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Abstrakt 

 

DRANGOVÁ, Ľubica: Partnerstvo podnikateľského a tretieho sektora.  [Bakalárska práca] 

Ľubica Drangová – Vysoká škola múzických umení v Bratislave. Divadelná fakulta; Katedra 

divadelného manažmentu.- Školiteľ: Mgr. Alena Pániková. Bratislava: Divadelná fakulta 

VŠMU,2011 

Práca sa venuje téme efektívnej komunikácie medzi subjektmi podnikateľského 

a mimovládneho sektora pri napĺňaní verejnoprospešného účelu, ktorá vyústi do  

spolupráce medzi nimi a prispeje k udržateľnosti neziskovej organizácie. Problematiku 

medzisektorovej komunikácie som vnímala ako spoluzakladateľka neziskovej organizácie 

Mladý pes, ktorá v súčasnosti pracuje na zdokonalení svojho pôsobenia a organizačnom 

posilnení. Práca sa skladá z dvoch častí: teoretickej a praktickej. V teoretickej časti 

skúmam podmienky na vznik medzisektorového partnerstva, jeho formy a predpoklady na 

jeho úspešné založenie. V praktickej časti implementujem teoretické poznatky do 

konkrétneho projektu. Projekt navrhuje stratégiu realizácie partnerstva medzi neziskovou 

organizáciou Mladý pes a bližšie nešpecifikovanou firmou. Ambíciou projektu je pripraviť 

možnosť jeho reálneho využitia v praxi neziskovou organizáciou Mladý pes. Mojou 

snahou tiež je, aby práca slúžila aj ako návod a inšpirácia pre začínajúce neziskové 

organizácie, ktoré rozmýšľajú o takejto forme získavania zdrojov. 

Kľúčové slová: tretí sektor, mimovládne organizácie, medzisektorová spolupráca, formy 

podpory neziskových organizácií, rozvoj neziskových organizácií, mentoring, partnerstvo, 

firemná filantropia, korporátna zodpovednosť, dobrovoľníctvo, kultúra. 

 

 

 

 

 



  

Abstract 

DRANGOVÁ, Ľubica: Partnership between business and third sector. [Bachelor thesis] - 

Academy of Music and  Performing arts in Bratislava. Theatre Faculty, Department of theatre 

management. – Supervisor: Mgr. Alena Pániková. Bratislava: Theatre faculty, Academy of 

Music and  Performing arts in Bratislava, 2011 

This thesis addresses the topic of effective communication between businesses and non-profit 

organizations on public service projects, which results in their cooperation and contributes to 

sustainability of the non-profit. I have experienced the issue of inter-sectoral communication 

hands-on as the co-founder of a non-profit Mlady pes, which is currently working on 

improving its operations and organization building. The thesis consists of two parts: theoretical 

and practical one. In the theoretical part, I examine the conditions for starting inter-sectoral 

partnership, its forms and requirements for successful implementation. In the practical part, I 

utilize the theoretical knowledge in a specific project. The project proposes a strategy for 

implementing a partnership between the non-profit Mlady pes and an unknown business. The 

project's goal is to set up a real possibility for its implementation by the non-profit "Mlady 

pes". I intend for this thesis to serve also as a blueprint and an inspiration for other young non-

profits, which are considering this type of fundraising. 

Key words: third sector, nongovernmental organizations, intersectional cooperation, forms 

of support non-profit organizations, development of non-profit organizations, mentoring, 

partnership, business philanthropy, corporate social responsibility, volunteering, culture. 
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Slovník pojmov 
 
Cause-related marketing (Zdieľaný marketing) - strategická marketingová forma 

spolupráce ziskovej a neziskovej organizácie, pri ktorej neziskový subjekt poskytuje svoje 

meno, imidž, etiketu alebo logo (licenciu) na spoločenskú podporu nejakej firmy alebo predaja 

jej výrobku či služby. Firma či podnik za to poskytuje neziskovému subjektu určitú odplatu, 

percentuálny podiel z predaja každého produktu, čas či iné nepeňažné plnenie, napr. šírenie 

informovanosti o spoločenskom probléme (napr. jogurty s logom na podporu obetí povodní, 

maslo a výťažok z jeho predaja na internetizáciu škôl, či náhradná rodičovská starostlivosť na 

kartónoch mlieka apod.) 

 

Corporate social responsibility (Spoločensky zodpovedné podnikanie) - celkový vzťah 

podniku so všetkými jeho zainteresovanými subjektmi – zákazníkmi, vlastníkmi - investormi, 

zamestnancami, úradmi verejnej správy, dodávateľmi, konkurentmi, komunitami atď. Zahŕňa 

záväzok podniku vyvíjať svoje ekonomické aktivity efektívne a zodpovedne voči spoločnosti a 

životnému prostrediu pri zohľadnení záujmov všetkých zainteresovaných subjektov. 

 

Filantropia - 1. dobrovoľnícke aktivity pre verejnoprospešný účel bez očakávania 

protihodnoty. 2. láska k ľudstvu, obyčajne prejavovaná snahou o zvýšenie verejného blaha, a 

to osobnými dobročinnými skutkami alebo finančnou podporou nejakej oblasti bez očakávania 

protihodnoty. 3. akákoľvek snaha zmierniť ľudskú biedu a utrpenie, zlepšiť kvalitu života, 

pomôcť alebo udržať isté hodnoty, a to formou darov, služieb alebo iných dobrovoľníckych 

aktivít. 

 

Fundraising - široká škála aktivít a spôsobov, ktorými neziskové organizácie získavajú zdroje 

pre svoje fungovanie - napr. finančné prostriedky, hnuteľný a nehnuteľný majetok, informácie, 

know-how, čas, apod. 

 

Medzisektorová spolupráca - dobrovoľné, strategické spojenectvo, spolupráca medzi 

organizáciami verejného, podnikateľského a neziskového sektora (či len niektorých z nich) s 

cieľom vzájomného zvýšenia kapacity pri dosahovaní spoločných cieľov a zdieľaní zdrojov, 

zodpovednosti, výnosov a rizík. 

 



 

Nezisková organizácia - organizácia, ktorej poslaním je napĺňať nejaký všeobecno-prospešný 

(pre širokú verejnosť) či vzájomno-prospešný účel (pre istú skupinu). V spoločnosti delíme 

subjekty podľa tvorby zisku na ziskové a neziskové. V závislosti od zriaďovateľa rozlišujeme 

neziskové organizácie na vládne (verejné) tzn. buď štátne alebo samosprávne (nemocnice, 

školy apod.) a mimovládne (občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové 

organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, združenia právnických osôb, organizácie 

s medzinárodným prvkom). Mimovládne neziskové organizácie sa vyznačujú 5 

charakteristikami: formálna štruktúra, nezávislosť od štátu, samosprávnosť, dobrovoľnícky 

charakter a neziskovosť. 

 

Neziskový sektor, dobrovoľnícky sektor, občiansky sektor, nezávislý sektor, tretí sektor - 

tvoria ho mimovládne neziskové organizácie, ktoré sú nezávislé a nezaraďujú sa do štruktúr 

verejného (označovaného ako prvého) ani podnikateľského (druhého) sektora. Tieto 

organizácie sú samosprávne, slúžia nejakému verejnoprospešnému (verejnoprospešné) alebo 

vzájomne prospešnému účelu (vzájomne prospešné) a vytvárajú sociálny kapitál. 

 

Strategické plánovanie - komplexný proces analýzy súčasnej situácie vo vnútornom prostredí 

organizácie i mimo neho, stanovenia cieľov a alternatív na ich dosiahnutie pri súčasnom 

efektívnom napĺňaní poslania organizácie. Jeho výsledkom je písomný dokument – strategický 

plán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevzaté zo slovníka pojmov na Partnerstvá.sk. Dostupné na: 

http://www.partnerstva.sk/buxus/generate_page.php?page_id=95 



 

Predhovor 
 
Bakalárska práca sa zaoberá vzťahom medzi tretím sektorom a podnikateľským sektorom. 

Touto témou sa zaoberám z vnútornej motivácie, keďže pôsobím v neziskovej organizácii 

Mladý pes.1 Organizácia vznikla na základe rozhodnutia štyroch zakladajúcich členov 

organizovať originálne kultúrne podujatia, ktoré by prezentovali netradičnou formou aktivity 

kreatívnych ľudí, a to nie len z umeleckých smerov. Pri príprave našej prvej akcie sme 

vyhodnotili ako výhodu oficiálnu registráciu vo forme neziskovej organizácie. A to hneď 

z niekoľkých dôvodov. Formálne zaregistrovaná organizácia pôsobí dôveryhodnejšie a môže 

vstupovať do právnych vzťahov. To, že sme sa stali formalizovanou organizáciou, má 

bezpochyby i psychologický efekt. Pocítili sme k celému projektu istý záväzok a chuť budovať 

značku Mladý pes ďalej. Dnes prešiel rok existencie a organizácia začala pociťovať potrebu 

strategického plánovania fundraisingových aktivít na posilnenie svojej stability. 

 

Jedna zložka fundraisingu, ktorou sa budem zaoberať v tejto práci, je úspešná komunikácia  

medzi podnikateľským a tretím sektorom, ktorá vyústi do vzájomnej spolupráce a partnerstva. 

Tieto teoretické základy chcem použiť v projekte, na základe ktorého Mladý pes môže 

nadviazať partnerstvo s firmou a podporiť tak svoju udržateľnosť.  

 
 

.

                                                 
1 Poslanie Mladého psa: Prostredníctvom nami zorganizovaných podujatí chceme dať priestor na sebaprezentáciu 
kreatívnym ľuďom, a to nie len z umeleckého prostredia. Dôraz pri našich projektoch kladieme na originalitu, 
netradičnú formu, kvalitu, prepájanie žánrov a oblastí, experiment a kontroverznosť. Myslíme si, že kreatívni ľudia 
a nápady bývajú často prehliadané a edocenené. Ambíciou Mladého psa je vytiahnuť na svetlo sveta ľudí 
a projekty, čo stoja za pozornosť. 
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Úvod 
 

Práca sa venuje téme efektívnej komunikácie medzi subjektmi podnikateľského 

a mimovládneho sektora pri napĺňaní verejnoprospešného účelu, ktorá vyústi do  spolupráce 

medzi nimi a tým prispeje k udržateľnosti neziskovej organizácie. Cieľ práce je vytvorenie 

návrhu efektívnej komunikácie medzi reprezentantmi mimovládnych organizácií a podnikov. 

Vo forme partnerstva môže nezisková organizácia ponúknuť svoje služby či produkty a získať 

tak dlhodobé zázemie a možnosť kontinuálne sa vyvíjať. Pri štruktúre teoretickej časti práce 

sme dbali, aby aj nezainteresovaný čitateľ bol uvedený do problematiky a teoretických 

podkladov, ktoré v projektovej časti aplikujeme na návrh stratégie projektu. Teoretická časť 

skúma momentálnu situáciu tretieho sektora na Slovensku, objasňuje pojem spoločensky 

zodpovedné podnikanie, opisuje partnerstvo ako súčasť fundraisingu neziskových organizácií, 

upozorňuje na prínosy a riziká a nakoniec predkladá možné formy partnerstiev. V praktickej 

časti bakalárskej práce implementujeme teoretické podklady do konkrétneho projektu. Projekt 

navrhuje stratégiu partnerstva medzi neziskovou organizáciou Mladý pes a bližšie 

nešpecifikovanou firmou. 

 

Dostupnej slovenskej i svetovej literatúry na spracovanie témy je pomerne dostatok. A to 

predovšetkým vďaka knižnej i webovej publikačnej činnosti neziskových organizácií PANET, 

IVO - Inštitút pre verejné otázky, PDCS – Partners for Democratic Changes Slovakia a Pontis. 

Nosné zdroje pri tvorbe textu práce tvorili: publikácia od IVO „Keď ľahostajnosť nie je 

odpoveď“, „Podniky a neziskové organizácie. Analýza vzájomnej spolupráce na Slovensku,“ 

ktorú realizoval PANET a „Spoločensky zodpovedné podnikanie“ od nadácie Integra. 

Teoretické podklady sme čerpali nie len z kníh, ale aj z osobných rozhovorov s ľuďmi, ktorí 

majú skúsenosť s touto problematikou a ktorých názor by mohol byť použiteľný pre túto 

prácu.  

 

Téma práce je pomerne široká a nie je možné ju celú komplexne a do hĺbky teoreticky 

obsiahnuť v bakalárskej práci.  Preto sa otvárajú možnosti tému v budúcnosti hlbšie 

rozpracovať. 
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1 Tretí sektor na Slovensku 
 

„Zo sociologického hľadiska sú neziskové organizácie entitami, ktoré vypĺňajú priestor medzi 

primárnymi skupinami (napríklad rodina), štruktúrami štátu a trhom.“2 Základné vlastnosti 

neziskového sektora a spoločné znaky neziskových organizácii definovali napríklad Lester M. 

Salamon a Helmut K. Anheier v  publikácií Vznikajúci tretí sektor. Podľa nich neziskové 

organizácie nesú väčšinou tieto spoločné znaky: sú inštitucionalizované, organizované a majú 

formálnu štruktúru, sú súkromné (neštátne), nevznikli za účelom zisku a zisk je určený na 

aktivity organizácie, ktoré plnia jej poslanie, sú nezávislé (nepolitické) a majú dobrovoľný 

charakter.3 

 

Pojmy neziskový, mimovládny alebo tretí sektor, resp. mimovládna organizácia sa bežne 

používajú viac ako dvadsať rokov, no dodnes nie sú v slovenskom právnom poriadku presne 

definované. Jednoznačnú úpravu majú len jednotlivé právne formy tretieho sektora.4 

V súčasnosti na Slovensku existujú štyri základné právne formy neziskového sektora: nadácie, 

neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske 

združenia.5 K najčastejším právnym formám tretieho sektora patrí občianske združenie 

(upravuje ho zákon č. 83/1990 Z.z.). Táto právna forma umožňuje občanom združovať sa za 

akýmkoľvek účelom a jeho poslaním je predovšetkým uspokojovať potreby občanov ktorí sú 

jeho členmi. Vďaka jednoduchosti zaregistrovania a spravovania tejto formy mimovládnej 

neziskovej organizácie, je na Slovensku tento typ najbežnejší – v roku 2002 tvorili občianske 

združenia v treťom sektore 82% 6. 

 

                                                 
2 VAŠEČKA, M. et al: Keď ľahostajnosť nie je odpoveď : Občianska spoločnosť v teoretickej perspektíve.                         
Bratislava. 2004. s.44. ISBN 80-88935-73-3 
 
3SALAMON, L. ANHEIER H. : The emerging nonprofit sector – An overview. Glasgow : Manchaster Universtiy. 
Press. 1996. s. 14 . ISBN 0-7190-4872-9  
 
4 V tejto práci budeme používať na označenie tretieho sektora neziskový, resp. neziskové organizácie 
 
5 1. Slovenské neziskové servisné centrum. 2010. Právne formy organizácií neziskového sektora. In: Centrálny 
portál pre neziskový sektor. [online] Bratislava. [citované 4.3.2011.  Dostupné na:  
http://www.1snsc.sk/pravne_formy 
 
6 MARČEK, E., DLUHÁ M. Podniky a neziskové organizácie : Analýza vzájomnej spolupráce na Slovensku. 
PANET,  2002. s 23 
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Organizácia Mladý pes je neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné 

služby.7 Neziskové organizácie definuje zákon č.213/1997 z. o neziskových organizáciách 

poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z. o neziskových 

organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.8 Pojem „nezisková“ znamená, že 

prípadný zisk sa nemôže použiť v prospech členov organizácie, ale musí sa spätne vrátiť do 

činnosti organizácie na naplňovanie účelu,  pre ktorý vznikla. Nezisková organizácia by mala 

byť na rozdiel od občianskeho združenia otvorená viac smerom k verejnosti, vo forme 

poskytovania všeobecne prospešných služieb. Okruhy služieb neziskových organizácii sú 

v porovnaní s občianskymi združeniami v zákone užšie definované. Na založenie občianskeho 

i neziskového združenia je potrebný štatút, čestné vyhlásenie zakladateľov a zakladacia listina. 

Neziskové organizácie majú tri orgány – riaditeľa, správnu radu a dozornú radu. Neziskové 

organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby sú tiež povinné zverejňovať svoje výročné 

správy. Na internete môžeme nájsť u viacerých neziskových organizácií zverejnené ich 

výročné správy na webovej stránke. Považujem to za dobrý krok v dôveryhodnosti 

organizácie. Zdanlivo náročnejšiu formu neziskových organizácií oproti občianskym 

združeniam považujem skôr za výhodu. Povinnosť písať výročnú správu vnímam ako 

prevenciu voči problémom a komplikáciám. Vďaka výročnej správe sme ako organizácia 

nútení systematicky sledovať a vyhodnocovať našu činnosť.  Nezisková organizácia môže 

podnikať (podľa predpisov živnostenského zákona), ale zisk musí byť použitý na lepšie 

využitie jej majetku a bez ohrozenia jej pôvodné účelu pre ktorý vznikla.9  

 

Tretí sektor dáva občanom ľahko dostupnú možnosť figurovať ako právnická osoba  

a spolupodieľať sa na dianí vo svojom okolí. Tretí sektor by mohol byť nazvaný aj vox populi, 

čiže hlas ľudí. Je to nástroj v rukách občanov, vďaka ktorému môžu organizovať svoj voľný 

čas, vyjadriť svoj názor či zlepšiť životné podmienky. Poslanie a činnosť troch sektorov sa 

prelína. Aktivity štátneho, súkromného a tretieho sektora sú navzájom prepojené, dopĺňajú sa 

                                                 
7 Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre    
všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov 
orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných 
služieb. Dostupné na webovej stránke Ministerstva vnútra: http://www.minv.sk/?informacie-o-registracii-2 
 
8  Zákon je dostupný na: http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HesloID=227 
 
9 Podľa zákona č. 35/2002 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 
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a ovplyvňujú10. Vo svojej práci sa zameriavame na vzťah medzi súkromným a tretím 

sektorom.   

