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Abstrakt 

 

ČURILLA, Juraj: Manažment v štyroch najväčších neziskových organizáciách v okrese 

Spišská Nová Ves. [Diplomová práca]. / Juraj Čurilla - Katolícka univerzita v Ruţomberku. 

Teologická fakulta; Teologický inštitút v Spišskom Podhradí.- Školiteľ: PhDr. Mária 

Fábianová. – Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister sociálnej práce. Spišské Podhradie : 

TF, 2011. 75 s. 

 

V súčasnosti má manaţment v neziskových organizáciách stále podstatnejší význam. Jeho 

cieľom je napomáhať zlepšeniu poskytovaných sluţieb klientom a tak vytvárať optimálne 

podmienky pre ich ţivot. Diplomová práca predstavuje ucelený pohľad na manaţment v 

neziskových organizáciách. V teoretickej časti prinášame poznatky z oblasti neziskových 

organizácií, predovšetkým z ich histórie, súčasnosti i právnej úpravy v zmysle legislatívy 

Slovenskej republiky. Pozornosť je venovaná pojmu manaţment a strategickému 

plánovaniu. Empirická časť je zameraná na význam a úlohy manaţmentu v štyroch 

neziskových organizáciách v okrese Spišská Nová Ves, ktorých hlavnou činnosťou je 

poskytovanie sociálnych sluţieb. Priamy kontakt, formou rozhovoru, s riadiacimi 

pracovníkmi nám umoţnil zoznámiť sa s ich vnímaním existencie, rozsahu a úrovne 

manaţmentu. Na základe komparatívnej metódy sme hľadali špecifiká manaţérskeho 

myslenia v neziskových organizáciách.  

 

Kľúčové slová: klient, manaţér, manaţment, manaţérske myslenie, mimovládne 

organizácie, neziskové organizácie, nástroje manaţmentu, riadenie,  riadiaci pracovník, 

strategické plánovanie, sociálna sluţba. 
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Abstract 

 

ČURILLA, Juraj: Managing in the four largest  non-profit organizations in  the district 

Spišská Nová Ves [Diploma work]. / Juraj Čurilla - Catholic University in Ruţomberok. 

Faculty of Theology, Theological Institute in Spišské Podhradie. - Supervisor: PhDr. Mária 

Fabiánová - Qualification level: Master. Spišské Podhradie: TF, the 2011th 75 p. 

 

Nowadays, the management in nonprofit organizations have more  substantial meaning. Its 

aim is to help improve services provided to clients and create optimal conditions  for their 

life. The thesis wants to say about comprehensive view of management in  nonprofit 

organizations.In the theoretical part we bring knowledge of nonprofit organizations, firstly  

their  history, present, and the regulation under the legislation of the Slovak  Republic. 

Attention is devoted to the concept of management and strategic planning. The empirical 

part is focuses on the  importance and role of management in terms of four nonprofit 

organizations in the district  Spišská Nová Ves, whose main activity is the provision of 

social services. Direct contact through interviews with  managers allowed us to look at 

their perception of the existence, range and level of management. Based on the 

comperative method then we were looking for specific managerial thinking in  nonprofit 

organizations. 

 

 

Key words: client, manager, management, managerial thinking, non-governmental 

organizations, NGOs, management tools, management, manager, strategic planning, social 

service. 
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Slovník termín 

 

Donor - osoba alebo organizácia, ktorá nezištne poskytne peniaze alebo vecný dar. 

 

Fundraising - systematická činnosť, výsledkom je získane finančných či iných  

prostredkov na všeobecne -  prospešnú činnosť organizácií alebo jednotlivcov. 

 

Mailing - informačné letáky. 

 

Networking - budovanie siete. 

 

SWOT analýza -metóda na identifikovanie silných, slabých stránok organizácie, 

príleţitostí a hrozieb. 
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ÚVOD 

Vývoj tretieho sektora na Slovensku a nárast počtu mimovládnych organizácií  nám 

ponúka priestor venovať sa  zloţitosti a významu riadenia organizácií. Manaţment, ktorý 

spájame predovšetkým s podnikateľským sektorom sa v súčasnosti stáva neodmysliteľnou 

súčasťou i neziskového sektora. Preto i ústrednou témou práce je manaţment 

v neziskových organizáciách. Práve ony  v dobe, keď pod vplyvom kríz, sociálnych 

a technologických zmien, ktoré spochybňujú rolu štátu,  dokáţu pruţnejšie, adresnejšie 

a efektívnejšie reagovať na potreby členov spoločnosti. Zmena v ţivote ľudí, ktorú 

prinášajú neziskové organizácie kladie vysoké nároky na manaţment. 

Aktuálnosť témy stojí v opozícii s nedostatkom odbornej literatúry venovanej 

manaţmentu  pre mimovládne organizácie. 

Cieľom práce je zistiť  prítomnosť manaţmentu, jeho  úroveň a rozsah  aplikácie i 

dôleţitosť a úlohu, ktorú zohráva manaţment vo vybraných neziskových organizáciách. 

Taktieţ sa pokúsime zodpovedať na otázky, či samotné inštitúcie je moţné viesť bez 

manaţérskeho myslenia. Pokúsime sa definovať rozsah aplikovateľnosti manaţérskych 

nástrojov, vzdelanostnú úroveň pracovníkov i chápanie strategického plánovania. 

Odpoveď na danú problematiku môţeme získať explicitne len v prostredí neziskových 

organizácií. Preto ako vhodnou alternatívou na získanie potrebných informácií 

uprednostníme kvalitatívny výskum s procedúrou konštantnej komparácie. Adekvátne 

vyuţijeme riadený rozhovor a pozorovanie ako hlavné metódy výskumu.  

Celá práca sa člení na tri kapitoly tak, aby jednotlivé korešpondovali s cieľom 

práce. 

 V prvej kapitole sa zaoberáme pojmom nezisková organizácia, so zameraním na 

históriu a  súčasný stav. Popisujeme formy neziskových organizácií, ich právnu úpravu, 

princípy, na ktorých sú zaloţené. Samotný okruh dopĺňajú i problémy dotýkajúce sa 

mimovládneho sektora. 

Manaţmentu je venovaná v poradí druhá kapitola. Zámerom je charakterizovať 

tento pojem všeobecne ale i z pohľadu neziskových organizácií. Predstavuje tieţ 

problematiku financovania neziskových organizácií a strategického manaţmentu. 

Tretia kapitola je venovaná empirickému výskumu. Základnú tému predstavuje 

oblasť manaţmentu a manaţérskeho myslenia v neziskových organizáciách.  V rámci 
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kvalitatívneho výskumu sa pokúsime formou riadeného rozhovoru a pozorovania získať 

údaje od účastníkov o danej problematike. Komparačnou metódou zase potvrdiť, vyvrátiť 

prípadne modifikovať existujúcu teóriu,  podľa ktorej neziskové organizácie ako sociálno-

technický systém nemôţu existovať bez manaţmentu. Taktieţ potvrdzujeme, ţe 

manaţérske myslenie a konanie v NZO je potrebné a účelné. Riadenie samotných 

neziskových organizácií bez podpory manaţmentu nemôţe byť dostatočne uspokojivé. 

Vzhľadom na manaţment, ktorý bol v podstate vyvinutý  zo skúsenosti a potreby veľkých  

komerčných firiem, nie jednoduché ho aplikovať na neziskové organizácie. 

K základným materiálom pouţitým v diplomovej práci patrí odborná literatúra 

z oblasti mimovládnych organizácií a oblasti manaţmentu, predovšetkým od slovenských 

autorov, ktorí patria medzi uznávaných odborníkov v problematike. 

Pre danú tému sme sa rozhodli z dôvodu neustáleho nárastu MVO, rozvoja tretieho 

sektora, nepochybne i istej atraktívnosti tejto témy v súčasnosti a osobného záujmu k danej 

problematiky. 
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1 NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE 

Neziskový sektor je dlhodobo predovšetkým v USA, v západnej Európe 

a v posledných desaťročiach aj v postkomunistických krajinách strednej a východnej  

Európy oblasťou, v ktorej neziskové organizácie častokrát plnia úlohy štátu,  na ktoré 

neostávajú finančné či personálne zdroje, alebo vykonávajú činnosti zamerané na 

uspokojovanie svojich záujmov, na rozvoj občianskej spoločnosti alebo na charitatívne 

ciele.
1
 

Dvadsiate storočie prinieslo neoceniteľnú lekciu o vzájomnom vzťahu politiky 

a nezávislých neziskových organizácií. Ukázalo sa, ţe obdobia slobody a demokratického 

smerovania vţdy viedli k rozmachu nezávislého tretieho sektora, autoritárske tendencie ho 

zase potláčali.  

Znovu oţivený tretí sektor na Slovensku dnes čiastočne nadväzuje na predvojnové 

tradície, ale zároveň zisťujeme, ţe to nestačí. Kým u nás prebiehalo “národnofrontové“ 

zmrazenie, tretí sektor sa vo svete rozvíjal a menil. Dnes je výraznou duchovnou, 

politickou a aj ekonomickou silou. Neziskové organizácie majú pestrú a rôznorodú tvár, 

mávajú podobu nadšených skupín ľudí, ktorí dobrovoľne slúţia tým, čo to najviac 

potrebujú, ale aj podobu zohratých profesionálnych tímov expertov, ktoré vytvárajú 

alternatívne koncepcie verejnej politiky a zaoberajú sa lobovaním, či advokáciou. MVO 

odhaľujú diery v sieti sociálnej pomoci, okamţite reagujú na spoločenskú potrebu.
2
 

Pristavme sa  pri terminológii, ktorá v tejto oblasti doposiaľ nie je zjednotená 

a odráţa mnohovrstvovosť a pestrosť príslušných aktivít. Pouţívané označenia zdôrazňujú 

niektorú stránku a pripomína inú. 

Tretí sektor - tento výraz  poukazuje na to, ţe ide o sektor pôsobiaci v priestore medzi 

štátom a trhom. Neziskový sektor - v tomto prípade na rozdiel od komerčných a ziskových 

organizácií cieľom nie je vytvárať zisk a rozdeľovať ho medzi vlastníkov. Dobrovoľnícky 

sektor - týmto termínom  sa vyzdvihuje podiel dobrovoľníkov. Výraz nezávislý sektor 

naznačuje nezávislosť sektora od štátu a trhu (hoci ide o nezávislosť relatívnu, pretoţe 

organizácie tretieho sektora sú dotované štátom i súkromným sektorom). Mimovládne 

organizácie (MVO, v medzinárodnej komunikácii zauţívané pod skratkou MGOs „non- 

                                                           

1 Porov. HUMENÍK, I. et al. Manuál pre neziskové organizácie pracujúce s rómskymi komunitami. Košice : ETC 

GRAFO, 2004 s. 11. 
2 Porov. ONDRUŠEK, D. Čo sú to neziskové organizácie. In PAULINIOVÁ, Z. (edit.) Čítanka pre neziskové. Bratislava 

: Print Production, 1998, s. 11. 
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governmental organizations“) - ich zaloţenie a činnosť nie sú viazané na rozhodnutie 

štátneho orgánu a nie sú mu bezprostredne podriadené. Výraz charitatívne (humanitárne, 

filantropické, dobročinné) organizácie upozorňuje na verejnoprospešný charakter takýchto 

organizácií a zahŕňa tieţ dávne tradície dobročinnosti, milosrdenstva, kresťanskej lásky 

k blíţnemu. Prívlastkom svojpomocné (skupiny, kluby, organizácie) sa označuje dôraz na 

vlastné sily, schopnosti a skúseností, na vzájomnú pomoc poskytovanú často mimo rámca 

oficiálnych, profesionálnych sluţieb. Sektor oslobodený od daní („tax-exempt sector“) - 

termín pouţívaný v zahraničí, ktorým sa zdôrazňuje okolnosť, ţe v USA a v krajinách 

západnej Európy sú organizácie pôsobiace v tomto sektore v rôznej miere oslobodené od 

niektorých daní resp. majú iné finančné úľavy. Súkromný neziskový sektor predstavuje 

organizácie, ktoré síce vznikli ako súkromné, ale slúţia verejným cieľom.
3
 

Nezisková organizácia je pojem, na ktorý v súčasnosti  v SR nenájdeme  ţiadny 

platný právny predpis. Je to termín, ktorý sa vţil skôr vo všeobecnom ponímaní, pretoţe 

zahrňuje mnoho organizácií z rôznych oblastí. Dlho sa uvaţovalo o osobitnom zákone, 

ktorý by vymedzil NO, najmä predmet jej činnosti, spôsob vzniku, hospodárenie, príp. 

spôsob jej zdaňovania. V súčasnosti sa uţ upustilo od myšlienky riešiť túto oblasť 

komplexne osobitným zákonom. Kaţdý typ organizácie je zriadený osobitným predpisom, 

ktorý upravuje najmä účel zriadenia, vznik, zrušenie, zánik, hospodárenie a kontrolu.
4
 

Z medzinárodného hľadiska sa najčastejšie presadzuje označenie „nevládne 

neziskové organizácie“ alebo „mimovládne neziskové organizácie“. Takýto pohľad 

zodpovedá predovšetkým americkému poňatiu  spoločnosti a vlády (government). 

Prenosom do európskeho prostredia dochádza k posunu – vláda sa tu chápe ako štátna moc 

(výkonná moc oddelená od zákonodarnej a súdnej moci). Preto sa pouţíva pojem „neštátne 

neziskové organizácie“. Pôvodné americké hľadisko, ktoré vychádza z dynamického 

chápania (ide o organizácie, ktorých činnosť priamo nesúvisí s tým, čo prináleţí vláde) – 

sa v Európe mení na statické poňatie (nie sú zaloţené štátom). To ale spôsobuje nejasnú 

pozíciu organizácií, zaloţených či zriadených obcami podľa pravidiel, ktoré určuje štát. 

Obce sú neštátne subjekty a organizácie, ktoré zriaďujú vo svojej pôsobnosti, sú tieţ 

neštátne a neziskové, ale od štátnych a rozpočtových príspevkových organizácií sa výrazne 

nelíšia.
5
 

                                                           

3 Porov. BÚTORA, M., FIALOVÁ, Z. Neziskový sektor a dobrovoľníctvo na Slovensku.  Bratislava : SAIA – SCTS, 

1995, s. 13. 
4 Porov. KUVÍKOVÁ, H. Neziskové organizácie v Európskej únii. Banská Bystrica : OZ Ekonómia, 2006, s. 6. 
5 Porov. KUVÍKOVÁ, H. Neziskové organizácie v Európskej únii, s. 6 - 7. 
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1.1 História neziskových organizácií na Slovensku  

Neziskové organizácie nie sú na Slovensku novým úkazom. Zjednodušene sa dá 

povedať, ţe ich tradícia siaha aţ kamsi do stredoveku. 19. storočie  a prvá polovica  

minulého storočia znamenali rozmach spolkovej činnosti a dobrovoľníctva, potom však 

prišli dve autoritárske vlny fašistickej a komunistickej ideológie, ktoré tretí sektor takmer 

zničili. Po zmenách roku 1989 sme zaznamenali jeho znovu oţivenie. Neziskový  sektor 

u nás  nie je porevolučným objavom a nie je to ani fenomén importovaný zo západných 

demokracií. To, čomu dnes hovoríme tretí sektor – charita, filantropia, spolková činnosť, 

dobrovoľníctvo,  bolo oddávna súčasťou našej histórie, súčasťou ktorá sa dnes oţivuje.
6
 

Tisíc rokov aţ do konca 1. svetovej vojny bolo Slovensko súčasťou uhorského 

kráľovstva. Uţ v tomto období zaznamenávame prvú spolkovú činnosť. Prvými iniciátormi 

vzniku spolkov, bratstiev, vedeckých spoločností boli ľudia pôsobiaci v cirkvi, misijných 

mníšskych rádoch, panovníci, knieţatá a neskôr mešťania a remeselníci. Väčšina  týchto 

subjektov fungovala na stavovskom princípe  a pre ostatných boli neprístupné, uzavreté. 

Zmena nastala aţ v 19. storočí, keď všetci občania mali moţnosť uplatniť sa 

v spoločenskom, ekonomickom a politickom ţivote, v roku 1895 to deklarovala aj uhorská 

vláda, ktorá označila spolkové právo za jedno z „najdrahocennejších“ práv občanov. 

Postupne vznikali podmienky na to, aby spolky mohli zakladať aj ľudia z menej majetných 

vrstiev, učitelia, ţeny, robotníci a iní. Do tohto obdobia datujeme aj vznik prvých nadácií, 

hoci prvé nadácie vznikali na našom území uţ v stredoveku pôsobením katolíckej cirkvi. 

Ich rozmach nastal aţ počas 18. a 19. storočia.  

Po rozpade Rakúska – Uhorska v r. 1918 na Slovensku prepukla spolková horúčka, 

ktorá zachvátila všetky spoločenské vrstvy obyvateľstva. Tento priaznivý vývoj bol 

narušený 2. svetovou vojnou a nástupom fašistického reţimu. Nastúpil policajný dozor 

vedený autoritárskou ideológiou a nacionalizmom. Mnohé spolky boli na základe vládneho 

nariadenia č. 140 z 21. júna 1939 okamţite alebo postupne zrušené. 
7
  

Medzi oboma vojnami vo vtedajšej ČSR pôsobilo na Slovensku viac ako 16 000 

osvetových, vzdelávacích, spoločenských, telovýchovných, náboţenských, obchodných, 

divadelných spolkov a zdruţení, miestnych i celoslovenských. Podľa historika Ľ. Liptáka 

                                                           

6 Porov. ONDRUŠEK, D. Čo sú to neziskové organizácie. In: PAULINIOVÁ, Z. (edit.). Čítanka pre neziskové, s. 11. 
7 Porov. MAJDUCHOVÁ, H., DLUHÁ, M., MARČEK, E. Neziskové organizácie. Bratislava : SPRINT vfra, 2004, s. 15-

17. 
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sa nestarali len o zábavu a poučenie, ale tieţ „priťahovali ľudí k verejnej činnosti, učili 

krôčik po krôčiku demokracii.“ Začala sa formovať slovenská stredná vrstva, 

„z obyvateľov Slovenska sa stávali, čoraz zreteľnejší občania“.
8
 

Po druhej svetovej vojne sa obnovilo Československo, nakrátko sa obnovili 

demokratické pomery, ktoré však po uchopení komunistickou stranou boli znovu zvrátené. 

V dôsledku vnútropolitického vývoja, povojnového rozdelenia sveta a silného vplyvu 

Sovietskeho zväzu sa ocitla Československá republika na ceste socialistického vývoja. 

Paralyzovali sa demokratické prejavy, nastolil sa monopol komunistickej strany, prerušila 

sa kontinuita tisícročnej kresťanskej a západnej vývojovej línie. Udiali sa hlboké zásahy do 

spoločenskej štruktúry, bolo zaloţených niekoľko organizácií Národného frontu, ktoré 

pohltili existujúce spolky a zdruţenia. Iné sa podriadili prísnej štátnej kontrole. Činnosť 

spolkov uţ nebola nezávislá, nové organizácie boli úplne podriadené štátu, ktorý ich 

reguloval podľa počtu ich členov a politických kritérií. Zákonom č. 68/1951 Zb. boli 

všetky dobrovoľnícke zdruţenia rozpustené. 

