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ABSTRAKT 

 

RUSNOKOVÁ, Miroslava: Spoločensky zodpovedné podnikanie na Slovensku a jeho 

podpora Európskou úniou. Diplomová práca – Univerzita Komenského v Bratislave. 

Fakulta managementu; Katedra ekonómie a financií. – Vedúci: Doc. PhDr. René 

Pawera, CSc. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011, 64 strán 

Autorka odpovedá na otázky spojené s presadzovaním konceptu spoločensky 

zodpovedného podnikania (SZP) Európskou úniou v členských štátoch a so situáciou 

v tejto oblasti na Slovensku. V kapitole 2 ponúka historický prehľad základných 

udalostí na európskej úrovni, vytvorený na základe analýzy oficiálnych dokumentov 

EÚ. Ten dáva do súvislostí s aktivitami na Slovensku. V kapitole 3 pomocou analýzy 

PESTLE autorka skúma zo strategického hľadiska prostredie pre prijímanie konceptu 

SZP na Slovensku.Práca tak prináša analýzu faktorov v politickom, ekonomickom, 

sociálnom, legislatívnom a environmentálnom prostredí na Slovensku, ktoré ovplyvňujú 

proces presadzovaniakonceptu SZP. 

 

 

 

Kľúčové slová:Business Leaders Forum, CSR, Európa, Európska únia, firemná 

filantropia, OSN,PESTLE, podnikateľská etika, Slovensko, spoločensky zodpovedné 

podnikanie, stakeholderi, zodpovedné podnikanie. 
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ABSTRACT 

 

RUSNOKOVÁ, Miroslava: The corporate social resposibility in Slovakia and its 

support by the European Union. Diploma thesis – Comenius University in Bratislava. 

Fakulty of Management; Department of Economics and Finance. – Tutor: doc., PhDr. 

René Pawera, CSc. Bratislava:Comenius University, 2011, 64 pages 

 

 

The author answers the questions linkedto mainstreaming of the concept of 

Corporate Social Responsibility (CSR) by the EU in its member states and to the 

situation in Slovakia in this field. In chapter 2, there is a historical overview of the key 

events at the European level thattakesits roots in an analysis of the official documents of 

the EU. The links are shown with the activities in Slovakia. In chapter 3, the author 

examines the implementation of the concept of CSR in Slovakia from a strategic 

perspective. The PESTLE analysis offers a big picture view of the factors inthe 

political, economical, social, legislative and environmental environment that affect the 

process of mainstreaming CSR in Slovakia. 

 

 

 

Key words:Business Leaders Forum, business ethics, CSR, Europe, European Union, 

corporate philantrophy, PESTLE, Slovakia, corporate social responsibility, 

stakeholders, UN. 
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ÚVOD 

 „Je jedným za najväčších omylov mnohých manažérov, ktorí zodpovedné 

podnikanie zúžili len na charitu a nevidia v prvom rade príležitosť posunúť riadenie 

firmy na úplne novú kvalitatívnu úroveň. Ak sa dnes firmy obzerajú po tom, ako urobiť 

vlastnú firmu zodpovednejšou, atraktívnejšou pre zákazníkov, ale i zamestnancov a ako 

jej dodať novú energiu, mali by siahnuť po zodpovednom podnikaní. Je to jeden 

z najmodernejších spôsobov riadenia firmy, lebo stojí na pozornom počúvaní tých, ktorí 

pre firmu pracujú [...] a tých, ktorí používajú jej produkty...“, tvrdí Martin Mazag, 

šéfredaktor mesačníka Stratégie (Nadácia Pontis, 2010f). Výstiţne tým charakterizuje 

význam a Koncept spoločensky zodpovedného podnikania má rozvinutú tradíciu v 

štátoch Západnej Európy, najmä vo Veľkej Británii, Dánsku a Francúzsku. Z tejto 

tradície čerpajú i aktivity na úrovni EÚ. Vďaka členstvu v EÚ môţe Slovensko stavať 

 na nadobudnutých skúsenostiach a tak zvyšovať celkové prínosy podnikania pre 

spoločnosť a redukovať jeho negatívne vplyvy voči komunite a ţivotnému prostrediu. 

 Preto sme sa pýtali, ako konkrétne EÚ ako celok presadzuje SZP vo svojich 

členských štátoch? Je Slovensko na prijatie takéhoto spôsobu podnikania pripravené? 

Kto presadzuje a podporuje SZP u nás? To boli otázky, ktoré stáli pri vzniku tejto práce.  