  

Treba si uvedomiť, že prostredie, v ktorom pôsobí podnikateľský a tretí sektor, rámcuje štát 

a podmienky, ktoré nastoľuje. Čo sa týka spolupráce medzi neziskovým a podnikateľským 

sektorom, nemôžme hovoriť o veľkej podpore zo strany štátu. Ako príklad uvedieme dva 

kroky štátu, ktoré sú toho dôkazom: V roku 2004 po daňovej reforme bola zrušená možnosť 

odpočtu daru zo základu dane. Analýza vzájomnej spolupráce na Slovensku uvádza, že 56% 

podnikov označuje za najväčšiu prekážku daňové odpisy.11 Druhým krokom je postupné 

znižovanie asignácie dane z 2% na 1,5% a v roku 2018 by to malo byť len 0,5% z podielu 

zaplatenej dane daňovníka.12Za pozitívny krok súčasnej vlády Ivety Radičovej, ktorý by mohol 

znamenať zlepšenie podmienok existencie tretieho sektoru,  môžeme považovať vymenovanie 

splnomocnenca pre občiansku spoločnosť. Stal sa ním Filip Vagač, aktivista počas Nežnej 

revolúcie  a správca Nadácie Jána Langoša. Splnomocnenec bude mať svoj úrad, momentálne 

je to v štádiu príprav. Hlavnou úlohou Filipa Vagača je vytváranie priestoru na komunikáciu 

medzi vládou, verejným sektorom a neziskovými organizáciami.13  

 

Významnú rolu v rozvoji medzisektorovej spolupráce zohrávajú tiež organizácie tretieho 

sektora, ktoré publikujú na danú tému, robia analýzy, projekty na zlepšenie podmienok, 

informujú a vzdelávajú. Patria medzi ne PANET, Nadácia Pontis, Inštitút pre verejné otázky, 

Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF – Open Society Foundation), PDCS, Centrum pre 

filantropiu, Slovenské centrum fundrisingu, Business Leaders Forum a 1. Slovenské neziskové 

servisné centrum. K motiváciu podnikateľov k spolupráci s tretím sektorom prispieva aj 

ocenenie „Via Bona“, ktoré každoročne organizuje nadácia Pontis a oceňuje ním podnikateľov 

za rozvíjanie filantropie a spoločensky zodpovedného podnikania.14  

                                                 
10 Graficky znázornené v prílohe B. 
 
11 MARČEK, E., DLUHÁ M. Podniky a neziskové organizácie : Analýza vzájomnej spolupráce na Slovensku. 
PANET,  2002. s 21 
 
12 FAIGLOVÁ SVETLANA a kol.: Manuál pre príjmateľov 2% - Zmeny v mechanizme 2% od 1.1.2010.  
1. slovenské neziskové centrum, 2010. [citované 10.3.2011].  Dostupné na: www.rozhodni.sk 
 
13 SITA. Splnomocnencom pre občiansku spoločnosť je Vagač . Denník SME. [online]. 1.3.2011.  [citované 
15.3.2011]. Dostupné na: http://www.sme.sk/c/5787630/splnomocnencom-pre-obciansku-spolocnost-je-
vagac.html 
 
14 Nadácia Pontis. Ocenenie Via Bona. [online]. [citované 20..3.2011 Dostupné na: http://www.viabona.sk/ 
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2 Spoločensky zodpovedné podnikanie 
 

Jedna z najzaujímavejších definícií spoločensky zodpovedného podnikania sa nachádza 

v publikácii, ktorú vydala nadácia Integra – Spoločensky zodpovedná podnikanie. Hovorí 

o definícii od Elibert & Parket z roku 1973, ktorá je postavená na myšlienke dobrého 

susedstva. Tvrdia, že spoločensky zodpovedné podnikanie má dve štádiá; v prvom rade, je to 

nepoškodzovať susedstvo, v druhom rade pomôcť riešiť problémy v okolí a angažovať sa.15 

Spoločensky zodpovedné podnikanie (ďalej len SZP) sa  môže vnímať ako životná či 

podnikateľská filozofia, nástroj marketingu, stratégia k firemnému rastu alebo spôsob 

vyjadrenia svojej jedinečnosti v konkurenčnom prostredí.  

 

Riadiť sa takýmto prístupom nemusí byť jednoduché. Hlavne zo začiatku môže vyžadovať 

časovú investíciu a veľkú dávku motivácie nielen top manažmentu, ale všetkých pracovníkov. 

Okrem iného, SZP (spoločensky zodpovedné podnikanie) vyžaduje transparentné vedenie 

financií, dodržiavanie istých pravidiel a angažovanie sa v dlhodobom rozvoji spoločnosti. Pre 

niektoré firmy to môže byť nepríjemné, neatraktívne a nezmyselné. Avšak SZP prináša 

niekoľko  benefitov: 

• Predchádzanie rizikám. Pri zodpovednom podnikaní manažéri predchádzajú možným 

legislatívnym a ďalším problémom. 

• Zvyšovanie ziskov. Firma vzbudzuje dôveru a ochotu zákazníkov zaplatiť za jej služby 

a produkty. 

• Znižovanie nákladov. Ekologickým prístupom k narábaniu s materiálom a energiami 

sa znižujú náklady. 

• Podpora inovácie. Netradičný prístup k podnikaniu stimuluje k inovatívnosti. 

• Budovanie dôvery a značky. SZP definitívne dotvára pozitívny imidž značky 

v spoločnosti. 

• Lepší manažment ľudských zdrojov. Zamestnanci dostávajú možnosť 

spolurozhodovania, lepšie pracovné skúsenosti a získavajú hrdosť na svoju firmu. 

• Príťažlivosť pre investorov. Firmy fungujúce podľa SZP, vzbudzujú dôveru a záruku 

dlhodobej udržateľnosti.16 

                                                 
15 BUSSARD, A., MARČEK E., MARKUŠ M., BUNČÁK M.: 1.4 Prečo byť spoločensky zodpovednou firmou. 
In: Spoločensky zodpovedné podnikanie. Bratislava: Nadácia Integra. 2005. s. 10. 
 
16 BUSSARD, A., MARČEK E., MARKUŠ M., BUNČÁK M.: 1.4. Prečo byť spoločensky zodpovednou firmou. 
In: Spoločensky zodpovedné podnikanie. Bratislava: Nadácia Integra. 2005. s. 10.  
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Pri spoločensky zodpovednom podnikaní môžu neziskové organizácie plniť funkciu pomocnej 

ruky. Firmy môžu prostredníctvom ich podpory a spolupráce formovať svoje okolie 

a zasiahnuť do komunity, v ktorej pôsobia, smerom k lepšiemu. Firmy môžu mať vypracovanú 

stratégiu na uplatnenie spoločensky zodpovedného podnikania a vymedzenie oblastí, ktoré 

budú dlhodobo podporovať. Z toho vyplýva, že ak je ich cieľom v stratégii spoločensky 

zodpovedného podnikania podpora kreativity a mladých talentov, mohli by mať záujem aj 

o podporu Mladého psa. Neziskové organizácie by mali hľadieť na to, či má firma vymedzené 

zameranie, cieľovú skupinu, aby sa nestalo, že sa snažia o jej pozornosť zbytočne. Aj keď 

podľa podnikateľa Juraja Surmu je otázne, či sa predovšetkým menšia firma nedá pozitívne  

ovplyvniť a podporí neziskovú organizáciu ad hoc, ak má dobrý nápad. 17  Malé podniky sú 

obyčajne flexibilnejšie, celý proces je u nich omnoho osobnejší a obyčajne viac zameraný na 

miestnu komunitu, v ktorej pôsobia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
 
17 Rozhovor s Jurajom Surmom dňa 21.4.2011. Príloha C.5. 
. 
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3 Partnerstvo ako súčasť fundraisingu 
 

Fundraising je jedna z najemotívnejších záležitostí v neziskovej organizácii. Ak sa darí napĺňať 

fundraisingové aktivity, panuje v organizácii pohoda. Ak sa ale nedarí, panuje zlá atmosféra 

a neistota z fungovania organizácie v budúcnosti.18 Fundraising – zbieranie zdrojov, môže mať 

viacero podôb. Ide hlavne o získavanie finančných zdrojov na fungovanie neziskovej 

organizácie. Neziskové organizácie často nemajú jeden zdroj podpory, ale viacero rôznych 

zdrojov, čiže zameriavajú sa na viac zdrojové financovanie. Spoliehať sa na jeden zdroj, nie je 

veľmi rozumné, keďže vytvára silnú závislosť a pokiaľ zdroj zlyhá, ohrozí tak existenciu 

organizácie. Preto neziskové organizácie zvyknú rozvíjať viac zdrojové financovanie.  

Súčasťou takéhoto financovania je okrem iného nadviazanie partnerstva s firmou, ktorá môže 

poskytnúť  materiálne, personálne alebo finančné zdroje. Ani v tomto prípade nie je účelné, ak 

nezisková organizácia vynakladá všetko svoje úsilie na získanie partnerstva a stavia na tom 

svoje plány. Ak plán nevyjde, všetky jej aktivity sú ohrozené. V ideálnom prípade je 

v neziskovej organizácii osoba, ktorá má na starosti fundraising, keďže je to veľmi komplexná, 

namáhavá práca.  

 

Nie je ľahké sa naplno venovať fundraisingu a zároveň robiť v organizácii iné aktivity. 

Fundraising môže byť po viacerých neúspechoch frustrujúci. Tak ako väčšina menších 

organizácii, ani Mladý pes n.o. nemá kapacitu, aby sme mohli vyčleniť niekoho výlučne 

zodpovedného na získavanie financií. Fundraisingu sa venujú všetci členovia, neplánovane, 

nárazovo a obyčajne jednorazovo. Mladý pes nemá dlhodobú stratégiu na fundraising. Mladý 

pes má pár partnerov, ale tí podporujú iba jednotlivé podujatia a nie celkovú aktivitu 

organizácie ako takej. Pre neziskovú organizáciu je momentálna situácia nevýhodná, keďže 

nemá zdroj na pokrytie priebežných poplatkov (napríklad na webovú stránku, vedenie účtu 

atď.). 

 

 

                                                 
18 GUŠTAFÍK, P.: NGO E-Manual : Čo je to fundraising? [online]. [citované dňa 20.2.2011]. Dostupné na: 
http://www.ngoemanual.org/index.php?t=&p=&xp=&MId=&Lev=&Ind=7&login=&MId=&P=index,sl,&Ind=
94 
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3.1 Predpoklady na strane neziskovej organizácie a podnikateľského 
subjektu 

V prvom rade sa nezisková organizácia musí pozrieť do zrkadla a uvedomiť si, ako na tom 

reálne je, čo môže ponúknuť a či má na to čas. Nezisková organizácia nemôže očakávať, 

že hneď po vzniknú rýchlo osloví ktorúkoľvek firmu, rozpošle mnoho e-mailov s 

ponukou partnerstva a získa dlhodobého partnera. Nezisková organizácia, ktorý sa pustí do 

partnerstva s firmou, by mala byť stabilná, dôveryhodná a schopná realizovať projekt, na 

ktorom sa dohodne s firmou. Ako zdôrazňuje pán Guštafík, je  dôležité postupovať 

profesionálne predovšetkým na začiatku, kedy si dôveru u partnera získavame. Firmy 

neodpúšťajú chyby na strane neziskových organizácií pri úvodných stretnutiach19. Ideálny 

prípad je, ak partnerstvo nie je silené, ale vzniklo na základe vzájomného prirodzeného 

styku, sympatií. Mladý pes n.o. získal takto dlhodobé partnerstvo zo strany magazínu 

Inspire, pričom magazín oslovil organizáciu, či by mala záujem spolupracovať 

a publikovať u nich. Ako protihodnotu očakávali, že Inspire magazín bude k dispozícii na 

podujatiach organizácie. Jedna z najväčších chýb, ktoré môže nezisková organizácia 

dopustiť,  je sľúbiť veci, ktoré nemôže splniť. Toto za chybný krok pri partnerstvách s 

firmami v minulosti označil aj predseda nadácie Úsmev ako dar Jozef Mikloško.20  

 

Partnerstvo s firmou by sme mohli prirovnať aj k vzťahu medzi dvoma ľuďmi, kde sú 

veľmi dôležité prvé kroky a prvé dojmy. Na základe toho si vytvárame vzťah k partnerovi 

a vyhodnocujeme ho ako spoľahlivého alebo nespoľahlivého. Podľa slov podnikateľa 

Juraja Surmu, z Maxman Consultants, neziskové organizácie musia predovšetkým prísť 

s nápadom, klopať na správne dvere a snažiť sa partnerstvo udržiavať. Podľa neho je 

ideálne, ak nezisková organizácia začne najprv nadväzovať neformálne partnerstvá 

a spoznávať podnikateľský sektor a po bližšom poznaní ľudí a situácie vie lepšie spraviť 

vhodné kroky na nadviazanie partnerstva.21 

 

                                                 
19 Rozhovor s Petrom Guštafíkom dňa 30.3.2011. Príloha C.2. 
 
20 Rozhovor s Jozefom Mikloškom dňa 8.4.2011. Príloha C. 4. 
 
21 Rozhovor s Jurajom Surmom dňa 21.4.2011. Príloha C.5. 
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3.2 Prínosy a riziká partnerstva  

Z pohľadu firmy 
Dôvody na spoluprácu firmy s neziskovou organizáciou môžu byť pochopené 

z manažérskeho hľadiska ako budovanie intelektuálneho, spoločenského a reputačného 

kapitálu. Spolupráca s neziskovou organizáciou môže znamenať pre firmu zdroj 

informácii, inšpiráciu a myslenie „out of borders“, čiže myslenie za hranicami, v ktorých 

sa firma pohybuje. Tretí sektor je tiež zdroj kritického myslenia a nových nápadov.22 Je 

prirodzené, že prv než urobíme prvý krok, hľadíme na pozitívne veci, ktoré nám nová vec 

prinesie, ale snažíme sa identifikovať aj možné riziká. Partnerstvá môžu byť natoľko rôzne 

a špecifické, že je nemožné na nich implementovať rovnako výhody a nevýhody. Závisí to 

od cieľu spolupráce medzi nimi, dĺžky aj formy. Stoštyri opýtaných podnikateľov 

v „Analýze vzájomnej spolupráce na Slovensku“ uviedlo ako najčastejšiu protihodnotu od 

neziskových organizácii reklamu, publicitu a podporu značky – 40% opýtaných podnikov. 

Zároveň to predstavuje aj najsilnejšiu motiváciu, uviedlo tak 36% opýtaných podnikov. 

Medzi ďalšie protihodnoty, ktoré dostávajú od podporovanej neziskovej organizácie 

uviedli, že nič nedostávajú, resp. nič nežiadajú (31%),  potom je to poďakovanie a uznanie 

(12%), protislužba vo forme výmeny informácií, vzdelanie, publikácie a pod. (7%), 

spoločné projekty (6%) a kontakt na cieľovú skupinu (1%).23   

 

Dôvody, ktoré motivujú firmy k spolupráci s neziskovou organizáciou, sú pomerne 

rozmanité. Tibor Liszkay a jeho reklamná agentúra Funhouse dostáva od Únie nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska poďakovanie, dobrý pocit a spoluprácu na spoločnom projekte. 

Liszkay sa vyjadril, že jeho firma už berie kampaň „za svoju“ a baví ich zlepšovať sa 

každým rokom v kampani a vidieť za sebou výsledky.24 Predseda nadácie Úsmev ako dar 

Jozef Mikloško dáva partnerom pocit, že vytvárajú projekt spolu, no keďže ide o veľkú 

nadáciu s celoslovenskou pôsobnosťou, určite mnohých podnikateľov na partnerstve láka 

aj reklama a publicita.25 Treba vždy hľadať symbiózu medzi neziskovou organizáciou 

                                                 
22BENDELL, Jem et al: Business, NGO´s and sustainable development. The United Kingdom, Bristol: Greenleaf 
Publishing Ltd. 2000. s. 22. ISBN 187 471 9292 
 
23 MARČEK, E., DLUHÁ M. Podniky a neziskové organizácie : Analýza vzájomnej spolupráce na Slovensku. 
PANET,  2002. s 14.  
 
24 Rozhovor s Tiborom Liszkayom dňa 8.4.2011. Príloha C. 3 
  
25 Rozhovor s Jozefom Mikloškom dňa 8.4.2011. Príloha C. 4. 
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a podnikom, aby nikto nič nestratil, ale len získal. To si vyžaduje veľa komunikácie aj 

času, ale aj presvedčenie oboch strán o dobrej myšlienke a potenciáli projektu. 

 

Rizikami pre firmu, ktoré z takéhoto vzťahu vyplývajú, sú  napríklad: ohrozenie reputácie 

firmy, finančne nákladnejší projekt, než bolo očakávané, nesplnenie dohodnutých cieľov, 

amaterizmus ľudí pôsobiacich v treťom sektore, vzájomné nepochopenie sa, „inakosť“  

tretieho sektora a jeho poslania, hodnôt a aktivít.26 Týmto rizikám sa dá predísť, ak firma 

s neziskovou organizáciou spolupracuje najskôr na menšom projekte a získa tak s ňou 

skúsenosti a dbá na efektívnu komunikáciu a nastolí jasné pravidlá partnerstva.  

Z pohľadu neziskovej organizácie 
„Súkromná firma vznikne za účelom zisku. Len vďaka zisku môžu prežiť. Aby to firmy 

dosiahli, musia uspieť vo viacerých oblastiach. Zamestnanci musia byť produktívni a čo 

títo ľudia vyprodukujú, musí fungovať. Musia byť nádejní zákazníci, čo si vyžaduje dobré 

trhové miesto a efektívny marketing. Okolie, v ktorom pôsobia, musí byť priaznivo 

naklonené, a toto môže byť ovplyvnené vládou, spoločnosťou a dokonca ostatnými 

firmami. Úspešné firmy si stanovujú ciele vo všetkých týchto oblastiach a úspešný 

sponzoring umenia sa stane jedine ak zasiahne jednu z týchto oblastí.“27 Zjednodušene 

povedané slovami podnikateľa Juraja Surmy: „neziskové organizácie sa vtedy stanú 

zaujímavé pre firmy, ak poskytnú riešenie na ich konkrétnu reálnu potrebu, v jednej 

z týchto oblastí.“28 

 

Pri predstave nadviazania partnerstva neziskovej organizácie Mladý pes a firmy, môžeme 

očakávať, že organizácia získa akýsi záväzok, z ktorého plynú povinnosti. A to v zmysle 

pozitívnom aj negatívnom. Partnerstvo s firmou predstavuje zaujímavý zdroj a rozvíja 

profesionalitu neziskovej organizácie. To si však vyžaduje pripravenosť členov neziskovej 

organizácie, cieľavedomú prácu a zároveň je to aj krok smerom k profesionalite. Pre 

                                                 
26 BUSSARD, A., MARČEK E., MARKUŠ M., BUNČÁK M.: 5.6.2. Prínosy a riziká neziskových organizácií 
vyplývajúce zo spolupráce s firmou. In: Spoločensky zodpovedné podnikanie. Bratislava: Nadácia Integra. 2005. s. 
77. 
 
