj SZP a firemnej filan-

tropie na Slovensku. 

8.3.1 Odstránenie bariér a zvýšenie informovanosti 

Až tretina zapojených podnikov uviedla ako najväčšiu prekážku spolupráce 

s neziskovými organizáciami zložité byrokratické procedurálne úkony. Túto oblasť nemôžu 

ovplyvniť ani podniky ani samotné neziskové organizácie. Úlohou štátu a štátnych orgánov 

by preto mala byť snaha o zjednodušenie tejto spolupráce. Ponechaním väčších kompeten-

cií či už podnikom, tak aj neziskovým organizáciám a zjednodušení legislatívnych obme-

dzení, by sa do značnej miery mohla zlepšiť situácia v tomto poli. Avšak pomocou 

dostupných prostriedkov sa nám nepodarilo identifikovať konkrétne byrokratické 

obmedzenia brániace spolupráci. 

Preto má toto odporúčanie len relatívny charakter (keďže byrokratické prekážky re-

álne nemusia mať až taký závažný charakter, aby sme to mohli pokladať za prekážku), 

vzhľadom k subjektívnym odpovediam zapojených subjektov, ktoré môžu vnímať za pre-

kážku byrokraciu, avšak bez jej znalosti. Táto neznalosť môže súvisieť s už uvedeným ne-

dostatkom informácií – teda podniky vidia byrokraciu ako prekážku, no nepoznajú proce-

durálny postup pri realizácii konkrétnej spolupráce. V takomto prípade by mal štát zvýšiť 

informovanosť podnikov o možnostiach spolupráce ako aj zdôrazniť „jednoduchosť“ 

potrebných procedurálnych úkonov. 

                                                   
39 Pozri výskum: MARČEK, E. – DLUHÁ, M: Podniky a neziskové organizácie, analýza vzájomnej 
spolupráce, PANET, 2002 
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8.3.2 Zvýhodňovanie darcov 

 Zvýhodnenie darcov napríklad vo forme daňových úľav40 by mohlo veľmi pozitívne 

vplývať na počet darcov. Takéto zvýhodnenie by samozrejme malo za následok mieru 

spolupráce medzi ziskovým a neziskovým sektorom a malo by výrazne motivačný charak-

ter pre podniky. Spolupráca najmä dlhodobého charakteru by mala samozrejme pozitívny 

dopad na podniky, neziskové organizácie i ostatných stakeholderov (vrátane celkového 

sociálneho prostredia), ktorí by boli súčasťou alebo cieľom tejto aktivity. Preto považujeme 

takúto formu zvýhodnenia za veľmi dôležitú, keďže môže pôsobiť ako rozhodujúci impulz 

pre darovanie zo strany podniku. 

 Do úvahy však musíme brať aj fakt, že ak podnik uplatní svoje právo na daňové 

zvýhodnenie spojené s poskytnutím daru, skomplikuje sa tak celý proces podávania 

daňového priznania, kde budú vyžadované viaceré potvrdenia a doklady, ktoré sú s darom 

spojené. Práve toto byrokratické obmedzenie môže pôsobiť na zníženie počtu darcov, i keď 

pravdepodobne rast spôsobený týmto motivačným faktorom bude vyšší ako počet 

„odradených“ darcov. Z pohľadu daňového systému je však vzhľadom na skúsenosť, ktorú 

na Slovensku máme vďaka jeho pomerne nedávnej reforme, nutné podotknúť, že nie je 

systémové komplikovať výber akejkoľvek dane výnimkami a úľavami. Okrem 

neprehľadnosti systému a zvýšených nárokov na byrokratické procedúry by tak vznikali 

viaceré efekty, spôsobujúce jeho neefektívnosť. 