Šesťdesiate roky priniesli nádej na zmenu. Pokus o vybudovanie „komunizmu 

s ľudskou tvárou“ však zmietla takmer dvadsaťročná okupácia Sovietskou armádou. 

Sedemdesiate roky sa niesli v znamení politického teroru. Štát vyţadoval od 

občanov politickú poslušnosť a angaţovanosť  v duchu komunistických ideí. 

Aţ 80. roky priniesli zmenu, ekonomický a politický vplyv sovietskeho zväzu sa 

zmenšoval. Rozšírilo sa spektrum disidentských., polooficiálnych a oficiálnych iniciatív. 

Tieto vyvrcholili v roku 1989 tzv. zamatovou revolúciou, ktorá znamenala zmenu 

spoločenského systému a návrat k demokratickým hodnotám na Slovensku.
9
 

 Slovenské neziskové organizácie sa vyvinuli vo flexibilný, jednotný, dôveryhodný 

a vysoko efektívny mechanizmus občianskeho vzdelávania a občianskej participácie, ktorý 

zásadne prispel k demokratickému vývoju v tejto krajine.
10

 

1.2 Štruktúra NO 

Mnoţstvo mimovládnych neziskových organizácií neustále narastá. Môţeme ich 

rozdeliť z hľadiská niekoľkých kritérií. Z právneho hľadiska mimovládne organizácie  

                                                           

8 BÚTOROVÁ, Z., BÚTORA, M. Mimovládne organizácie a dobrovoľníctvo na Slovensku očami verejnej mienky I. 

Bratislava : SPACE, 1996, s. 10. 
9 Porov.: MAJDUCHOVÁ, H., DLUHÁ, M., MARČEK, E. Neziskové organizácie, s. 17-18. 
10 WOLKEROVÁ, H. et. al. Neziskový sektor na Slovensku – ekonomická analýza. Bratislava : SPACE, 2000, s. 12. 
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rozdelíme  v nasledujúcej  podkapitole. V  delení môţeme uplatniť hľadisko oblasti 

pôsobenia, obsahu a zamerania činnosti. Medzinárodná klasifikácia neziskových 

organizácií (ICNPO) pozná nasledujúce delenie aktivít neziskového sektora: 

Kultúra a rekreácia - obsahuje podskupiny ako napríklad kultúra, šport, sociálne kluby. 

Patria sem i Matica slovenská, Spolok Sv. Vojtecha, filmové kluby a zväzy, folklórne 

skupiny a súbory, Slovenská hudobná únia, zväz filatelistov a rôzne športové kluby. 

Vzdelávanie a výskum – sem patria vzdelávacie spolky, kluby techniky, alternatívne 

vzdelávanie, vedecko-technické spoločnosti, Slovenská akademická informačná agentúra. 

Zdravotná starostlivosť – Slovenský Červený kríţ, ligy proti rôznym chorobám 

i svojpomocné zdravotné skupiny 

Sociálne služby – charitatívne dom, zdruţenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, 

Slovenská humanitná rada, dobrovoľné poţiarne zbory, horské sluţby, Slovenská katolícka 

charita, evanjelická Diakonia, pravoslávna Filantropia a pod. 

Ţivotné prostredia, ochrana zvierat – Greenpeace, Za matku Zem, Slovenský zväz 

ochrancov prírody a krajiny. 

Rozvoj a bývanie – regionálne zdruţenia miest a obcí, zdruţenia vlastníkov bytov, agentúry 

pre rozvoj, informačné centrá mladých atď. 

Ochrana práv skupín a jednotlivcov – napríklad zdruţenia etnických, ideových, politických 

skupín, ţien, mládeţe, protikomunistické organizácie, Zväz protifašistických bojovníkov, 

kluby na ochranu spotrebiteľov.   

Dobročinnosť -  nadácie. 

Medzinárodné  organizácie – zdruţenia s cieľom spolupráce a priateľstvá s inými národmi, 

výbory a zastúpenia medzinárodných organizácií a podobne. 

Cirkvi  a náboženské spoločnosti  – v iných krajinách. 

Podnikateľské a profesionálne združenia, odborové zväzy. 

Ostatné, nezaradené.
11

  

1.2.1  Kritéria pre klasifikáciu neziskových organizácií 

Pre   bliţšiu   klasifikáciu   neziskových  organizácií  je  nutné  vybrať  vhodné 

kritérium pre ich členenie. Uvedomujeme si, ţe voľba kritéria je vţdy účelová, na druhej 

strane nám vhodne zvolené kritérium pomôţe poznať štruktúru prvkov a väzieb v danej 

problematike.  

                                                           

11 Porov.: JANTO, J. Mimovládne neziskové organizácie. In:  ROLKOVÁ, N. (edit.). Desaťročie Slovenskej republiky. 

Ţilina : Matica slovenská, 2004, s. 340 - 341. 
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Podľa kritérií zakladateľa  sa neziskové organizácie delia na zaloţené štátnou správou 

alebo samosprávou, na organizácie zaloţené súkromnou právnickou alebo fyzickou 

osobou, či organizácie, ktoré vznikli ako verejnoprávne zo zákona. 

Podľa globálneho charakteru poslania sa neziskové organizácie členia na verejne 

prospešné, ktoré uspokojujú potreby verejnosti a vzájomne prospešné, ktoré sú zriaďované 

na vzájomnú pomoc občanov. 

Podľa kritéria právnej organizačnej formy sa neziskové organizácie členia na 

organizácie zaloţené podľa zákona o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami zo 

štátneho rozpočtu a o finančnom hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií, 

na organizácie zaloţené podľa ostatných zákonov platných pre neziskové organizácie a 

organizácie zaloţené podľa Obchodného zákonníka. 

Podľa kritéria financovania sa neziskové organizácie členia na organizácie financované 

úplne z verejných rozpočtov, čiastočne z verejných rozpočtov, z vlastných príjmov 

predajom produkovaných statkov a organizácie  financované z iných zdrojov (dary, 

zbierky, sponzoring, granty).
12

 

Z hľadiská  substrátu zdruţeného v právnickej osobe rozoznávame spoločnosti 

a nadácie. V spoločnostiach ide o personálny substrát, pretoţe sú v nich zdruţené osoby 

(universitas personarum), ide teda o občianske zdruţenia, neziskové organizácie 

poskytujúce verejnoprospešné sluţby, záujmové zdruţenia právnických osôb. Nadácie ako 

účelové zdruţenia majetku charakterizuje majetkový substrát – nadácie, neinvestičné 

fondy.
13

 

Neformálne delenia neziskových organizácií 

Z hľadiska verejnoprospešnosti rozoznávame organizácie: všeobecne prospešné 

(slúţiace najmä pre dobro verejnosti) a vzájomne prospešné – zamerané hlavne na pomoc 

vlastným členom. Z pohľadu realizácie aktivít sú to grantové organizácie (poskytujú 

materiálnu pomoc pre rôzne programy) a organizácie, ktoré priamo realizujú projekty. Iné, 

neformálnejšie delenia vychádzajúce predovšetkým z motívov a cieľov zaloţenia, zo 

závislosti od iných subjektov či miery a dĺţky aktivity zdruţenia: 

Školské  organizácie – základné pri základných školách a stredných školách vychádzajúce 

z iniciatívy vedenia školy alebo rodičov. Vyberajú príspevky na doplnenie školského 

rozpočtu a spravidla stoja na aktivite niekoľkých dobrovoľníkov.  

                                                           

12 Porov. MAJDUCHOVÁ, H., DLUHÁ, M., MARČEK, E. Neziskové organizácie, s. 25. 
13 Porov. HUMENÍK, I. et al. Manuál pre neziskové organizácie pracujúce s rómskymi komunitami, s.12. 
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„Jednorazové“ organizácie – zaloţené pre nejakú konkrétnu akciu či príleţitosť, závisia 

od trvania zápalu dobrovoľníkov. Mnohé sú pasívne, nevyvíjajú ţiadnu činnosť, hoci 

formálne ich registrácia trvá. 

„Pobočky“- organizácie prepojené na iné, väčšie subjekty, ako sú politické strany, cirkvi. 

Vznikli na realizáciu konkrétnych zámerov menovaných subjektov, od ktorých sú väčšinou 

závislé ideovo, materiálne a personálne. 

Pološtátne združenia – výrazne prepojené na štátne štruktúry, často plnia respektíve 

dopĺňajú úlohu štátu. Sú odkázané na financie zo štátneho rozpočtu, čo zniţuje ich 

samostatnosť a nezávislosť. 

Samostatne vyprofilované organizácie – majú niekoľko výkonných zamestnancov 

s hierarchickým členením a viacerých dobrovoľníkov. Ich misia je jasne definovaná 

a zväčša sú závislé od grantov, prevaţne zahraničných nadácií.
14

 

1.3 Formy NO a ich právna úprava 

V tejto  podkapitole sa zaoberáme organizáciami, ktoré spĺňajú znaky neziskovej 

organizácie buď vţdy alebo za istých okolností. 

 Nadácie zriadené zákonom č. 34/2002 Z.z., ktoré plnia verejnoprospešné funkcie 

humanitárneho charakteru, na ochranu ţivotného prostredia, kultúrnych a prírodných 

hodnôt, zdravia a vzdelanosti, a podobne.  

 Neziskové organizácie zriadené zákonom č. 35/2002 Z.z., ktoré plnia verejnoprospešné 

sluţby.  

 Neinvestičné fondy zriadené zákonom č. 147/1997 Z.z., ktoré sa zriaďujú na plnenie 

všeobecne prospešného účelu, prípadne na individuálne určenú humanitárnu pomoc, 

jednotlivcovi, alebo skupine osôb.  

 Občianske združenia, spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a odborové organizácie, 

ktoré vznikajú na základe zákona č. 147/1997 Z.z. o zdruţovaní občanov. Zdruţenia sú 

zaloţené na členskej základni a zameriavajú sa na dosahovanie cieľov stanovených 

členmi.  

 Záujmové združenia právnických osôb upravené zákonom č.40/1964 Zb. a Občianskym 

zákonníkom § 20f aţ 20j. 

 Náboženské spoločnosti, ktoré sú upravené zákonom č. 308/1991 Zb. o slobode 

náboţenskej viery a postavení cirkvi a náboţenských spoločností.
 15

 

                                                           

14 Porov. JANTO, J. Mimovládne neziskové organizácie. In:  ROLKOVÁ, N. (edit.). Desaťročie Slovenskej republiky, s. 

341 - 342. 
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 Politické strany a hnutia upravené zákonom č.424/1991 Zb. o zdruţovaní v politických 

stranách a politických hnutiach. 

 Organizácie s medzinárodným prvkom – zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti 

organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike 

v platnom znení.
16

 

V nasledujúcom texte uvádzame stručnú charakteristiku vybraných právnych 

foriem neziskových organizácií.  

1.3.1  Nadácie  

Nadácia je účelové zdruţenie majetku, ktorý slúţi na podporu verejnoprospešného 

účelu. Je to právnická osoba, zapisuje sa do registra nadácií, ktoré vedie MV SR. 

Verejnoprospešným účelom sa rozumie rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, 

realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných hodnôt, ochrana zdravia, 

ochrana práv a detí a mládeţe, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne 

určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození 

ţivota alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí ţivelnou pohromou. Zákon definuje, 

čo sa rozumie pod nadačnou činnosťou poskytovanie peňaţných a nepeňaţných 

prostriedkov z majetku nadácie tretím osobám, správu majetku nadácie  vrátane nadačných 

fondov a iná činnosť v súlade s verejnoprospešným účelom. 

1.3.2  Neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné sluţby  

Zákon definuje neziskové organizácie ako právnickú osobu, ktorá poskytuje 

všeobecne prospešné sluţby za vopred určených a pre všetkých pouţívateľov rovnakých 

podmienok a ktorej zisk sa nesmie pouţiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej 

zamestnancov, ale musí sa pouţiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne 

prospešných sluţieb. 

Všeobecne prospešné služby sú najmä: poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, 

poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, tvorba, rozvoj, ochrana, 

obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv 

a základných hodnôt, vzdelanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, 

vedecko-technické sluţby a informačné sluţby, tvorba a ochrana ţivotného prostredia 

                                                                                                                                                                                

15 Porov. MAJDUCHOVÁ, H., DLUHÁ, M., MARČEK, E. Neziskové organizácie, s. 32. 
16 Porov.: HUMENÍK, I. et al.: Manuál pre neziskové organizácie pracujúce s rómskymi komunitami, s.11. 
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a ochrana zdravia obyvateľstva, sluţby na podporu regionálneho rozvoja zamestnanosti, 

zabezpečovanie bývania, správy, údrţby a obnovy bytového fondu. 

1.3.3  Neinvestičné fondy 

Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá zdruţuje peňaţné prostriedky určené 

na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej  humanitárnej pomoci 

pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození ţivota alebo potrebujú 

naliehavú pomoc pri postihnutí ţivelnou pohromou. Fond môţe vlastniť aj veci  

nevyhnutne potrebné na jeho správu v rozsahu, ktorý je určený v štatúte. 

Za   všeobecne  prospešný  účel  sa  považuje najmä: rozvoj a ochrana duchovných 

hodnôt, ochrana ľudských práv, zachovanie prírodných a kultúrnych  

hodnôt, ochrana a podpora vzdelávania, rozvoj sociálnych sluţieb. 

1.3.4  Občianske zdruţenie 

 Občianske zdruţenie je právnickou osobou a slúţi na uspokojovanie vlastných 

záujmov občanov. Občania sa majú právo zdruţovať. Na výkon tohto práva nie je potrebné 

ţiadne povolenie štátneho orgánu. 

 Zákon o združovaní občanov rozlišuje tieto právnické osoby: spolky, spoločnosti, 

napr. vedecká spoločnosť; zväzy – nie je právne významný rozdiel medzi spolkom, 

zväzom a spoločnosťou; hnutia – nie politické hnutia; kluby – napr. na trávenie voľného 

času; odborové organizácie; organizácie zamestnávateľov. Tento zákon sa však nevzťahuje  

na zdruţovanie občanov v politických stranách a hnutiach, v cirkvách a náboţenských 

obciach, ani zárobkovú činnosť alebo na zabezpečenie riadneho výkonu niektorých 

povolaní.
17

 

1.3.5   Ostatné organizácie spĺňajúce kritéria MNO 

Organizácie s medzinárodným prvkom - v súčasnej politickej situácii 

a vzhľadom na začlenenie Slovenskej republiky do EÚ ide o typ organizácie, ktorý je 

dobou prekonaný. Vzhľadom na platnosť zákona 116/1985 Zb. je vhodné spomenúť aj 

tento typ organizácie fungujúcej v treťom sektore.  

                                                           

17 Porov. MAJDUCHOVÁ, H., DLUHÁ, M., MARČEK, E. Neziskové organizácie, s. 33 - 47. 
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 Záujmové zdruţenia právnických osôb -  účelom vzniku takéhoto zdruţenia je 

ochrana záujmov právnických osôb, ktoré sú členmi zdruţenia alebo dosiahnutie iného 

cieľa. Zakladateľmi a členmi sú len právnické osoby. 
18

 

Zákony o zdruţovaní v cirkvách a náboţenských spoločnostiach, v politických 

stranách a hnutiach  na Slovensku spravidla nepovaţujeme za súčasť tretieho sektora, hoci 

môţu napĺňať niektoré, či dokonca všetky kritéria mimovládnych organizácií. Svoju 

činnosť vyvíjajú na základe iných zákonov  a od neziskového sektora boli vţdy vecne 

a organizačne oddelené. 
19

 

Cirkev a náboţenské spoločnosti - v právnej úprave neziskových organizácií 

autorka uvádza: „Cirkev alebo náboţenská spoločnosť je dobrovoľné zdruţenie osôb 

rovnakej náboţenskej viery štruktúrou v organizáciách s vlastnou, orgánmi, vnútornými 

predpismi a obradmi. Môţu zakladať komunity, rády, spoločnosti a podobné spoločenstvá. 

Je to právnická osoba.“
20

 

 Politické strany a hnutia - politická strana a hnutie je právnická osoba, v ktorej 

občania prejavujú svoju vôľu zúčastňovať sa na politickom ţivote spoločnosti, najmä na 

vytváraní zákonodarných zborov a orgánov samosprávy. Zakazujú sa strany  a hnutia, 

ktoré porušujú zákony a ústavu, nemajú demokratické stanovy, smerujú k uchopeniu moci 

zamedzujúci iným stranám a hnutiam uchádzať sa ústavnými prostriedkami o moc, ktoré 

smerujú k potláčaniu rovnoprávnosti občanov, ohrozujú mravnosť, poriadok, práva 

a slobodu občanov, alebo ich program je namierený proti územnej celistvosti a suverenite 

Slovenskej republiky. 

Keďţe strany a hnutia sú oddelené od štátu, nesmú vykonávať ţiadne funkcie 

štátnych orgánov ani tie orgány nahrádzať, nesmú riadiť štátne orgány a ani ukladať 

povinnosti osobám, ktoré nie sú ich členmi. Strany a hnutia nesmú byť ozbrojené a nemôţu 

zriaďovať ozbrojené zloţky.
21

 

1.4 Súčasný stav a fungovanie neziskových organizácii 

V demokratických krajinách je schopnosť zdruţovať sa základnou schopnosťou. 

V súčasnosti sa spolčovacie právo stalo nevyhnutnou zárukou boja proti tyranii. 

                                                           

18 Porov. HUMENÍK, I. et al.: Manuál pre neziskové organizácie pracujúce s rómskymi komunitami, s. 24. 
19 Porov. JANTO, J. Mimovládne neziskové organizácie. In:  ROLKOVÁ, N. (edit.). Desaťročie Slovenskej republiky, s. 

340. 
20 MAJDUCHOVÁ, H., DLUHÁ, M., MARČEK, E. Neziskové organizácie, s. 53. 
21 Porov. MAJDUCHOVÁ, H., DLUHÁ, M., MARČEK, E. Neziskové organizácie, s. 54. 



24 

 

Američania bez rozdielu veku, ţivotných podmienok, nadania a ducha sa stále zdruţujú. 

Zdruţujú sa, aby usporadúvali slávnosti, stavali nocľahárne, budovali kostoly. Budujú tak 

nemocnice, väzenia, školy. Ak viac ľudí nadobudne myšlienku alebo určitý pocit, ktorý 

chcú uviesť do ţivota, hľadajú sa navzájom, a keď sa nájdu, zdruţia sa. Od tej chvíle uţ nie 

sú izolovaní jedinci, ale sila, ktorú zďaleka vidieť, ktorej činnosť slúţi ako príklad, ktorá 

hovorí a ktorej ľudia načúvajú. 