27 Arts & Business. 2009. [online]: Fundraising facts sheet: Why do business sponsors the arts?  [citované dňa 
2.4.2011]. Dostupné na:  
http://www.artsandbusiness.org.uk/media%20library/Files/England%20arts%20services/Fundraising%20toolkit/
Factsheet4_%20Why_Businesses_Sponsor.pdf 
 
28 Rozhovor s Jurajom Surmom dňa 21.4.2011. Príloha C.5. 
 
 



20 

neziskové organizácie môže byť zaujímavá tiež nová cieľová skupina, ktorú oslovujú 

prostredníctvom tohto partnerstva – zamestnanci firmy, partneri a zákazníci. Pri dobrej 

prezentácii partnerstva, dostanú tieto skupiny ľudí okolo firmy šancu dozvedieť sa 

o aktivitách organizácie.   

Riziká pre neziskovú organizáciu predstavujú pri partnerstve s firmou napríklad 

nedostatočný rešpekt, organizácia môže prijať činnosti, ktoré sú mimo jej poslania, 

nedocení svoje hodnoty silnejší partner ju môže manipulovať,  môže sa objaviť negatívna 

publicita v spojení s firmou, ak nemá dobré meno (tabakové výrobky, alkohol), môže 

nastať dlhodobé preťaženie, ktoré ohrozí ostatné projekty, riziko rezervy neziskovej 

organizácie v transparentnosti, dôveryhodnosti a profesionalite, na ktoré môže doplatiť, 

nereálna dlhodobá udržateľnosť a nedostatok zdrojov. 29 

                                                 
29 BUSSARD, A., MARČEK E., MARKUŠ M., BUNČÁK M.: 5.6.2. Prínosy a riziká neziskových organizácií 
vyplývajúce zo spolupráce s firmou. In: Spoločensky zodpovedné podnikanie. Bratislava: Nadácia Integra. 2005. s. 
78. 
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4 Formy spolupráce 
 

Vo všeobecnosti, môže byť vzťah jednosmerný alebo obojsmerný. Pri jednosmernom sa len 

pasívne prijíma podpora. Aktívnejšie spôsob je spolupráca horizontálna - obojsmerná, čiže 

partnerská. Horizontálny vzťah pritom znamená, že nejde o vzťah nadriadenosti či 

podriadenosti (čo je typické pre vertikálne vzťahy, vzťahy hierarchicky štruktúrované), ale 

o dobrovoľný vzťah so zámerom napĺňať spoločným postupom určitý cieľ alebo rad cieľov. 

K ďalším atribútom partnerstva patrí vzájomná dôvera a rešpekt, zodpovednosť, korektnosť 

a vzájomná výhodnosť.30 Pri partnerskom vzťahu dochádza k dialógu a oba subjekty sledujú 

spoločný cieľ, aj keď ich zámery sa nemusia zhodovať. Rozdielny môže byť aj charakter 

zdrojov podpory od súkromného sektora: finančný a nefinančný. Za rôzne formy podpory 

možno považovať: „podnikové darcovstvo, sponzoring, asignáciu daní z príjmu právnickej 

osoby, vedenie kampaní, dobročinný marketing a strategické partnerstvá pri komunitnom 

rozvoji.“ 31 Treba pritom rozlišovať motiváciu a účel spolupráce. Pri asignácii daní nemožno 

hovoriť o nejakej výnimočnej aktivite zo strany firmy na podporu tretieho sektora, ide 

o nepriamu podporu zo strany štátu. Asignácia dane je možnosť platcu daní rozhodovať o ich 

pridelení. Treba tiež rozlišovať pojmy darcovstvo a sponzoring. Pri sponzoringu, na rozdiel od 

darcovstva, si firma nárokuje na protislužbu, napríklad reklamu.32  

 

Dôležitú úlohu hrá aj dĺžka spolupráce. Dlhodobé partnerstvo, založené na vopred dohodnutej 

stratégii, je omnoho efektívnejšie ako jednorazová, alebo krátkodobá spolupráca. Pri istote 

dlhodobejšej spolupráce môžu oba subjekty plánovať a hodnotiť spoločne efektivitu 

jednotlivých krokov partnerstva. Túto domnienku potvrdzujú aj slová podnikateľa z reklamnej 

agentúry, Tibora Liszkaya, ktorého firma pracuje už štvrtý rok na kampani „Biela pastelka“ na 

podporu nevidiacich: „Baví nás každý rok sa zlepšovať a vidieť výsledky. Berieme už akosi 

automaticky, že pracujeme s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska na tejto kampani.“ 

Podľa Sprievodcu firemnej filantropie33, sa formy spolupráce medzi podnikateľským a tretím 

sektorom dajú takto rozdeliť: 

                                                 
30 FALŤAN, Ľ: Partnerstvo – výzva a šanca. In: Spoločná vec. 1. vyd. Bratislava: Phare, 2001.s. 16. 
 
31 MARČEK, Eduard, VAKULOVÁ, Lucia.: Medzisektorová spolupráca na Slovensku, 1. vyd.  Bratislava: Panet. 
2005. s. 17. 
 
32 Časopis Efekt 2006/4. Príklady firemnej filantropie. s. 8. 
 
33 BARTOŠOVÁ. Z. Sprievodca firemnou filantropiou. Bratislava: Fórum donorov. 2007. s. 6-9. 
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4.1 Peňažné darcovstvo 
 
Medzi obľúbené formy podpory neziskovej organizácie sa stále drží na hornej priečke finančná 

podpora. Finančná podpora stále patrí medzi najčastejšiu podporu tretieho sektora. Podľa 

Prieskumu o stave firemnej filantropie na Slovensku, ktorý zrealizoval Fórum donorov 

a týždenník Trend, 70 % z 50- tich opýtaných firiem, v roku 2006 podporilo verejnoprospešné 

aktivity peňažným darcovstvom.34 

 

Priama podpora 

Môže ísť o finančný alebo vecný prínos pre neziskovú organizáciu. Vecný dar je známy aj pod 

názvom „in-kind“. Je to poskytnutie vecných produktov neziskovej organizácii. Môže ísť 

napríklad o poskytnutie občerstvenia, staršie modely počítačov a podobne. Mladý pes n.o. má 

niekoľko menších skúseností s priamou podporou. Išlo napríklad o zabezpečenie občerstvenia 

pre účinkujúcich zdarma od podniku35, kde sa podujatie dialo. Tiež sme mali zabezpečený 

catering od chránenej kaviarne, ktorú sme pozvali na podujatie a táto kaviareň poskytla 

ostatným účastníkom zdarma občerstvenie. Za priamu podporu sa považuje aj poskytnutie 

služby zdarma. Podľa Jozefa Mikloška z Úsmev ako dar, firmy túto službu poskytujú radšej 

ako finančné prostriedky, aj keď ich paradoxne vyjde drahšie. Úsmev ako dar využíva 

napríklad dopravu zdarma. Tieto slová potvrdili aj skúsenosti Tibora Liszkaya a jeho 

reklamnej agentúry, ktorá už štvrtý rok realizuje reklamnú kampaň Biela pastelka. Únia 

nevidiacich a slabozrakých ich oslovila na základe priateľských kontaktov a agentúra 

Funhouse si zobrala tento projekt za svoj. Keďže ide o dlhodobé partnerstvo, reklamná 

agentúra vyvíja strategické kroky a teší sa zisteniu, že ľudia začínajú poznať Bielu pastelku 

a myšlienku kampane. Za motivujúce považuje aj to, že ak kampaň robia pre občianske 

združenie, cítia väčšiu voľnosť ako pri komerčnom klientovi, ktorý má často jasnú striktnú 

predstavu. 

 

 

 

                                                                                                                                                    
 
34 Fórum donorov a týždenník TREND. Formy podpory verejnoprospešných aktivít. In: Správa o prieskume 
o stave firemnej filantropie na Slovensku. 2007. s. 7. 
 
35 Pri našom podujatí „Skorý zber“, ktorý sa konal v Culture and chill out bare „Hopkirk“, tak nám poskytli 
občerstvenie pre účinkujúcich zadarmo. Ďalší príklad – Galleria Cvernovka nám poskytla priestory na podujatie 
Menju len za pokrytie energií vďaka tomu, že im bola sympatická myšlienka podujatia.  
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a) sponzoring 

Pri sponzoringu sa vyžaduje od neziskovej organizácie protislužba, a to zviditeľnenie firmy, 

ktorá poskytla podporu. Sponzoring sa na rozdiel od darcovstva väčšinou opiera 

o marketingové kalkulácie a je považovaný za nástroj marketingového mixu.36 Je dobré byť 

opatrný, ak ide firme len o propagovanie svojej značky. Ak sa firma nestotožňuje s myšlienkou 

neziskovej organizácie, môže to mať nepríjemný dosah . Predseda nadácie Úsmev ako dar 

Jozef Mikloško uviedol, že takto založené partnerstvá bývajú často problematické. Firma môže 

tlačiť na neziskovú organizáciu, aby spravila veľkú kampaň, čo môže byť pre ňu stresujúce a 

nevýhodné. 37 

 

b) dar 

Keďže ide o dar, firma si nenárokuje žiadnu reklamu. Takýto dar je filantropický skutok, môže 

sa uskutočniť buď len raz, alebo opakovane. Fima tiež nemusí chcieť byť zverejnená 

v prípade, ak podporený účel nenapĺňa jej stanovenú stratégiu. Napríklad Mladý pes dostal do 

daru od istej firmy sedačku a zvyšné textílie, ale firma nemala záujem byť niekde zverejnená, 

pretože to nespadalo do okruhu ich aktivít spoločensky zodpovedného podnikania.  

 

Zbierka medzi zamestnancami  a matchingový fond38  

„Matching je založený na tom, že firma navýši, znásobí, prostriedky získané v zbierke medzi 

zamestnancami. Ďalší obľúbený spôsob je tzv. „payroll giving“ (zrážky zo mzdy), ktorý 

spočíva v tom, že firma podporuje darcovstvo zamestnancov tým, že im administruje 

pravidelné strhávanie darov z ich príjmov v prospech vybranej neziskovej organizácie, 

následne ich potom opäť môže v určitom pomere navýšiť.“39  

Firemná nadácia 

Na Slovensku vznikli viaceré firemné nadácie, ktoré spravujú peniaze z firemných zdrojov.  

Firme to umožňuje sa dlhodobo zaoberať istou problematikou, budovať na tom imidž firmy 

                                                 
36BUSSARD, A., MARČEK E., MARKUŠ M., BUNČÁK M.:: 5.4.2 Sponzoring. In: Spoločensky zodpovedné 
podnikanie. Bratislava: Nadácia Integra. 2005. s. 68. 
 
37 Rozhovor s Jozefom Mikloškom dňa 8.4.2011. Príloha C. 4. 
 
38Matchingový fond = doplnkový fond.  
 
39 BARTOŠOVÁ. Z. Sprievodca firemnou filantropiou. Bratislava: Fórum donorov. 2007. s. 6. 
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a mať dotovanie tretieho sektora pod kontrolou. Nadácie môžu byť aj kritizované, že systém 

2% ide do firmy, a nie tretiemu sektoru, ale nemusí to tak byť. Firmy rady dajú peniaze 

nadácii, ktorej dôverujú a poznajú ju. Peniaze sa napokon aj tak dostanú k nefiremným 

mimovládkam, ale vo forme grantov a darov.40 Firma má tak viac pod kontrolou, aký projekt 

podporí. 

 

Charitatívne podujatia 

Firmy môžu buď zo svojej iniciatívy, alebo v spojení s neziskovou organizáciou, usporiadať 

rôzne charitatívne podujatia, ktorých výťažok pôjde na dobročinné účely. Napríklad dražba 

výtvarných diel, benefičné koncerty, plesy. Charitatívne41 podujatia sú určené skôr na podporu 

chorých, liečbu a prevenciu, podporu sociálne slabších. Asi by vyznelo smiešne, ak by sa 

uskutočnil charitatívny koncert alebo ples na podporu mladých začínajúcich umelcov, pokiaľ 

nie sú zo znevýhodnenej skupiny. 

4.2 Nepeňažné darcovstvo 

 

„Správne zvolená forma nefinančnej podpory môže priniesť benefity ako neziskovej 

organizácii, tak i firme. Typickým príkladom tejto win-win situácie je podpora, ktorú firmy 

poskytujú prostredníctvom vlastného majetku a výrobkov, kedy okrem toho, že podporia 

neziskovú organizáciu, môžu zároveň propagovať svoju značku.“42 

 

Odborná pomoc 

Firmy môžu neziskovej organizácii poskytnúť hodnotné informácie, postup alebo návod. Je to 

jedna z najprirodzenejších komunikácií medzi týmito dvoma subjektmi. Pre neziskovú 

organizáciu, ktorá ma dobrovoľníkov s málo profesionálnym backgroundom, sú často odborné 

konzultácie a rady veľmi cenné. Môže ísť aj o dlhodobejšiu spoluprácu, ako vedenie 

účtovníctva, právnické rady a podobne. Túto formu podpory rozvinula nadácia Pontis do 

projektu Hlavy pomáhajú. Prostredníctvom webovej stránky môže nezisková organizácia nájsť 
                                                 
40 Ryník, J.:  Firemné neziskovky by nemali robiť marketing z darov .Hospodárske noviny. [online]. 9.3.2011.  
[citované 15.4.2011]. Dostupné na: http://hnonline.sk/ekonomika/c1-51025160-firemne-neziskovky-by-nemali-
robit-marketing-z-darov 
 
41 Charita – z lat. caritas – láska, úcta, je dobročinnosť, ktorej cieľom je pomoc a služba ľuďom v núdzi. Ľuďom 
v hmotnej núdzi, osamelým, starým, chorým, hendikepovaným a pod. Dostupné na: 
 http://www.socionet.sk/index.php?kat=010&opn=opn&tit=00016.  
 
42 BARTOŠOVÁ. Z. Sprievodca firemnou filantropiou. Bratislava: Fórum donorov. 2007. s. 7. 
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odborníka, ktorý by pre ňu bez nároku na plat, pracoval. Taktiež tam môže aj naopak, odborník 

ponúknuť svoje služby.43 Možnosť komunikovať rôzne problémy s profesionálmi 

z podnikateľského sektora posúva smerom hore odbornú stránku tretieho sektora. Takýto 

ľudský teoretický vklad a mentoring pracovníkov firmy považujem za jeden 

z najefektívnejších nefinančných spôsobov ako podporiť neziskovú organizáciu. Dá sa 

povedať, že je to niečo ako „dať udicu, namiesto ryby“.  

 

Poskytnutie zázemia 

Firmy môžu poskytnúť materiálne potreby pre neziskovú organizáciu na jej prácu. Ide 

predovšetkým o poskytnutie priestoru, zabezpečenie techniky, reklamné plochy atď. Mladý 

pes n.o. napríklad využíva od jednej spriatelenej firmy, ktorá sa venuje veľtržným expozíciám, 

veci ako predlžovačky, koberce, stojany a pod. Spolupráca s touto firmou vznikla na základe 

osobných kontaktov, keďže majitelia sú rodičia zakladajúcej členky Mladého psa. 

 

Firemné dobrovoľníctvo 

Zamestnanci väčších, ale postupne aj stredných a malých podnikov sa zapájajú do práce pre 

neziskové organizácie. Zásadou je, že ich čas obetovaný pre neziskovú organizáciu môže byť 

preplácaný v plnej výške ich hodinovej mzdy. Môže ísť o jednorazovú spoluprácu alebo 

dlhodobejšiu.44 Firma môže tiež svojich zamestnancov vťahovať do rozhodovania, ktorú 

neziskovú organizáciu podporí. Jednou z foriem je napríklad zamestnanecké odporúčanie 

konkrétnej neziskovej organizácii, ktorú firma potom môže podporiť, alebo priama 

angažovanosť v správnej rade neziskovej organizácii. „Dobrovoľníctvo môže mať rovnako 

formu tzv. secondmentu, kedy firma dočasne pridelí pracovníka podniku na prácu do 

neziskovej organizácie na obdobie minimálne 6 mesiacov. Obe organizácie pritom získavajú: 

nezisková organizácia pracovnú silu zadarmo a firma flexibilného zamestnanca s množstvom 

nových skúseností.“ 45  

 

Účasť v správnych radách a grantových komisiách 

V správnych radách neziskových organizácií môžu figurovať známe osobnosti, ktoré upútajú 

pozornosť médií, ale taktiež fundovaní ľudia z daného odboru. Takíto ľudia môžu pomôcť 

organizácii svojím know-how, pomôcť jej napredovať správnym smerom a zviditeľniť ju. Aj 
                                                 
43 Viac informácií o projekte na:  http://www.hlavypomahaju.sk. 
 
45 BARTOŠOVÁ. Z. Sprievodca firemnou filantropiou. Bratislava: Fórum donorov. 2007. s. 8. 
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keď je táto funkcia veľmi zodpovedná, nebýva platená, keďže neziskové organizácie si to 

nemôžu dovoliť.46 

 

4.3 Spojenie filantropie a komerčného zámeru firiem 
 
Cause related marketing 

Ide tu predovšetkým o spojenie síl neziskovej organizácie a firmy na vedení dobročinnej 

marketingovej kampane. Takýto spoločný marketing má pozitívne dopady na obe zúčastnené 

strany. Firma sa stane verejne spojená ako podporovateľ neziskovej organizácie 

a predovšetkým dobrej myšlienky. Nezisková organizácia si takto môže dovoliť kampaň, ktorú 

by za bežných okolností finančne neutiahla.47  

 

Nové produkty s využitím nových technológii 

Nové technológie prinášajú aj nové spôsoby, ako pomôcť. Ak firma vyvinie systém pomoci 

pre neziskové organizácie, je to zaujímavé pre obe strany. Firma sa zviditeľní, nezisková 

organizácia je podporená. Je to napríklad systém darcovských sms, webové služby cez ktoré 

možno finančne prispieť neziskovej organizácii a podobne. Takýmto príkladom je projekt Fóra 

donorov a DMS – „donors message service“ – darcovská sms správa. Projekt podporili všetci 

mobilní operátori pôsobiaci na Slovensku a jednoduchým spôsobom môže ktokoľvek sms-kou 

prispieť konkrétnej neziskovej organizácii. 48 

 

                                                 
46 BARTOŠOVÁ. Z. Sprievodca firemnou filantropiou. Bratislava: Fórum donorov. 2007. s. 9. 
 
47 HAJDUCH Ľudovíť: Zdieľaný marketing – spoločný marketing ziskového a neziskového sektora. In: Efekt. 
4/2006. str. 20-22, ISSN 1336-3344 
 
48 Viac informácií o projekte na:  http://www.darcovskasms.sk/ 
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Záver 
 

Aj keď nemožno povedať, že by na Slovensku bola vo vysokej miere rozvinutá filantropia 

a spoločensky zodpovedné podnikanie, sú tu isté predpoklady, ktoré naznačujú, že sa táto 

filozofia podnikania začína udomácňovať v našich geografických rovinách. Vo veľkej miere je 

to vďaka mnohým neziskovým organizáciám, ktorých činnosť prispieva k informovanosti 

o vzájomnej prospešnosti a možnej spolupráci neziskového a podnikateľského sektora. 