                                                   
40 Ktoré boli zrušené v novele zákona o dani z príjmov z roku 2003. 
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9 PREDIKCIA BUDÚCEHO VÝVOJA SZP A FIREMNEJ 
FILANTROPIE V OKRESE POPRAD 

 Súčasná situácia v mnohých hospodárskych odvetviach vo vzťahu k prebiehajúcej 

ekonomickej a hospodárskej kríze, ako jedným z najvážnejších aktuálnych spoločenských 

problémov, bude pochopiteľne ovplyvňovať aj oblasť darcovstva a spoločenskej 

zodpovednosti firiem, náš sledovaný región nevynímajúc. Ak berieme do úvahy hlavné 

motivátory, ktoré vedú podniky k darcovstvu, čiže predovšetkým vnútorné presvedčenie 

podnikateľov, môžeme predpokladať, že darcovstvo bude i napriek tomu naďalej súčasťou 

ich podnikania, avšak množstvo vynaložených prostriedkov môže byť menšie ako obvykle, 

vychádzajúc z ekonomických podmienok konkrétnych podnikov a hospodárskej situácie 

krajiny. Záujem podnikov pokračovať v darcovskej činnosti môžeme potvrdiť aj na základe 

údajov z prieskumu, v ktorom takmer osemdesiat percent zapojených podnikov vyjadrilo 

osobnú aj firemnú spokojnosť vo vzťahu k darcovským aktivitám a taktiež vyjadrili svoj 

záujem v nich pokračovať. Z dlhodobého hľadiska môžeme predpokladať, že čoraz viac 

firiem bude zapojených do aktivít spojených so spoločenskou zodpovednosťou 

a filantropiou a to na základe zvýšenej miery informovanosti o tejto problematike, ktorou sa 

čoraz častejšie zaoberajú médiá, odborné časopisy, ale aj rôzne formy neziskových 

organizácii.  

I pri firemnej filantropii ako osobitnej oblasti SZP môžeme predpokladať dopad 

finančnej krízy. Oblasť darcovstva je z krátkodobého hľadiska veľmi citlivá na cyklické 

výkyvy ekonomiky. Preto predpokladáme, že množstvo darcov sa môže na určitý čas znížiť 

a firmy, ktoré sa budú darcovstvu venovať, budú klásť dôraz na zvyšovanie efektivity a 

hľadanie profesionálnych partnerov z oblasti neziskových organizácií.41 Môžeme taktiež 

predpokladať, že vo väčšej miere budú poskytované produkty firmy, prípadne personál 

formou dobrovoľníctva, keďže finančné zdroje môžu byť pre podnik v tejto dobe 

obmedzené. 

   

                                                   
41 Potvrdzuje to aj diskusia uskutočnená organizáciami Klub firemných darcov a Fórum donorov, kde sa 
stretli odborníci v tejto oblasti a diskutovali o reálnych dopadoch finančnej krízy na firemnú filantropiu na 
Slovensku; zdroj: tlačová správa <www.klubfiremnychdarcov.sk> 

http://www.klubfiremnychdarcov.sk>
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ZÁVER 

 Cieľom tejto práce bolo prostredníctvom vykonaného dotazníkového prieskumu 

zistiť, akými spôsobmi a v akej miere aplikujú podniky spoločensky zodpovedné 

podnikanie v okrese Poprad a na základe získaných výsledkov zhodnotiť situáciu v tejto 

rovine podnikania. Veríme, že výsledky, ku ktorým sme dospeli, potvrdzujú splnenie tejto 

úlohy. 

Problematika darcovstva a zodpovednosti voči spoločnosti nie je pre podniky nová, 

o čom svedčí takmer 95 percentná miera podnikov, ktoré sa zapojili už do podpory rôznych 

skupín stakeholderov. Množstvo z nich si však ani neuvedomuje, že to, čo vykonávajú, 

patrí do širokého konceptu Spoločenskej zodpovednosti podnikania a jeho skúmaním by 

mohli túto aktivitu vo výraznej miere profesionalizovať. Mnohým malým a stredným 

podnikateľom chýba teda profesionálny marketingový prístup42, čo môžeme usudzovať aj 

z miery uvedomovania si závislosti medzi správaním podniku a dopytom po jeho 

produktoch, ktorá dosiahla iba hodnotu 1,94 absolútneho bodu z maximálnej hodnoty 5, 

pričom až 48,5%, teda 17 z 35 zapojených podnikov uviedlo najnižšiu závislosť, 

zodpovedajúcu hodnote 1. 

  

Takmer z dvoch tretín bola spolupráca medzi podnikom a neziskovou organizáciou 

založená na žiadosti zo strany neziskovej organizácie, čo poukazuje na relatívnu pasivitu 

podnikov, keďže očakávajú, že budú oslovení pre spoluprácu práve takýmito 

organizáciami. Čo sa týka prekážok spolupráce medzi spomínanými sektormi, dominuje 

nedostatok informácií spoločne s byrokratickými prekážkami. 