Rast nepreberného mnoţstva mimovládnych organizácií, rozmach zdruţovania 

a dobrovoľnej činnosti patrí medzi veľké sociálne inovácie 20. storočia. Uţ dávno nejde 

len o Ameriku, takéto organizácie sa v posledných desaťročiach rozmohli skoro v kaţdom 

kúte sveta, o treťom sektore sa hovorí ako o „novej globálnej sile“. Toto rýchlo rastúce 

univerzum zahrňuje najrôznejšie skupiny ľudí: skupiny susedské, záujmové, profesionálne, 

organizácie poskytujúce sluţby, vystupujúce na obhajobu určitých práv alebo zásad skupín 

občanov, skupiny cirkevného i sekulárneho charakteru. Sú podporované darmi, 

príspevkami od štátu, medzinárodnými organizáciami, alebo aj predajom vlastných 

výrobkov a sluţieb. Sú ich milióny od najmenších dedinských zdruţení, aţ po vplyvné 

medzinárodné organizácie. Rozkvet týchto organizácii je výrazom potreby niekam patriť, 

neičoho sa zúčastňovať, niečo meniť, relatívna prosperita uvoľňuje ľuďom ruky, aby 

kultivovali svoje hodnoty a uplatňovali entuziazmus. 

Súčasťou tejto veľkej rodiny je i Slovensko. Vidieť to i na veľkom mnoţstve 

publikovaných textov o MVO, aj z prevaţne pozitívneho obrazu o mimovládnych 

organizáciách vo verejnej mienke. Hoci ľudia povaţujú za uţitočné spravidla organizácie 

zo sféry tradičnej sociálnej a zdravotníckej starostlivosti, za posledné obdobie vzrástlo 

priaznivé hodnotenie MVO mimo nej.
22

 

V súčasnej modernej demokratickej spoločnosti a vo všetkých fungujúcich 

spoločnostiach sú práve mimovládne organizácie základom, zdrojom a motivačným 

prostriedkom všetkých dejov a zväčša pozitívnych dejov, ktorými spoločnosť prechádza.
23

 

Tretí sektor popri verejnom a súkromnom sektore, dotvára systém sociálneho rozvoja 

a starostlivosti o človeka. 
24

  

                                                           

22P orov. BÚTORA, M. Tretí sektor vo svete a u nás. In: PAULINIOVÁ, Z. (edit.). Čítanka pre neziskové organizácie. 

Bratislava : Print Production, 1998,  s.160-161. 
23 SNOPKO, L. Náčrt vzťahu tretieho sektoru a štátu. In: MRVOVÁ, Z. (edit.). Kultúra a tretí sektor. Banská Bystrica : 

Adade, 1999, s. 53. 
24 BREZÁK, J. Vybrané kapitoly zo základov ekonómie a ekonomiky sociálnej práce. Bratislava : LÚČ, 2003, s. 102. 
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Realizácia tretieho sektora by mala prebiehať tam, kde akútna potreba nie je 

pokrytá verejným sektorom, tam, kde sa vyţaduje radikálna  inovácia, odvaha 

experimentovať, alebo tam kde sú potrebné doplnkové sluţby k existujúcim, nemá 

nahrádzať verejný sektor a snímať z neho zodpovednosť za riešenie celospoločenských 

prostriedkov.
25

 

Vývoj tretieho sektora a MVO na Slovensku od roku 1989, podľa Inštitútu pre 

verejné otázky prechádzal podstatnými fázami rozvoja: 

Diverzifikácia – charakterizovala tretí sektor tesne po r. 1989, rozpadnuté organizácie 

Národného frontu sa pokúsili o redefiníciu svojho poslania. V roku 1990 bol prijatý zákon 

o zdruţovaní občanov. 

Konsolidácia a personalizácia tretieho sektora. Predstavitelia ale i samotný pracovníci 

MNO profesionálne rástli a vzdelávali sa. Vznikla prvá zastrešujúca organizácia SAIA. 

Emancipácia – prejavila sa ako dôsledok parlamentných volieb v r. 1994, zhoršili sa 

vzťahy s vládou. Vznikol Grémium tretieho sektora, úlohou ktorého bolo prezentovať 

záujmy sektora navonok. V tomto období sledujeme masový nástup zahraničných grantov, 

v roku 1996 prijatý zákon o nadáciách. 

Mobilizácia – začala v roku 1997, v tomto období bol legislatívne dotvorený proces tvorby 

neziskového sektora. Boli prijaté zákony o neinvestičných fondoch,  o neziskových 

organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné sluţby. 

Stabilizácia – prijatie mnoţstvo zákonov, ktoré upravovali činnosť neziskových 

organizácií. 

 V súčasnosti sa stáva neziskový sektor výraznou duchovnou, politickou 

a ekonomickou silou. Tvorí ho široké spektrum organizácií, pracujú v nich nadšenci, 

dobrovoľníci, ale i silné profesionálne tímy expertov. Tento sektor disponuje veľkými 

hodnotami hmotného i nehmotného majetku, vkladmi kapitálu a napriek skutočnosti, ţe 

jeho cieľom nie je tvorba zisku, neznamená to, ţe sa oň nesnaţí a ţe nemá snahu 

o výkonné a efektívne fungovanie  svojej činnosti.
26

 

1.4.1 Princíp vzniku, fungovanie a problémy neziskových organizácií  na Slovensku 

Zaloţenie a vznik organizácie sú dva odlišné pojmy. Na zaloţenie je potrebný 

zákonom stanovený úkon zakladateľov organizácie, pričom pre vznik je v zásade potrebná 

                                                           

25 ONDRUŠEK, D. Rómovia, vzdelávanie a tretí sektor. In : KUŠNIERIKOVÁ, N. (edit.). Rómovia, vzdelávanie a tretí 

sektor. Bratislava : CPRK, 2001, s. 15. 
26 Porov. MAJDUCHOVÁ, H., DLUHÁ, M., MARČEK, E. Neziskové organizácie, s. 18 - 19. 
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registrácia organizácie v konkrétnom registri v závislosti od právnej formy organizácie. Aţ 

registráciou sa stáva organizácia právnym subjektom. Delenie podľa princípu vzniku 

organizácie má vzťah k tomu, či vznik  podlieha povoleniu zo strany štátu, alebo postačuje 

na vznik len registrácia v registri. Poznáme registračný a povoľovací princíp, prvý sa 

uplatňuje od roku 1989, druhý poznáme z totalitného reţimu.
27

 

V správe z prieskumu inštitucionálnej vyspelosti MVO, ktorý uskutočnila Nadácia 

Pontis v roku 2006, sa uvádza: Neziskový sektor je mimoriadne rôznorodý. Nachádzajú sa 

v ňom dobrovoľnícke organizácie ale aj tie, ktoré zamestnávajú vysoko špecializovaných 

profesionálov. Sú medzi nimi organizácie so širokou členskou základňou ale aj také, ktoré 

na princípoch členstva nefungujú. Rozpočty niektorých organizácií predstavujú len malý 

zlomok rozpočtov iných. Niektoré sa zameriavajú na ochranu ţivotného prostredia. Ďalšie 

na pomoc postihnutým, rodinám, lokálnej komunite, tým, ktorých práva sú ohrozené. 

Záujmy, názory a správanie ľudí, z ktorých sa tieto organizácie skladajú veľmi intenzívne 

formujú ich identitu. 

Organizácie sa naučili, ţe je dôleţité definovať si základné ciele v podobe vízie a 

misie. Pozitívne je, ţe väčšina organizácií uvádza, ţe majú svoje programy a hlavné 

aktivity zadefinované a zachytené v písomnej forme. Prieskum však naznačuje, ţe 

organizácie majú rezervy v nasledujúcich oblastiach: 

 Väčšia časť organizácií si doteraz nevytvorila komplexný interný systém 

monitorovania. 

 Takmer všetky neziskové organizácie zúčastnené v prieskume nejakým spôsobom vo 

svojom fungovaní uplatňujú strategický prístup.  

 Iba polovica organizácií si robí písomný záznam z ročných porád či strategického 

plánovania. 

 Viac ako štyri pätiny organizácií, ktoré sa prieskumu zúčastnili, majú správnu radu 

alebo iný volený riadiaci orgán. 

 Zaujímavé sú rodové rozdiely, v organizáciách pracujú oveľa častejšie ţeny. Na čele 

riadiacich orgánov ale častejšie pôsobia muţi.  

 Medzi organizáciami vzrastá relatívna dôleţitosť aktivít súvisiacich so získavaním 

zdrojov a posilňovaním imidţu organizácie.  

                                                           

27 Porov. HUMENÍK, I. et al. Manuál pre neziskové organizácie pracujúce s rómskymi komunitami, s.12. 
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 Neziskové organizácie si začínajú uvedomovať význam externej komunikácie a 

fundraisingu.  

 Organizácie vyuţívajú širokú škálu nástrojov na prezentáciu svojho poslania, aktivít a 

cieľov. Najčastejšie vyuţívaným nástrojom komunikácie je, aj vďaka legislatívnym 

úpravám, výročná správa. Na druhom mieste sa  umiestnili letáky a informačné broţúry. 

 Pozitívne je, ţe organizácie si uvedomujú dôleţitosť budovania vzťahov s médiami a 

polovica z nich má pravidelne aktualizovaný adresár s kontaktmi na novinárov.  

 Organizácie, ktoré sa zaregistrovali ako prijímatelia 2% daní z príjmu, sa zároveň 

snaţili aktívne presvedčiť potenciálnych prispievateľov o tom, aby tieto prostriedky 

poukázali práve im.  

 Na informovanie o vyuţití vyzbieraných finančných prostriedkov organizácie častejšie 

vyuţívajú pasívnu formu komunikácie s individuálnymi darcami.  

 Oblasť financovania je dlhodobo boľavým miestom neziskových organizácií. Radi by 

sme upozornili na tieto zistenia: 

 Prevádzkové náklady (prenájom priestorov, komunikačné náklady a pod.) predstavujú v 

priemere necelú pätinu (18,5%) rozpočtov organizácií. Mzdové náklady sa na 

rozpočtoch organizácií v priemere podieľajú 24 percentami. Náklady na realizáciu 

programov predstavujú 57% rozpočtov. 

 Na financovanie svojej činnosti organizácie vyuţívajú širokú škálu zdrojov. Medzi 

najčastejšie zdroje financií patria príjmy zo zahraničných fondov či nadácií, príspevky 

od štátnych inštitúcií a príjmy zo slovenských fondov či nadácií. Príjmy z asignácie 2% 

dane z príjmu PO a FO tvoria asi desatinu priemerného rozpočtu organizácií. 

 Pozitívom je, ţe deväť z desiatich MVO  má určitý interný systém kontroly výdavkov.  

 Viac ako dve tretiny MVO si pripravujú plán finančných výdavkov pre celú organizáciu 

na ročnej báze.  

 Pozitívnym trendom je, ţe organizácie si budujú základinu alebo rezervný fond.  

Aţ dve pätiny organizácií, ktoré sa prieskumu zúčastnili uviedli, ţe majú aspoň jeden z 

uvedených finančných nástrojov.
28

 

                                                           

28 Porov. BUNČÁK, M. Mimovládne organizácie 2006. [online]. Bratislava : Nadácia Pontis. 2006. 8 – 10 s. [cit. 

17.11.2010.] Dostupné na internete : 

<http://www.nadaciapontis.sk/tmp/asset_cache/link/0000013184/Prieskum_MVO_2006.pdf> 
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2 MANAŢMENT  

Pojmy efektívnosť, hospodárnosť, výnosnosť, stratégia mnohé neziskové 

organizácie a  ich vedúci pracovníci povaţujú za pojmy, ktoré znesväcujú „poslanie 

a misiu“ a patria výlučne do komerčnej a ziskovej oblasti. Manaţérske myslenie sa 

spochybňuje najmä v oblastiach ako sú: sociálna starostlivosť, charitatívne a humanitárne 

sluţby, pretoţe sa do povedomia dostavajú pojmy spájané s maximalizáciou zisku, snahu 

po rentabilite. V nedávnej minulosti bol manaţment veľmi nevhodným slovom 

v neziskovej organizácii. Snahou tejto časti je poukázať na to, ako sa manaţment stál 

neoddeliteľnou časťou neziskových organizácií akú formu majú nástroje pouţívane v NO 

funkcie a osobitosti manaţmentu.
29

 

V odbornej literatúre môţeme nájsť desiatky definícií pojmu manaţment, tento 

pojem i jeho obsahová časť sa v čase a priestore dynamicky vyvíjal. Chápanie do druhej  

tretiny 20. storočia korešpondovalo poslaniu vedieť riadiť podnikovú činnosť, prípadne 

dosiahnuť stanovený cieľ, v súčasnej dobe sa všeobecné chápanie manaţmentu spresňuje 

vymedzením jeho obsahovej náplne, základných funkcií.
30

 

Sedlák M. uvádza : „Manažment je praktická činnosť, druh práce alebo sústava 

aktivít, ktoré manažéri vykonávajú, resp. musia vykonávať na dosiahnutie cieľa.“
31

 

„Donelly (1997) chápe manažment ako proces koordinovania činnosti  skupiny 

pracovníkov, realizovaný jednotlivcom, alebo skupinou ľudí za účelom dosiahnutia 

určitých výsledkov, ktoré nemožno dosiahnuť individuálnou prácou.“ 

Proces rozvoja a deľby práce v druhej polovici minulého storočia sa spája zo 

začiatkami manaţmentu. Prvé teórie manaţmentu a štúdie riadenia  vznikajú na prelome 

19. a 20 storočia, za zakladateľa vedeckého riadenia sa povaţuje Frederick Taylor v USA 

a za tvorcu koncepcie manaţmentu Francúz Henry Fayol. Manaţment sa stáva predmetom 

štúdia aj iných vedných disciplín , ako napr. antropológie, fyziky, ekonómie, psychológie 

či sociológie. Postupne sa vytvárali rôzne školy a koncepcie manaţmentu, uvedieme tri 

základné prístupy manaţmentu podľa Donellyho: 

1. Klasický /zaloţený na akceptácii a budovaní myšlienky. Ţe vhodné plánovanie, 

organizovanie, vedenie a kontrolovanie prinesú rast produktivity/. 

                                                           

29 Porov. MAJDUCHOVÁ, H., DLUHÁ, M., MARČEK, E. Neziskové organizácie, s. 55. 
30 Porov. BENČO, J. Teória organizácie a manažment tímovej práce. UMB PF : Banská Bystrica, 2006, s. 6.  
31 MYDLÍKOVÁ, E. et.al. Dobrovoľníctvo na Slovensku. Bratislava : ASSP, 2002, s. 23.  
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2. Behavioristický /vychádza zo skúmania ľudského správania sa, pričom vyuţíva 

poznatky z psychológie, antropológie a sociológie/. 

3. Vedecký /kladie dôraz na matematické modelovanie systémov/.
32

 

Manaţment má dnes širší význam ako len hospodársky, riadené sú nielen podniky, 

ale aj voľný čas a mnohé ţivotné situácie. Z definície : „manažment je cieľovo orientovaná 

tvorba, riadenie a vývoj socio-technického systému organizácie vo vecných a personálnych 

dimenziách,“ je zrejmá viacdimenzionálnosť tohto pojmu, môţeme hovoriť o aspekte 

manaţmentu funkčnom, personálnom a vecnom. Bliţšie si ich opíšeme v nasledujúcich 

podkapitolách.
33

 

2.1 Charakteristika manaţmentu a jeho proces. 

Manaţment (z anglického slova management od to manage- riadiť, narábať) je 

ekonomický pojem, ktorý charakterizuje postup vedenia a smerovania celej alebo časti 

organizácie, prostredníctvom nasadenia a manipulácie zdrojov, či uţ ide o zdroje ľudské, 

finančné, materiálne, intelektuálne, alebo nehmatateľné. 

Definície manaţmentu sa rôznia, môţu predstavovať úlohu vedenia ľudí, špecifické 

funkcie vykonávané riadiacimi pracovníkmi, zdôrazňujúce predmet štúdia a jeho cieľ, či 

vyjadrujúce celkový pohľad na manaţment.
34

 

Kaţdá organizácia je zloţená z navzájom dvoch prepojených systémov, teda 

z riadiaceho a riadeného. Celý proces manaţmentu spočíva v integrácií čiastkových 

aktivít: 

- funkčná aktivita, 

- rozhodovacia, 

- informačná aktivita. 

Rozdelený je do troch fáz: 

- príprava, predbeţné riadenie /v tejto fáze sa vykonáva predovšetkým plánovanie 

a organizovanie/, 

- priebeţné vlastné riadenie /vedenie ľudí/, 

- kontrola uskutočňovaná počas celého procesu so silným záverom. 

 

                                                           

32 MYDLÍKOVÁ, E.: Manažment v sociálnej práci. Bratislava : OZ SP, 2004, s. 10 – 11. 
33 Porov. MAJDUCHOVÁ, H., DLUHÁ, M., MARČEK, E. Neziskové organizácie, s. 55-56. 
34 Porov. MIHALČOVÁ, B., PRUŢINSKÝ, M. O manažmente a manažovaní. Ruţomberok : Katolícka univerzita v 

Ruţomberku, Pedagogická fakulta, 2006, s. 13-14. 
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Pozostáva zo základných manaţérskych funkcií: 

- plánovanie, 

- organizovanie, 

- vedenie ľudí, 

- kontrola. 

Kaţdý manaţér musí plniť tri základné úlohy 

- riadiť prácu a organizáciu, 

- riadiť pracovníkov, 

- riadiť produkciu a operácie. 

Na všetkých stupňoch riadenia robia manaţéri jednotlivé rozhodnutia, ich kvalita 

je meradlom efektívnosti a hodnôt pre organizáciu. Schopnosť kvalitne sa rozhodnúť 

predstavu je povaţovaná za najdôleţitejšiu schopnosť manaţéra. Rozhodovanie 

predstavuje  činnosť, ktorá určuje a analyzuje ako predmet riešenia, určuje moţné varianty 

riešenia a podľa určitého kritéria vyberá najvhodnejší spôsob riešenia problému. 

Manaţérske rozhodovanie má dva základné typy: programové a neprogramové. 

Programové rozhodnutia riešia problém, ktorý sa vyskytuje takmer denne a pouţívame 

zvyčajný, opakovateľný postup. Neprogramové rozhodnutie sa vyuţíva pri problémoch 

neštandardne sa vyskytujúcich.  

Rozhodovací proces nemá pevne stanovené etapy, fázy ani štruktúry. Ide o tvorivý 

proces, do značnej miery ovplyvnený schopnosťami rozhodovateľa.  

Plánovanie je definované ako proces prijímania rozhodnutí, ide o jedno 

z najdôleţitejších rozhodnutí, určuje cieľ, cesty, prostriedky na dosiahnutie cieľa. 

Výsledkom plánovania je plán, ktorý špecifikuje aktivity, ktoré sa musia uskutočniť. Plány 

konvenčne klasifikujeme z dvoch hľadísk: 

 časové hľadisko (dlhodobé - strategické, na obdobie viac ako 5 rokov; strednodobé - 

taktické, 1-3 aţ do 5 rokov; krátkodobé – operatívne, jeden rok a menej) 

 hľadisko plánovania objektov (plánovanie organizácie ako celku alebo plánovanie 

jednotlivých častí). 