Zistili sme, ţe táto tematika je obsiahla a v našich podmienkach málo 

spracovaná. Preto sme najskôr vytvorili prehľad aktivít na Európskej úrovni, ktorý sme 

sa snaţili čo najviac dávať do súvislosti s aktivitami na Slovensku (kapitola 2). 

Následne sme pomocou rámca analýzy PESTLE vytvorili náhľad na makroprostredie na 

Slovensku v súvislosti s cieľmi EÚ pri podpore SZP (kapitola 3). Analyzovali sme 

jednotlivé elementy makroprostredia – politické, ekonomické, sociálne, legislatívne 

a environmentálne prostredie - podobne, ako sa to robí pri práci na stratégii vo firmách. 

Prínosom tejto práce je predovšetkým pohľad na snahy EÚ zo Slovenskej perspektívy 

a poskytnutie pohľadu zhora na pozitívne a negatívne faktory, ktoré ovplyvňujú 

presadzovanie SZP na Slovensku. 

 Veríme, ţe SZP má na Slovensku svoje miesto a v budúcnosti sa stane beţnou 

súčasťou podnikania. Trend je jasný, no prekáţky, ktoré v tom bránia môţu túto cestu 

výrazne skomplikovať. 
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1 TEORETICKO-METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ 

1.1  Východiská skúmania 

Stav problematiky 

Jedným z dôvodov, prečo sme sa venovali skúmaniu podpory SZP Európskou úniou 

na Slovensku bol fakt, ţe rozpracovanie tejto témy v literatúre zatiaľ nie je podľa nás 

dostatočné.  

Čo sa týka konkrétnych zdrojov, o ktoré sme sa opreli, boli to predovšetkým tieto: 

Kniţka Bussarda et al. (2005), vydaná nadáciou Integra, ktorá predstavuje 

základné princípy a viacero slovenských príkladov SZP. Z tejto publikácie sme čerpali 

predovšetkým základnú inšpiráciu a zdroje pre teoreticko-metodologické východiská, 

nakoľko sa v nej priamo o podpore SZP Európskou úniou nepojednáva. 

Pre tvorbu teoretických východísk boli dôleţité uţ dnes klasické  publikácie 

Miltona Friedmana (1970) a Carolla (1999). V práci na viacerých miestach 

polemizujeme s Friedmanovým pohľadom na zmysel existencie firmy, hoci uznávame 

jeho argumenty. Od Carolla sme čerpali najmä pri formovaní pohľadu na vývoj 

definičného aparátu SZP v americkom kontexte, kde tento pojem vznikol. 

Dôleţité východiská pre tvorbu teoretickej časti a tieţ pre skúmanie aktivít 

Európskej únie sme čerpali i z prehľadov, ponúknutého v publikáciách Jany Trnkovej 

(2004) a Jána Zeleného (2008). Tieto práce stručne pojednávajú o teórii SZP, aktivitách 

Európskej únie v tejto oblasti, a tieţ i o dostupných dobrovoľných štandardoch  no 

nejedná sa o ich hlavné témy. Práca Trnkovej predovšetkým poskytuje prehľad pre 

firmy a prezentuje výsledky vlastného výskumu v českom prostredí. Práca Zeleného je 

zameraná hlavne na environmentálne manaţérstvo a jeho aplikáciu v praxi. 

Pre  hlbšie skúmanie problematiky na Európskej úrovni sme sa opreli hlavne 

o publikáciu Oxford Pro Bono Publico (2009), ktorá pojednáva o vývoji právnych 

aktov, týkajúcich sa SZP v EÚ. Túto publikáciu, vzhľadom na jej určenie pre 

generálneho sekretára OSN pre podnikanie a ľudské práva, sme povaţovali za jednu 

z východiskových. 

Ako podklad pre analýzu stavu podpory SZP v EÚ slúţili oficiálne dokumenty 

Európskej komisie, CSR Europe, UNDP a ďalších organizácií, spolupracujúcich s EÚ 

na podpore SZP.  
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Pri analyzovaní stavu SZP na Slovensku sme získali cenné informácie 

z prieskumov verejnej mienky o SZP a o mienke a praktikách podnikov na Slovensku, 

realizovanými Nadáciou Pontis v spolupráci s agentúrou FOCUS (2006, 2010e), ktoré 

sú v plnom znení dostupné v Nadácii Pontis. Tieţ sme čerpali z prieskumu Svetovej 

banky (2005) o vnímaní SZP firmami na 454 slovenských, poľských a maďarských 

firmách. 

Ďalej sme vychádzali zo štúdie UNDP o uplatňovaní spoločensky zodpovedného 

podnikania na Slovensku (UNDP, 2007). Táto štúdia vychádzala z  teoretického 

prieskumu a konzultácií s viac ako 30 zainteresovanými subjektmi a 37 firmami na 

Slovensku. Ponúka cenné východiská a odporúčania pre podporu SZP. 