 

Najväčšej priazni podnikov sa už tradične teší oblasť športu aj v okrese Poprad. 

Nezanedbateľným ukazovateľom je aj podpora miestnych podujatí, čo je úzko späté 

s pôsobnosťou podnikov a orientáciou podnikateľov najmä na miestny a regionálny trh. 

Veľká časť malých podnikov podporuje práve svoje bezprostredné okolie z altruistických 

                                                   
42 Aj keď nemôžeme povedať, že si počínajú z marketingového hľadiska nesprávne, keďže marketingové 
počínanie môže byť výsledkom praktických skúseností nazbieraných dlhodobou činnosťou firmy a nemusí 
mať oporu v odbornom prístupe k marketingu. 



 58

dôvodov, najmä z vlastného presvedčenia bez očakávania priamej protihodnoty (ak opome-

nieme pozitívnu odozvu zo strany verejnosti). Aj keď si to v niektorých prípadoch zrejme 

neuvedomujú, uplatňujú princípy firemnej filantropie a keďže rátajú s podporou verejno-

prospešných aktivít už pri tvorbe plánu podniku je citeľné, že si uvedomujú dôležitosť 

svojho konania. 

 

Za najviac preferovanú formu podpory neziskového alebo verejnoprospešného 

sektora patria stále finančné dary. Avšak 15 z 27 malých firiem uviedlo podporu vo forme 

produktov firmy, čo je pochopiteľné, ak si uvedomíme menšie finančné možnosti malého 

podniku naproti podniku strednému alebo veľkému. 

 

Ak sa pozrieme na pomer medzi sponzoringom a filantropiou – približne 2 : 1, 

môžeme konštatovať, že počet altruistických prípadov je pomerne vysoký, ak berieme do 

úvahy čoraz populárnejšiu formu prezentácie mena spoločnosti, teda sponzoring. Na tomto 

ukazovateli majú výrazný vplyv najmä malé podniky pôsobiace na regionálnej úrovni, 

najmä pre svoju znalosť spoločenských problémov v prostredí, kde pôsobia. 

  

Návrhy, týkajúce sa či podnikov, neziskových organizácií alebo samotného štátu, 

majú len odporúčací charakter, keďže sme pri ich tvorbe vychádzali predovšetkým 

z výsledkov prieskumu, ktorý sám o sebe môže obsahovať určitú mieru odklonu od 

reálneho stavu.  

 

Môžeme teda zhodnotiť, že vnímanie spoločenskej zodpovednosti firiem má 

v našom okrese pozitívny charakter, aj keď absentuje profesionalizácia tejto činnosti. 

Pevne dúfame, že prostredníctvom tejto štúdie sme prispeli k rozšíreniu obzoru čitateľa, 

ktorý, ako veríme, bude mať aj pozitívny dopad na vnímanie tohto špecifického rozmeru 

podnikania, kde nielen zisk a dlhodobá prosperita, ale aj verejné blaho a rozvoj spoločnosti 

patria medzi strategické ciele podniku. 
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Príloha A – Predmet záujmu stakeholderov v rámci interného a externého prostredia 

 