Aby dokázal manaţér plánovať, musí vykonať štyri zásadné rozhodnutia, ktoré sa 

dotýkajú základných prvkov plánovania: aké má ciele, ktorými akciami tieto ciele naplní, 

ktoré zdroje pri tom pouţije a akým spôsobom ich implementuje.  
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Funkcia organizovania predstavuje vytvorenie podmienok pre koordináciu úsilia 

pomocou štruktúr procesov a štruktúr vzťahov medzi právomocami. Ide teda o časť 

manaţmentu, ktorá predstavuje proces rozdelenia celkovej úlohy organizácie na jednotlivé 

pracoviská a ich opätovné spojenie. Organizovanie predstavuje členenie pracovných úloh 

na čiastkové pracovné úlohy, delegovanie právomocí, vytváranie špecifických 

organizačných jednotiek a určovanie ich veľkosti. Úlohou manaţérov je vytvoriť čo 

najvhodnejšiu organizačnú štruktúru, ktorá predstavuje kostru celej organizácie a môţe 

mať podobu vertikálnu horizontálnu či podobu pyramídy. Celý proces organizovania je 

zaloţený na adekvátnej deľbe práce, delegovaní právomocí, vytváraní organizačných 

jednotiek a rozpätí riadenia.  

Kontrolu vyuţívajú manaţéri na skutočného stavu výsledkov v konfrontácii s 

plánovanými výsledkami. Základné atribúty kontroly predstavujú štandardy, informácie 

a korekčné opatrenia. Znalosť kontrolných metód určuje úroveň kontroly, ktorá má tri 

základné typy: preventívna, priebeţná a spätná väzba.
35

 Kontrola zastáva v systéme 

manaţmentu dôleţitú úlohu, plní funkciu spätnej väzby. Bez účinnej a cieľavedomej 

kontroly nie je mysliteľné ani efektívne riadenie spoločenských procesov.
36

 

Vedenie predstavuje isté ovplyvňovanie, kedy manaţér ovplyvňuje  svojich 

podriadených tak, aby usmernil ich správanie. Vyuţíva dva typy činnosti v ktorých sa 

zameriava na úlohy a osoby. 

Manaţér môţe vyuţiť buď stratégiu vplyvu, ktorá predstavuje päť kategórií moci: 

1. donucovaciu, 

2. odmeňovaciu 

3. zákonnú,  

4. odbornú, 

5. pridelenú moc.  

K vymedzeniu efektívneho vedenia ľudí sa vyuţívajú predovšetkým štyri základné 

prístupy:  

1. prístup na základe vlastností vedúceho,  

2. prístup zameraný na správanie sa vedúceho, 

3. situačný prístup, 

4. integrovaný model vedenia ľudí.  

                                                           

35 Porov. MYDLÍKOVÁ, E. Manažment v sociálnej práci. Bratislava : OZ Sociálna práca, 2004, s. 10-83. 
36 Porov. BENČO, J., KAMOĎA, J., NEMEC, J. Kontola vo verejnom sektore. UK UMB : Banská bystrica, 2001, 4 s. 
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Spolu s ostatnými funkciami plánovanie tvorí manaţérske povolanie, ktoré je len 

vtedy úspešné, ak manaţér  vďaka nim dokáţe dosiahnuť poţadované výsledky.
37

 

2.2 Manaţment v NO a ich  financovanie 

„O peniaze ide aţ v prvom rade.“ Tak znie okrídlená veta, veľmi často pouţívaná. 

Väčšina ľudí obetavo pracujúcich v neziskových organizáciách s ňou nebude súhlasiť. 

Skôr sa priklonia ku konštatovaniu: „Peniaze nie sú všetko.“ V poslaní týchto organizácií 

sa o peniazoch nehovorí. Je však dôleţité uvedomiť si, ţe aj verejne prospešné organizácie 

existujú v prostredí trhovej ekonomiky a bez určitého mnoţstva finančných prostriedkov 

(alebo iných zdrojov) by nemohli svoju činnosť vykonávať. Predstava, ţe zatiaľ čo od 

beţných firiem si ľudia ich výrobky alebo sluţby kupujú a neziskovým organizáciám 

peniaze nezištne dávajú na prospešné účely, je mylná. V oboch prípadoch ide totiţ o 

výmenu. Ľudia (individuálni darcovia, sponzori, nadácie alebo štát) poskytujú neziskovým 

organizáciám peniaze alebo iné prostriedky, pretoţe očakávajú, ţe tieto organizácie budú 

plniť určité spoločensky ţiaduce a prospešné ciele. Inými slovami: ľudia investujú do 

verejne prospešných organizácií, ktorým dôverujú a ktorých poslanie a ciele sú im 

blízke.“38
 

Tak ako iné systémy, i neziskové organizácie zostavujú svoje plány, robia 

rozhodnutia, kontrolujú a zamestnávajú pracovníkov, ktorých musia motivovať, hospodária 

so svojimi nákladmi a dosahujú výnosy a sledujú svoje výsledky. MVO nemôţu existovať 

bez manaţmentu. Keďţe neziskové organizácie majú priniesť zmenu do ţivota ľudí, 

dosiahnutie ich cieľa kladie vysoké nároky na manaţment. Nevyhnutnosť manaţmentu 

potvrdzujú faktory: 

 Špecifický cieľ, ktorým nie je tradičný zisk, ale poskytovanie sluţby zákazníkom 

a prostredníctvom nich pozitívna zmena ich ţivota. 

 Zvyšovanie konkurenčného tlaku, vplyvom rastu konkurencie pri získavaní darov, 

grantov a rastie konkurencia pri získavaní podielu na verejných výdavkoch, čo ich núti 

k efektívnemu vyuţívanie zdrojov, budovaniu imiďţu a misie. 

 Financovanie neziskového sektora verejnosťou začína byť silne redukované, najmä 

v sociálnej oblasti. 

                                                           

37 Porov. MYDLÍKOVÁ, E. Manažment v sociálnej práci. Bratislava : OZ Sociálna práca, 2004, s. 83-95. 
38 HERICHOVÁ, I. Úvod do finančného manaţmentu neziskových organizácií. In : Efekt. ISNN 1336-3344, 2003, roč. 1, 

č.1, s.17. 
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 Kvalitné informácie. Keďţe NZO sú zväčša závislé od podpory iných, tí chcú byť 

podrobne informovaný akým spôsobom sú vyuţívané ich prostriedky. Informácie sa 

musia získať manaţérskymi nástrojmi a šíriť modernými komunikačnými 

prostriedkami.  

  Zloţitá personálna situácia je ďalším faktorom, ktorý zdôrazňuje nevyhnutnosť 

manaţmentu v NZO. 

 Široké spektrum zákazníkov vyţaduje profesionálny prístup. 

  Nezisková organizácia musí merať a riadiť svoju výkonnosť a hľadať kritéria 

hodnotenia efektivity a zároveň kontrolovať ich dodrţiavanie. 

Uvedené faktory naznačujú, ţe manaţérske myslenie v neziskových organizáciách 

je potrebné a účelné na zvládnutie uvedených úloh. 

2.2.1 Problematika manaţmentu v NO 

Manaţment v NZO sa oproti ziskovým organizáciám uplatňuje v sťaţených 

podmienkach čo pripisujeme mnoţstvu zvláštností a osobitostí ktoré prinášajú špecifické 

manaţérske problémy. Ako uvádza P. Drucker, „hoci nepoznám jednu ziskovú 

organizáciu, ktorá je tak dobre riadená ako niekoľko neziskových organizácií, významná 

väčšina neziskových organizácií môţe byť odstupňovaná nanajvýš stupňom „C“. nie pre 

nedostatok úsilia. Väčšina z nich pracuje veľmi ťaţko. Ale pre nedostatok kompetencií, 

právomocí a pre neschopnosť sústrediť sa na najdôleţitejšie problémy.“ 

Základné úlohy manaţmentu sú vo všetkých typoch organizácií rovnaké, v kaţdej 

NZO je potrebné riadiť podľa personálnych, vecných a inštitucionálnych aspektov 

manaţmentu. Prehľad špecifických otázok manaţmentu v neziskových organizáciách 

uvedieme v nasledujúcej časti.  

 V porovnaní zo ziskovým podnikom neziskový disponuje viacdimenzionálnym 

a komplexnejším cieľovým systémom, v ktorom je mnoho komponentov kvalitatívneho 

pôvodu, čo sťaţuje meranie dosiahnutého cieľa. 

 Rôzne fázy organizačného vývoja, vlastná forma byrokracie a rôzne formy 

rozhodovania. 

 Personálny manaţment je ovplyvňovaný rôznymi personálnymi štruktúrami( platený 

zamestnanci, dobrovoľníci, civilný pracovníci a pod.) 
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 Zloţitosť trhovej ponuky a dopytu neumoţňuje dosiahnuť spravodlivé ceny na trhu pre 

NZO. Problematické vytvorenie finančného portfólia neziskovej organizácie, aby sa 

zabránilo extrémnej závislosti na jednom zdroji. 

 Neziskové organizácie sa musia orientovať podľa zákazníckych skupín, ktoré obsahujú 

rôznorodé záujmy a potreby. 

 Problematické účtovníctvo a controling. 

Techniky manaţmentu boli v podstate vyvinuté zo skúseností a pre potreby 

veľkých komerčných skupín, nie je preto jednoduché ich aplikovať pre NZO. I samotné 

rozdiely medzi jednotlivými neziskovými organizáciami spôsobujú, ţe techniky pouţité 

v jednej NZO nemusia byť účinné v druhej. Problémom je i vzdelanie manaţérov v NZO, 

ktoré nevyhovuje poţiadavkám, organizácie sú riadené osobami s iným vzdelaním. 

2.2.2 Financovanie neziskových organizácií 

Získavanie finančných alebo iných nefinančných zdrojov označujeme pojmom 

fundraising, ide starostlivo naplánovanú, organizovanú a strategicky orientovanú činnosť 

NZO s cieľom identifikovať, pritiahnuť a získať zdroje na uspokojenie svojich potrieb.
 39

 

Za hlavné kritéria rozdelenia zdrojov financovanie povaţujeme: 

- spôsob nadobudnutia prostriedkov – z vlastne zdroje a cudzie /externé/ zdroje; 

- charakter zdrojov – finančné a nefinančné zdroje /čas, dobrovoľnícka práca, vecné 

dary.../ 

- pôvod finančných prostriedkov – zo Slovenska alebo zahraničia; 

- charakter darujúceho subjektu – verejne zdroje /EÚ, štát, štátny rozpočet, samospráva/ 

a súkromné zdroje/ spoločnosť, jednotlivci, nadácie, podnikateľské subjekty/; 

- forma príjmu – dar, zbierka, dotácie, grant, objednávka a pod.
40

 

V treťom sektore je dôleţitá otázka financií, uplatňuje sa stále viac podnikateľské 

myslenie, manaţérske a marketingové postupy rozšírené v podnikateľskom svete. Formy 

získavanie zdrojov pre neziskové organizácie predstavujú: 

Oslovenie individuálnych darcov – povaţuje sa za jednu z najstabilnejších 

fundraisingových metód. V Slovenských podmienkach na oslovenie individuálnych darcov 

sú predovšetkým pouţiteľné tieto formy: členské príspevky, priamy kontakt s darcom, 

                                                           

39 Porov. MAJDUCHOVÁ, H., DLUHÁ, M., MARČEK, E. Neziskové organizácie, s. 57-130.  
40 Porov. BRODZMANOVÁ, GREGOROVÁ, A. Tvorba a manažment projektov v sociálnej práci. UMB : Banská 

Bystrica, 2006, s.75 – 76. 
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zráţky zo mzdy, zasielanie pošty alebo telefonovanie a verejné dobročinné akcie.  V tomto 

prípade pracujeme zo štyrmi základnými skupinami a to z médiami, sponzormi, 

sprostredkovateľmi a individuálnymi darcami.
41

 Najviac ľudí prispieva na náboţenské 

účely /aţ 30%/, na zdravotníctvo /11%/, na nadácie a fondy /10%/ , na sociálne sluţby 

/9%/, na vzdelanie a výskum /8%/, na šport a rekreáciu /5%/, na kultúru a umenie /4%/, 

hoci sú materiálne dary zriedkavejšie najčastejšie smerujú do oblasti sociálnych sluţieb, 

zdravotníctva a náboţenstva.
42

 

Internet ako médium na získavanie zdrojov – povaţovaný za „online 

fundraising“ poskytuje okamţitý prístup k informáciám o donorských organizáciách, 

priame finančné platby, oslovenie väčšieho počtu ľudí, relatívne nízke náklady na 

zviditeľnenie organizácie.  

Základina neziskových organizácií – ide o kapitál a iný majetok, ktorý je cielene 

zhodnocovaný, vhodný najmä pre dlhodobo stabilné organizácie, so strategickým 

finančným plánom, silnou podporou členov a donorov i dlhodobým záväzkom voči svojmu 

poslaniu. 

 Podnikanie neziskových organizácií – podnikateľské aktivity, či uţ v rámci 

existujúcich štruktúr, alebo tak ţe nezisková organizácia vytvorí nový podnikateľský 

subjekt.
43

 Podnikanie alebo zárobková činnosť prinášajú do neziskovej organizácie veľké 

zmeny. Ovplyvňujú jej zamestnancov, menia jej príjmy a výdaje, vplývajú na strategické 

rozhodnutia, majú obsah na vzťahy s vonkajším prostredím, ale aj vnútroorganizačnú 

kultúru a menia perspektívu organizácie do budúcnosti.“ 
44

 

Samofinancovanie neziskových organizácií – predstavuje činnosti, ktoré 

umoţňujú rôznorodé typy príjmov, ktoré organizácie získavajú mimo grantov.
45

 Ak NO 

má dostatočnú podporu, vyjasnené ciele a poslanie a rozhodne sa venovať dlhodobému 

samofinancovaniu musí si zvoliť a vypracovať správnu stratégiu, ktorého súčasťou je 

                                                           

41 GUŠTAFÍK, P. a kol. Tretí sektor a biznis. In ZELENÁKOVÁ, M (edit.). Čítanka pre pokročilé neziskové 

organizácie. Bratislava : PDCS, 2000ţs.125 - 143. 
42 BAŤOVÁ, K. dobrovoľníctvo a darcovstvo na Slovensku. In WOLKEROVÁ, H. Dobrovoľníctvo vo svetle 

výskumu.SPACE : Bratislava, 2002, s. 56. 
43 Porov. GUŠTAFÍK, P. a kol. Tretí sektor a biznis. In ZELENÁKOVÁ, M (edit.). Čítanka pre pokročilé neziskové 

organizácie. Bratislava : PDCS, 2000ţs.125 – 139. 
44 FUKAS, M., GUŠTAFÍK, P. Neziskový sektor a zisk. VNJH : s.l., 2005, 104 s. 
45Porov. GUŠTAFÍK, P. a kol. Tretí sektor a biznis. In ZELENÁKOVÁ, M (edit.). Čítanka pre pokročilé neziskové 

organizácie. Bratislava : PDCS, 2000ţs.136. 
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vypracovanie podnikateľského zámeru, zváţiť jeho realizovateľnosť a dispozíciu 

zrealizovania finančných a nefinančných cieľov.
46

 

V úvode spomínaný fundraising,  o ktorého úspešnosti rozhoduje predovšetkým 

kvalitne spracovaný fundraisingový projekt, predstavíme z hľadiska jeho charakteristík, 

najčastejších chýb a dôleţitých prvkov, ktoré by mal obsahovať.  

Charakteristiky fundraisingu 

Profesionálny, systematický, starostlivo plánovaný a uskutočňovaný. Charakterizuje ho 

networking a budovanie vzťahov. Vyţaduje čas, vytrvalosť a čestnosť. Fundraisor ma byť 

odhodlaný, komunikatívny a inovatívny človek schopný úspešne prezentovať a 

nadväzovať kontakty. Predstavuje neustále sa meniacu a nestabilnú prácu. Pozitívny 

výsledok fundraisingu nie je nikdy zaručený. Je veľmi frustrujúci, ak po úporných snahách 

nie je fundraisor úspešný, ale aj veľmi motivujúci, ak nakoniec úspešný je.  

Chyby pri fundraisingu 

Predpoklad, ţe pretoţe potrebujete peniaze, tak ich aj dostanete.  Sústredenie sa na 

vybavenosť organizácie a prevádzkové náklady. Presvedčenie, ţe "fundraising nemôţe byť 

taký náročný" - zvládne ho aj nejaký nováčik či dobrovoľník. Veľká kampaň bez 

uskutočnenia prípravných štúdií a prieskumov. Nudné a nič nehovoriace mailingy. Akcie, 

ktoré neprinesú dostatok prostriedkov, ktoré potrebujete. Podcenené dlhodobé plánovanie 

fundraisingu a partnerskej spolupráce.  Nedostatočné uznanie a poďakovanie partnerovi.  

Realizácia fundraisingu tam, kde sú zdroje, hoci to nezodpovedá misii organizácie.  

Fundraising nadmerného mnoţstva zdrojov.  

  Fundraisingovy projekt by mal obsahovať 

Ciele projektu a stratégiu ako ich dosiahnuť. Informácie pre koho je projekt hlavne určený 

– prijímatelia projektu a ako projekt napĺňa potreby komunity. Potrebné zdroje a kde ich 

získať – identifikácia potenciálnych donorov a partnerov. Všetky relevantné finančné 

informácie, uţ získané zdroje, zmluvné záväzky a pod. Jasný, ucelený a motivačný, 

vzbudzujúci rešpekt k práci, ktorú nezisková organizácia vykonáva. Presvedčivé a 

motivačné argumenty pre získanie podpory podniku. Odporúčania a podporu od vplyvných 

subjektov v komunite. 
47

 

                                                           

46 Porov.KUVÍKOVÁ, H. podnikaťeľská činnosť neziskových organizácií. In KORIMOVÁ, G. (edit.). Determinanty 

sociálneho rozvoja – sociálne podnikanie. UMB FF : Banská Bystrica, 200, s. 187.  
47  Porov. DLUHÁ, M.,  MARČEK, E. Financovanie neziskových organizácií. [online]. Planet : Bratislava, 2003. 2-5 

s.[cit. 12.12.2010.] Dostupné na internete: 

 <http://www.panet.sk/sk/dokumenty/text_financovanie.pdf>. 
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2.3 Strategický manaţment NO 

Stratégia vytvára základ pre dlhodobé plánovanie, predstavuje proces tvorby 

a udrţania strategickej rovnováhy medzi : cieľmi a moţnosťami.  Musí mať jasné 

vymedzenie uplatňovať správnu taktiku.  