Hoci tieto zdroje boli výraznou podporou pri písaní tejto práce, ţiaden z nich sa 

nezaoberá priamo témou SZP na Slovensku a jeho podpore Európskou úniou, ani 

nerozoberá situáciupodpory SZP na Slovensku zo strategického pohľadu bez vlastnej 

priamej zainteresovanosti.Pre dosiahnutie cieľov tejto práce bola preto potrebná vlastná 

analýza uvedených zdrojov a vyhľadávanie relevantných informácií v štátnych 

organizáciách, akými sú: Štatistický úrad SR (2011a,b,c), Ministerstvo ţivotného 

prostredia, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (2008).  Ďalej sme čerpali 

mnoho informácií z archívov Nadácie Pontis a Business Leaders Fora a online 

dokumentov organizácií UNDP, Fórum donorov a PANET. 

Ciele práce 

Základné otázky, na ktoré sme chceli odpovedať na začiatku (viď kapitola 2) boli: 

Akým spôsobom sa ku konceptu SZP stavia Európska únia? Ktoré aktivity a iniciatívy 

EÚ pre podporu SZP zrealizovala/realizuje? V spolupráci s ktorými subjektmi ich 

realizuje? Aké sú predpokladané trendy do budúcnosti? 

Pre nedostatok odbornej literatúry na túto tému sme vypracovali vlastný detailný 

prehľad rozhodnutí a udalostí  na strategickej úrovni, ktorý sme vytvorili pomocou 

historicko-logickej metódy, pri ktorej sme vyuţili analýzu a syntézou informácií 

dokumentov a oficiálnych informácií Európskej únie a medzinárodných i lokálnych 

organizácií s ňou spolupracujúcich. Tieţ sme ako ilustrácie pouţili rozličné prípadové 

štúdie, ktoré sme spracovali podľa viacerých výskumov a publikácií. Výsledný prehľad 

medzníkov tvorí základ pre tretiu kapitolu, zameranú na analýzu SZP v Slovenskej 

republike. 
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Zámerom štúdie v kapitole 3 bolo aspoň čiastočne odpovedať na niekoľko 

komplexných otázok. Ako hlavné východisko sme vyuţili historicko-logickú analýzu 

udalostí a iniciatív na Európskej úrovni z druhej kapitoly. Vzhľadom na zistenú silnú 

politickú aj finančnú podporu SZP Európskou úniou je prirodzené pýtať sa ako sa táto 

iniciatíva prejavuje v našich podmienkach. S tým sa spájajú ďalšie otázky, ako: Akým 

spôsobom sa stavia Slovensko k snahe EÚ presadzovať SZP? Kto sú hlavní aktéri, ktorí 

presadzujú SZP na Slovensku? Aké sú vyhliadky SZP na Slovensku do budúcnosti? 

Ako metódu pre odpovedanie týchto otázok sme vyuţili rámec PESTLE analýzy. 

Úlohou tejto analýzy bolo poskytnúť v rámci našich moţností a rozsahu tejto práce 

strategický pohľad na problematiku podpory SZP Európskou úniou na Slovensku. Pre 

úplnosť strategického pohľadu sme definovali i víziu a misiu, vo svetle ktorých má 

PESTLE analýza svoje ohraničenie.  

Popis metódy 

PESTLE analýza je „analytická technika, pomocou ktorej je možnosť získať hrubý 

prehľad o pôsobení faktorov z makroprostredia, o existujúcich príležitostiach 

a hrozbách...“(Papula, 2009). My sme túto analýzu vyuţili ako podklad pre štúdiu 

prostredia pre presadzovanie konceptu SZP na Slovensku zo strategickej perspektívy. 

Na jej začiatku sme identifikovali najdôleţitejšie faktory, ktoré firmu ovplyvňujú z jej 

právneho, ekonomického, sociálneho, legislatívneho a ekologického prostredia.  

Pri výbere metódy PESTLE sme zohľadňovali:  

1. Komplexnosť témy – podpora SZP Európskou úniou na Slovensku sa týka 

mnohých aktérov a faktorov. Medzi nimi je napríklad vláda a jej politiky, 

moţnosti financovania, činnosť zástupcov neziskového sektora, aktivity 

nadnárodných firiem a MSP, povedomie verejnosti. PESTLE pričom pomáha 

nezanedbať faktory, ktoré by sme pri inom type skúmania mohli opomenúť. 