Zainteresované subjekty (interné prostredie) 
vlastníci, akcionári, 

investori zamestnanci dodávatelia, obchodní 
partneri 

Finančné toky medzi 
organizáciou a 
poskytovateľmi 

kapitálu 

Možnosti kariérneho 
postupu a zvyšovania 

kvalifikácie 

Dodržiavanie 
dohodnutých 

podmienok dodania 
produktov a služieb, 

vrátane termínov 
splatnosti 

Dlhodobá stabilita 
firmy 

Primerané mzdy Kvalita a cena 
dodávaných produktov 

ek
on

om
ik

a 

Zosúladenie bisnis 
aktivít s hodnotami a 

očakávaniami 
akcionárov 

Tréningy a vzdelávanie Zneužívanie moci, 
spokojnosť partnerov a 

doba trvania 
partnerstva 

Zvažovanie vplyvu 
investícií na vývoj 
ľudských práv 

Zdravie a bezpečnosť 
zamestnancov 

Úplatkarstvo a 
korupcia 

Prehľadnejšie 
hodnotenie výročných 

správ a obohatenie 
množstva informácií 

Vyváženosť osobného 
a pracovného života 

Rovnosť príležitosti 
pri výbere 

dodávateľov 

sp
ol

oč
no

sť
 

Transparentné 
účtovníctvo 

Ľudské práva a rovnosť 
príležitostí 

Podiel lokálnych 
dodávateľov 

Príprava efektívneho 
systému 

environmentálneho 
manažmentu 

Znižovanie spotreby 
energetických a 

materiálnych zdrojov 

Propagovanie ochrany 
životného prostredia 

Vyhodnocovanie 
environmentálnej 
výkonnosti firmy 

 Podiel dodávateľov 
dodržiavajúcich 
medzinárodne 

uznávané normy 
ochrany ŽP 

ob
la

sť
 S

ZP
 

ži
vo

tn
é 

pr
os

tre
di

e 

Plánovanie rizík  Transport polotovarov, 
produktov a 
pracovníkov 

 

(Zdroj: BUSSARD, A. –  MARČEK, E. – MARKUŠ, M. – BUNČÁK, M.: Spoločensky zodpovedné 

podnikanie, Bratislava: Nadácia Integra, 2005, s. 9) 

 



 

 
  Zainteresované subjekty (externé prostredie) 

  spotrebitelia konkurencia MVO, komunity orgány štátnej 
správy 

Spokojnosť 
zákazníkov, 

znižovanie počtu 
sťažností a 
reklamácií 

Rešpektovanie 
ochrany 

duševného 
vlastníctva 

Firemná 
filantropia, dary 

MVO, 
samospráve a 

ostatným 
organizáciám vo 
fin. i nefin. forme 

Dotácie, granty, 
daňové úľavy a 
ostatné druhy fi-

nančných 
benefitov, ktoré 

firmy získali 

Dostupnosť 
produktov a 

služieb 

Rešpektovanie 
pravidiel férového 

konkurenčného 
boja 

Záväzky 
investovať do 
komunitných 
programov 

 ek
on

om
ik

a 

Férová reklama - 
primerané 
informácie 

Obchodné kartely Sociálny dialóg  

Zdravie a 
bezpečnosť zá-

kazníkov 

Dodržiavanie 
spoločných 

etických kódexov 

Rozvoj ľudského 
kapitálu 

Príspevky 
politickým stranám 

Monitorovanie 
ľudských práv v 

obchodnom 
reťazci, ich 
vnímanie a 

prípadné bojkoty 

 
Rekvalifikácia 
prepustených 
zamestnancov 

Úplatkárstvo a 
korupcia 

sp
ol

oč
no

sť
 

Ochrana osobných 
údajov  

Sťažnosti 
verejnosti na 
porušovanie 

pravidiel 

Podpora a riadenie 
firemnej filantropie 

Znalosti o 
správnom použí-
vaní produktov 

Spoločné riešenie 
problémov 
životného 

prostredia napr. v 
spojitosti s 
odpadovým 

hospodárstvom 

Vplyv na životné 
prostredie 
pôsobiska 

Monitorovanie 
vplyvov na životné 

prostredie 

Regulácia 
požitých pro-

duktov 
 

Využívanie 
lokálnych 

obnoviteľných 
zdrojov 

 

ob
la

sť
 S

ZP
 

ži
vo

tn
é 

pr
os

tre
di

e 

Packaging    
 

(Zdroj: BUSSARD, A. –  MARČEK, E. – MARKUŠ, M. – BUNČÁK, M.: Spoločensky zodpovedné 

podnikanie, Bratislava: Nadácia Integra, 2005, s. 9)



 

 

 

 

Príloha B - Porovnanie vývoja konceptov SZP a Trvalo udžateľného rozvoja 

 

 

 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Spoločenská zodpovednosť 
podnikania 

Manažment problémov 
zodpovedného podnikania 

Teória stakeholders 
 
 
Proces implementácie 

Spoločenská 
výkonnosť 
podnikania 

Diskusia o životnom prostredí 

Stratégia  
udržania 
 sveta 

Brundtland 
Report 

Konferenci
a v Rio de 
Janeiro 
Agenda 21 

Udržateľnosť 
podnikania 

Summit 
Zeme 

- Harmonizácia 
 
- Zjednodušenie spoločenských 

a environmentálnych cieľov 
 
- Manažment problémov za 

spoluúčasti stakeholderov 

Spoločensky zodpovedné podnikanie 

Trvalo udržateľný rozvoj 

 
(Zdroj: BUSSARD, A. –  MARČEK, E. – MARKUŠ, M. – BUNČÁK, M.: Spoločensky zodpovedné podnikanie, 