 Pod stratégiou v manaţmente rozumieme formuláciu cieľov a rámcových 

postupov, ciest, ktorými chceme tieto ciele dosiahnuť. Stratégia  je všeobecne orientovaná 

na hlavné smery a dlhodobé zámery, uskutočňuje ţivotne dôleţité rozhodnutia.
48

 

Strategický manaţment /strategické riadenia/ vychádza zo snahy človeka ovplyvniť 

rozvoj organizácie tak, aby prinášala ţiadané výsledky, čiţe ide o vytvorenie vlastnej 

budúcnosti. Strategické plánovanie, ktoré je opísane v ďalšej podkapitole, predstavuje 

vedomé kroky k úspechu. Problémom však v mnohých organizáciách bolo, ţe sa často 

nerealizovalo, a preto sa nedosahoval poţadovaný úspech. Preto sa zrodila myšlienka 

širšieho konceptu, teda zrodilo sa strategické riadenie, ktoré zahŕňa plánovanie 

a implementáciu plánu. Je to proces, v ktorom organizácia robí konzistentné rozhodnutia 

a kroky, následkom ktorých je úspešná existencia. Vhodnejšie povedané zmysluplná 

existencia neziskovej organizácie, t.j. naplnenie účelu svojej organizácie. Najlepšími 

stratégmi sú tí, ktorí majú najviac informácií a vyznačujú sa schopnosťami: 

- ťaţiť z analýzy, ale aj z intuície, vybrať si podstatné informácie, dať si veci do súvislosti 

a pochopiť čo „čo je za tým“. Tvorivo prechádzať prvky situácie do prijateľnejšej 

moţnej konštelácie pre organizáciu a z toho odôvodniť potrebné kroky, ktoré 

organizácia môţe poskytnúť. 

Z predloţených schopností môţeme vyvodiť tri základné komponenty, ktoré sú 

podstatou akéhokoľvek strategického riadenia: 

 strategické myslenie, 

 strategické rozhodovanie , 

 strategické konanie. 

Strategický manaţment sa zvykne vyčleňovať ako samostatná disciplína 

manaţmentu, opisuje sa ako špecifický komponent, ktorý existuje nezávisle od ostatného 

riadenia – len v súčinnosti s ním. V poslednom období sa názor mení, pretoţe akýkoľvek 

systém riadenia, akýkoľvek prístup či metóda manaţovania organizácie  potrebuje mať 

                                                           

48 ČORBA, V. Základy všeobecného manažment. FHPV PU : Prešov, 1999. s. 70-71. 
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strategickú charakteristiku. Ak organizácia má kvalitne preţiť, cele jej riadenie musí byť 

poznačené strategickým riadením. 
49

 

Napriek veľkej rozmanitosti neziskových organizácií môţeme zvoliť základné 

charakteristiky od ziskového sektora a ktoré ovplyvňujú ich  strategické  riadenie:  

- sluţby ktoré NZO poskytujú sú nehmatateľné a ťaţko merateľné, 

- zákazníkov vplyv na sortiment a kvalitu sluţieb môţe byť dosť slabý a nevýrazný, 

- zamestnanci v neziskových organizáciách sú väčšinou lojálni a verní a pociťujú voči nej 

zodpovednosť, 

- zdroje a účelové obmedzenia od donorov môţu ovplyvňovať vnútorný manaţment 

NZO, 

- skutočnosti vyplývajúce z predchádzajúcich bodov oslabujú účinok odmien, prípadne 

sankcií, voči pracovníkom NZO, 

- charizmatický vodcovia môţu ovplyvniť riešenie konfliktov a môţu byť významným 

prostriedkom k prekonaniu obmedzení vyplývajúcich z predchádzajúceho bodu. 

Je pravdou, ţe len veľmi málo NZO u nás má svoj strategický plán, čo nie je 

prekvapujúce, pretoţe proces legislatívnej tvorby neziskového sektora bol ukončený len 

v r. 1997. Riadenie vyţaduje čas a peniaze, preto mnohé organizácie s prípravou plánu 

vyčkávajú, iné ho povaţujú za interný dokument, alebo ho vypracovali len preto, lebo to 

od nich vyţadovali tí, čo ich financujú. Mnohí robia strategické riadenie bez toho, aby si to 

uvedomovali. Napriek uvedeným bariéram je moţné evidovať snahu NZO 

o implementáciu strategického riadenia, čo vyplýva zo skutočností, ţe vo vedení 

štatutárnych orgánov NZO sa objavujú špičkoví predstavitelia podnikového sektora. 

Ďalšou skutočnosťou sú prudko meniace sa podmienky ekonomického vývoja 

a spoločnosti, ktoré vplývajú na neziskovú sféru, tie majú tieţ vplyv na nevyhnutnosť 

uplatňovania strategického riadenia .
50

 

2.3.1 Strategické plánovanie  

Kaţdý z nás dennodenne niečo plánuje, zamýšľame sa nad tým, čo chceme 

dosiahnuť, plánujeme, ako naplníme svoje súkromné i pracovné ciele. Strategický 

plánujeme vtedy ak hľadáme jasnú predstavu dlhodobého cieľa, pripravujeme kroky k jeho 

                                                           

49 MIHÁLIK, J. Strategický manažment mimovládnych neziskových organizácií . [online].2006. 4 – 6 [ cit. 12.12.2010] 

Dostupné na internete: <http://www.ngoemanual.org/6_sl.pdf>. 
50 Porov. MAJDUCHOVÁ, H., DLUHÁ, M., MARČEK, E. Neziskové organizácie, s. 62-63. 
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dosiahnutiu. Nové príleţitosti a problémy neriešime  ako direktívne naliehavé úlohy, ale 

vzhľadom na to ako môţu tieto situácie pomôcť dosiahnuť alebo ohroziť stanovený cieľ.  

Pojem stratégia v neziskovom sektore predstavuje sled hlavných aktivít 

smerujúcich k jej zámeru, k naplneniu cieľa a misie. Stratégia predstavuje akúsi mapu na to 

aby sa organizácia dostala z jedného miesta na druhé. Ide o písomný dokument, ktorý 

analyzuje súčasnú situáciu danej organizácie a budúce eventuality rozvoja organizácie. 

Zároveň načrtáva rozhodnutia, ktoré bude potrebné urobiť na naplnenie misie 

v budúcnosti. Strategické plánovanie nepredstavuje akési „päťročnice,“ ktoré poznáme zo 

socialistického obdobia, predstavuje však proces spoločného hľadania a definovania 

strategického plánu organizácie, ide o proces v ktorom členovia organizácie plánujú jej 

budúcnosť a formulujú prostriedky na jej dosiahnutie. Strategické plánovanie pomáha 

organizácii: zvýšiť svoju výkonnosť; efektívnejšie hospodáriť zo zdrojmi; definovať jasné 

smerovanie organizácie; predvídať a rýchlejšie reagovať na zmeny; sústrediť pozornosť na 

najdôleţitejšie oblasť; posilniť tímovú prácu; ľahšie riešiť organizačné zmeny; preţiť.
51

 

V súvislosti zo strategickým manaţmentom môţeme spomenúť i strategický 

personálny manaţment, ktorý chápeme ako prístup k riešeniu dlhodobých záleţitostí 

v oblasti ľudských zdrojov, ktorý je súčasťou strategického riadenia. Systém strategického 

personálneho manaţmentu by mal byť zosúladený zo stratégiou organizácie (ľudia 

v organizácii predstavujú strategický zdroj na dosiahnutie konkurenčnej výhody).
52

 

K vybraným oblastiam personálneho manaţmentu v NO patrí:  

 budovanie tímu – Together, Everybody, Achieves, More – TEAM- spoločne 

dosiahneme viac. 

 Manaţment zmeny – príčinou vzniku potreby zmeny je nesúlad medzi súčasným 

a ţelaným stavom v organizácii, teda posun k ţelanému stavu. 

 Manaţment času – predstavuje správne usporiadanie času, vedieť čo je dôleţité 

a venovať svoj čas a energiu tam, kde vzniká najväčší pozitívny efekt. 

 manaţment stresu – rozpoznať vlastnú realitu, starať sa o seba a tieţ identifikovať 

a odstrániť príčiny stresu.
53

 

 

                                                           

51 Porov. ZELENÁKOVÁ, M.: Strategické plánovanie organizácií. In: PAULINIOVÁ, Z. (edit.). Čítanka pre neziskové. 

Bratislava : Print Production, 1998, s. 53 - 54. 
52Porov. KACHAŇKOVÁ, A., NACHTMANNOVÁ, O., JONIAKOVÁ, Z. Personálny manažment. Iura Edition : 

Bratislava, 2008, s. 30 -31. 
53 Porov.  MRAČKOVÁ, A., VLAŠIČOVÁ, J.  Manažment organizácie. Liga za duševné zdravie SR : Bratislava, 2009, 

s. 24 - 45.  
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3 EMPIRICKÁ ČASŤ 

Konkurencia, zvyšovanie kvality poskytovaných sluţieb a boj o získavanie priazne 

donorov,  kladie zvýšené nároky na efektívne fungovanie tretieho sektora, na čo sa vo 

veľkej miere vyuţíva manaţérske myslenie. Je neoddeliteľnou súčasťou neziskových 

organizácií, aj keď tento pojem poznáme predovšetkým zo ziskového sektora. Neziskové 

organizácie, ktoré sme bliţšie opísali v prvej kapitole sú  na rázcestí medzi dobou kedy 

manaţment bol pre ne nevhodným slovom a obdobím práce s plným nasadením 

manaţmentu na vysokej úrovni, o ktorom hovoríme v druhej kapitole práce. 

Výskum bol realizovaný v období od januára do februára roku 2011, formou 

rozhovoru boli mapované názory vedúcich pracovníkov na manaţment v neziskových 

organizáciách.  

3.1 Cieľ kvalitatívneho výskumu 

  Cieľom výskumu  je zistiť, či  manaţment je prítomný  v neziskových organizáciách 

a na akej úrovni je implementovaný v praxi a jeho dôleţitosť. 

 V našom výskume sme sa zamerali na manaţment, na rozsah jeho aplikácie, 

dôleţitosť a na úlohu, ktorú zohráva v neziskových organizáciách. Samotnému výskumu 

predchádzalo štúdium teoretických poznatkov z oblasti manaţmentu v neziskových 

organizáciách. Súhrn týchto vedomosti je uvedený v predchádzajúcej teoretickej časti.    

Medzi sekundárne ciele kvalitatívneho výskumu sme zaradili : 

1. Rozsah aplikovateľnosti manaţérskych nástrojov z komerčnej sféry 

v neziskových organizáciách.   

2. Aká je vzdelanostná úroveň pracovníkov vykonávajúcich manaţérsku činnosť. 

3. Ako neziskové organizácie chápu pojem strategické plánovanie. 

3.2    Východisková teória kvalitatívneho výskumu 

Vychádzame z  predpokladu existujúcej teórie od H. Majduchovej, ktorá je 

predmetom nášho výskumu. Podľa nej nezisková organizácia ako sociálno-technický 

systém, ktorý sleduje svoje ciele tak ako aj ostatné systémy, zostavuje svoje plány, robí 

rozhodnutia, kontroluje, zamestnáva pracovníkov, ktorých musí motivovať a hospodári so 

svojimi nákladmi a dosahuje výnosy, sleduje svoje výsledky, nemôţe existovať bez 

manaţmentu. Manaţérske myslenie a konanie v NZO je potrebné a účelné. Riadenie 
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samotných neziskových organizácií bez podpory manaţmentu modernými metódami 

nemôţe byť dnes uţ dostatočne uspokojivé. Vzhľadom na manaţment, ktorý bol v podstate 

vyvinutý zo skúsenosti a potreby veľkých komerčných firiem, nie jednoduché ho aplikovať 

na neziskové organizácie.
54

 Na základe kvalitatívnych zistení uvedenú teóriu potvrdíme, 

respektíve modifikujeme. 

3.3   Výberový súbor  

 K stanoveniu výskumnej vzorky predchádzal výskum v okrese Spišská Nová Ves 

v oblasti existencie mimovládnych organizácií. Na webovej stránke 

http://portal.ives.sk/registre/start.do, ktorú zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky, v sekcii verejnej správy je register všetkých MVO zaregistrovaných na 

Slovensku. Keďţe v okrese SNV je 36 obcí vrátane okresného mesta, bolo potrebné 

náročným spôsobom  vyhľadávať všetky druhy MVO podľa sídla organizácie. Na základe 

zistených údajov na danom portáli sme zistili veľké mnoţstvo mimovládnych organizácií 

v okrese Spišská Nová Ves, ktoré sú uvedené v tabuľke č.3. Pre porovnanie,  v tabuľkách 

č. 1 a č. 2 uvádzame  počet MVO na Slovensku a v Košickom kraji. Ak vychádzame 

z počtu krajov v SR, ktorých je 8 a počtu okresov v Košickom kraji, ktorých je 11, ako kraj 

tak i samotný okres tvoria niţší priemer v počte všetkých druhov MVO oproti priemeru na 

Slovensku. To však neplatí v jedinom prípade, a to v neziskových organizáciách 

v košickom kraji, kde  počet n. o. je vyšší oproti počtu n. o. na Slovensku vypočítanom ako 

priemerná hodnota k jednotlivým krajom.  

Tab. č 1. Počet mimovládnych organizácií na Slovensku 

Druh MVO Občianske 

zdruţenia 

Neinvestičné 

fondy 

Neziskové 

organizácie 

Nadácie  

Počet  31.978 578 2.078 601 

Spolu  35.237 

Zdroj : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy 

k 03.09.2010 
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Tab. č 1. Počet mimovládnych organizácií v Košickom kraji 

Druh MVO Občianske 

zdruţenia 

Neinvestičné 

fondy 

Neziskové 

organizácie 

Nadácie  

Počet  3.898 61 370 67 

Spolu  4.487 

 

Tab. č 1. Počet mimovládnych organizácií v okrese Spišská Nová Ves 

Druh MVO Občianske 

zdruţenia 

Neinvestičné 

fondy 

Neziskové 

organizácie 

Nadácie  

Počet  408 6 21 4 

Spolu  439 

Zdroj : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy 

k 03.09.2010 

Predpokladáme, ţe počet organizácií pôsobiacich v treťom sektore v okrese Spišská 

Nová Ves je vyšší. Existujú totiţ základné organizácie v danom okrese, ale ich hlavné sídla 

sú v krajských mestách, alebo hlavnom meste Slovenskej republiky, kde sú i registrované. 

Z toho dôvodu ich nezahŕňame do MVO registrovaných v okrese SNV. 

Ďalší krok predstavoval určenie štyroch najväčších neziskových organizácií. Výber 

spomedzi 439 MVO by bol veľmi náročný na získanie potrebných údajov a ich 

spracovanie. Preto sme si zvolili, ţe sa zameriame na neziskové organizácie poskytujúce 

verejno-prospešné sluţby, ktorých je v okrese 21. Výber sa týmto zjednodušil a na základe 

dostupných údajov, predovšetkým z internetového zdroja, štúdiom výročných správ 

a posudzovania organizácií zo subjektívneho hľadiska, boli do uţšieho výberu zaradené 

štyri neziskové organizácie:   

1. Alţbetka n. o., Zimná 66, Spišská Nová Ves. 

2. Domovina, n. o., Hodkovce 1, Ţehra. 

3. Social. Trans, n. o. Jarná 23, Spišské Vlachy. 

4. Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o., Levočská 10, Spišská Nová 

Ves. 
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3.4   Realizácia výskumu a charakteristika pouţitých metód 

V  kvalitatívnom výskume sme uskutočnili  pozorovanie a riadený rozhovor, 

v ktorom sme formulovali otvorené otázky zamerané na fungovanie a úroveň  manaţmentu 

v neziskových organizáciách. Účastníci rozhovoru boli zamestnanci n. o. vo vedúcich  

funkciách. Cieľom daného rozhovoru bolo získať dostatočný rozsah informácií 

o aplikovaní, forme, štruktúre a naplňovaní podstaty  manaţmentu.  

Rozhodli sme sa pre kvalitatívny výskum, ktorý predpokladá zámerný výber 

výskumnej vzorky, v našom prípade štyroch neziskových organizácií v okrese Spišská 

Nová Ves. Oslovili sme interných pracovníkov z dôvodu, ţe ich poznatky a vedomosti 

o príslušnej organizácii sú bohaté a vytvárajú ucelený informačný obraz. V procese 

kvalitatívneho výskumu sme zvolili proces konštantnej komparácie, keďţe hneď na 

začiatku sme si zvolili skupinu organizácií a osôb, u ktorých sme hľadali spoločné prvky. 

Na tomto základe sme upravovali, dopĺňali naše stanovené ciele týkajúce sa existencie 

a potreby manaţmentu v neziskových organizáciách. Výstupy nám umoţnili potvrdiť alebo 

modifikovať existujúcu teóriu.  

Nasledujúce kapitoly budú orientované na bliţšie predstavenie jednotlivých 

účastníkov, samotné neziskové organizácie, ich zameranie a činnosť, v ktorých pôsobia. 

Zaznamenané odpovede a ich vyhodnotenie sú v súlade s našimi cieľmi. 

3.4.1 Alţbetka, n. o. 

Nezisková organizácia Alţbetka so sídlom na Zimnej ulici 66 v Spišskej Novej Vsi, 

ktorú zaloţila Kongregácia Sestier Boţského Vykupiteľa, vznikla dňa 12. 8. 2004 

rozhodnutím Krajského úradu v Košiciach, odboru všeobecnej vnútornej správy a 

ţivnostenského podnikania ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné 

sluţby podľa § 11 ods. 1 zák. č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 

všeobecne prospešné sluţby. Týmto rozhodnutím jej bol odsúhlasený druh všeobecne 

prospešných sluţieb:  

 organizovanie voľného času detí a mládeţe prostredníctvom krúţkovej činnosti zo 

sociálne slabých rodín; 

 animácia voľného času počas voľných dní organizovaním športových a turistických 

podujatí, príprava spoločenských a kultúrnych aktivít; 

 moţnosť čítania a zapoţičiavania si duchovnej literatúry; 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#12e37f4a79fe95ff__Toc224524065
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 poskytovanie odbornej psychologickej, rehabilitačnej i osvetovej pomoci ţenám a 

matkám na materskej dovolenke, dlhodobo nezamestnaným a rómskym 

spoluobčanom; 

 duchovná a sociálna pomoc starým a chorým ľuďom; 

 duchovné obnovy, duchovné cvičenia a iné náboţenské aktivity; 

 usporadúvanie diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok; 

 vydávanie občasníka Alţbetka; 

 zriaďovanie zariadení sociálnych sluţieb, poskytovanie ambulantných sociálnych 

sluţieb a poskytovanie sociálneho poradenstva. 

Dôvodom k zaloţeniu neziskovej organizácie Alţbetka boli zloţité ţivotné situácie 

mnohých rodín  mesta a spišského regiónu. S uprednostňujúcou láskou sa chcú venovať 

tým deťom, mládeţi i dospelým, ktorí pochádzajú zo sociálne slabšieho a málo podnetného 

prostredia. Kaţdá činnosť, ktorú vykonávajú, je pretkávaná nasledovnou myšlienkou: 

„Vychovávať znamená pomáhať duchu človeka vstupovať do plnosti reality ţivota.“ 

Nezisková organizácia sa nachádza na začiatku mesta Spišská Nová Ves, v staršej 

budove, ktorá je plne zrekonštruovaná a pôsobí veľmi pozitívnym dojmom.  