Vytvára sa tu tak predpoklad jednoduchšieho nadviazania partnerstva. Spoločensky 

zodpovedné podnikanie prináša pre firmy benefity a nové možnosti posilnenia svojej firmy. Aj 

na strane neziskových organizácií je potreba, aby tieto benefity a pozitívne stránky spolupráce 

s neziskovým sektorom zdôrazňovali a budovali na nich svoju atraktivitu. Aby boli obe strany 

spokojné a dosiahli prínos z partnerstva, vyžaduje si to dobrú pripravenosť oboch subjektov 

a efektívnu vzájomnú komunikáciu. Príprava na partnerstvo si vyžaduje analýzu smerom do 

vnútra organizácie a analýzu vonkajšieho prostredia. Na základe reálnych podmienok danej 

neziskovej organizácie je možné flexibilnejšie reagovať na potrebu firemného partnera.  

 

Formy partnerstva sú pomerne rozmanité. Škála možností spolupráce medzi týmito dvoma 

sektormi je široká a umožňuje tak „ušiť“ na mieru vhodný typ partnerstva. Formy sa môžu 

navzájom prelínať a kombinovať.  Na základe rozhovorov sa ukázal ako zaujímavý fakt, že 

jednotlivé predstavy o ideálnom partnerstve a spolupráci sa v istých bodoch líšia. Preto je 

vhodné venovať dlhší čas príprave a analýze partnera, s ktorým máme záujem spolupracovať. 

V ideálnom prípade máme osobnú skúsenosť s partnerom a vidíme pod formálny povrch 

organizácie. 

 

Téma partnerstva medzi neziskovým a podnikateľským sektorom je veľmi široká. Každá 

forma spolupráce má svoje pre a proti a dala by sa širšie rozpracovať. Filantropiu možno 

vnímať aj ako postoj na základe hodnôt podnikateľov. Zaujímavá je preto motivácia 

podnikateľov k takémuto filantropnému konaniu. Pri partnerstve medzi neziskovou 

organizáciou a firmou sa nám tiež objavuje otázka kde začína podnikanie neziskovej 

organizácie. V budúcnosti by bolo zaujímavé, preskúmať podnikanie v treťom sektore, jeho 

špecifiká a atribúty. 

 

 



28 

5 Projekt partnerstva medzi Mladým psom a firmou 
 
Projekt na základe aktuálnej vonkajšej a vnútornej analýzy neziskovej organizácie Mladý 

pes navrhuje postup úspešnej komunikácie s firmou, čo vyústi do partnerstva medzi týmito 

dvoma subjektmi. 

 
Stručná história Mladý  pes n.o. 49 

Nezisková  organizácia Mladý pes n.o. vznikla 23. 3. 2010, sprvu z praktických dôvodov. 

Zakladatelia mali potrebu sa inštitucionalizovať, aby mohli fungovať ako právnická osoba. Ich 

zámerom bolo organizovať multižánrové podujatia a nimi poukázať na šikovných, mladých, 

kreatívnych ľudí, pôsobiacich predovšetkým v Bratislave. Zakladatelia mali pocit, že 

v Bratislave nie je dostatok podujatí, kde dostanú príležitosť prezentovať sa začínajúci šikovní 

ľudia, a to nie len z umeleckých vysokých škôl, ale aj z radov informatikov, sociológov, 

geodetov a z  ďalších neumeleckých odborov. Snahou bolo nájsť a zdôrazniť  prieniky medzi 

rôznymi umeleckými spracovaniami a zdôrazniť ich vzájomnú  potrebu a inšpiráciu.  

 

Poslanie a vízia Mladého psa 

Neziskovú organizáciu Mladý pes tvoria štyria študenti tretieho ročníka vysokej školy. Traja 

študujú divadelný manažment a jeden informatiku. Organizácia na svojich podujatiach 

prezentuje zaujímavých kreatívnych ľudí a ich projekty. Mladí pes n.o. im dáva možnosť 

konfrontovať svoju tvorbu s publikom a viesť diskusiu o svojich prácach priamo na mieste 

medzi ľuďmi. Títo ľudia sú väčšinou málo známi a s potenciálom byť neskôr úspešní v tom, 

čomu sa venujú. Mladí ľudia, ktorých organizácia prezentuje, sú  nie len z Bratislavy, ale aj 

z celého Slovenska a Čiech. Mladý pes n.o. dáva dokopy začínajúcich kreatívnych ľudí a ich 

potenciálne publikum.50 Návštevníci podujatí  organizácie  sú často krát sami aktívni 

v kultúrnom dianí (organizátori, mladí kreatívni  profesionáli, pravidelní návštevníci 

kultúrnych podujatí). V súčasnosti nezisková organizácia funguje podľa  poslania a vízie , 

ktoré sú formulované na jej webovej stránke.51  

                                                 
49 Právna úprava: „Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné práce v znení zákona 35/2002 Z.z. 
definuje neziskovú organizáciu ako právnickú osobu. Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje 
všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa 
nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu 
na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.“ 
 
50 Viac o konkrétnych projektoch a cieľoch na rok 2011Mladého psa v prílohe A.  
 
51 Poslanie: „Prostredníctvom nami zorganizovaných podujatí chceme dať priestor na seba prezentáciu kreatívnym 
ľuďom  nielen z umeleckého prostredia. Dôraz pri našich projektoch kladieme na originalitu, netradičnú formu, 
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5.1 STEP analýza 
 
STEP analýza, alebo aj PEST analýza slúži na definovanie vonkajších podmienok, ktoré istým 

spôsobom ovplyvňujú možnosti daného subjektu. V tomto prípade je to súbor vonkajších 

faktorov, ktoré vplývajú na partnerstvo Mladého psa a firmy. STEP je skratka pre sociálne, 

technické, ekonomické a politické faktory.52 

 

Sociálne faktory 

Demografické faktory: Bratislava je hlavné mesto Slovenska a v roku 2007 tu žilo 427 000 

obyvateľov. Bratislava a jej obyvatelia sa v mnohých porovnaniach vymykajú slovenskému 

priemeru. Zaujímavý je napríklad fakt, že v Bratislave je priemerný matiek vek pri prvom 

pôrode 27,1, pričom zvyšok Slovenska to je 25,1. Je to aj zapríčinené tým, že v Bratislave žije 

priemerne viac vysokovzdelaných ľudí a tým pádom sa posúva hranica sobášu a vek pri 

narodení dieťaťa. Hoci nejde o veľké čísla ako pred rokom 1989,prirodzený prírastok bol 

v roku 2007 v kladných. V porovnaní so zvyškom Slovenska, sa v Bratislave sa ľudia dožívajú 

vyššieho veku a je tu najnižšia miera práceneschopnosti. Je to zapríčinené aj vonkajšími 

tlakom väčšej produktivity. Do Bratislavy prichádza množstvo študentov, dokazuje to aj fakt, 

že do mesta najviac migrujú ľudia vo veku do 29 rokov. Má to pozitívny ekonomický význam. 

Zároveň to znamená, že deti a starí ľudia sa sťahujú do okrajových častí. Nespochybniteľná 

výhoda Bratislavy je priaznivá vzdelanostná štruktúra, ktorý priťahuje investorov. Počet 

obyvateľov bude postupne klesať a vekový priemer stúpať. V roku 2015 sa počet obyvateľov 

odhaduje na 424 000.  Vekový priemer Bratislave bude rásť a mesto sa bude musieť na tento 

fakt pripraviť.53  

Kultúra: V Bratislave sa nachádzajú tzv. celonárodné kultúrne zariadenia ako galérie, múzea, 

divadlá, koncertné sály a archívy. Problémom Bratislavy je absencia väčšej haly, s minimálnou 

kapacitou 10 000 ľudí. Najväčšia uzavretá hala je Expo Aréna s kapacitou 8000 divákov. Praha 

                                                                                                                                                    
kvalitu, prepájanie žánrov a oblastí, experiment a kontroverznosť. Myslíme si, že kreatívni ľudia a nápady bývajú 
často prehliadané a nedocenené. Ambíciou Mladého psa je vytiahnuť na svetlo sveta ľudí a projekty, čo stoja za 
pozornosť.“ Vízia: „Bratislavčania budú rešpektovať rôzne formy kreativity, dobré projekty dostanú priestor na 
svoju prezentáciu, zbúrajú sa hranice predsudkov a rozšíri sa aktívna kultúrna komunita.“ Dostupné na: 
http://www.mladypes.sk/o-nas/ 
 
52 Value Based Management. Net. Pest Analysis [online].2011. [citované dňa  
13.4.2011]http://www.valuebasedmanagement.net/methods_PEST_analysis.html 
 
53 BLEHA, Branislav: Demografický vývoj. In: Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2010 – 2020. Academia Istropolitana Nova 2010. s.  258 – 280. Dostupné na: 
http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=700000&id_dokumenty=11025702 
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má napríklad O2 Arénu s kapacitou až 18 000 miest. V súčasnosti je tendencia klásť dôraz na 

viac účelovosť kultúrnych zariadení a spájanie obchodnej a služobnej funkcie s kultúrnou 

funkciou v obchodných domoch na periférií mesta. Napríklad klasické kiná zaznamenávajú 

pokles divákov na úkor multikín. Taktiež vďaka televízií a internetu sú dostupné niektoré 

formy kultúry z pohodlia domova. Od roku 2000 klesá záujem o klasické kultúrne zariadenia. 

Tento trend by sa mohol čiastočne zmeniť, ak by sa klasické zariadenia začali využívať 

multifunkčne.54  

 

Technologické faktory 

Doprava a technologické faktory: Bratislava je dopravný uzol. Má výnimočné postavenie, 

krížia sa tu cesty a je bránou medzi východnou a západnou Európou. Bratislava je na okraji 

Slovenska, čo môže byť jeden z dôvodov slabého kontaktu Slovenska s hlavným mestom. 

Mesto obklopujú prírodné bariéry – rieka Dunaj a masív Malých Karpát. Bratislava má 

železničnú, leteckú, cestnú i riečnu dopravu. Umožňuje jej to kontakt s okolitými mestami 

a metropolami. Bratislava udržuje kontakt predovšetkým s Viedňou, Prahou a Budapešťou. 

V minulosti boli intenzívne vzťahy aj s Varšavou, teraz už nie. Od roku 2007 sa pripravuje 

projekt Trans European Network for Ttransport, ktorý má snahu integrovať Bratislavu do 

železničnej sieti vďaka trase Paríž – Štrasburg – Štutdagrt – Viedeň – Bratislava. V súčasnosti 

je kritická situácia cestnej dopravy v Bratislave. Áut pribúda a MHD je málo atraktívna pre 

ľudí a málo ju využívajú. Takáto situácia nastala aj kvôli prírodným bariéram a obmedzenosti 

rozvíjať cestnú infraštruktúru. Problém vzniká aj s parkovacími miestami, viditeľné to je najmä 

v mestskej časti Staré mesto. V Bratislave je silná informačná infraštruktúra a Bratislavčania 

spomedzi všetkých krajov, využívajú najčastejšie internet.55 Internet tiež umožňuje ľahšiu 

dostupnosť informácií a kontaktov. Z marketingového hľadiska treba spomenúť sociálne siete, 

ktoré sú veľmi populárne predovšetkým u mladšej populácie do 30 rokov. Prostredníctvom 

nich sa ľahko šíria informácie a ľahko sa promuje. V súčasnosti mobilní operátori zaviedli 

DMS – darcovské SMS, prostredníctvom ktorých môžu ľudia podporiť neziskové organizácie.   

 

 
                                                 
54 HORŇÁK: Kultúra a umenie. In: Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 
na roky 2010 – 2020. Academia Istropolitana Nova 2010. s.  321 – 323. Dostupné na: 
http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=700000&id_dokumenty=11025702 
 
55 BLEHA, Branislav: Demografický vývoj. In: Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2010 – 2020. Academia Istropolitana Nova 2010. s.  258 – 280. Dostupné na: 
http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=700000&id_dokumenty=11025702 
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Ekonomické faktory 

Bratislava zaznamenala významný ekonomický rozvoj predovšetkým na prelome tisícročia. 

Ukazovateľom rozvoja je HDP na jedného občana. V roku 2000 to bolo 8900 EUR, v roku 

2006 to už bolo 19300 EUR. Čo je výnimočný pokrok v celoeurópskom kontexte.  Pri pohľade 

na individuálne korporátne informácie o pridanej hodnote patria medzi najvýznamnejšie 

Slovnaft a Volkswagen, Kraft, národné energetické spoločnosti (BVS, ZSE), dopravné 

podniky (letisko M.R.Štefánika, ŽSR), telekomunikačné firmy (Orange), podniky poskytujúce 

telekomunikačné služby (UPC, Swan). Najdynamickejší rozvoj zaznamenávajú však IT firmy. 

A to: Siemens, ESET, Soitron. V Bratislave sa nachádza výrazný podiel zahraničných firiem. 

O tom, že na podnikanie sú pomerne priaznivé podmienky v Bratislave, značí aj nárast 

podnikov o tretinu v rozmedzí 2004-2007 (z 26 121 na 35 954), pričom rast sa týkal najmä 

malých podnikov do 49 zamestnancov. Aj vďaka ekonomickému rozvoju a stabilite firiem, sa 

dostáva do firemných stratégii filantropia. Mnohé firmy ju využívajú ako konkurenčnú výhodu 

či prostriedok na rast pozitívnej pracovnej atmosféry. V ekonomike hrá významnú rolu 

priemysel a to najmä výrobcovia automobilov. Bratislava nemá výrazný problém 

s nezamestnanosťou. Ani v čase krízy, percento nezamestnanosti nepresiahlo 8%.56 

 

Pravno - politické faktory 

Na Slovensku existuje pre tretí sektor legislatívny rámec, ktorý umožňuje niekoľko právnych 

foriem neziskových organizácií. Slovensko je súčasť EÚ a súčasťou vývoja západnej Európy, 

kde v mnohých firmách funguje kultúra filantropie a korporátnej zodpovednosti. V roku 2011 

bol menovaný splnomocnenec pre neziskové organizácie Filip Vagač, ktorý bude plniť funkciu  

„hlasu tretieho sektora“ smerom k štátu. V súčasnosti majú fyzické i právnické osoby tiež 

možnosť darovať 2% pre neziskovú organizáciu, avšak právnická osoba musí poskytnúť aj 0,5 

% zo zisku, inak daruje len 1,5%. Vláda plánuje  percento daňovej asignácie postupne 

zmenšovať.  

 

 

 

 

                                                 
56 BUČEK, Ján, KOREC, Pavol, BUČEKOVÁ, Ingrid: Ekonomika a podnikanie. In: Program sociálneho 
a hospodárskeho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020. Academia Istropolitana Nova 2010. 
s.  170 – 182. Dostupné na: 
http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=700000&id_dokumenty=11025702 
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5.2 SWOT analýza Mladého psa vo vzťahu k projektu nadviazania 
vzťahu s podnikateľským sektorom 

 
„Analýza SWOT kompletizuje a zoraďuje vnútorné silné a slabé stránky podniku, jeho 

vonkajšie príležitosti a hrozby podľa dôležitosti. Je to ľahko použiteľný nástroj na rýchle 

spracovanie prehľadu o strategickej situácii podniku. Je východiskom pre formulovanie 

stratégie, ktorá vznikne ako súlad medzi internými schopnosťami podniku a jeho vonkajším 

prostredím.“ 57 

 

Silné stránky Slabé stránky 

• úspešná realizácia doterajších 
projektov – vysoká návštevnosť  

• silná sieť kontaktov 
• viditeľnosť na verejnosti  
• kreatívne a inovatívne myslenie 

členov MP 
• zmysel členov pre zodpovednosť, 

cieľavedomosť, precíznosť 

• občasná znížená aktivita niektorého 
člena MP kvôli školským 
povinnostiam 

• krátka existencia n.o 
• nejasnosť blízkej budúcnosti členov 

MP (ukončenie školy, cesta do 
zahraničia) 

• nedisponovanie kancelárskym 
priestorom 

Príležitosti Hrozby 

• kultúra vo filantropických stratégiách 
firiem 

• zlepšenie legislatívnych podmienok 
• prezentovanie mladých kreatívnych 

ľudí v podnikateľskom sektore 
• veľký počet firiem v hlavnom meste 

Bratislava 

• obava riskovať na strane podnikateľov 
a neziskového sektora 

• ekonomická kríza 

 

Zo SWOT analýzy vyplýva: 

Silné stránky 

V neziskovej organizácií Mladý pes sa prelína nadšenie a teoretické zázemie. Traja 

členovia študujú divadelný manažment a jeden informatiku, čo organizácii umožňuje 

využitie teoretických vedomostí, ktoré nadobudli na vysokej škole.  Svoje nadšenie tak 

môžu posunúť do inej úrovne, profesionálnejšej. Počas jedného roka Mladý pes n.o. 

zorganizoval štyri podujatia, na ktorých prezentoval 70 kreatívnych ľudí. Priemerná 

návštevnosť podujatí bolo 200 ľudí. Doteraz organizácia nemala problém s propagáciou. 
                                                 
57 EuroEkonom.sk. [online ] SWOT Analýza [citované dňa 30.4.2011]. Dostupné na:  
http://www.euroekonom.sk/manazment/strategicka-diagnostika/swot-analyza/ 
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Využívala predovšetkým sociálne siete, rádiové stanice pre mladých a online stránky 

o kultúre. Záujem o organizáciu vyplýva aj z jej netradičných podujatí. Vďaka osobnému 

a aktívnemu prístupu si Mladý pes n.o. vytvoril sieť spolupracovníkov a má kontakty na 

mladých profesionálov v oblasti umenia a informatiky. Zodpovedný prístup členov k práci 

vyplýva z faktu, že Mladý pes n.o. vznikol z ich vlastného nápadu a všetci štyria sa stali 

jeho tvorcami. K organizácií, kultúre a podujatiam, ktoré tvoria, sa snažia pristupovať 

kreatívne a vniesť do nich inováciu a vyvolať polemiku.          

Slabé stránky 

Všetci členovia Mladého psa v súčasnosti študujú, čo obmedzuje ich aktivitu v organizácií. 