 Bratislava: Nadácia Integra, 2005, s. 8)



 

Príloha C – Dotazník 

Dotazník 
Vážený pane, Vážená pani, 
 
obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je zistiť úroveň 
aplikácie spoločenskej zodpovednosti firiem v podnikaní ako aj ich filantropického 
správania v okrese Poprad. Údaje budú slúžiť výlučne na štatistické spracovanie, pričom 
vyhodnotenie sa uskutoční anonymnou formou. V záverečnej časti je priestor pre Vaše 
pripomienky resp. doplnenie niektorých Vami zvolených odpovedí. 
 
Názov firmy:                      
 

1. Na akom trhu vaša firma pôsobí? 
 
     Miestny (obec, mesto) 
     Regionálny 
     Národný 
     Európsky 
     Svetový 
 
 

2. Podporili ste už niekedy subjekty z externého prostredia vášho podniku 
(napr. neziskové organizácie, vzdelávacie strediská, podpora miestnych 
podujatí a pod.), či už vo finančnej alebo nefinančnej podobe? 
 

     Áno 
     Nie 
 
 

3. Pokúste sa percentuálne vyjadriť, nakoľko bola podpora iniciovaná z vašej 
strany, a nakoľko zo strany prijímateľa podpory? 
 

            % iniciácie z vašej strany   
            % iniciácie zo strany prijímateľa podpory resp. daru 
 
Nasledujúce tri otázky môžu byť vyplnené aj označením viacerých možností. 

 
4. Akú formu obvykle mala podpora?  
 

     Produkty firmy 
     Finančná podpora 
     Poskytnutie personálu 
     Poskytnutie zariadenia podniku 
     Know-how podniku, skúsenosti 
     Iné (prosím uveďte) 
           



 

5. Do akej oblasti bola táto podpora smerovaná?  
 

     Šport 
     Vzdelávanie 
     Podpora mládeže 
     Zdravotníctvo 
     Miestna podpora (napr. miestne kultúrne akcie a pod.) 
     Ochrana životného prostredia 
     Ľudské a menšinové práva 
     Iné (prosím uveďte) 
              
 
 

6. Aký rozsah pôsobenia mala podpora?  
 
     Miestny 
     Regionálny 
     Národný 
     Medzinárodný 
     Svetový 
 
 

7. V akom % prípadov bola táto podpora spojená s prezentovaním mena vašej 
spoločnosti? 

 
            % 
 
 

8. Čo vás viedlo k tejto podpore (prečo ste sa pre to rozhodli)? 
 

     Vnútorné presvedčenie podieľať sa na rozvoji spoločnosti a dobrý pocit 
     Snaha revanšovať sa spoločnosti za poskytnutú podnikateľskú príležitosť 
     Realizácia moderných manažérskych postupov 
     Potreba prezentácie firmy  
     Iné (prosím uveďte) 
              
 
 

9. Čo očakávate od tejto aktivity?  
 
     Očakávame pozitívnu odozvu verejnosti 
     Zvýšenie lojality zákazníkov 
     Zvýšenie predaja 
     Zvýšenie kreditu značky 
     Legislatívne výhody 
     Neočakávame nič 
     Iné (prosím uveďte) 
              



 

10. V čom vidíte najväčšie prekážky spolupráce s neziskovým sektorom, ak by 
ste sa rozhodli ho podporiť? 

 
     Finančné náklady 
     Nedostatok ľudských zdrojov (pri nefinančnej podpore) 
     Byrokracia 
     Nízka návratnosť vynaložených prostriedkov 
     Nedostatok informácií 
     Iné (prosím uveďte) 
              
 
 

11. Darovali ste už niekedy 2% dane? 
 

     Nie 
     Áno (uveďte prosím o akú organizáciu išlo a čo bolo predmetom jej činnosti) 
              
 
 

12. Myslíte si, že dopyt po vašich produktoch je v určitej miere závislý od 
správania vašej firmy voči okoliu?  
 

1- najnižšia závislosť,  2- nízka závislosť, 3- stredná závislosť, 4- vysoká závislosť,  5- vysoká závislosť 
     1 
     2 
     3 
     4 
     5 
 
 

13. Vyčleňujete každoročne finančné prostriedky, ktoré budú smerované na 
podporu komunity a jej rozvoj (rôzne formy verejnoprospešných projektov)? 
 