Ako prvé otázky boli poloţené štatutárnej zástupkyni neziskovej organizácie 

Alţbetka a odbornému  garantovi krízového strediska: Ing. ThLic. Sedlákovej Helene – sr. 

M. Alojzíne.  

Pri prvej osobnej návšteve neziskovej organizácie s cieľom dohodnúť si stretnutie na 

rozhovor, sme sa stretli s ústretovosťou personálu. Celý rozhovor sa niesol v duchu 

otvorenosti, bezprostrednej a veľmi priateľskej atmosfére, v úvode sme sa dozvedeli 

dôleţité informácie o n.o. uvedené v predošlej časti. 

Otázka č. 1: 

Čo pre vás znamenajú pojmy efektívnosť, výnosnosť, hospodárnosť a stratégia, 

považujete ich za pojmy patriace výlučne do ziskového sektora? 

Sr. M. Alojzína, uvádza, ţe spomínané pojmy určite nepatria len do komerčnej  

sféry. Vo svojej praxi prakticky napĺňajú podstatu týchto pojmov, ako dôvod na ich 

realizáciu uvádza vlastnú existenciu NO. Uskutočňujú opatrenia a riadia sa vnútornými 

smernicami na efektívne hospodárenie a nakladanie s finančnými zdrojmi. Podstatou je 

hospodáriť tak, aby organizácia preţila a plnila svoj účel. 
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Otázka č. 2: 

Môže nezisková organizácia fungovať bez manažérskeho myslenia?  

Sr. M. Alojzína – odpoveďou bolo jednoznačné nie, ako príklad uviedla porovnanie 

so štátnou správou a jej jednoduchšie financovanie oproti NO, napriek príbuzností 

poskytovaných sluţieb, kým jedni sú financovaní štátom a teda nemusia mať obavy 

z budúcnosti,  n. o. Alţbetka vyuţíva viaczdrojovosť, aby mohla poskytovať dané sluţby. 

Manaţérske myslenie vyuţívajú pri oslovovaní domácich ale aj zahraničných donorov 

a darcov, ktorých prehľad je uvedený na internetovej stránke: http://www.alzbetka-

no.sk/nove/financie.html.  

Otázka č.3: 

Existujú podľa vás rozdiely v aplikovaní nástrojov manažmentu medzi jednotlivými 

neziskovými organizáciami a medzi neziskovými organizáciami a ziskovým sektorom? 

Z čoho vyplývajú a akú majú podobu?   

Sr. M. Alojzína – rozdiely určite existujú  medzi jednotlivými NO navzájom, aj 

v takom prípade, keď poskytujú rovnaké sluţby, odlišnosti sú aj medzi organizáciami 

neziskového a ziskového sektora.  Dôvod spočíva nie len v  rôznej orientácii organizácii 

a odlišnom poli pôsobnosti, nesúlad v aplikovaní vyplýva i v závislosti diferenciácie 

osobnosti človeka, teda ak dvaja ľudia robia to isté, nikdy to nie je to isté. Dištinkcia 

vychádza aj zo swot analýzy danej organizácie. 

Otázka č.4: 

Akú formu by mali mať nástroje manažmentu v neziskovej organizácií, aby boli 

účinné? 

K tejto otázke sa sr. M. Alojzína nevedela vyjadriť. 

Otázka č. 5:  

Pociťujete zvyšujúci konkurenčný tlak? Aké prostriedky využívate v konkurenčnom 

boji? 

V rámci súkromnej materskej školy a krízového strediska v Spišskej Novej Vsi sr. 

M. Alojzína nepociťuje prejavy konkurenčného tlaku. Dôvodom je, ţe krízové stredisko 

takéhoto typu je v rámci mesta jediné, tieţ materská škola Alţbetka  je jedinou súkromnou 

MŠ. Iste známky konkurencie pociťujú v oblasti poskytovania sluţieb v zariadení pre 

http://www.alzbetka-no.sk/nove/financie.html
http://www.alzbetka-no.sk/nove/financie.html
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seniorov – v Dome sv. Jozefa zriadeného v Raslaviciach. Konkurenčnému boju sa n. o. 

Alţbetka vyhýba, nevyuţívajú ţiadne prostriedky na jeho realizáciu, nepovaţujú to za 

potrebné, aj keď sa s ním  stretávajú v rámci pôsobenia iných subjektov. Na druhej strane 

chápu konkurenciu pozitívne, pretoţe núti k hľadaniu nových ciest a zlepšovaniu 

poskytovaných sluţieb, čo v konečnom dôsledku prináša blaho pre samotného klienta.  

Otázka č. 6:    

V čom sa najviac  prejavuje manažérske myslenie vo vašej neziskovej organizácií?  

Sr. M. Alojzína predstavila dve základné oblasti, v ktorých sa  najviac uplatňuje a 

prejavuje manaţérske myslenie. Prvú oblasť tvorí získavanie finančných prostriedkov, 

vytypovanie si potenciálnych donorov a ich oslovenie. Za roky existencie NO sa im 

podarilo získať stálych darcov a prispievateľov. Samozrejme, nestagnujú ale pracujú na 

tomto úseku nepretrţite. Druhú oblasť, ktorú sestra M. Alojzína povaţuje dokonca za 

osobne dôleţitejšiu, predstavuje manaţment v oblasti poskytovania sluţieb. Túto sféru 

totiţ hodnotia samotní klienti a práve pozitívne hodnotenie ľudí, pre ktorých sú sluţby 

nadácie určené, je pre celý kolektív organizácie tým najväčším a najdôleţitejším ocenením. 

Otázka č.7: 

V ktorej oblasti najviac pociťujete manažérsky deficit v neziskových organizáciách? 

Sestra M. Alojzína priamo neuviedla oblasti manaţmentu, v ktorých by osobne pociťovala 

istý  deficit. Skôr uvádza oblasti, ktoré sú pre ich neziskovú organizáciu problémové 

a týkajú sa predovšetkým legislatívy, podpory zo strany štátu a rozdielneho postavenia 

súkromných firiem, či podnikov oproti neziskovým organizáciám.  

Otázka č. 8 

Pôsobí vo vašej neziskovej organizácií človek s manažérskym vzdelaním? 

Všetky manaţérske činnosti tykajúce sa či uţ strategického, personálneho 

a finančného manaţmentu nesie na pleciach práve sr. M. Alojzína, ktorá ma ukončené 

vysokoškolské vzdelanie v ekonomickom smere a pôsobí v neziskovej organizácii 

Alţbetka na plný úväzok. Je presvedčená, ţe i ľudia s iným vzdelaním dokáţu viesť NO 

v tomto smere, ale za dôleţité samozrejme povaţuje nepretrţité vzdelávanie, preto ona 

sama sa zúčastňuje rôznych vzdelávacích kurzov, predovšetkým, aby mohli získavať 

financie z rôznych grantov a fondov.  
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Otázka č. 9: 

Ako chápete strategické plánovanie? 

Určité strategické plánovanie je  potrebné. Je dobré vedieť, podľa slov sestry M. 

Alojzíny, čo ďalej a naplánovať si budúcnosť, aby jednotlivé organizácie nestagnovali, ale 

pohybovali sa v pred. Plánovanie je dôleţité pre NO a hlavne pre ne, keďţe budúcnosť je 

dosť neistá a všetky zmeny v spoločenskom systéme sa ako prvé dotýkajú práve 

neziskových organizácií. 

Otázka č. 10: 

Vaša organizácia sa orientuje viac na strategické /dlhodobé/ obdobie , alebo 

 riadenie je orientované na krátkodobé obdobie? 

Vo svojej praxi vyuţívajú strategické i krátkodobé plánovanie, je výhodou rozdeliť 

si plán na jednotlivé roky, ale je potrebné plánovať aj v rámci mesiacov jedného roka, takto 

sa dokáţe organizácie rýchlejšie prispôsobiť aktuálnym zmenám.  

Otázka č. 11:  

Viete čo môžete v neziskovej organizácií získať strategickým riadením, prípadne 

stratiť? 

 Je dosť ťaţké predvídať budúcnosť neziskových organizácií z dlhodobého 

hľadiska, so zreteľom na financie. V tom tkvie ťaţkopádnosť dlhodobého plánovania, či 

riadenia. Kaţdopádne netreba stagnovať, ale plánovať a robiť dobrú prácu, zabezpečiť zisk 

a tým zabezpečiť i sluţby pre klientov, aby sa naplnili prvotné dôvody existencie 

neziskovej organizácie Alţbetka. 

Prítomnosť manaţmentu v neziskovej organizácií Alţbetka je nepopierateľná, jeho 

opodstatnenosť vychádza predovšetkým z kompilovaného financovania n. o., ktoré spočíva 

vo viaczdrojovom financovaní. Opodstatnenosť vychádza i z manaţovania samotnej 

organizácie, jej chodu a poskytovania sluţieb v prospech klientov v maximálne moţnej 

kvalite, čo je prvoradým cieľom ich práce, samozrejme v duchu kresťanských hodnôt. 

Pojmy, ktoré poznáme predovšetkým zo ziskového sektora / efektívnosť, výnosnosť, 

hospodárnosť a stratégia/, sú súčasťou i tejto n. o., čo len potvrdzuje fakt existencie 

manaţmentu a jeho účasti v myslení vedenia.  

V istej podobe sa nástroje manaţmentu vyuţívajú z komerčnej sféry, ak je potrebná 

istá úprava pre podmienky MVO. Manaţérske funkciu vykonávajú ľudia 
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s vysokoškolským vzdelaním, nie priamo zameraným na manaţment, potrebné je 

celoţivotné vzdelávanie. Strategické plánovanie je súčasťou zmýšľania n. o., predstavuje 

budúcnosť a určuje smer napredovania. 

Na základe zistení, sa nám potvrdzuje uvedená teória, pri naplňovaní cieľov 

organizácie a krokov,  ktoré uskutočňuje pri samotnom riadení sa potvrdzuje nevyhnutnosť 

manaţérskeho myslenia a potreba istej úpravy manaţérskych nástrojov pre aplikovateľnosť 

v neziskových organizáciách. 

3.4.2 Domovina n.o. 

Ako druhú v poradí sme oslovili n. o. Domovina  so sídlom v Ţehre, časť 

Hodkovce č.1. Nezisková organizácia patrí medzi organizácie poskytujúce sociálne sluţby 

podľa zákona NR SR č. 448/2008Z.z v znení neskorších predpisov, ako druh všeobecno-

prospešných sluţieb uvádzajú:  

- starostlivosť v Domove sociálnych sluţieb,  

- starostlivosť v Zariadení chráneného bývania,  

- starostlivosť v Domove dôchodcov,  

- poskytovanie spoločného stravovania. 

Na otázky odpovedal Dr. Juraj Beňa, riaditeľ organizácie, ktorý nám podal aj 

informácie o histórii a o samotnej neziskovej organizácii. 

Samotná nezisková organizácia sa nachádza v historickom prostredí priamo pod Spišským 

hradom, na pozemku tvoreným barokovo–klasicistickým kaštieľom, ktorý tvorí 

dominantnú stavbu v širšej štruktúre budov z rôznych období, ktoré sú zasadené do 

rozsiahleho parku. Uţ od roku 1956 areál kaštieľa slúţi na poskytovanie sociálnych 

sluţieb: 

- Domov dôchodcov - 1956, 

- Detský ošetrujúci ústav pre duševne choré deti Hodkovce – 1961, 

- Ústav sociálnej starostlivosti pre mládeţ Hodkovce – 1962 

- Ústav sociálnej starostlivosti pre mládeţ Hodkovce, rozpočtová organizácia 1991, 

- Ústav sociálnej starostlivosti pre mládeţ a dospelých Hodkovce - 1996 

- Domov sociálnych sluţieb Hodkovce – 1999, 

- Socialtransform, n. o. – 2002, 

- Domovina, n. o. – 2006. 
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 Celé prostredie sa javí ako veľmi vhodné pre danú neziskovú organizáciu a druh 

poskytujúcich sluţieb pre 120 klientov.  

Otázka č. 1: 

Čo pre vás znamenajú pojmy efektívnosť, výnosnosť, hospodárnosť a stratégia, 

považujete ich za pojmy patriace výlučne do ziskového sektora? 

Pojmy efektívnosť, hospodárnosť, a stratégia sú pojmy pre kaţdú neziskovú 

organizáciu s cieľom poskytovať kvalitné sluţby podstatné. S veľkou dávkou váţnosti 

treba k nim pristupovať a naplňovať ich význam dôsledne. Pojem výnosnosť však uţ pre 

neziskovú organizáciu, podľa slov pána riaditeľa, je neprijateľný a patrí skôr k 

organizáciám, ktoré plánujú  a sú zamerané na zisk.  

Otázka č. 2: 

Môže nezisková organizácia fungovať bez manažérskeho myslenia?  

Pán Beňa uvádza, ţe v n. o. musí existovať manaţérske myslenie, avšak musí  byť 

prispôsobené   podmienkam v závislosti od rozsahu a obsahu poskytovaných  sociálnych 

sluţieb. Zmyslom manaţmentu je adekvátne nastavenie procesov, drţať krok s dobou, 

dodrţiavať zákon, získavať sponzorov. Bez manaţérskeho myslenia n. o. stagnuje. 

Otázka č.3: 

Existujú podľa vás rozdiely v aplikovaní nástrojov manažmentu medzi jednotlivými 

neziskovými organizáciami a medzi neziskovými organizáciami a ziskovým sektorom? 

Z čoho vyplývajú a akú majú podobu?   

Rozdiely v aplikovaní nástrojov manaţmentu medzi jednotlivými neziskovými 

organizáciami určite existujú, vychádzajú z rôznorodého zamerania  činnosti jednotlivých 

organizácií. Následné je i rozdiel medzi ziskovým a neziskovým sektorom, čo vyplýva uţ 

z podstaty jednotlivých sektorov. Manaţéri v n. o. manaţujú tak, aby zabezpečili činnosť 

danej organizácie a nesústreďovali sa na zisk za kaţdú cenu. Ziskové organizácie, ktoré 

neuplatňujú dôsledne nástroje manaţmentu, vývoj ziskového sektoru ich postupne sám 

zlikviduje.  
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Otázka č.4: 

Akú formu by mali mať nástroje manažmentu v neziskovej organizácií, aby boli 

účinné? 

Podstata nástrojov vychádza zo všeobecného manaţmentu, ktorý bol vyvinutý 

predovšetkým pre ziskový sektor. Aby boli účinné nástroje manaţmentu a nezisková 

organizácia stále napredovala, musí existovať v n. o. kvalitná SWOT analýza a dôsledný 

monitoring v našich podmienkach sociálnej práce. Vychádzajúc z týchto predpokladov 

môţeme spracovať strategický rozvoj na 5-10 rokov, ktorý zahŕňa aj otázky plánovania, 

personálne a pod. Zo stratégie n. o. sa spracováva ročný plán, v ktorom sú premietnuté 

všetky nástroje manaţmentu. 

Otázka č. 5:  

Pociťujete zvyšujúci konkurenčný tlak? Aké prostriedky využívate v konkurenčnom 

boji? 

Nezisková organizácia nepociťuje konkurenciu a konkurenčný tlak, čo zdôvodňujú 

oblasťou, v ktorej pôsobia a teda starostlivosť o klientov s mentálnym postihnutím. Preto 

ani nevyuţívajú prostriedky v boji s konkurenciou. Činnosť n. o. Domovina vychádza zo 

stratégie rozvoja – pravidelne organizujú aktivity na zviditeľnenie samotnej organizácie: 

- Dni otvorených dverí /otvorenie areálu verejnosti, ktorá sa môţe oboznámiť nielen s 

historickými a kultúrnymi hodnotami, ale i s prácou klientov v remeselnej dielni. 

Klienti vyrábajú vianočné sviečky, košíky,  tkajú koberce, maľujú na sklo  a pracujú 

aj v kováčskej dielni. DSS v Hodkovciach postupne napĺňa myšlienku otvoriť areál 

kaštieľa verejnosti, čo predstavuje významný krok v integrácii zdravotne 

postihnutých ľudí do spoločnosti a významne podporí cestovných ruch na Spiši. 

- webová stránka, 

- iné aktivity, ktoré upriamujú pozornosť sponzorov na organizáciu a tak napomáhajú 

k získavaniu sponzorských darov. 

Otázka č. 6:    

V čom sa najviac  prejavuje manažérske myslenie vo vašej neziskovej organizácií?  

Manaţérske myslenie sa najviac prejavuje  vo zvyšovaní kvality ţivota klientov, 

odstraňovaní bariér medzi majoritnou spoločnosťou a klientmi  s mentálnym postihnutím, 

ich integráciou do spoločnosti, čo napomáha k ich zlepšenému sebahodnoteniu, rozvoj ich 
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osobnosti, ktoré sú podporené aktivitami ako realizácia  pracovnej terapie pre klientov a 

podporné aktivity (účasť na výstavách, súťaţiach, remeselných trhoch a pod.). 

Otázka č.7: 

V ktorej oblasti najviac pociťujete manažérsky deficit v neziskových organizáciách?  

Manaţérsky deficit sa najvýraznejšie prejavuje a je viditeľný v chýbajúcom 

vzdelávaní manaţérov pre oblasť sociálnych sluţieb. 

Otázka č. 8 

Pôsobí vo vašej neziskovej organizácií človek s manažérskym vzdelaním? 

V najväčšej neziskovej organizácií v okrese Spišská Nová Ves nepôsobí človek 

s manaţérskym vzdelaním, celú  manaţérsku činnosť vykonáva pán riaditeľ Dr. Beňa 

a jeho rozhodnutia podliehajú výkonnej rade, ktorá ich schvaľuje, resp. zamieta, či 

pripomienkuje. 

Otázka č. 9: 

Ako chápete strategické plánovanie? 

Zo slov pána riaditeľa vyplynulo, ţe niektoré neziskové organizácie nemajú vôbec 

strategické plány, v závislosti od ich zamerania. Ak aj existujú organizácie, ktoré ich majú, 

tieto plány sú špecifikované pre sociálnu oblasť  v súlade s platnou legislatívou. 

Otázka č. 10: 

Vaša organizácia sa orientuje viac na strategické /dlhodobé/ obdobie , alebo 

 riadenie je orientované na krátkodobé obdobie? 

Plánovanie neziskovej organizácie Domovina, podľa slov p. Beňu, sa orientuje na 

dlhodobé strategické ciele, ktorá sa premieta do ročného plánu aktivít spomínanej n. o.  

Otázka č. 11:  

Viete čo môžete v neziskovej organizácií získať strategickým riadením, prípadne 

stratiť? 

K tejto otázke sa pán riaditeľ nedokázal vyjadriť.  