Hlavne v skúškovom období je aktivita veľmi nízka. Organizácia Mladý pes n.o. má len 

rok a s prostredím a pravidlami tretieho sektora sa len zoznamuje. Táto krátka história je aj 

problém napríklad pri žiadostiach o grant, keďže vzhľadom na časovú existenciu 

organizácie, má nedostatok skúseností a referencií. Zakladatelia organizácie, ako sme už 

spomínali, sú študenti bakalárskeho ročníka. Ich budúcnosť je nejasná, v tejto chvíli 

nevedia, či ostanú študovať v Bratislave. Tento fakt, znemožňuje dlhodobo plánovať 

a uzatvárať dlhodobé partnerstvá a zmluvy. Momentálne členovia komunikujú väčšinou 

cez internet a stretávajú sa po kaviarňach a v ich bytoch, z čoho plynie viacero nevýhod. 

Tieto priestory nevytvárajú pracovnú atmosféru, stretávanie sa v nich je finančne náročné 

a pôsobí to neprofesionálne pri pracovných stretnutiach. V kancelárskom priestore by sa 

práca zefektívnila, mohli by sme spolu kontinuálne robiť, radiť sa a nehľadieť tak veľmi na 

čas. Menší kancelársky priestor by napomohol k vyriešeniu hneď niekoľkých problémov. 

Príležitosti 

Kultúra sa stáva súčasťou stratégie spoločensky zodpovedného podnikania. Mediálne 

známe sú predovšetkým mobilné operátori a ich činnosť na podporu mladej kultúry na 

festivaloch. T-com napríklad tiež poskytuje granty na podporu mladej kultúry. Je to 

pozitívny znak, že podpora kultúry nie je na okraji záujmu firiem. Význam a silu tretieho 

sektora si vláda začína postupne uvedomovať, čo môže byť chápané ako príležitosť na 

zlepšenie podmienok fungovania pre neziskové organizácie. V STEP analýze sa ukázalo, 

že v Bratislave je vysoká koncentrácia podnikov, priaznivé ekonomické podmienky 

a poslednom čase dokonca stúpol počet malých podnikov. Týmto sa zväčšuje šanca 

Mladého psa na nadviazanie partnerstva. Podnikateľský sektor predstavuje tiež zaujímavú 
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cieľovú skupinu pre mladých ľudí ktorých Mladý pes n.o. prezentuje na svojich 

podujatiach. Pri partnerstve by mohlo dôjsť k stretnutiu začínajúcich tvorivých ľudí a ich 

potenciálnych zákazníkov.   

Hrozby 

Podnikatelia v Bratislave ešte nemajú až tak veľa skúseností so spoluprácou s neziskovými 

organizáciami ako firmy v západnej časti Európy. Z toho môžu plynúť obavy a strach. 

Firmy nevedia, čo môžu očakávať a môžu sa obávať, že partnerstvo bude finančne 

a časovo náročné. V súčasnosti tiež doznieva ekonomická kríza, a mnohé firmy ešte môžu 

venovať svoje sily na udržanie a ekonomický rozvoj firmy. Partnerstvo s neziskovou 

organizáciou môžu chápať ako risk. 

5.3 Charakteristika projektu 

Hlavnou činnosťou neziskovej organizácie Mladý pes je organizovanie eventov s cieľom 

poskytnúť priestor mladým kreatívnym ľuďom, nielen z umeleckých oblasti, na prezentáciu 

svojej tvorby. Príprava týchto podujatí vyžaduje mnoho stretnutí s účinkujúcimi a partnermi. 

Tie sa doteraz väčšinou udiali v kaviarňach. Organizáciu tvoria štyria ľudia a práca si vyžaduje 

pravidelné stretnutia členov. Mladý pes n.o., cíti potrebu pracovného priestoru ako jednu 

z najakútnejších potrieb. Prenajatie vlastného kancelárskeho priestoru je finančne náročné 

a jeho samotná prevádzka je nákladná. Mladý pes n.o. vie ponúknuť svoje služby na 

zabezpečenie a zrealizovanie rôznych typov podujatí. Tu vzniká možnosť poskytnúť služby 

neziskovej organizácie Mladý pes súkromnej firme ako protihodnotu za poskytnutý priestor. 

Firme by tak odpadla starosť pri organizovaní firemných večierkov, kultúrnych podujatí, 

spoločenských udalostí a podobne. Mohlo by tu dôjsť k partnerstvu medzi podnikateľským 

a tretím sektorom. Partnerstvo sa tiež dotkne kreatívnych ľudí, s ktorými Mladý pes 

spolupracuje a ktorých prezentuje na podujatiach, keďže vznikne šanca prezentovať ich prácu 

vo firemnom prostredí.  

Vyhlásenie o poslaní:  Projektový návrh na vybudovanie partnerstva n.o. s firmou. 

Zámery projektu partnerstva  

• Zvýšiť pripravenosť organizácie Mladý pes n.o. na partnerstvá s podnikateľským 

sektorom. 

• Získať priestor pre pacované stretnutia Mladého psa. 
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• Skúsenosti s novým typom podujatí, prostredím, rast profesionality pracovníkov 

Mladý pes n.o. 

• Rozšíriť povedomie o Mladý pes n.o, väčšia publicita.  

 

Výstup projektu: Partnerstvo medzi Mladým psom n.o. a firmou. 

 

Overiteľné  ukazovatele cieľa 

• Získanie priestoru cca 16 m2 (ideálne s pripojením na internet) minimálne na jeden 

rok, ktorý bude slúžiť ako kancelária Mladého psa. Priestor by mal byť k dispozícii 2x 

do týždňa na 4 hodiny. 

• Realizácia skúšobného projektu podujatia pre potenciálneho partnera. 

• Úspešne zorganizované minimálne 4 podujatia pre partnerský subjekt. 

• Zmluvne dohodnuté partnerstvo minimálne na 1 rok. 

 

Cieľová skupina projektu 

Primárne sú to inovatívni podnikatelia pôsobiaci v Bratislave. Nie je im cudzia myšlienka 

filantropie, ale nechcú len jednosmerne podporovať tretí sektor a jeho aktivity bez inej 

reciprocity, ako reklamný priestor v neziskovej organizácii. Je im blízke heslo „darovať udicu 

namiesto ryby“. Tieto firmy sa neboja experimentovať, sú otvorené novým myšlienkam, sú si 

vedomé svojej zodpovednosti voči spoločnosti. Svoju firmu nechcú budovať len po finančnej 

stránke, ale  aj rozvíjať zodpovedný prístup, lojalitu zamestnancov, duševný rozvoj, kreativitu 

a osobnostný rast zamestnancov. Cieľovú skupinu tvoria podnikatelia, pre ktorých by mohli 

byť z rozličných dôvodov zaujímavé aktivity a služby Mladého psa. Ide o malé a stredné 

podniky do 250 zamestnancov 

5.4 Kľúč na oslovenie vhodnej firmy 
 
Po identifikovaní potreby neziskovej organizácie a kapitálu, môžme prejsť k ďalšej otázke 

a opýtať sa, pre ktorú firmu je Mladý pes zaujímavý a  ktorá firma by bola zaujímavá pre 

organizáciu? Mladý pes n.o. doteraz nemusel riešiť otázku morálky pri medzisektorových 

partnerstvách. Až táto bakalárska práca bola podnetom k zamysleniu sa. Matej Fandl, člen 

organizácie, odpovedal na otázku, s akou firmou by nechcel spolupracovať: „Nechcel by som 

robiť s firmami, ktoré  majú nejaké výrazné prepojenie s politikou. Tiež by som nevedel 

pracovať s firmami, s ktorých hodnotami sa vôbec nestotožňujem. Sú mi sympatické 
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technologické firmy, s ktorými by spolupráca vyústila do dlhodobého partnerstva na 

spoločných projektoch.“ Tento názor vypovedá za všetkých členov, Mladý pes n.o. by nemal 

záujem spolupracovať s firmou, ktorá porušuje základné ľudské práva, správa sa 

nezodpovedne voči svojmu okoliu a prezentuje povrchné hodnoty. Motivácia firiem 

 spolupracovať s  Mladým psom môže byť rôznorodá. Môže to byť : 

 

• Firma, ktorej zamestnancov by mohli zaujímať naše podujatia a nezisková 

organizácia Mladý pes 

Napríklad mladý firemný tím, ktorý má sympatie k aktivitám Mladého psa, alebo je pre 

nich lákavé byť v úzkom kontakte s Mladým psom a dostať tak nový pohľad na svet 

okolo a stretnúť sa s iným spôsobom práce. Alebo sa firme páčia podujatia MP a chcela 

by ich uskutočniť interne, alebo sa spolupodieľať na tvorbe. 

• Firma, pre ktorú je zaujímavá naša cieľová skupina 

Napríklad IT firma, ktorej by sme sprostredkovali prístup ku kreatívnym informatikom. 

Alebo len z čisto marketingového hľadiska so záujmom zasiahnuť mladých ľudí 

a zviditeľniť firmu cez Mladého psa. 

• Firma, ktorú zaujíma podpora inovácie a aktivita u mladých ľudí.  

Pre firmu by mohlo byť lákavé kreatívne a experimentálne prostredie a ľudia, ktorí sa v 

ňom pohybujú. Ide napríklad o firmy venujúce sa novým technológiám, spájaniu 

techniky s umením, ako napríklad iPhone aplikácie, reklamné agentúry a iné. 

• Firma, ktorá dlhodobo podporuje v rámci svojej stratégie mladú kultúru 

Mladý pes n.o. by mohol prispieť k napĺňaniu tejto stratégie. 

• Firma, pre ktorú je lákavá naša ponuka služby organizovania podujatí 

Firmy, ktoré by potrebovali a chceli organizovať napríklad konferencie alebo spraviť 

výstavu vo firemných priestoroch58. Organizovanie podujatí a sprostredkovanie 

kreatívnych ľudí. 

• Firma, ktorá má priamu skúsenosť s organizáciou Mladý pes,  alebo má na ňu 

osobné odporučenie.  

 

Všetky rozhovory s podnikateľmi pri zbieraní materiálu na túto prácu, boli uskutočnené na 

základe odporúčania niekoho z ich zamestnancov. Z toho si môžem vyvodiť, že najľahší 

                                                 
58 Občianské združenie Literis organizuje pre firmu Maxman Consalts výstavy vo firemných priestoroch. Zdroj: 
Rozhovor s Jurajom Surmom dňa 21.4.2011. Príloha C.5. 
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spôsob, ako byť úspešný pri oslovovaní podnikateľov, je na základe odporúčania, alebo ich 

osobnej motivácií. Podľa podnikateľa Juraja Surmu, podnikateľ reaguje na ponuku na základe 

svojich potrieb, pričom osobné potreby tvoria 80% a pracovné 20%.59 Toto treba mať na 

pamäti, že podnikatelia sú ľudia a myšlienka, ktorú im ponúkame, ich musí zasiahnuť osobne, 

aby jej venovali pozornosť. Podľa tohto filtra potenciálnych partnerov si Mladý pes n.o. môže 

vytvoriť databázu a stratégiu kontaktovania firiem. Na základe našich skúseností 

s oslovovaním firiem vieme, že to nie je jednoduchý proces a je časovo náročný. Časové 

rozmedzie, s cieľom dohodnúť stretnutie, je približne tri týždne na kontaktovanie a intenzívnu 

komunikáciu s dvoma firmami. 

5.5 Stratégia oslovovania firiem 
 
Pred kontaktovaním firmy, si musíme zozbierať čo najviac informácií o firme, aby sme vedeli 

na firmu čo najlepšie reagovať a priblížiť sa tomu, čo by firma mohla potrebovať a čo by ju 

lákalo na spolupráci s Mladým psom. V ideálnom prípade máme informácie o firme priamo od 

pracovníka z vnútra, alebo vlastnú skúsenosť s ňou. Na základe zozbieraných informácií 

môžeme pripraviť prispôsobený materiál o Mladom psovi,  osloviť e-mailom firmu 

a dohodnúť si stretnutie. Úvodný e-mail by mohol obsahovať stručné informácie o Mladom 

psovi, našich aktivitách, elektronické portfólio a dôvody, prečo sme sa rozhodli osloviť danú 

firmu. E-mail by mal byť adresovaný kompetentnej osobe a vyvarovať sa e-mailom typu 

info@firma.sk. E-mail by mal dokazovať našu znalosť firmy a fakt, že nejde o tzv. hromadný 

mail odoslaný naraz desiatkam firiem.60 Ak firma nereaguje dlhšiu dobu na e-mail (cca po 

dvoch týždňoch), môžeme firmu telefonicky kontaktovať a opýtať sa, či prišiel e-mail a že by 

sme sa radi stretli, ak je to možné. 

 

Prvé stretnutie s firemnými zástupcami 

Na stretnutie sa musíme dobre pripraviť a prezentovať myšlienky organizácie, ktorým veríme. 

Opäť to záleží od situácie a konkrétneho človeka z firmy, či ide len o nezáväzné stretnutie 

alebo o veľmi formálne stretnutie. V tejto časti by sme sa mohli venovať pomerne dlho 

nepísaným pravidlám etikety a neverbálnej komunikácii, ale to necháme na iné zdroje. 

                                                 
59 Rozhovor s Jurajom Surmom dňa 21.4.2011. Príloha C.5. 
 
 
60 „Takéto neosobné e-maily prichádzajú do firiem od neziskoviek v pomerne veľkom množstve (hlavne v období 
asignácie daní). Podnikatelia ich buď neotvoria, alebo musia obsahovať niečo naozaj výnimočné, aby naň 
reagovali. O tomto probléme hovoril aj podnikateľ Tibor Liszkay.“ Rozhovor s Tiborom Liszkayom dňa 8.4.2011. 
Príloha C. 3. 
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Možné riziká 

Môže byť frustrujúce na začiatku, ak sa človek stretne s neúspechom, to treba prekonať, snažiť 

sa identifikovať príčiny a oslovovať firmy ďalej. Pri podcenení prípravy môže dôjsť 

k nepríjemným následkom, a predovšetkým vzbudenie dojmu neprofesionality Mladého psa 

v očiach firmy. Tiež je dôležité, aby sme neprecenili ani nepodcenili naše schopnosti 

a hodnotu, resp. prínos našich služieb pre firmu, aby nám bola poskytnutá adekvátna 

protihodnota. Na začiatku je dôležité jasne formulovať naše zámery, aby nedošlo 

k nepochopeniu sa. V tejto úvodnej fáze, treba vynaložiť veľa energie, aby sa projekt mohol 

dobre naštartovať. 

5.6 Stanovenie zámeru partnerstva 
 
V prvom rade si nezisková organizácia Mladý pes n.o. musí stanoviť cieľ. Vychádzame 

z analýzy potrieb organizácie a aktuálnej situácie. Tie boli definované v predchádzajúcej časti 

v STEP a SWOT analýze. Vyplynulo z nich, že organizácia potrebuje kancelársky priestor, 

kde by sa mohli členovia stretávať. Ide o poskytnutie zázemia pre neziskovú organizáciu. 

Priestor by mal byť aspoň 16 m2 veľký, s pripojením na internet. Mohla by to byť zasadacia 

miestnosť, alebo nepoužívaná (resp. málo používaná) kancelária. V ideálnom prípade, by sme 

mohli priestor kedykoľvek navštevovať a mať tam svoje veci neustále, no postačí, ak priestor 

bude k dispozícií aspoň 2-krát do týždňa na 4 hodiny. 

 

Po definovaní cieľa sa opýtame samých seba, čo by sme mohli firme ponúknuť a prečo by sme 

mohli byť zaujímaví na dlhodobé partnerstvo. Opäť vychádzam zo SWOT analýzy (z našich 

silných stránok) a aj charakteristiky Mladého psa a našich doterajších skúseností. Mladý pes 

n.o. sa zaoberá organizovaním podujatí. V tom spočíva naša hlavná hodnota a potenciálny 

prínos pre firmu. Záleží od konkrétnych potrieb firmy, ktoré služby Mladého psa by mohla 

využiť vo svoj prospech. Pred začatím projektu je potrebný prieskum cien, aby bol adekvátny 

pomer služby organizácie / nájom kancelárskeho priestoru. 

 

Medzi možné protihodnoty, ktoré by mohol Mladý pes poskytnúť patrí: 

• sprostredkovanie kreatívnych ľudí, 

• Mladý pes, ako kultúrny referent pre firmu, 

• organizovanie podujatí smerom do firmy (firemné akcie, večierky, výstavy, 

oslavy, sprostredkovanie vzdelávacích aktivít a pod.), 
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• organizovanie podujatí smerom von (konferencie, prezentácie, diskusie, 

pomoc pri charitatívnych koncertoch a pod.), 

• možnosť spojiť značku firmy s Mladým psom a jeho aktivitami, 

prezentovať svoje produkty na našich podujatiach, 

• spravovanie stránky firmy na sociálnych sieťach. 

 

V tejto fáze by si mala svoje silné stránky a skúsenosti organizácia Mladý pes zhrnúť do 

elektronického portfólia. Prezentácia by mala byť stručná, jasná, informatívna, zaujímavá 

a s kontaktom na konci. Tiež je dôležité, aby si organizácia definovala, kto je za projekt 

zodpovedný. Keďže hľadanie partnera je časovo náročné, ale nie je to hlavná činnosť 

organizácie, tomuto projektu by sa mali intenzívne venovať dvaja členovia. 

5.7 Realizácia projektu 
 
Aby sme sa vyvarovali sklamaniam na oboch stranách, začala by som návrhom nezáväzného 

jednorazového projektu. V prípade spokojnosti na oboch stranách, sa môžme dohodnúť na 

dlhodobej spolupráci. Takýto vzťah je vhodné zmluvne zastrešiť. Samotná náplň projektu 

závisí od potreby firmy. Návrh projektu a služby, ktoré nezisková organizácia Mladý pes 

ponúka, nemôžeme implementovať na každú firmu rovnako. Už na základe pár rozhovorov sa 

ukázalo, že každá firma by si spoluprácu predstavovala trochu inak.  

Realizácia samotného projektu by mala spĺňať: 

• dodržanie dohodnutých pravidiel 

• nie veľká náročnosť, aby sme neohrozili účel, kvôli ktorému sme vznikli 

• férovosť na oboch stranách 

• dobrú komunikáciu 

• neobmedzovanie firemných aktivít našou spoluprácou 

• obojstranný prospech. 

 

Možné riziká 

Ak organizácia Mladý pes neodhadne náročnosť projektu a zlyhá počas  realizácie. Ohrozenie 

spokojnosti Mladého psa, môže vzniknúť aj v prípade, ak firma ako silnejší partner začne 

meniť počas procesu dohodnuté pravidlá. Tiež sa môže stať, že firma bude náhle dlhodobo 

potrebovať priestory, ktoré nám poskytla. Tomuto sa dá predísť dobrou komunikáciou 
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a zrealizovaním skúšobného malého projektu s firmou pred finálnym dohovorom o spolupráci, 

ktorý bude zmluvne ošetrený. 