     Áno 
     Nie 
 

14. Akú dôležitosť má podľa vás podpora neziskového a verejnoprospešného 
sektora zo strany súkromných podnikov?  

 
1- najnižšia dôležitosť, 2- nízka dôležitosť, 3- stredná dôležitosť, 4- vysoká dôležitosť,  5- vysoká dôležitosť 
     1 
     2 
     3 
     4 
     5 
 



 

15. Akú mieru osobnej a firemnej spokojnosti ste dosiahli poskytnutím pomoci 
spomínaným inštitúciám? 
 

     Vysoká spokojnosť – naša aktivita dosiahla požadované účinky a splnila naše 
očakávania – určite v tom budeme pokračovať 

     Mierna spokojnosť – čiastočne nám naša aktivita priniesla požadované výsledky – 
predpokladáme pokračovanie takejto aktivity 

     Relatívna spokojnosť resp. nespokojnosť – naše očakávania boli splnené len sčasti, 
avšak niektoré ciele boli dosiahnuté – pokračovať v takýchto aktivitách bude možné 
len po zvážení výkonnej zložky podniku 

     Mierna nespokojnosť – očakávané účinky takmer vôbec neboli dosiahnuté a takmer 
všetky ciele sa nenaplnili – pokračovanie v takýchto aktivitách je sprevádzané 
značnými výhradami 

     Vysoká nespokojnosť – naše aktivity ostali bez akéhokoľvek efektu – rozhodne 
v tom nebudeme pokračovať 

 
Pokúste sa uviesť konkrétne príklady, prečo pociťujete danú úroveň spokojnosti 
resp. nespokojnosti 

              
              
              
 
 

Priestor pre Vaše pripomienky 
             
   
 
 
 
 
            
              

 
 
 
Ďakujem Vám za čas strávený vypĺňaním dotazníka a prajem veľa úspechov 
vo Vašom podnikaní. 
 

Peter Madzík 



 

Príloha D – Komplexné výsledky dotazníkového prieskumu 

 

Otázka č. P.č. právna 
forma 

počet 
zam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Pozn. 

1 s.r.o. 25 až 49 C A 50/50 A,B,D D B 80 B B D A 3 N 3 B nie 
2 družstvo 25 až 49 B N - - - - - - - A N 1 N 3 - nie 
3 s.r.o. 20 až 24 B A 20/80 B,C,D A B 90 D C B A 2 N 5 C áno 
4 a.s. 50 až 99 D A 30/70 A,B A,B,C B 80 A A - A 1 A 3 B áno 
5 a.s. 150 až 199 E A - A,B A,B,C,D,E A,B - E G E A 2 A 4 A áno 
6 s.r.o. 25 až 49 D A 20/80 B,D A,D,E A 100 A A A A 1 N 2 B áno 
7 s.r.o. 20 až 24 C A 50/50 B A,C,E,F B 100 A A E A 1 A 4 A áno 
8 a.s. 100 až 149 E A 50/50 A,D B,E,G B,D 50 A,B A,B,D B,D A 2 A 3 B nie 
9 s.r.o. 25 až 49 C A 20/80 A,B C,D,E B 10 A,C,D A,D A A 2 A 2 A áno 