2. Potrebu stručnosti – rámec PESTLE analýzy umoţňuje drţať sa 

disciplinovane prioritných tém vďaka jednotným a jasným kritériám, ktoré sa 

nachádzajú v tabuľke. 

3. Preferenciu strategického pohľadu – v práci sme uprednostnili náhľad 

„zhora“, ktorý PESTLE analýza ponúka, pred pohľadom z mikro-perspektívy 

zameraným na konkrétne prípady firiem resp. realizovaných projektov. Preto 

sa zaoberáme hlavne makro- faktormi a nerozoberáme do hĺbky konkrétne 
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príklady. Faktory tieţ hodnotíme vo svetle vízie a misie, ktoré sú hlavnými 

nástrojmi stratégie. 

Údaje pre identifikáciu a popis jednotlivých faktorov sme čerpali z rozličných 

oficiálnych zdrojov, napríklad z dokumentov Štatistického úradu, Svetovej banky, CSR 

Europe, UNDP, Európskej komisie, Nadácie Pontis a Business Leaders Fóra. Pri výbere 

faktorov a tvorbe tabuľky sme sa inšpirovali tieţ prácou Mika Morrisona a Christophera 

Mihma (2009).Veľkou pomocou pri získaní odbornejšieho pohľadu na problematiku 

nám boli rozhovory a spolupráca s predstaviteľmi Nadácie Pontis a Business Leaders 

Fóra – s Beátou Hlavčákovou, programovou riaditeľkoua s programovými 

koordinátormi Jankou Ruţickou a Michalom Kiššom. 

Faktory sme následne vloţili do tabuľky a pridelili im číselné známky, ktoré 

vyjadrili v kvantifikovanej podobe typ a význam kaţdého z faktorov a trend jeho 

vývojavo vzťahu k napĺňaniu vízie a misie, definovaných Európskou úniou a CSR 

Europe (viď niţšie). Vyuţili sme škálu od -3 po 3 (pre popis číselných vyjadrení viď 

príloha 3). Dodávame, ţe číselné hodnoty u jednotlivých faktorov boli stanovené na 

základe našich odhadov a relatívnej dôleţitosti ostatných faktorov, a je v nich zahrnutá 

istá miera subjektivity. 

Hodnoty jednotlivých faktorov sme neskôr sčítali pre kaţdý súbor faktorov 

(politické, ekonomické, atď.), čím nám vyšli celkové hodnoty pre súbory, ktoré sme 

následne komentovali z hľadiska vízie a misie EÚ v podpore SZP na Slovensku. Ďalej 

sme vytvorili prehľadový graf (príloha 4), ktorá v sebe zahŕňa všetky faktory 

a poskytuje pohľad „zhora“. Celkové agregované číselné hodnotenie sme získali 

sčítaním hodnôt pre všetky faktory spoločne a komentujeme ho v závere. 

Vízia 

Čo sa týka vízie, podľa ktorej sme hodnotili faktory, nachádza sa v dokumente 

Enterprise 2020 a je vyjadrená ako „firma budúcnosti“, ktorá „funguje ziskovo cez 

zodpovednosť a transparentnosť a inovuje riešenia pre planétu a jej obyvateľov v úzkej 

spolupráci so stakeholdermi. Spoločne vedú zmenu smerom k vedomostnej, udržateľnej 

a inkluzívnej spoločnosti.“ (CSR Europe, 2010, s. 4). 

Misia 

Pri definovaní misie EÚ pri podpore SZP sme sa opreli o druhú stratégiu podpory 

SZP, ktorá obsahuje tieto oblasti aktivity (EK, 2006, 6-7):  
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I. Zvyšovanie povedomia a výmena dobrých príkladov o SZP s dôrazom na MSP 

a nové členské krajiny 

II. Podpora vzdelávania o SZP 

III. Podpora multi-stakeholder iniciatív (EMSF, MVO, spolupráce sektorov) 

IV. Podpora SZP v MSP prostredníctvom 

V. Spolupráca s členskými štátmi cez vysokých predstaviteľov pre SZP 

VI. Posilňovanie medzinárodného rozmeru SZP 

VII. Transparentné informácie pre spotrebiteľov 

VIII. Interdisciplinárny výskum o SZP v rámci 7. výskumnéhorámcového programu 

 

Opísali sme základné teoreticko-metodologické východiská a metódy, popísané v tejto 

práci. Teraz pristúpime k vymedzeniu ústrednému konceptu tejto práce, a tým je  

spoločensky zodpovedné podnikanie. 