5.8 Vyhodnotenie projektu 
 
Projekt by sme mali aj priebežne kontrolovať a analyzovať jednotlivé výsledky. Výsledky 

môžeme merať po kvalitatívnej stránke a kvantitatívne.  

• Darí sa nám ísť podľa časového plánu projektu? 

• Sú naše podujatia kvalitnejšie? 

• Máme čas venovať sa našim primárnym aktivitám? 

• Je firma spokojná s našimi službami? 

• Vedia si obe strany predstaviť, že by partnerstvo trvalo dlhšie ako jeden rok? 

• Ovplyvnila spolupráca firmy s Mladým psom, zisk, fluktuáciu zamestnancov, 

záujem klientov? 

Vyhodnotenie projektu sa objaví vo výročnej správe a v interných dokumentoch firmy. 

Zaujímavé by bolo písať o priebehu partnerstva blog, ktorý by mohol prinášať skúsenosti 

a inšpiráciu pre ostatné neziskové organizácie a firmy. Blog by mohol byť spoločný, s názormi 

firmy aj Mladého psa. 

 

Možné riziká 

Pri neúspechu môže nastať nespokojnosť na jednej alebo druhej strane, a tiež sa môže po 

konečnom vyhodnotení ukázať, že projekt bol neúspešný. Toto môže viesť k vzájomnému 

obviňovaniu sa a k vzniku negatívnej atmosféry. 

 

Udržateľnosť projektu 

Ak nezlyhá komunikácia a personálne zabezpečenie na oboch stranách, projekt má potenciál sa 

udržať. Projekt by sa mal priebežne vyhodnocovať a obe strany by mali zhodnotiť úspechy 

a neúspechy pri jednotlivých krokoch. Tiež je dôležité,  ako poznamenal pán Guštafík, 

oslavovať malé spoločné úspechy s firmou.61 

 

 

 

                                                 
61 Rozhovor s Petrom Guštafíkom dňa 30.3.2011. Príloha C.2. 
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Záver 
 

V projekte sme najprv analyzovali vonkajšiu a vnútornú situáciu Mladého psa n.o. Vyplynulo nám, že 

organizácia potrebuje kancelársky priestor, kde sa môžu stretávať jej členovia. Zatiaľ sa členovia 

stretávajú po kaviarňach, čo negatívne ovplyvňuje efektívnosť týchto stretnutí. Na základe slabých 

stránok sa ukázalo, že v  súčasnosti ešte nie je pripravená na partnerstvo s firmou, avšak je na dobrej 

ceste. V naviazaní partnerstva jej bráni predovšetkým potrebná stabilita a ujasnenie si dlhodobejšieho 

plánu, do ktorého by organizácia zakomponovala aj aktívnu snahu o nadviazanie partnerstva s firmou. 

Ak organizácia získa stabilitu, môže postupne napĺňať navrhované kroky a postupne nadviazať 

partnerstvo s firmou. Najskôr si Mladý pes n.o. musí stanoviť cieľ. Potom, ako si organizácia definuje 

ciele a podľa kľúča vytriedi potenciálne firmy, môže ich organizácia začať oslovovať. Kritický bod je 

pri prvých kontaktoch s firmou a podnikateľmi. V tomto bode treba byť obzvlášť pozorný a pripravený. 

Po dlhšej komunikácií sa Mladý pes n.o. a firma môžu dohodnúť na skúšobnom projekte a neskôr 

rozvinúť vzájomne prospešné partnerstvo. Počas celého procesu je potrebné kontrolovať priebeh 

a sledovať výsledky, aby s a včas dalo zabrániť väčším prípadným problémom. V súčasnosti 

organizácia postupne začína rozvíjať kontakty v podnikateľskom sektore a je na dobrej ceste 

v budúcnosti nadviazať partnerstvo s firmou. 
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Prílohy 
 
Príloha A 

 

Podujatia organizované Mladým psom  v rokoch 2010 – 2011 a ciele na rok 

2011 
 

Menju 

Prvé podujatie Mladého psa, Menju, sa konalo 25. apríla 2010 v industriálnych priestoroch 

bývalej Cvernovky. Na obrovskej ploche sa počas desaťhodinovej akcie stretlo divadlo, 

diskutujúci výtvarníci, informatici s diplomovými prácami, šachista, filmári, experimentálni 

hudobníci, básnici, zvukári z VŠMU a mnohí ďalší, ktorí prezentovali svoju tvorbu. Projekt 

Menju vznikol po sledovaní mladej bratislavskej kultúrnej scény. Možnosť študentov 

prezentovať sa a spoznať prácu ostatných je často krát obmedzená na akademickú pôdu . 

Umelecké školy majú prezentácie semestrálnych prác, avšak tie sú určené predovšetkým pre 

študentov a profesorov danej školy. Tiež študenti aplikovanej informatiky vytvárajú zaujímavé 

diela, ktoré sa k verejnosti dostanú len veľmi ťažko. Projekt dáva do popredia myšlienku 

multižánrovosti, možnosti prezentácie, vzájomné umelecké prepojenie, aktivitu a inováciu 

mladých ľudí. Po skončení podujatia by mal mať účastník povedomie o rôznorodosti 

spracovania umeleckej myšlienky.  

 

Skorý zber 

Skorý zber je výstava ľudí. Priestor na prezentáciu zaujímavých projektov a ich tvorcov 

zároveň. Vystavený exponát je samotný tvorca aj s výberom svojich diel, počas výstavy je celý 

čas prítomný na jemu určenom mieste a dostupný publiku. Pre diváka to znamená, že môže 

priamo s tvorcom diskutovať o jeho tvorbe alebo hocičom inom, môže vidieť ako tvorca 

vyzerá atď. Pre exponát je to možnosť prezentovať sa netradičnou formou, obstáť a obhájiť si 

svoje myšlienky pred publikom a počuť kritiku od ľudí, ktorých by inokedy možno nestretol. 

Skorý zber je otvorený krátkym vystúpením každého exponátu. Po týchto vystúpeniach sa 

začína samotná výstava, ktorá trvá 1 – 2 hodiny. 

 

 

 



47 

 

From Zero To Hero 

Počas zimy 2010 vznikla z dvoch členov Mladý pes (Ľubica Drangová a Matej Fandl) 

divadelná formácia From Zero To Hero,  ktorá pracuje s naprogramovanou animáciou a 

živými výstupmi. Prvé vystúpenie bolo na literárnom festivale „Siete“. 

 

Rese arch 
14. a 15. decembra sa v kinosále SNG uskutočnila séria prednášok a panelových diskusií rese 

arch, na ktorej sme sa produkčne podieľali. Od 17.00 svoje originálne príspevky na tému 

Ne/organizovanosť a časovosť architektúry predniesli Ondrej Štefík, Peter Stec, Imro Vaško, 

Ján Ťupek, Monika Mitášová a Marián Zervan. Podujatie tematicky nadväzovalo na cyklus 

dvanástich diskusných večerov rese talk, ktoré v roku 2010 prebehli v Bratislave, Brne a 

Košiciach. Aktivity sú súčasťou iniciatívy rese arch architekta Jána Perneckého, ktorej cieľom 

je podporovať výskum a teóriu architektúry. Neobyčajnú atmosféru počas diskusií vytvorili DJ 

stroon a VJ Zden. 

 

Ciele Mladého psa na rok 2011  
 

Programové ciele 

• uskutočniť Skorý zber v marci a októbri 

• uskutočniť Menju v septembri 

• zúčastniť sa a prezentovať sa na letných festivaloch Grape a Easthetic, kde produkčne 

zabezpečíme časť programu 

 

Organizačno-administratívne ciele 

• založiť dlhodobé partnerstvo s firmou (získať priestor na stretnutia Mladého psa - 

aspoň 16 m2, ideálne s pripojením na internet a možnosťou kedykoľvek navštíviť 

priestor) 

• rozvinúť viac zdrojové financovanie 

• získať troch stálych spolupracovníkov – dobrovoľníkov 

• profesionalizácia členov Mladého psa 

• budovať udržateľnosť Mladého psa 
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Príloha B 

 
62 Model medzisektorovej spolupráce pri riešení spoločenských problémov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
62 PDCS podľa neindifikovateľného zdroja. Dostupné na: 
http://www.partnerstva.sk/buxus/docs/MSS_Synteza_programu.pdf 
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Príloha C 

 

Príloha C.1 

 

Skype rozhovor s Eduardom Marčekom 

Uskutočnený dňa: 17.3.2011 
 

Kto je Eduard Marček: 

Financovaniu neziskových organizácií sa ako konzultant venuje od roku 2001, popritom 

získava skúsenosti ako fundraiser predovšetkým z inštitucionálnych zdrojov. Je autorom 

viacerých publikácií a štúdií o financovaní, medzisektorovej spolupráci a zodpovednom 

podnikaní. V súčasnosti vedie medzinárodný projekt na posilnenie fundraisingových kapacít 

mimovládnych rozvojových organizácií v štyroch krajinách Strednej Európy. Je 

spoluzakladateľ Slovenského centra fundraisingu a jeho predseda. Fundraising a špeciálne jeho 

spoznávanie začína považovať za svoju vášeň. Dostupné na:  

http://fundraising.sk/hostia/eduard-marcek-pdcs-slovenske-centrum-fundraisingu-sk. 

 

Ľubica Drangová: Dobrý deň. 

Eduard Marček: Dobrý deň 

Ľ.D. : Zaujímalo by ma, či počas vašej praxe v problematike, či ste narazili na niektoré 

konkrétne problémy, ktoré komplikovali vzťah medzi neziskovkou a firmou? 

E.M.: Samozrejme, tých možných problémov je veľa... 

E.M.: V prvom rade, ak sa chcete spýtať na možnosť byť "eventovka" pre firmu, treba sa 

spýtať, prečo by si mala firma vybrať na taký účel vás a nie nejakú PR agentúru. A cena 

nemusí byt vždy dôvod... Ak sa už k nejakej spolupráci dostanete, treba poznať motívy, prečo 

to ľudia z biznisu chcú s vami robiť. Ide im o vlastné zviditeľnenie? Alebo chcú naplniť svoju 

CSR63 stratégiu? Alebo vás podporia čisto preto, že vás pokladajú za budúcnosť a osloví ich 

tvorivosť? Alebo vás nejakým spôsobom poznajú po osobných linkách...? Od toho sa potom 

odvíjajú aj prípadné problémy alebo výzvy vo vzájomnej spolupráci. Ak prídete s nejakým 

nápadom a pokúsite sa ich aktivizovať tak, že to bude mať možno aj nejaký širší dosah, ako len 

zameranie na vás zúčastnených, tak to môže niekoho osloviť aj zvonka a môže vás podporiť. 

                                                 
63 Corporate social responsibility (Spoločensky zodpovedné podnikanie) 
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Ľ.D.: Myslíte si, že existuje dlhodobo rovnocenný vzťah medzi neziskovkami a firmami, aby 

to jednej strane "nepoškodilo" aktivity a ciele? 

E.M.: To je ťažká otázka - rovnocenné nasadenie vždy záleží hlavne od zapojených ľudí. Ak 

sú to dobrovoľníci, tak ich vklad je niekedy nepredvídateľný, v závislosti od ich času, 

disponzibility a nasadenia. Ak sú to však ľudia zamestnaní, pripadne nadšení tak, že tú 

organizáciu zakladali a ide im o vec, tak ich správanie môže byť vypočítateľnejšie a záleží len 

od ich výkonu, či ich biznis partner začne považovať za dôveryhodných a spoľahlivých. V tom 

je pre mňa rovnocennosť v dlhodobom vzťahu. Ak viem, že sa môžem na niekoho spoľahnúť, 

tak to moje plány ani aktivity najpravdepodobnejšie nemôže poškodiť 

Ľ.D.: Možno lepšie použiť rovnocenný vzťah, ako dôveru zo strany firmy. Teda 

že skôr myslím dôveru v tretí sektor. 

E.M.: Dôvera v tretí sektor je veľmi široký pojem, ktorý závisí od veľa premenných. Môžeme 

hovoriť o dôvere a spoľahlivosti neziskových organizácii ako partnerov pre biznis... a tam sú 

skúsenosti samozrejme rôzne. Ako som vravel, závisí aj od prístupu zo strany firiem, resp. ich 

manažérov a majiteľov, o čo im v takej spolupráci primárne ide. Lebo sú aj príklady firiem, 

ktoré dajú jedenkrát nejaké zdroje neziskovke a to je všetko. 

E.M.: Sú však aj také firmy, ktoré majú prepracované programy a dlhodobé partnerstvá. 

Ľ.D.: Ak chce ísť neziskovka do partnerstva s firmou, aké otázky by si mala v prvom rade 

položiť? 

E.M.: Čo chceme od toho dosiahnuť? Ako sme na to pripravení? Vieme vystupovať 

profesionálne? Čo vieme prípadne ponúknuť ako protihodnotu? Ako vieme firme 

sprostredkovať to, čo robíme? A hlavne prínos z toho nie pre nás, ale pre širšiu komunitu. Aké 

má firma zámery v oblasti podpory komunity? Čo už doteraz podporovala? Čo chce 

dosiahnuť? Samozrejme je dôležité, či viete, za kým vo firme isť, alebo sa musíte predierať od 

začiatku, takpovediac od vrátnice. 

Ľ.D.: Ešte by som sa opýtala poslednú otázku, či vás v poslednom čase zaujal nejaký 

konkrétny zaujímavý prípad spolupráce medzi týmito sektormi 

E.M.: V akej konkrétnej oblasti, lebo tých príkladov, aj zaujímavých by sa možno našlo viac ... 

Ľ.D.: V kultúrnej napríklad. 

E.M.: Tak tam je viacero príkladov, ako najmä väčšie firmy podporujú kultúru - býva to jedna 

z ich oblastí. Napríklad tuším Tatra banka podporuje balet alebo SND. Slovenska sporiteľňa aj 

VÚB majú programy podpory umelcov alebo kultúry cez svoje nadácie. Možno by sa našlo aj 

niečo ďalej ... Napríklad pár rokov dozadu dostal cenu Via Bona jeden oravský podnikateľ, 

ktorý sa na vlastné náklady podujal zdokumentovať a zachytiť pre budúcnosť tuším národné 



51 

piesne na Orave - to bol zaujímavý prípad, viac info na stránkach Via Bona alebo v Pontise. 

Ono je tých príkladov určíte viac, len treba pátrať. 

Ľ.D.: Máte pocit, že Slovensko ide v tomto smere zarovno s Európou, alebo sa sem ešte napr. 

nejaký druh partnerstva nedostal? 

E.M.: Neviem, čo znamená zarovno s Európou, ale je fakt, že sa tu spolupráca medzi firmami a 

neziskovkami veľmi pohla dopredu vďaka 2% dane právnických osôb, ktorá pomohla 

naštartovať tú spoluprácu aj nad rámec toho mechanizmu. V tomto mám dokonca pocit, že 

sme trochu popredu od okolitých V4 krajín, hodnotiť situáciu v ďalších krajinách je ťažké, 

lebo sú tam rôzne usporiadania aj prístupy biznisu, ale je fakt že CSR to pomáha posúvať viac. 

A zase CSR praktiky sem prišli trochu neskôr ako v okolitých krajinách. 

Ľ.D.: Pre mňa je toto veľmi cenné, vážim si to. 

E.M.: OK, držím vám teda palce, nech sa vám podarí dobre dielko. 
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Príloha C.2 

 

Skype rozhovor s Petrom Guštafíkom z PDCS 

Uskutočnený dňa: 30.3.2011 

 
Kto je Peter Guštafík? 

Peter Guštafík pracuje už 10 rokov v neziskovej organizácii Partners for Democratic Change 

Slovakia – Centrum prevencie a riešenia konfliktov. Konzultuje a trénuje na témy 

fundraisingu, podnikateľského plánovania, vzťahov s verejnosťou pre neziskové organizácie. 

Je spoluautorom troch publikácií: Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie, Príručka 

podnikania pre neziskové organizácie, Neziskovky a zisk. Dostupné na: 

http://www.voices.sk/Peter_Gustafik 

 

P.G.: Zdravím, tu je Peter Guštafík z PDCS 

Ľ.D.: Dobrý deň. 

P.G.: Čo by vám z mojej strany k tejto práci pomohlo? 

Ľ.D.: Mám pripravených par otázok. 

P.G.: Ak budem vedieť, rád odpoviem. 

Ľ.D.: Prvá :) môže vôbec neziskovka „hľadať“ partnera? Či je to skôr prirodzený proces? Na 

základe známosti, spoločných skúseností a pod. 

P.G.: Určite partnera hľadať môže. Firmy hľadajú vyhovujúcich partnerov aj medzi sebou 

navzájom a venujú tomu čas na veľtrhoch, kontaktných stretnutiach atď. Pre neziskovku to nie 

je odlišné. Aj firma má za určitých okolnosti záujem o partnera z neziskového prostredia, takže 

hľadanie je obojstranné. 

Ľ.D.: Uhm, a ktoré sú podľa vás hlavné motívy zo strany firmy na nadviazanie takéhoto 

partnerstva? Téma ktorej sa neziskovka venuje, dobré referencie, ...? Resp. čo najviac 

prevažuje a na čo by si neziskovky mali dať pozor? 

P.G.: Toto je veľmi individuálne. Mnohé partnerstvá sú postavené na záujmoch/prioritách 

konkrétnej osoby vnútri firmy a charizme človeka v neziskovke. Iné sú viac "vypočítané" - 

formalizované, aby spĺňali kritéria stanovené oboma stranami. Ešte ďalšie sú postavené na 

vzájomnej užitočnosti v oblasti publicity, iné na očakávanom finančnom prínose. Vo 

fundraisingu platí pravidlo "peniaze tečú cez ľudí a nasledujú víziu/myšlienku". 



53 

Ľ.D.: V čom je rozdiel medzi veľkými a strednými a malými podnikmi, čo sa týka tejto 

motivácie? Pustia sa do partnerstva skôr väčšie firmy predpokladám... 

P.G.: Myšlienka/téma je dôležitá, ale bez osobných kontaktov (oprášených či novo 

vybudovaných) to nejde. Čo sa týka delenia SMP/korporácie: v SMP je ľahšie zaangažovať 

majiteľa, u ktorého je motivácia iná (často osobnejšia, menej "zištná"). V korporácii manažér 

nie je majiteľ a musí sa starať o prosperitu firmy - je to jeho zodpovednosť voči 

majiteľom/akcionárom. Z toho vyplýva, že musí dbať na to, aby partnerstvo s MVO malo 

jasný úžitok aj pre firmu. Je tam oveľa menší priestor na "čisté" darcovstvo či altruizmus. 