10 družstvo 25 až 49 B A 30/70 A,B A,C,E A 10 A A A N 1 N 3 A nie 
11 s.r.o. 20 až 24 B A 50/50 D E A 75 D B,C C A 3 N 3 D áno 
12 s.r.o. 25 až 49 C A 80/20 A,B,C C,E,H B 70 A,C D E A 4 A 5 A áno 
13 a.s. > 1000 E A 30/70 B A,B,E C 80 C A C A 1 A 2 A nie 
14 s.r.o. 20 až 24 B A 25/75 B,C,D A,E A 90 D,E D E A 4 A 3 C áno 
15 s.r.o. 25 až 49 D A 90/10 A,B A,B,C A,B - A F C,E A 1 A 2 A áno 
16 s.r.o. 20 až 24 D A 70/30 A,B A,G B,D 50 A,C F E A 2 A 3 A nie 
17 s.r.o. 25 až 49 D A 50/50 A,B,C,D A,E A 50 B A C A 4 N 5 B áno 
18 s.r.o. 150 až 199 D A 50/50 A,B A,B,E C 70 A D E A 3 A 3 B nie 
19 s.r.o. 50 až 99 D A 0/100 B H C 90 A G C N 1 N 3 A nie 
20 s.r.o. 20 až 24 A A 50/50 A A,E A 50 B C,G E A 4 A 4 A áno 
21 s.r.o. 25 až 49 B A 0/100 A,D A,C,D,E A,B 10 D A,C D,E A 5 A 4 B nie 
22 s.r.o. 25 až 49 E A 30/70 A,B,E A,B,F B 80 C D C A 1 A 2 A nie 
23 družstvo 25 až 49 D A 0/100 B C,H B 10 E A F A 2 N 2 B nie 
24 družstvo 20 až 24 D A - A A,C,E A,B - A,D F A,C A 2 N 3 C nie 
25 s.r.o. 50 až 99 C A 20/80 B,F A,D,H A 50 B D,G E N 1 N 4 C nie 
26 družstvo 20 až 24 D A 0/100 A,B E A 50 D A A A 1 A 3 C áno 



 

27 a.s. 500 až 999 E A - A,B A,C,E A,C - A F - A 1 A 1 B nie 
28 s.r.o. 100 až 149 B A 45/55 B E B 100 B B D A 1 A 3 A nie 
29 s.r.o. 25 až 49 D N - - - - - - - C - 1 N 1 - nie 
30 s.r.o. 25 až 49 C A 50/50 B A C 50 A B E A 1 N 2 A nie 
31 s.r.o. 100 až 149 B A 20/80 B,C,D A A 100 E A D A 2 N 2 D nie 
32 s.r.o. 25 až 49 C A 50/50 B A,C B 50 A A C - 3 N 5 B nie 
33 s.r.o. 50 až 99 B A 20/80 B A,E B 100 C B C A 1 A 3 A áno 
34 s.r.o. 20 až 24 B A 90/10 A,C E A 50 A D C A 2 N 5 B nie 
35 družstvo 20 až 24 B A - A,B,C,D A,D,E A,C 100 A A E N 1 N 3 A nie 

 

 Legenda: 
Číslo 

otázky Popis 

1 A - miestny, B - regionálny, C - národný, D - európsky, E - svetový 
2 A - áno, N - nie 
3 percento iniciácie zo strany firmy / percento iniciácie zo strany prijímateľa podpory 
4 A - produkty firmy, B - finančná podpora, C - poskytnutie personálu, D - poskytnutie zariadenia podniku, E - know-how podniku, F - iné 
5 A - šport, B - vzdelávanie, C - podpora mládeže, D - zdravotníctvo, E - miestna podpora, F - ochrana ŽP, G - ľudské a menšinové práva, H - iné 
6 A - miestny, B - regionálny, C - národný, D - medzinárodný, E - svetový 
7 percento prípadov podpory spojenej s prezentáciou firmy 

8 A - vnútorné presvedčenie podieľať sa na rozvoji spoločnosti a dobrý pocit, B - snaha revanšovať sa spoločnosti za poskytnutú podnikateľskú príležitosť,  
C - realizácia moderných manažérskych postupov, D - potreba prezentácie firmy, E - iné 

9 
A - pozitívna odozva verejnosti, B - zvýšenie lojality zákazníkov, C - zvýšenie predaja, D - zvýšenie kreditu značky, E - legislatívne výhody, F - nič,  
E - iné 

10 A - finančné náklady, B - nedostatok ľudských zdrojov, C - byrokracia, D - nízka návratnosť vynaložených prostriedkov, E - nedostatok financií, F - iné 
11 A - áno, N - nie 
12 stupeň miery závislosti 
13 A - áno, N - nie 
14 stupeň miery dôležitosti 
15 A - vysoká spokojnosť, B - mierna spokojnosť, C - relatívna spokojnosť, D - mierna nespokojnosť, E - vysoká nespokojnosť 

Poznámka áno – subjekt využil možnosť komentára, nie – subjekt nevyužil možnosť komentára 
 