Aj v druhom prípade sa nám potvrdzuje existencia manaţmentu a manaţérskeho 

myslenia, ktoré má byť prispôsobené zameraniu organizácie, aby efektívnejšie plnila svoj 

účel. Prejavuje sa predovšetkým pri zabezpečovaní kvalitných sluţieb pre klientov, čo je 

prvoradou úlohou a  efektívnom, hospodárnom i strategickom riadení  organizácie. 
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Manaţment nemá slúţiť v MVO na zabezpečenie zisku. Nedostatkom sa javí deficit 

v oblasti vzdelávania manaţérov pre sociálnu oblasť. 

Nástroje manaţmentu majú prejsť určitou úpravou, aby sa mohli vhodne aplikovať 

pre neziskové organizácie. Ich vyuţitie je potrebne i v oblasti MVO, aby samotné 

organizácie mohli plniť svoje poslanie. 

Pracovník vykonávajúci manaţérske činnosti má vysokoškolské vzdelanie, nie však 

v manaţérskom smere. 

Organizácia sa orientuje na dlhodobé strategické plánovanie, ktoré je obsiahnuté 

v ročnom pláne aktivít, avšak podlieha platným zákonom pre sociálnu oblasť.  

Aj v tejto organizácií sa nám potvrdzuje súhlasné stanovisko, potvrdzujúce 

nevyhnutnosť manaţmentu a jeho aplikovanie v neziskovej organizácií s istou úpravou 

nástrojov, ktoré boli vyvinuté pre potreby komerčných firiem, vzhľadom na to, ţe 

ústrednou filozofiou neziskovej organizácie nie je zisk, ale kvalita sluţieb poskytovaných 

klientom.  

3.4.3 Social. Trans n.o. 

V poradí tretia oslovená nezisková organizácia bola Social. Trans, so sídlom 

v Spišských Vlachoch na Jarnej ulici č.23. Po telefonickom dohovore sme zrealizovali 

rozhovor so štatutárnym zástupcom a riaditeľom n. o. pánom Mgr. Pavlom Maliňákom, 

ktorý nám predstavil najprv samotnú neziskovú organizáciu. Nezisková organizácia sídli 

v budove, ktorá patrila poľnohospodárskemu druţstvu, príchodom n. o. sa však jej podoba 

úplne zmenila, rekonštrukcia z nej urobila modernú budovu, pri ktorej vyrástli ďalšie 

novopostavené objekty. Celý komplex, určený momentálne pre 30 klientov, tvorí ucelený 

areál, veľmi vhodný pre klientov s mentálnym postihnutím a predstavuje dôstojné miesto 

v prirodzenom sociálnom prostredí, čo je i akýmsi mottom neziskovej organizácie Social. 

Trans. Druh všeobecne prospešných sluţieb, na ktoré je zameraná n. o. Social. Trans 

v Spišských Vlachoch podľa zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene a 

doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov:  

- sociálna sluţba v Zariadení podporovaného bývania v rozsahu § 34,  

- sociálna sluţba v Zariadení pre seniorov v rozsahu § 35,  

- sociálna sluţba v Domove sociálnych sluţieb v rozsahu § 38,  

- sociálna sluţba v Špecializovanom zariadení v rozsahu § 39,  
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- podnikanie v rámci voľných ţivností. 

Otázka č. 1: 

Čo pre vás znamenajú pojmy efektívnosť, výnosnosť, hospodárnosť a stratégia, 

považujete ich za pojmy patriace výlučne do ziskového sektora? 

Podľa slov pána Mgr. Maliňáka patria spomínané pojmy nielen do ziskového, ale aj 

do neziskového sektora. Ako jednoznačný dôvod uvádza hospodárne, efektívne, účelové 

vyuţitie a nakladanie s finančnými prostriedkami. Samotná n. o. nesie zodpovednosť za 

vyuţitie finančných prostriedkov získaných od dotácii zo štátu alebo iných zdrojov 

a dodrţiavanie zákonov pri nakladaní s financiami.  

Otázka č. 2: 

Môže nezisková organizácia fungovať bez manažérskeho myslenia?  

Nie, ako kaţdá iná organizácia z akéhokoľvek sektoru musí byť riadená a musí tam 

existovať manaţérske myslenie.  

Otázka č.3: 

Existujú podľa vás rozdiely v aplikovaní nástrojov manažmentu medzi jednotlivými 

neziskovými organizáciami a medzi neziskovými organizáciami a ziskovým sektorom? 

Z čoho vyplývajú a akú majú podobu?   

Pán Mgr. Maliňák nepopiera existenciu rozdielnych nástrojov manaţmentu medzi 

jednotlivými neziskovými organizáciami, ich diferenciácia  vyplýva z  povahy a schopností 

štatutára organizácie. Dokonca upozorňuje aj na rozdiely v aplikácií nástrojov v n. o., ktoré 

majú rovnaké zameranie. V jednej neziskovej organizácií ich aplikovanie môţe byť účinné 

a v druhej nie, preto je ich potrebné prispôsobovať vnútorným poţiadavkám n. o. 

neexistuje jednotná línia resp. vzorec v aplikovaní manaţérskych nástrojov v jednotlivých 

n. o. a z toho vyplýva i rozdielnosť  uplatnenia nástrojov manaţmentu medzi ziskovým 

a neziskovým sektorom. 

Otázka č.4: 

Akú formu by mali mať nástroje manažmentu v neziskovej organizácií, aby boli 

účinné? 

Keďţe nástroje manaţmentu boli vytvorené predovšetkým pre ziskový sektor, je 

jednoznačná potreba ich úpravy, aby boli vhodné pre tretí sektor. Pán Maliňák ako 
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porovnanie uvádza rozdielnosť pri riadení s.r.o. a neziskovej organizácie, z čoho 

jednoznačne vyplýva potrebnosť úpravy a prispôsobenia spomínaných nástrojov. Uţ len 

financovanie medzi s.r.o  a  n. o. je úplne rozdielne. Preto aj riadenie s ohľadom na 

 jednotlivé rozdiely je iné. 

Otázka č. 5:  

Pociťujete zvyšujúci konkurenčný tlak? Aké prostriedky využívate v konkurenčnom 

boji? 

Celá nezisková organizácia funguje na základe zákona 448/2008Z.z. upozorňuje P. 

Maliňák upozorňuje, ţe zákon je v jednotlivých jeho častiach protiústavný, pretoţe 

samosprávy na základe spomínaného zákona likvidovali n. o. ako konkurenta. Samotný 

VÚC distribuuje klienta, ktorý potrebuje danú sluţbu sociálneho zariadenia predovšetkým 

do svojich inštitúcií, aby naplnil vlastné kapacity, bez rozdielu trvalého bydliska klienta. 

Teda klient zo Spišských Vlách sa jednoducho podľa rozhodnutia VÚC môţe ocitnúť 

v zariadení vzdialenom rádovo desiatky kilometrov, ktorého zriaďovateľom je 

VÚC. Nedostane sa do sociálneho zariadenia n. o. v jeho mieste bydliska, ktoré môţe 

poskytovať sluţby i na vyššej úrovni. Klientovi teda nie je umoţnený výber zariadenia na 

základe kvality alebo iných, jemu vyhovujúci podmienok , ale len na základe spomínaného 

zákona.  

Konkurenciu v priamom slova zmysle nezisková organizácia Social.Trans 

nepociťuje. Samozrejme vykonáva aktivity na vlastné zviditeľnenie, aby mohla získať 

donorov, ktorých je však ţalostne málo. Vypracováva projekty na získanie financií zo 

štrukturálnych fondov, v tejto oblasti dosahuje aj isté úspechy. 

Otázka č. 6:    

V čom sa najviac  prejavuje manažérske myslenie vo vašej neziskovej organizácií? 

Hlavnou úlohou p. Maliňáka je  predovšetkým zabezpečiť finančné zdroje 

a prostriedky na rozvoj a skvalitňovanie poskytovania sociálnych sluţieb. O to sa snaţí 

v podstate od začiatku zaloţenia neziskovej organizácie, ktorú podľa jeho slov, sa mu 

podarilo vybudovať na „zelenej lúke“. Nepopiera ani iné úlohy ale prioritou je uţ 

spomínaná úloha zabezpečovania financií.  
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Otázka č.7: 

V ktorej oblasti najviac pociťujete manažérsky deficit v neziskových organizáciách?  

Pán Maliňák vidí skôr problém, ţe vo vedúcich a manaţérskych funkciách, ktoré 

rozhodujú vo veciach týkajúcich sa sociálnej oblasti a teda aj oblasti neziskových 

organizácií, sa nachádzajú ľudia, ktorý nemajú adekvátne vzdelanie a sú skôr politicky 

dosadení. Problémom dnešnej doby je, ţe v kaţdej oblasti sa nachádzajú ľudia, s nie 

zodpovedajúcim vzdelaním, v závislosti od schopnosti ich adaptácie je moţné, ţe 

i odborník z inej oblasti môţe vykonávať danú funkciu lepšie ako absolvent primeraného 

vzdelania. Prioritou je celoţivotné vzdelávanie. Celé poznanie vychádza z praxe, avšak  

absolventi vysokých škôl zameraných na manaţment, alebo sociálnu prácu by však mali 

mať dobrý základ na vykonávanie svojich pracovných povinnosti.   

Otázka č. 8 

Pôsobí vo vašej neziskovej organizácií človek s manažérskym vzdelaním? 

V neziskovej organizácií Social.Trans nepôsobí človek s manaţérskym vzdelaním, 

manaţérsku činnosť vykonáva sám p. riaditeľ Mgr. P. Maliňák. 

Otázka č. 9: 

Ako chápete strategické plánovanie? 

Existencia plánovania je do značnej miery obmedzená, keďţe hlavný zdroj 

financovania pochádza z VÚC, ktorý uzatvára zmluvu s neziskovou organizáciou na jeden 

kalendárny rok. 

Otázka č. 10: 

Vaša organizácia sa orientuje viac na strategické /dlhodobé/ obdobie , alebo 

 riadenie je orientované na krátkodobé obdobie? 

Plánovanie je orientované dlhodobo, existuje istá vízia a koncepcie, aj keď vďaka uţ 

spomínanému obmedzeniu v predchádzajúcej odpovedi, sú do určitej miery riskantné. 

Nezisková organizácia funguje v istej neistote, ale nepochybne existuje v nej dlhodobé 

plánovanie.   
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Otázka č. 11:  

Viete čo môžete v neziskovej organizácií získať strategickým riadením, prípadne 

stratiť? 

V danej oblasti p. riaditeľ pôsobí uţ 15 rokov, uvedomuje si moţnosti strategického 

plánovania, ak keď oblasť v ktorej pôsobí je dosť riskantná a s veľmi neistou budúcnosťou, 

celá existencia n.o. závisí na schopnosti získania finančných prostriedkov, ktoré môţu byť 

pouţite na skvalitnenie  poskytovaných sluţieb, v budúcnosti i na moţnosť zriadenia 

chránenej dielne. 

Prítomnosť manaţérskeho riadenia potvrdzuje hospodárne, efektívne a účelové 

nakladanie s finančnými prostriedkami v neziskovej organizácií. Manaţérske postupy 

musia jestvovať v kaţdom type organizácie pôsobiacej v akomkoľvek  sektore a do praxe 

by ich mali uvádzať ľudia so vzdelaním adekvátnym oblasti, na ktorú sa organizácia 

zameriava.  Manaţment sa uplatňuje najviac pri získavaní finančných prostriedkov, ktoré 

sú potrebné na poskytovanie kvalitných sociálnych sluţieb.  

Nástroje manaţmentu sú preberané zo ziskového sektora, ale sú ovplyvnené oblasťou 

zamerania MVO, vnútornými poţiadavkami, ktoré sú v organizácií, aj rovnakého 

zamerania, iné a pracovníkom, ktorý ich uvádza do praxe.  

Manaţment v n.o. je v kompetencií riaditeľa n.o. s vysokoškolským vzdelaním, 

avšak v inom smere. Potvrdzuje sa existencia strategického plánovania – dlhodobé 

plánovanie, naplnenie cieľov v strategickom plánovaní je do určitej miery rizikovou 

oblasťou z dôvodu neistého financovania. 

 Existencia neziskovej organizácie je  spätá z manaţérskym myslením 

i manaţmentom samotným, čo potvrdzuje teóriu H. Majdúchovej o potrebe,  nevyhnutnosti 

riadenia a manaţmentu. Vplyvom špecifickej oblasti a zručnosti pracovníkov sa 

manaţérske nástroje pretvárajú na vhodnosť aplikovateľnosti danej neziskovej organizácie. 

3.4.4  Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. 

Poslednou v poradí zo štyroch neziskových organizácií bolo Katolícke pedagogické 

a katechetické centrum, n.o., so sídlom na Levočskej ulici č. 10 v Spišskej Novej Vsi. Táto 

nezisková organizácia ako jediná zo spomínaných štyroch má celoslovenskú pôsobnosť. 

V jednotlivých diecézach úzko spolupracujú s diecéznymi školskými úradmi a rehoľnými 

školskými úradmi na Slovensku: Spišské Podhradie - Diecézny školský úrad Spišskej 
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diecézy. Prešov – Diecézny školský úrad a Diecézny katechetický úrad Prešovskej 

eparchie. Košice – Diecézny školský úrad a Diecézny katechetický úrad Košickej diecézy. 

– Diecézny školský úrad a Diecézny katechetický úrad Gréckokatolíckeho apoštolského 

exarchátu. Banská Bystrica – Diecézny školský úrad a Diecézny katechetický úrad 

Bansko Bystrickej diecézy. Ţilina – Diecézny katechetický úrad Nitrianskej diecézy. Nitra 

– Diecézny školský úrad Nitrianskej diecézy. Bratislava – Diecézny školský úrad 

Bratislavsko –Trnavskej diecézy, Komisia pre katechizáciu a školstvo KBS. Tomášov – 

Diecézny katechetický úrad Bratislavsko –Trnavskej diecézy. 

Na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou o výchove 

a vzdelávaní zaloţila Konferencia biskupov Slovenska Katolícke pedagogické 

a katechetické centrum, n.o., ktoré začalo svoju činnosť 1. apríla 2005. Jeho cieľom je 

zabezpečiť ďalšie odborné a metodické vzdelávanie a formáciu pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov katolíckych škôl a učiteľov náboţenskej výchovy. 

Usmerňovať vyučovanie náboţenskej výchovy a katolíckeho náboţenstva a poskytovať 

metodicko-didaktickú sluţbu. 

Druh všeobecno-prospešných sluţieb n. o,. KPKC : 

1. Tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt: 

- vypracovanie a vydávanie celonárodných publikácií, 

- príprava a zabezpečovanie celonárodných súťaţí pre ţiakov . 

2. Vzdelávanie a výchova: 

- poskytovanie metodicko-didaktickej a poradenskej sluţby, 

- vypracovanie didakticko-metodických materiálov,  

- zabezpečenie ďalšieho odborného, pedagogického a duchovného vzdelávania pre, 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov v zmysle platných dokumentov, zákonov 

a predpisov, 

- tvorba manuálov, učebníc,  

- hospitačná činnosť a poradenstvo.  

3. Výskum, vývoj, vedecko-technické sluţby a informačné sluţby,  

- analýza, prieskum a spracovanie pedagogickej činnosti katolíckych škôl, 

- inšpekčná činnosť náboţenskej výchovy a náboţenstva katolíckeho vierovyznania. 

 Na otázky odpovedala riaditeľka KPKC n. o. Ing. Mgr. Anna Kopecká, 

odpovediam na otázky predchádzalo zopár informácií o samotnej neziskovej organizácii. 
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Otázka č. 1: 

Čo pre vás znamenajú pojmy efektívnosť, výnosnosť, hospodárnosť a stratégia, 

považujete ich za pojmy patriace výlučne do ziskového sektora? 

Podľa slov pani riaditeľky všetky spomínané pojmy nepatria výlučné do ziskového 

sektora, ako nezisková organizácia sa s nimi v praxi beţne stretávajú. Efektívnosť, 

výnosnosť, hospodárnosť a stratégia teda patria aj do tretieho sektora.  

Otázka č. 2: 

Môže nezisková organizácia fungovať bez manažérskeho myslenia? 

Odpoveď bola záporná - manaţérske myslenie je potrebné pre kaţdú organizáciu.   

Otázka č.3: 

Existujú podľa vás rozdiely v aplikovaní nástrojov manažmentu medzi jednotlivými 

neziskovými organizáciami a medzi neziskovými organizáciami a ziskovým sektorom? 

Z čoho vyplývajú a akú majú podobu?   

Rozdiely v aplikovaní nástrojov manaţmentu nie sú ani na úrovni medzi 

jednotlivými neziskovými organizáciami a ani medzi ziskovým a neziskovým sektorom, 

vyplýva z odpovede p. Kopeckej.    

Otázka č.4: 

Akú formu by mali mať nástroje manažmentu v neziskovej organizácií, aby boli 

účinné? 

Keďţe v predchádzajúcej otázke pani riaditeľka uvádza, ţe neexistujú rozdiely 

v aplikovaní nástrojov medzi druhým a tretím sektorom, je odpoveď na otázku povaţovaná 

za bezpredmetnú. 

Otázka č. 5:  

Pociťujete zvyšujúci konkurenčný tlak? Aké prostriedky využívate v konkurenčnom 

boji? 

Na túto otázku pani riaditeľka A. Kopecká odpovedala v zmysle, ţe konkurencia 

a konkurenčný tlak existuje vţdy. Prostriedky vyuţívané v danej n.o.: 

- zvýšená propagácia prostredníctvom webovej stránky, 
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- vydávanie vlastného časopisu, 

- vydávanie propagačného materiálu, 

- osobná komunikácia, 

- kvalitná práca. 

Otázka č. 6:    

V čom sa najviac  prejavuje manažérske myslenie vo vašej neziskovej organizácií? 

Manaţérske myslenie v neziskovej organizácií KPKC sa prejavuje hlavne v kvalite 

poskytovaných sluţieb a to na personálnej úrovni, čo znamená mať a schopnosť udrţať 

odborný personál a zvyšovať jeho odbornú úroveň. 

Otázka č.7: 

V ktorej oblasti najviac pociťujete manažérsky deficit v neziskových organizáciách? 

Deficit v manaţérskej oblasti je najviac spájaný s kvalitou manaţérov. Nie vţdy 

človek s ukončeným manaţérskym vzdelaním predstavuje v skutočnosti i kvalitného 

manaţéra. Manaţérsku činnosť môţu vykonávať i ľudia s iným vzdelaním, keďţe potrebné 

znalosti je moţné si vţdy doplniť. Za najdôleţitejšiu schopnosť pani riaditeľka uvádza 

schopnosť pracovať v tíme. 

Otázka č. 8 

Pôsobí vo vašej neziskovej organizácií človek s manažérskym vzdelaním? 

V n.o. Katolícke pedagogické a katechetické centrum, pracuje jeden človek 

s manaţérskym vzdelaní na ekonomickom úseku. 

Otázka č. 9: 

Ako chápete strategické plánovanie? 