P.G.: (pre poriadok: SMP = stredné a malé podniky) 

Ľ.D.: Neoplatí sa neziskovej organizácii rovno podnikať? Dá jej to materiálne zabezpečenie 

ale nestratí svoju „slobodu“, ktorá môže byť obmedzená pri firemnom partnerstve. Musíš sa 

riadiť aj podľa firmy, mám pocit, že v tomto partnerstve prevažuje skôr dominantnosť 

podniku. 

P.G.: To je diskutabilné. Pri podnikaní MVO sa môže zdať, že dominantnosť má zákazník. A 

máloktorá MVO si je vedomá rizík podnikania. 

Ľ.D.: Teraz ma k tomu napadlo...existuje partnerstvo, kedy by firma pomohla podnikať 

neziskovke? Dala svoje know-how, mentorovala ju? 

P.G.: Firemné partnerstvo môže a nemusí obmedzovať slobodu MVO. Možné to je, hoci podľa 

mňa málo pravdepodobné. Firma nemá záujem budovať si konkurenciu. 

P.G.: A ešte takú, ktorá bude tlačiť ceny dole. Môže poskytnúť know-how a všetku ostatnú 

pomoc, ale nie v rovnakej oblasti podnikania. 

Ľ.D.: Ak by to išlo ale o nejakú inú oblasť? Možno len pomoc s legislatívnymi záležitosťami, 

administratívou, ... 

P.G.: Vid www.hlavypomahaju.sk 

 Ľ.D.: Za akých okolností sa podľa vás partnerstvo vydarí? Čo sú predpoklady na začiatku, 

počas? (Na ten projekt som dávnejšie narazila, zabudla som naň. Ďakujem. Je to super nápad 

podľa mňa). 

P.G.: Ešte k dobrovoľníctvu a zdieľaniu know-how - mnohé v tom robí aj organizácia Cardo. 

Kedy sa partnerstvo vydarí? Určite pomáha, ak ide o jasný prienik záujmov. A bez korektnej 

komunikácie medzi konkrétnymi ľuďmi napĺňajúcimi partnerstvo to nejde. Niekedy 

neziskovky zabúdajú, že aj firmy si cenia overených, stabilných a predvídateľných partnerov - 

medzi inými firmami aj medzi neziskovkami. Ďalšia vec, ktorá môže pomôcť, sú zdieľané 

hodnoty (napr. vysoko cenená ľudská kreativita alebo kresťanské hodnoty alebo láska pre šport 



54 

atď.) Osobne si myslím, že jeden z najsilnejších prvkov, kvôli ktorým partnerstvo pretrváva a 

má možnosť sa rozvíjať, je oslavovanie malých priebežných úspechov. 

Ľ.D.: Zaujímavé, s tým som sa doteraz nestretla. Ale je to pravda, skoro mi to príde ako 

metafora na partnerstvo medzi dvoma ľuďmi :) 

P.G.: Samozrejme úspechov z perspektívy jednotlivých partnerov (pre firmy môže byt úspešná 

spolupráca, ktorá jej posilňuje značku, ale aj finančne efektívna spolupráca). Medzi ľuďmi ešte 

pomáha aj láskyplné prehliadanie drobných nedostatkov :) 

Ľ.D.: A predpokladám že tak je to medzi firmami a neziskovkami.. či? Tam sa neprehliadajú 

drobné nedostatky? Asi na začiatku nie, kým sa buduje dôvera.. 

P.G.: Presne tak. Keď už je dôvera a navzájom sme sa oťukali, chyby dokážeme vidieť z 

nadhľadu. 

Ľ.D.: Asi je to tak aj globálne, dlhodobý vzťah medzi neziskovkami a firmami...sú niektoré 

trendy, ktoré v zahraničí fungujú a tu ešte veľmi nie? 

P.G.: Podľa mňa aspoň jeden. Posun človeka v určitom bode kariéry smerom k zmysluplným 

(rozumej: nekomerčným) veciam :) T.z. napríklad skúsený manažér pred dôchodkom sa začne 

angažovať v neziskovke a celoživotné skúsenosti rád odovzdáva bezplatne v prospech dobrej 

veci. U nás to zatiaľ funguje hlavne prostredníctvom členstva v správnej rade neziskovky, čo 

niekedy nestačí. A ešte stále funguje veľmi slabo jedna vec (na rozdiel od anglosaských 

krajín). Sympatizanti neziskovky (alebo členovia správnej rady) pracujúci v biznise na 

Slovensku často nerobia fundraising. 

Ľ.D.: A čím to je? Nedostatnočným finančným zabezpečením? Neznalosť tretieho sektora? 

Slabá komunikácia tretieho sektora so staršími ľuďmi?  

P.G.: V USA a GB je fundraising hlavná funkcia člena správnej rady. Podľa mňa je tam 

viacero faktorov. Napr. dnešní 50-tnici nemajú osobnú skúsenosť s dobrovoľníctvom, s ktorou 

by sa vedeli identifikovať. A tiež často nie sú finančne "za vodou" :) 

Ľ.D.: Niekde som čítala, že v Amerike či kde to, až tretia generácia podnikateľov začali byť 

filantropi a spoločensky zodpovední. To znamená, že aj my asi potrebujeme viac času, zvyku, 

skúseností, ... 

P.G.: Asi áno. Ale tiež je výskumami dokázané, že filantropia a darcovstvo VÝRAZNE 

zvyšujú kvalitu života. Nemám na to čísla, ale osobne som presvedčený, že človek s 

dobrovoľníckou skúsenosťou je oveľa náchylnejší vytvoriť partnerstvo medzi biznisom a 

MVO. 

P.G.: Držím palce. 
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Príloha C. 3 

 

Rozhovor s riaditeľom Funhouse s.r.o. Tiborom Liszkayom  

Dňa 8.4.2011 
 

Kto je Tibor Liszkay? 

Tibor Liszkay už 10 rokov vedie šermiarsko-divadelné občianske združenie Argyll a je 

riaditeľom reklamnej agentúry Funhouse s.r.o.   

 

Ľ.D.: Takže moja prvá otázka je, či máte skúsenosti so spoluprácou s mimovládkou? 

T.L.: My máme vlastné občianske združenie, ktoré robíme už asi 10 rokov. Je to šermiarsko-

divadelná skupina Argyll, robíme aktivity pre mladých, organizujeme festivaly. 

Ľ.D.: Uhm, to je zaujímavé. Takže mi viete dať názor na oba sektory. A ako občianske 

združenie máte nejaké partnerstvo? 

T.L.: Dalo by sa povedať, že sme začali s tými občianskymi združeniami. Najprv sme 

rozbiehali skauting, potom sa to preklenulo. Ako občianske združenie partnerstvá moc 

nemáme. Až keď sme začali robiť festivaly, tak sme do toho vstúpili ako firma produkčne, ale 

nie priamo, ale robíme napríklad kampaň. A ako firma máme ešte partnerstvo s Úniou 

nevidiacich a slabozrakých. Robíme pre nich kampaň Biela pastelka. Už tretí rok pre nich 

robíme reklamné kampane, poskytujeme nejaké poradenstvo. V podstate za cenu nákladov.  

Ľ.D.: Ako vás oslovila Biela pastelka? 

T.L.: Robil tam jeden známy, najprv sme to skúsili jeden rok a teraz to robíme už štvrtý rok.  

Ľ.D.: Takže pre vás bola motivujúca myšlienka projektu alebo ste do toho šli na základe 

odporúčania známeho? 

T.L.: Tak pre nás bolo lákavé to, že sa s tým môžeme vyhrať. Ak by to bol nejaký klient, tak je 

to obmedzené. Tým, že je to občianske združenie, tak to nie je také prísne, môžme to poňať 

kreatívnejšie. Je to aj dobrá referencia, pre nás ako pre firmu. Je to pre nás taký oddych, máme 

voľnú ruku.  

Ľ.D.: Máte pocit, že by tento projekt aj nejako ovplyvnil vašu firmu? 

T.L.: No určite. Veľakrát sme sa rozhodovali, či to budeme stíhať robiť, ale už to berieme ako 

za náš projekt. Naši ľudia si povedali, že to budú robiť aj na úkor svojho voľného času. 

Nechceli by sme o ten projekt prísť, aj keby na to bol minimálny budget, čo napríklad tento rok 

je. Oni mali pred tým nejakú reklamku, ktorá za to brala dosť veľké peniaze, ale nedostali 
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projekt do povedomia. My sme to začali robiť v roku 2007 a prišli sme s nejakou kreatívou. 

Pred tým to bola len „Biela pastelka a že prispejte nám“. My sme to prvý krát otočili a ukázali 

ľuďom, čo ten projekt robí. Každým rokom sme myšlienku projektu lepšie odkumunikovali 

našimi kampaňami. 

Ľ.D.: Stretávate sa ako firma s tým, že vám príde od neziskoviek e-mail so žiadosťou 

o podporu? 

T.L.: Viete čo, málokedy. Väčšinou nás oslovia organizácie takou zlou cestou. Napríklad, že 

dajte dve percentá, ale je to také hromadné. Si myslím, že by tie občianske združenia mali 

k tomu pristupovať trošku inak. Keď dostanem hromadný mail, úprimne, hodím to rovno do 

koša. Ani neviem častokrát, čo tie združenia robia, ani ma neoslovia ako riaditeľa firmy. My 

ako občianske združenie sa snažíme osobne oslovovať tých ľudí. Napríklad starostov 

oslovíme, keď v okolí vyvesia pár plagátov, poskytneme im dva lístky a máme úspešnosť 80-

90%.  Ak nedostaneme späť odpoveď, väčšinou je to kvôli tomu, že nedostanú mail 

a podobne. To je ten problém, že keď posielate hromadné maily, nikomu nevysvetlíte prečo 

oslovujete práve jeho. Napríklad Únia slabozrakých a nevidiacich oslovila dodávateľskú 

službu, ale nie s tým, že chcú peniaze, ale službu. Podnikatelia vám radšej poskytnú službu ako 

priamo peniaze. Aj keď ich to niekedy paradoxne viacej stojí. Alebo ešte funguje priamo dať 

na niečo peniaze a vidím, že tie peniaze nezmizli. Mnoho občianskych združení totiž vzniká 

len účelovo. Aj my keď oslovujeme tie firmy, tak priamo, že vieme dopredu, čo chceme. To je 

ten problém, že málo tých združení toto rieši, každý to rieši tak prvoplánovo.  

Ľ.D.: Možno je to tým, že mnohé občianske združenia vznikli z nadšenia a chýba tam 

profesionalita. 

T.L.: No to je problém. Aby občianske združenie získalo spoluprácu, musí niečo ponúknuť. 

A tým nemyslím logo. Združenia sa musia vedieť aj prezentovať, marketing je základ. 

Napríklad, keď si pozriem nejakú stránku a vidím, že je stará a nič sa na nej nedeje. Musím 

vidieť, že sa v organizácií niečo deje, je aktívna. No viem, že získať partnera nie je vôbec 

jednoduché. Organizujeme festival, na ktorý chodí 8000 ľudí a máme jedného partnera, aj toho 

sme získali veľmi ťažko. Pre firmy je lákavé, keď na podujatiach, ktoré organizujú združenia, 

môžu odpromovať svoje produkty. Už sú dávno preč tie časy, kedy firme stačilo logo na 

plagáte. 

Ľ.D.: Čo podľa vás najviac motivuje firmy na spoluprácu s neziskovkami, myšlienka akcie, 

alebo skôr marketing? 

T.L.: Skôr z marketingového hľadiska, pokiaľ to nie je váš známy, alebo sa ho problematika 

priamo nedotýka. Ale inak firmy idú skôr do niečoho, čo zasiahne veľký počet ľudí. Čiže keď 
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robíte kultúrne podujatie, je dôležité, aby to bolo čo najviac spropagované, bolo v médiách. 

A keď prídete za firmou a ukážete, kde všade je o vás zmienka a koľko ľudí vám tam chodí, 

môžete získať partnera. To je problém šermiarskych festivalov. Firmy si myslia, že tam chodia 

detičky, aj keď moje štatistiky hovoria niečo iné. Festival má naozaj široký záber. Tiež je to aj 

tým, že sa robí milión podobných akcií a neprofesionálne a nás dávajú do jedného vreca. 

Ľ.D.: Viete si predstaviť, že by niektorý váš zamestnanec poskytoval poradenstvo pre 

neziskovku? 

T.L.: Tak určite. Ale musí v tom byť nejaký zmysel. Pre koho to je, pre akých ľudí to je.  

Ľ.D.: Čo by mala mať neziskovka ujasnené, pred tým, než sa pustí do partnerstva? 

T.L.: Svoju tvorbu, prečo robí to, čo robí. A musí mať viac ako mesiac. Nefunguje to tak, že 

založiť občianske združenie, čakať na partnerov a potom začať robiť. Najprv musíme začať 

robiť nejaké aktivity. Myslím si, že veľa občianskych združení vzniká aj kvôli nejakému 

podnikateľskému zámeru. Napríklad naše občianske združenie žilo len z členských poplatkov 

10 rokov. Tie prostriedky sme nevyužívali na osobné potreby, ale postupne zhromažďovali 

prostriedky a teraz máme autá, sklad, ... Ale to bolo tým, že ako to fungovalo. Tí ľudia boli 

presvedčení, že to chcú naozaj robiť. Napríklad sme urobili program pre nejakú firmu a za zisk 

sa nakúpila výzbroj. Občianske združenie si musí uvedomiť, čo môže ponúknuť, zarobiť na 

seba a musí mať nejaký cieľ, víziu, že keď nebudú partneri, ako prežijem? Občianske 

združenie nemôže fungovať s tým, že je odkázané na partnerov, nejaké nezmyselné 2%. Malo 

by vedieť prežiť bez týchto vecí. 

Ľ.D.: My sa snažíme, mať vždy aspoň symbolické vstupné, z toho zatiaľ žijeme... 

T.L.: Ešte ma napadlo, kebyže napríklad organizujem výstavu ako vy, v prvom rade by som 

oslovil firmy na okolí, kde sa výstava deje. Nemal by som problém, kebyže sa tu u nás na ulici 

deje výstava, tak dať 50eur ako dar a neriešiť to. Budem len rád, že sa tu niečo deje. Mnohé 

združenia to nenapadne. Požiadať firmu o malú sumu. Majiteľ vytiahne peniaze z peňaženky 

a nerieši to. Len vždycky treba vedieť,  koho osloviť a prečo.  

Ľ.D.: Asi je dobré mať podnikateľské myslenie, aj keď robíme v neziskovke. 

T.L.: Určite. Je to mylný názor, že robím v neziskovke, tak nemôžem mať podnikateľské 

myslenie. My, čo máme šermiarske združenie desať rokov, tak niektoré veci by som robil 

úplne inak, riešil inak. To je to, že občianske združenie musí ponúkať niečo naozaj kvalitné, 

veľakrát stačí len vytvoriť bublinu, niečo, čo by mohlo zaujímať. Príklad, robím záchranu 

psov. Ale to robí mnoho združení, tak pridať k tomu niečo, čo iní nemajú. Pretože konkurencia 

medzi združeniami, ktoré hľadajú podporu vo firmách, je veľká.  

Ľ.D: Ako by mali neziskové organizácie osloviť firmu? 
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T.L: V maili by mohla byť prezentácia. Krátka, stručná, s obrázkami, 10 hlavných bodov, 

pekne to spraviť, nech to má úroveň, dať tam logo. Riaditeľ nemá čas si čítať slohovú prácu. 

Hlavne treba povedať cieľ, očakávaný prínos akcie, očakávaná návštevnosť, aké budú výstupy. 

A v bodoch to napísať.  

Ľ.D: V mojej práci sa zaoberám tiež návrhom projektu, že by sme poskytli firme protislužbu, 

ak by nám poskytla kancelársky priestor, kde by sme sa mohli stretávať. My by sme mohli pre 

firmu niečo zorganizovať, alebo by sme mohli firme zabezpečiť tvorivého človeka, ako 

fotografov a podobne. Čo si myslíte o tomto nápade, vedeli by ste si to predstaviť? 

T.L.: Myslím si, že by to mohlo fungovať. Poznám jeden umelecký tím, sú v ňom filmári. 

Oslovili jednu firmu, poskytla im priestor, ktorý nevyužívajú a dali im symbolické nájomné, za 

náklady toho priestoru. Tiež poznám bývalú spolužiačku fotografku, čo tiež potrebovala takto 

priestor a oslovila firmu, dali jej priestor a dohodli sa, že keď bude treba, niečo pre nich nafotí. 

Toto ani nie je tak problém, ako nájsť vhodnú firmu. Treba spraviť prieskum, či majú 

k dispozícií taký priestor. Napríklad ja si to u nás neviem predstaviť, pretože by som musel 

v podstate niekoho cudzieho previesť cez celú firmu, ale kebyže mám zadný vchod, do 

kancelárie, tak nevidím problém.  

Ľ.D.: Ďakujem za rozhovor, z mojej strany je to všetko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

Príloha C. 4 

 

Rozhovor s predsedom Spoločnosti priateľov detí z detských domovov 

Úsmev ako dar - Jozefom Mikloškom 

Dňa 8.4.2011 
 

Kto je Jozef Mikloško? 

Je predseda občianskeho združenia Úsmev ako dar. Toto občianske združenie chce dosiahnuť, 

aby každé dieťa na Slovensku malo vlastnú, príbuznú alebo náhradnú rodinu. Združenie je 

najstaršou a najväčšou dobrovoľníckou mimovládnou organizáciou na Slovensku pre podporu 

detí žijúcich v detských domovoch. Dostupné na:  

http://www.usmev.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=27 

 

Ľ.D.: Takže moja prvá otázka je, ako začali vaše prvé partnerstvá s firmami, vaše začiatky... 

J.M.: Základ každej neziskovky je silná myšlienka. Bez myšlienky sa nič nedá robiť. 

Napríklad aj je projekt marketingovo spravený, ale nemá myšlienku, tak to dlho nevydrží. 