Strategické plánovanie v n.o. je spracované na 5 rokov, jeho vypracovaniu 

predbiehala  analýza aktuálneho stavu neziskovej organizácie, s cieľmi kde a čo je schopný 

tím pracovníkov urobiť v daných podmienkach n.o., čo dokáţu a sú schopní zlepšiť, aby 

mohli dosiahnuť cieľ, ktorý si sami stanovili. 
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Otázka č. 10: 

Vaša organizácia sa orientuje viac na strategické /dlhodobé/ obdobie , alebo 

 riadenie je orientované na krátkodobé obdobie? 

Organizácia pod vedením pani riaditeľky Kopeckej sa predovšetkým orientuje na 

dlhodobé obdobie, ktoré však v sebe zahŕňa aj krátkodobé, čiastkové ciele čo vyplýva 

z poslania neziskovej organizácie a vyplýva to i z povahy ich práce. 

Otázka č. 11:  

Viete čo môžete v neziskovej organizácií získať strategickým riadením, prípadne 

stratiť? 

Strategickým plánovaním je moţne predvídať zmeny, adekvátne a hlavne v čas na 

ne reagovať, taktieţ dosiahnuť vyššie percento úspešnosti pri dosiahnutí stanoveného 

cieľa. 

I v poslednej n.o. sa nám potvrdila prítomnosť manaţmentu a práca s pojmami ako 

efektívnosť, výnosnosť, hospodárnosť a stratégia. Manaţment musí  byť súčasťou kaţdej 

organizácie a teda i kaţdej MVO. Vyuţíva sa hlavne v konkurenčnom boji, vo zvyšovaní 

kvality poskytovaných sluţieb, ale i na personálnej úrovni, v riadení tímovej práce. 

Predpokladom kvalitného manaţmentu je neustále vzdelávanie v danej oblasti. Rozsah 

aplikovateľnosti manaţérskych nástrojov z komerčnej sféry v neziskových organizáciách.   

Ako ziskový tak i neziskový sektor uplatňuje manaţérske nástroje v rovnakom rozsahu 

a bezo zmien.  Táto n.o. ako jediná z uvedených má pracovníka s manaţérskym vzdelaním 

na trvalý pracovný úväzok. V zmysle predvídať zmeny, schopnosti na ne reagovať 

a úspešne pôsobiť v danej oblasti má n.o. vypracované strategické plánovanie na obdobie 5 

rokov, ktoré v sebe obsahuje aj krátkodobé a čiastkové ciele. 

Vzhľadom na inú záujmovú oblasť neziskovej organizácie prichádzame k zisteniu, 

ţe manaţérske nástroje nepodliehajú úprave, ale je ich moţné prebrať v takej podobe ako 

sa uplatňujú v komerčnej sfére. Prítomnosť a potreba manaţmentu je i v tomto prípade 

opodstatnená a nevyhnutná, oproti predchádzajúcim organizáciám sa manaţérske myslenie 

vyuţíva i v konkurenčnom boji.  
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3.5 Vyhodnotenie výskumu vo vzťahu k stanovenej teórii. 

Na základe kvalitatívneho výskumu môţeme jednoznačne potvrdiť teóriu 

o potrebnosti manaţmentu v neziskových organizáciách, ktoré predstavujú mnohotvárne 

systémy a v princípe sa ich riadenie na základnej úrovni  podobá riadeniu komerčných 

inštitúcií. Vzhľadom na špecifický záujem, predovšetkým neziskových organizácií 

zaoberajúcich sa poskytovaním sociálnych sluţieb,  sa nám znovu potvrdzuje teória 

o potrebe úpravy manaţérskych nástrojov. Organizácia, v ktorej  v poprednom záujme je 

vzdelávanie, výskum a kultúrne hodnoty preberá nezmenené prvky manaţmentu 

z komerčnej sféry. 

Pri zovšeobecnení zistení môţeme konštatovať, ţe manaţment a manaţérske 

myslenie sa stáva prirodzenou súčasťou neziskových organizácií poskytujúcich všeobecno-

prospešné sluţby, je zameraný predovšetkým na pozitívnu zmenu v ţivote klientov 

a prispôsobenie sa spoločenským zmenám. Uţ nepredstavuje pojem, ktorý nepatrí do 

tretieho sektora. Manaţment teda nie je len doménou podnikov či organizácií zo ziskového 

sektora, ktorých hlavnou úlohou a náplňou je predovšetkým samotný zisk. Oproti stojace 

MVO narábajú s pojmami efektívnosť, výnosnosť, hospodárnosť a stratégia výlučne 

z dôvodu skvalitňovania poskytovaných sluţieb pre svojich klientov. Samotný zisk, ako 

produkt manaţérskeho myslenia, nie je pre dané neziskové organizácie prioritou, 

samozrejme finančné prostriedky zohrávajú dôleţitú úlohu na naplnenie cieľov n. o.  

Neziskové organizácie dokonca nesú na svojich pleciach vyššiu mieru 

zodpovednosti a teda zvyšujú sa i nároky na manaţérske myslenie,  keďţe v popredí ich 

záujmu je odbornosť a kvalita sluţieb poskytovaná svojim klientom. Hovoríme 

predovšetkým o prvých troch neziskových organizáciách v ktorých záujme sú klienti buď 

zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo klienti s  mentálnym postihnutím. 

O zvýšenej náročnosti manaţérskeho myslenia môţeme hovoriť i z pohľadu istých 

obmedzení, ktoré vyplývajú z limitovaných finančných i personálnych zdrojov. 

Okrem spomínaných oblasti sa manaţment uplatňuje i v oblastiach týkajúcich sa 

personálnej sféry alebo v oblasti vlastného zviditeľňovania. Neziskové organizácie sa 

snaţia osloviť donorov , dostať sa do povedomia a do ţivota miestnej komunity, preto 

budujú svoj imidţ prostriedkami ako internetové stránky s mnoţstvom informácií 

o vlastnej činnosti, vydávaním broţúr a informačných letákov. Zviditeľňujú sa 

i organizovaním a zapájaním sa do kultúrno-spoločenských akcií.  
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Nástroje manaţmentu, teda personálny, strategický, projektový manaţment, SWOT 

analýza, plánovanie, organizovanie, prikazovanie, riadenia, kontrola či matematické 

analýzy by mali podľahnúť určitej úprave, ktorá by vyhovovala potrebám neziskových 

organizácií, tým by sa zvýšila ich účinnosť. Jediná n.o KPKC nevidí rozdiel v aplikovaní 

týchto nástrojov medzi komerčným a neziskovým sektorom, čo môţe prameniť práve z jej 

zamerania.   

Znovu môţeme konštatovať, ţe práve n. o. poskytujúce verejno-prospešne sluţby 

nepociťujú konkurenčný tlak a preto ani nevyuţívajú aktívne manaţment na konkurenčný 

boj.  

Samotné neziskové organizácie nemajú vo svojich vedúcich pozíciách pracovníkov 

s výlučne manaţérskym vzdelaním. Vedomosti z manaţérskej oblasti získavajú z rôznych 

vzdelávacích aktivít. Ideál by predstavoval odborník zo sociálnej oblasti s dostatočnými 

manaţérskymi skúsenosťami. Prácu manaţérov vykonávajú predovšetkým riaditelia 

neziskových organizácií, síce s iným vzdelaním, ale manaţérske schopnosti získavajú 

praxou alebo uţ spomínanými dodatočnými, vzdelávacími aktivitami, čo predstavuje iste 

pozitívny smer. Manaţérske schopnosti vychádzajú podľa účastníkov predovšetkým 

z osobnostných predpokladov riadiacich pracovníkov.  

Strategické plánovanie existuje v kaţdej neziskovej organizácií, čo nám potvrdzuje, 

ţe tento pojem nie je neznámy a n.o. nie sú len v počiatočnom štádiu jeho aplikovania. 

Organizácie majú vytvorené dlhodobé strategické plány, v ktorých sú zahrnuté 

i krátkodobé ciele. Takýmto spôsobom napĺňajú sled hlavných aktivít a smerujú 

k naplneniu svojich cieľov a zámerov. Určujú svoju aktuálnu pozíciu, budúce smerovanie 

a rozvoj vlastnej organizácie.  

3.6   Návrhy vyuţitia výsledkov kvalitatívnej analýzy pre prax  

Manaţment, ktorý predstavuje súbor činnosti riadenia organizácie sa stal i súčasťou 

neziskových organizácií. Veľké neziskové organizácie v okrese Spišská Nová Ves 

vyuţívajú jeho nástroje a uplatňujú ho v praxi. Predovšetkým ide o oblasti zvyšovania 

kvality poskytovania sluţieb, vlastnej prezentácie, uplatňujú ho pri organizovaní 

práce, získavaní finančných prostriedkov a v personálnej oblasti. 

 Neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné sluţby naďalej musia 

zvyšovať odborné znalosti z tejto oblasti, význam  manaţmentu nie je ohraničený len  na 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#12e37f4a79fe95ff__Toc224524070


63 

 

jedinú oblasť, t.j. zisk, ale pokrýva i mnohé ďalšie nemenej dôleţité a vzhľadom na 

orientáciu a princípy neziskových organizácií, moţno povedať i dôleţitejšie oblasti a teda 

kvalitu sluţieb poskytovaných klientom. Organizácie kaţdoročne obhajujú svoju činnosť 

a podstupujú istú mieru rizika pri zavádzaní nových sluţieb,  čo kladie zvýšené poţiadavky 

na činnosť riadiacich pracovníkov.  

Pre riadiacich pracovníkov je dôleţité uvedomiť si manaţérske myslenie, ktoré 

spočíva i v delegovaní pracovných úloh, aby riadenie celej organizácie nestála len na 

jednom človeku.  

Je potrebné uvedomiť si viacdimenziálnosť samotného manaţmentu, ktorý 

pozostáva z činnosti a úloh určených na dosiahnutie cieľa. Viacdimenzionálnosť je 

doplňovaná i personálnym obsahom, ktorý zahŕňa motiváciu pracovníkov, tieţ obsahuje 

základné činnosti manaţmentu / plánovanie, organizovanie, vedenie, kontrola/ 

a v neposlednom rade uvedomiť si, ţe manaţér disponuje rozhodovacou a prikazovacou 

mocou. 

Vzhľadom na nemoţnosť fungovania akejkoľvek MVO bez manaţérskeho 

myslenia, si treba uvedomiť potrebu kvalifikovaných manaţérov pôsobiacich 

v neziskových organizáciách. Keďţe i samotné n. o. ako aj ostatné systémy určujú svoje 

ciele, zostavujú plány,  robia rozhodnutia, kontrolujú, hospodária so svojimi prostriedkami, 

sledujú svoje výsledky a zamestnávajú zamestnancov. A čo je najdôleţitejšie, vykonávajú 

činnosti a poskytujú sluţby klientom, ktorí sú na ich pomoc odkázaní. 

Po zohľadnení zistených údajov  a faktov, odporúčame pracovníkom vo vedúcich 

funkciách zamerať sa na oblasti, ktoré môţu skvalitňovať, a to neustálym vzdelávaním, 

výmenou skúsenosti na miestnej, regionálnej  a celoštátnej úrovni, absolvovaním kurzov a 

školení, ktoré im poskytnú dostatočné a primerané vedomosti. Tie môţu následne 

aplikovať v praxi. Moţnosť neustálej konfrontácie výsledkov s implementovanými 

nástrojmi a vyuţitými získanými vedomosťami, im uľahčí odhaliť prípadné nedostatky. 

Odporúčame konfrontáciu či uţ na celoslovenskej, prípadne regionálnej úrovni 

v oblasti týkajúcej sa uplatňovania manaţérskych nástrojov, prípadne vytvorenie ucelenej 

koncepcie v tejto oblasti na vhodnosť jej aplikovateľnosti pre neziskové organizácie 

poskytujúce sociálne sluţby klientom zo sociálne znevýhodneného prostredia a klientom 

so zdravotným postihnutím.    
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Ďalšou moţnosťou je zamestnať potrebný počet osôb s manaţérskym vzdelaním, 

ktorí uľahčia a odbremenia vedúcich pracovníkov od aj tak dosť náročnej práce na čas, 

umoţní im zaoberať sa pre nich dôleţitejšími a podstatnejšími vecami. Ich kvalifikovaní 

a objektívni pohľad umoţní nachádzať nové, alternatívne a inovatívne prvky 

v manaţovaní.  
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ZÁVER 

Po roku 1989 na Slovensku znova oţíva tretí sektor a zvyšuje sa počet 

mimovládnych  organizácií.  Po dvadsiatich rokoch sa tretí pilier stal veľmi aktívnou 

súčasťou spoločnosti, napĺňa aktívne svoje funkcie. Poskytuje obyvateľom rôzne druhy 

verejnoprospešných sluţieb, napĺňa svoju inovačnú a expresívnu funkciu, presadzuje 

sociálne zmeny. 

  Prevrat v oblasti sociálnej, kultúrnej i technologickej je viditeľný i v tejto oblasti. 

Mimovládne organizácie, predstavujúce širokú škálu zamerania, musia sa prispôsobovať 

týmto spoločenským zmenám. Jednou zo zmien je i nadobudnúť a zdokonaľovať sa 

v oblasti manaţmentu.  

  Táto práca predstavuje ucelený pohľad na oblasť neziskových organizácií 

a manaţmentu. V teoretickej časti sme komplexnejšie predstavili mimovládne organizácie, 

z historického i súčasného pohľadu. Venovali sme sa ich právnej úprave a formám. 

Definovali sme si štyri základné, zákonom upravené typy organizácií, ktoré predstavujú 

občianske zdruţenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecno-

prospešné sluţby a nadácie. 

 Súčasťou tejto časti je i kapitola venovaná manaţmentu, ktorý stelesňuje činnosti 

a úlohy na dosiahnutie stanoveného cieľa. Určuje štruktúru i súhrne spôsoby správania 

a zahŕňa v sebe  vecný a personálny aspekt. Informácie uvedené v tejto kapitole naznačujú, 

ţe manaţérske myslenie v neziskových organizáciách je potrebné a účelné. Mimovládne 

organizácie predstavujú v porovnaní so súkromným sektorom viac dimenzionálny 

a komplexnejší cieľový systém, čo vkladá istú špecifickosť do manaţmentu MVO. 

  Empirická časť predstavuje manaţment a jeho rozsah aplikácie vo vybraných 

neziskových organizáciách. Samotnému výskumu predbiehalo okrem štúdia odbornej 

literatúry, stanovenie výskumnej vzorky. Zo stránok MV SR sme vyselektovali všetky 

neziskové organizácie v našom okrese. Do výberu štyroch najväčších n. o. sa dostali 

Alţbetka, Domovina, Social.Trans, a Katolícke pedagogické a katechetické centrum.  

 Primárny cieľ práce predstavoval zistiť, či manaţment je prítomný v neziskových 

organizáciách a na akej úrovni je aplikovaný. Vychádzali sme z ucelenej teórie H. 

Majdúchovej, ktorú uvádza vo svojej publikácií. Práve túto teóriu sa nám podarilo 

prostredníctvom popredných neziskových organizácií v spiškonovoveskom okrese potvrdiť 

a nepodľahla ţiadnej modifikácii. Vzhľadom na zloţitosť systémov, ktoré predstavujú 
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a podobajú sa na iné inštitúcie čo sa týka riadenia, plánovania, rozhodovania, kontroly 

a hospodárnosti sa potvrdzuje potreba, účelnosť manaţmentu a manaţérskeho myslenia.  

Zo získaných informácií sme dospeli k výsledkom, na základe ktorých môţeme 

skonštatovať, ţe manaţment je prítomný v neziskových organizáciách, zastáva nepochybne 

dôleţitú úlohu pri kvalitnom riadení  n.o. Nedosahuje však kvality manaţmentu 

z komerčnej sféry, čo je spojené s absenciou manaţérskeho vzdelania. Pozitívnym smerom 

je snaha o zvyšovanie jeho kvality doplnkovým vzdelávaním. Predstavitelia vybraných 

neziskových organizácií  priznali, ţe ich organizácie nie je moţné viesť bez manaţérskeho 

myslenia. 

Nástroje manaţmentu s určitými obmenami existujú v kaţdej neziskovej organizácií. 

Zmeny sa uskutočňujú s ohľadom na charakter a zameranie organizácie, keďţe v  popredí 

aktivít neziskových organizácií nie je zisk, hoci n.o. narábajú s finančnými prostriedkami, 

avšak s prvoradým ohľadom na ich klientov a ponúkané sluţby. Uvedomujú si, ţe ich 

existencia je spätá s prostredím trhovej ekonomiky a bez finančných prostriedkov by 

nemohli existovať. Vyvíjajú snahu o zvýšenie kvalifikácie pracovníkov v oblasti riadenia 

a získania financií, keďţe vo väčšine z nich nie sú experti z oblasti manaţmentu. Napriek 

tomu, ţe neziskové organizácie rok čo rok obhajujú svoju existenciu a pôsobia v prostredí 

neistej budúcnosti implementujú strategické plánovanie. 

V oblasti manaţmentu výlučne zameraného na  neziskové organizácie nie je dostatok 

vhodnej literatúry. Odporúčame teda pracovníkom v MVO,  ktorých úlohou je riadenie, 

aby získavali informácie výmenou skúsenosti nielen na miestnej, regionálnej úrovni ale 

i celoslovenskej. Bezpochyby vhodnou metódou je i konfrontácia a výmena skúsenosti na 

medzinárodnej úrovni so štátmi bývalého východného bloku, ale i so štátmi v ktorých tretí 

sektor nebol prerušený a poznačený komunistickým reţimom. Taktieţ odporúčame 

riadiacim pracovníkom vhodne vyuţívať metódu delegovania úloh, čo sa určite pozitívne 

prejaví v kvalite poskytovaných sluţieb. 

Pri tvorbe práce sme sa nestretli so záväznejšími problémami, spomenieme len 

náročnosť pri získavaní údajov o MVO v okrese SNV a presúvanie dohodnutých stretnutí, 

čo však pre pracovnú zaneprázdnenosť pracovníkov je pochopiteľné. 

 Veríme, ţe práca osloví pracovníkov neziskových organizácií a povzbudí ich 

k zvyšovaniu odborných znalosti z oblasti manaţmentu. Výsledok by mal vyústiť do 

zvyšovania kvality poskytovaných sluţieb v prospech klientov, čo predstavuje hlavnú 

úlohu tretieho sektora. 
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Príloha A Proces manaţmentu ako sústavy manaţérskych funkcií. 

 

Zdroj: MYDLÍKOVÁ, E. Manažment v sociálnej práci. Bratislava : OZ Sociálna práca, 

2004, s. 13. 
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Príloha B Postup strategického riadenia neziskovej organizácie. 

 

Zdroj: MAJDUCHOVÁ, H., DLUHÁ, M., MARČEK, E. Neziskové organizácie, s. 66. 
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Príloha C Graf znázorňujúci početnosť MVO v SR, Košickom kraji a okrese SNV  

 

 

 

 

Zdroj: MV SR, Registre a evidencia. [online].2010. [ cit. 12.10.2010] Dostupné na 

internete: <http://portal.ives.sk/registre/start.do>. 
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