Naša myšlienka bola odjakživa pomoc deťom z detských domovov, pomôcť náhradným 

rodinám, pomôcť rodinám, čo sú v kríze. A s touto myšlienkou sa vytvorilo zázemie na 

komunikáciu s firmami a túto myšlienku ponúkame. Tiež je to vizualizácia myšlienky, že 

naozaj niečo robím, myslíme to vážne. My sme začínali v Slovenskej televízii, to bolo 

zaujímavé. Šofér z televízie, bývalý domovák,  to začal robiť aj s ostatnými šoférmi. Najprv 

ako charitatívny koncert „Úsmev ako dar,“ potom to začal robiť vo väčšom. Teda základ 

kontaktu s firmou je ponúknuť im nejakú myšlienku s ktorou sa oni môžu spojiť. Lebo 

vytvárame partnerstvá, nechodíme žobrať, a môžu spojiť meno firmy s realizáciou tej 

myšlienky a tým pádom prispieť k jej realizácii. Partnerstvo patrí k fundrisingu a naši najlepší 

fundriseri boli bývalí domováci, ktorí tak verili tej sile myšlienky. Druhá vec je predložiť firme 

konkrétny projekt, napríklad detský tábor a podobne. Tiež je dobré tam partnerov pozvať, aby 

mali kontakt s deťmi. Je veľmi dôležité partnerom poďakovať a dať spätnú väzbu, ako vyšiel 

projekt. To je predpoklad na dlhodobé partnerstvo. Jeden podnikateľ nám povedal, že on 

s nami „nechce jednorazovú známosť, ale manželstvo.“  

Ľ.D.: To by bol dobrý úvod do mojej bakalárky.  

J.M.: No sú samozrejme rôzne typy tých, čo nás podporujú. Niektorí chcú vyslovene podporiť 

len športové aktivity. Alebo ich zaujíma len marketingová časť, a to nikdy nie je dobré... 
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Ľ.D.: Aj partnerov vnášate do samotnej tvorby projektu?  

J.M.: Áno, sú také typy, že ich to vyslovene zaujíma, máme s niektorými silné väzby. Ešte je 

dôležit,é aby tie projekty boli aj šité na mieru. Ak niekto podporuje kultúru, tak ich osloviť 

s niečím, čo im je blízke. 

Ľ.D.: Ozývate sa skôr vy alebo firmy? 

J.M.: Firmy sa ozývajú veľmi málo. Nerobíme len s firmami, ale aj so štátnymi peniazmi, 

individuálni darcovia, projektové peniaze, európske peniaze, benefičné koncerty, ... Keď má 

organizácia jedného stáleho partnera, tak je to super, ale ak sa niečo stane, veľmi to zasiahne 

organizáciu a ľahko zanikne. 

Ľ.D.: Máte skúsenosť s prácou s väčšími firmami, menšími?  

J.M.: Viete čo, tie malé firmy sú omnoho neformálnejšie, vedia rýchlo zareagovať. My 

ponúkame rôzne „balíky“, ktorými nás firmy môžu podporiť. 

Ľ.D.: Podporujú vás firmy aj tak, že vám poskytujú svoje know-how napríklad? 

J.M.: Áno, samozrejme. Veľmi veľa sponzorov nám dáva materiálne produkty, napríklad 

občerstvenie, tiež služby, dopravu. Alebo veľmi často rôzne školenia, poskytnutie auditu. Ako 

som povedal, je to šité na mieru každej firme. Základ našej stratégie je zdôrazniť našu 

myšlienku a cez to ide všetko ostatné. 

Ľ.D.: Je niečo, čo by mala mať neziskovka ujasnené pred tým, než ide do partnerstva?. 

J.M.: Určite čo chce robiť, svoje poslanie, byť seriózny. Tiež byť známy. Ako ste známy, tak 

vás rešpektujú, naozaj snažiť sa čo najviac spropagovať svoju činnosť, identifikovať firmy, pre 

ktoré by to mohlo byť zaujímavé.. 

Ľ.D.: Takže treba sa pozrieť aj na jednotlivé stratégie firiem? 

J.M.: Určite, ale dalo by sa polemizovať, nakoľko sa to dá ovplyvniť. Čiže, mať dobrú 

myšlienku, spropagovať ju, byť seriózny. Boli síce také hviezdy, ktoré vznikli účelovo, ale 

skoro vyhasli. 

Ľ.D.: Takže dlhodobé partnerstvo je podľa vás najefektívnejšie, áno? 

J.M.: Jednoznačne, jednoznačne. Ale je potrebný na to dobrý základ. Ono, keď organizácia 

naberá na veľkosti, prichádzajú aj záväzky voči klientom, zamestnancom. Potom je to už 

náročnejšie. 

Ľ.D.: Je niečo, čoho by ste sa vyvarovali, čo by ste spravili inak v minulosti? 

J.M.: Stalo sa nám, že niekto od nás sľúbil niečo, čo bolo nereálne, to je potom veľmi zlé. Nie 

sú dobré partnerstvá, ktoré sú založené na propagácii, keď ide len o reklamu.  

Ľ.D.: Je mi sympatickejšie partnerstvo, že to nie je len pasívne prijímanie. Myslím, že 

organizácia tak pôsobí aj stabilnejšie, nie? 
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J.M.: Iste, iste. Dobré meno, to je poklad. Ak si raz urobíte zlé meno, potom sa to ťažko 

napravuje. 

Ľ.D.: Stretávate sa aj s darcami, ktorý si nevyžadujú reciprocitu, nechcú byť zverejnení? 

J.M.: Sú aj takí výnimoční ľudia. Tí si špeciálne potrpia na spätnú väzbu, či boli peniaze 

vhodne použité. Stretol som sa aj s tým, že chceli anonymne podporiť konkrétnu rodinu. 

Najviac všetkých motivuje, keď vidia konkrétne zmeny, výsledky. 

Ľ.D.: Za ten čas, čo pôsobíte v treťom sektore, vidíte nejaké zmeny, čo sa týka spolupráce 

s firmami? 

J.M.: Tak doba je teraz veľmi ťažká. Ak niečo podporia, chcú vidieť až presné čísla, výsledky, 

je to až také matematické.  Podpora darcov jednotlivcov, fyzických osôb je u nás stále 

pomerne nízka.  

Ľ.D.: Ďakujem za rozhovor. 
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Príloha C. 5 

 

Rozhovor s konzultantom Maxman Consultants Jurajom Surmom 

Dňa 21.4.2011 
 

Kto je Juraj Surma? 

Momentálne pracuje ako konzultant v Maxman Consultants. Sedem rokov organizoval Letavy 

– letný tábor výtvarného umenia, divadla, hudby, literatúry, tanca, filmu a fotografie. 

 

Ľ.D.: Máte nejakú skúsenosť s partnerstvom s neziskovkou? 

J.S.: Áno, bol sám som bol na druhej strane. Robil som Letavy 7 rokov, bol som ten, ktorý to 

manažoval, hľadal sponzorov a viedol tím ľudí  

Ľ.D.: Pokúšali ste sa o kontakt s nejakou firmou/ fundraising, keď ste organizovali Letavy? 

J.S.: Áno pokúšali sme sa a boli sme úspešní. No nikdy nie dosť. A dôvody boli nasledovné: 

nemal som vzťah s tým človekom, ktorý podporoval projekt. A nemyslím teraz osobný vzťah, 

ale profesijný vzťah, to znamená, že som nebol dostatočne zaujímavý (ako osoba, organizácia) 

tomu človeku, ktorý má možnosť rozhodovať o pridelení podpory. Druhá vec je, že som klopal  

na zlé dvere. Keď s niekým máte kamarátsky vzťah, tak ten jeden nemusí byť ten, ktorý o tom 

rozhoduje.  

Tretia vec je -  ten vzťah s poskytovateľom podpory nebol nejako ďalej rozvíjaný. na 

kontinuálnej báze. 

Ľ.D.: Hovoríte o konkrétnej skúsenosti, že ste vzťah nerozvíjali? 

J.S.: Áno. V praxi to vyzeralo tak,  že firma nám dala nejakých 130 eur, čo tvorilo asi stotinu 

rozpočtu a firma alebo osoba, ktorá rozhodovala o poskytnutí podpory sa mohla cítiť, že nie je 

dostatočne ocenená. Čiže ten vzťah tam nebol. Na jednej strane som bol šťastný, že som   

dostal podporu, peniaze sa využili, napísal som nejakú záverečnú správu, ale to bolo všetko. 

A to isté som zopakoval o 9 mesiacov zas. Samozrejme, že som  nič nedostal. A to tak 

nemohlo fungovať.  

Ľ.D.: Myslíte dať nejakú presnejšiu spätnú väzbu, na čo sa peniaze použijú? 

J.S.: Ale áno, to tvorí časť záverečnej práce, tam napíšete, kam peniaze išli. No z akého 

dôvodu by vám človek mal dať niečo, keď sa rok neozývate?  

Ľ.D.: Čo firmy asi tak najviac motivovalo, aby vás podporili? 
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J.S.: Osobné presvedčenie, že produkt, ktorý ponúkate, funguje. Nasadenie. A samozrejme 

kamarátstva na malom meste. Ak toto prepojenie neobjavíte , vaša kontaktná osoba o tom 

nebude hovoriť, potom vám ostáva len prísť s hotovou ponukou .  Samozrejme, že sa okamžite 

stávate jedným z mnohých a človek si zváži, či vaša aktivita je súčasťou stratégie alebo nie. 

Ľ.D.: Vy ako firma dostávate takéto ponuky od neziskových organizácii? Viem, že  ste 

spolupracovali s Literisom a vznikla vo vašich priestoroch výstava... 

J.S.: Literis prišiel so super nápadom. Nebolo to o tom, že Literis prišiel s ponukou. „Vy tu 

máte obrazy, my steny.  To je vynikajúce. A spravili sme výstavu. A to je príklad synergie. Ale 

keď prídete s ponukou „máme tu takýto projekt, rozvíjať to a to..“  

Ľ.D.: No a keď tá neziskovka ponúkne nejakú reciprocitu? 

J.S.: Čo je tá reciprocita? Čo by mi mohol ponúknuť Mladý pes n.o.? 

Ľ.D.: No je to podobné ako Literis svojim spôsobom. Organizovanie podujatí, ak by ste mali 

nejakú akciu, vedeli by sme poskytnúť fotografa... Je ťažké identifikovať, čo je pre firmu 

zaujímavé, pretože každá tá firma má inú potrebu.  

J.S.: A prečo si myslíte, že je to ťažké? To je práve o tom vzťahu. Ak s tým človekom nemáte 

profesijný vzťah, nerozprávate sa s ním, čo by on potreboval, čo by si on predstavoval.  

Ľ.D.: Ja som mala pocit, že práveže je dobré mať konkrétny návrh, projekt. 

J.S.: Áno, taký je formálny postup. Tomu rozumiem. No to je práve to, že každý na tom 

marketingovom oddelení má už taký formálny postup a očakáva, že dostane formálne ponuky. 

Tie ale nemôžu trafiť ich zámery – kritériá, na základe ktorých  vyberajú jednotlivé podporené 

projekty. Ponuku musíte predstaviť, ale ešte pred tým musíte zistiť, čo by v nej malo byť pre 

toho, kto reálne rozhoduje o podpore..  

Ľ.D.: Ale s tým som sa stretla u šéfov firiem. 

J.S.: Aj u šéfov je dôležitý formálny postup, pretože nemajú čas. No  akonáhle nejdete po 

potrebe toho šéfa, nekonzultujete to s ním, vaša ponuka je iba ďalšou v poradí. Potom vás už 

len využívajú. Myslím, že pre získanie podpory od kohokoľvek, je dôležité identifikovať 

potreby prispievateľov.   

V menších mestách je získavanie peňazí  ešte ťažšie. Idete do malých podnikov, za lokálnymi 

mecenášmi, ktorí sú úplne na iných úrovniach ako ľudia vo veľkých firemných štruktúrach. 

A tam musíte byť presvedčivejší ešte viac, pretože tam beriete čisto z ich vrecka. Nám sa stalo, 

že sme prišli za šéfom lokálnej siete drogérií, povedali sme mu o projekte, dal nám tisícku 

a nemali sme otravovať. Prečo by nám mal dať tisícku aj na budúci rok? Ťahali sme  zdroje 

z vrecka ľudí, ktorí nás nepovažovali za potrebných a o rok nám nedali nič.  

Ľ.D.: Okrem Literisu vás nejaká neziskovka oslovila? 
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J.S.: Maily chodia občas, ale veľmi máličko.  

Ľ.D.: Viete si predstaviť dlhodobé partnerstvo s neziskovou organizáciou, má vaša firma 

nejakú stratégiu na podporu tretieho sektora? 

J.S.:. Našou víziou je podporovanie mladých. Preto naša firma organizuje aj Maxman 

University, kde prednášajú  manažéri, naši konzultanti.. Býva to každú stredu, je to pre 

kohokoľvek. A to je tiež forma podpory mladých. Pretože, ako to už na školách býva, dajú 

vám teoretické základy, ktoré si aj tak musíte sami prakticky overiť.  

Ľ.D.: Čo by vás motivovalo na spoluprácu s neziskovou organizáciou? Myšlienka, osobnosť 

prezentujucého? 

J.S.: Neviem, skúste identifikovať moje potreby. 

Ľ.D.: No to je ťažké, málo o vás viem. Vraveli ste, že chcete vyžiť firemné priestory...Tak asi 

to by bolo pre vás zaujímavé... 

J.S.: Ja som človek. Učili vás, aké má človek potreby? Buď má človek potrebu z osobných 

dôvodov alebo profesijných. Aký je podľa vás pomer? 

Ľ.D.: 50:50? 

J.S.: 80:20. Pripravte sa na človeka, ktorý oproti vám sedí. Čo ho zaujíma? Hľadajte 

prepojenia. Prídete a poviete: „Počula som, že ste robili Letavy.“ A už máte spoločnú tému. 

A keď nemáte spoločnú tému, musíte hovoriť vaše predstavy. A čo by som si ja predstavil? 

Hm, aby to tu žilo, aby to tu fungovalo. Možno už niečo dopredu naplánované. Každý mesiac 

nejaká výstava napríklad. Ľudia sem prichádzajú, vidia to, ale nie je to nejaká masovka. Nie 

sme galéria, máme obmedzený priestor.  

Ľ.D.: Čo by sta radili neziskovkám, ktoré sa chcú pustiť do partnerstva, alebo ako by ste na to 

šli vy? 

J.S:  Okamžite by som začal networking. Hneď.  

Vytvoril  by som si nejaký plán na udržiavanie vzťahu s potenciálnymi klientmi 

a podporovateľmi...A stanovil si, čo je nadšenie a čo je práca.  

A začal by som s malým referenčným projektom. 

Ľ.D.: Ďakujem za rozhovor. 
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Príloha D 

 

Štyri krátke otázky pre štyri neziskové organizácie o partnerstve 

Podľa dotazníka realizovaného prostredníctvom internetu dňa 7. 4. 2011 
 

1. Máte skúsenosti s partnerstvom s firmou? Ak áno, ako to začalo?   

2. Ak máte partnerstvo s firmou, bolo v postupe budovania spolupráce niečo, čoho by ste 

sa teraz vyvarovali?  

3. Na aké veci by nezisková organizácia nemala zabudnúť pred tým, než sa pustí do 

partnerstva? 

4. Na čo by mala nezisková organizácia klásť dôraz pri komunikácii s podnikateľmi?  

 

Michal Šimko, zakladateľ občianskeho združenia K6. Občianske združenie je momentálne 

neaktívne. Hlavnou činnosťou združenia bolo prevádzkovať literárny portál www.k6.sk 

a prezentovať tvorbu amatérskych spisovateľov na verejnosti.  

 

1. Áno  

2. Jasnejšie by som definoval zmluvy, kontaktné osoby a definoval, za čo sme vlastne 

dostali peniaze.  

3. Na svoje ciele a ideály. 

4. Musím si dopredu definovať, čo chce a čo je ochotná ponúknuť. 

 

Ivan Ježík, zakladateľ neziskovej organizácie Voices. Organizácia sa venuje efektívnej 

komunikácii a poskytuje v tejto oblasti služby neziskovým organizáciám a firmám. Organizuje 

vzdelávacie semináre, verejné multižánrové podujatia a pripravuje krátke videofilmy na 

internet. Nezisková organizácia Voices od svojho vzniku na jar 2008 podporuje aktívnosť, 

tvorivosť a otvorené myslenie. 

 

1. Áno. Začalo to písaním projektov a štandardnými grantovými kolami vo firemných 

nadáciách či nadačných fondoch. Potom sa nám podarilo nadviazať partnerstvá, čo 

bolo pre spoluprácu obojstranne prospešné.  

2. Ani nie. Osvedčila sa nám priamosť a otvorenosť.  
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3. Určite by nemala zabudnúť na to, že netreba len žiadať, ale aj ponúkať. Je dobré 

nepýtať len peniaze, ale premyslieť si aj iné formy podpory - napríklad ponúknuť 

zamestnancom možnosť pomôcť dobrovoľnícky poskytnutím know-how alebo 

darovaním vecí. Rozhodujúce je byť odvážny a nadšený pre vec.  

4. Nám funguje otvorenosť a transparentnosť. Treba rovno a jasne povedať, na čom nám 

záleží, čo chceme a pre koho robiť, kedy a ako si to predstavujeme ideálne realizovať. 

 

Martin Brix, zakladateľ neziskovej organizácie Čerstvé ovocie, ktorej cieľom je podporiť 

mladé nekomerčné umenie. Organizuje Urban Market, čo je design burza, ktorej súčasťou sú 

workshopy, koncerty. Urban Market predovšetkým prezentuje mladých návrhárov, designerov 

a šperkárov. 

 

1. Dá sa povedať, že áno. Začalo to oslovovaním firiem, pre ktoré by mala spolupráca 

význam, čiže s podrobným zameraním akcie, s filozofiou firmy. Iným prípadom boli 

kontakty a známi, ktorí pomohli a odporučili našu akciu.  

2. Ani nie. Spolupráce boli jednorazové. Každá strana dostala, na čom sa dohodla. 

3. Prístup a komunikácia s partnerom. Filozofia a doterajšie spolupráce partnera s inými 

projektmi.  

4. Ukázať, že to čo robí, tak to robí dobre a má skúsenosti. Vedieť, čo od spolupráce 

očakáva. Byť slušný a pokorný. 

 

Boris Lilov, predseda občianskeho združenia Literis. Snažia sa dať priestor na prezentáciu 

pôvodnej slovenskej tvorby mladých, menej známych, zato však talentovaných autorov. 

Každoročne organizujú multižánrový festival Siete a verejné autorské čítania v priestoroch 

knižníc či v kaviarňach.  

 

1. Nie  

2. N/A  

3. Aby si zachovala nezávislosť v rozhodovaniach v rámci svojich činností.  

4. Mala by asi vedieť obhájiť zmysel svojej práce a vedieť vyjadriť jej hodnotu, 

celospoločenský význam a dopad. 
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Príloha E 

Možnosti podpory Mladý pes n.o. na webovej stránke 

 