1.2  Spoločensky zodpovedné podnikanie – vymedzenie 

Spoločensky zodpovedné podnikanie
1
 je v skratke koncept, ktorý zahŕňa 

zohľadňovaniea zlepšovanie sociálnych a environmentálnych vplyvov podniku, popri 

tých ekonomických a finančných. Jeho história siaha aţ k priemyselnej revolúcii alebo 

ako hovorí Carroll (1999, s. 268): „koncept spoločensky zodpovedného podnikania má 

dlhú a pestrú históriu.“ Pre ilustráciu uveďme príklad k anglického podnikateľa Roberta 

Owena, ktorý výrazne zlepšil ţivotné podmienky robotníkov vo svojich továrňach uţ 

v 18-tom storočí. V Česku a na Slovensku si zase kaţdý spomenie na Baťu, ktorý 

dômyselným spôsobom riešil sociálne problémy svojej doby. (Bussard, 2005, s. 5) 

Moderná história pojmu spoločensky zodpovedné podnikanie (SZP)sa datuje od 50-

tych rokov, kedy sa začal tento koncept teoreticky spracovávať, najmä v Spojených 

štátoch amerických. 

V tejto práci sa pre nedostatok priestoru nebudeme zaoberať do hĺbky pojmom ako 

takým a jeho vymedzenie obmedzíme na oficiálnu definíciu Európskej únie. Pre 

záujemcov - cenný prehľad o vývoji tohto pojmu a jeho definície podáva Carroll (1999) 

vo svojej štúdii Corporate social responsibility: Evolution of definitional consrtuct 

                                                 
1
 Prečo pouţívame spojenie „spoločensky zodpovedné podnikanie“ a nie iný preklad anglického 

ekvivalentu uvádzame v Prílohe č.1 
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(Spoločensky zodpovedné podnikanie: Vývoj definičného aparátu). Definíciu 

rozoberieme podrobnejšie neskôr, no je vhodné ju predstaviť uţ na začiatku: 

Spoločensky zodpovedné podnikanie je „koncept, v ktorom firmy integrujú 

sociálne a environmentálne otázky do svojich podnikových operácií a do svojich 

vzťahov so stakeholdermi na dobrovoľnom základe.“  (EK, 2001,  8) 

Prečo by sa však podniky mali zaoberať niečím iným ako tvorbou zisku? Prínosnú 

polemiku ohľadom základného cieľa podnikania otvoril Milton Friedman (1970) vo 

svojej svetoznámej eseji The Social responsibility of Business is to Increase ist profits 

(Spoločenská zodpovednosť podniku je zvyšovať svoj zisk)V eseji tento koncept 

spoločenskej zodpovednosti poníma ako míňanie „cudzích peňazí vo všeobecnom 

spoločenskom záujme“ (idem, s. 2). Dodáva, ţe manaţér, ktorý podporuje spoločenskú 

zodpovednosť uvaľuje „daň“ (ibid.) na akcionárov, zákazníkov a zamestnancov, ktorí 

by inak „mohli svoje vlastné peniaze minúť na určitú aktivitu, ak by si to želali“ 

(ibid.).Friedman odmieta akékoľvek sociálne či environmentálne ciele a celý koncept 

odsudzuje tvrdením, ţe je to fundamentally subversive doctrine (vo svojej podstate 

podvratná myšlienka, idem, s. 6) Tento koncept odmieta z tých istých dôvodov ako 

zasahovanie štátu do hospodárstva a do rozličných častí ţivota. Presadzuje svoj 

povestný silne liberalistický pohľad na ekonomiku. Jeho záverom je, ţe jedinou 

zodpovednosťou podniku je „...sústreďovať sa na aktivity cielené na zvyšovanie svojich 

ziskov v medziach pravidiel hry, čo znamená pôsobiť bez nekalostí a podvodu.“ (ibid.) 

Diskusiu Friedman otvoril v 70-tych rokoch a polemika o tom, či je jediným 

zmyslom podnikania tvorba zisku v medziach zákona alebo nie, pokračuje ďalej so 

zástancami extrémov i s umiernenými. Odvtedy sa však stalo veľké mnoţstvo zmien 

a koncept SZP sa napriek Friedmanovmu hlasustal významným fenoménom 

v západnom svete. Alebo moţno práve vďaka nemu?  

V súčasnosti totiţ základnými argumentmi presadzovateľov SZP nie sú naliehavé 

sociálne či environmentálne problémy, no oveľa pragmatickejšie tvrdenia o tom, ako 

SZP napomáha k dlhodobému úspechu firiem a trvalo udržateľnému rastu 

ekonomiky. A teda neargumentuje sa len charitatívnymi cieľmi. To svedčí o tom, ţe 

liberálny názor sa do konceptu spoločensky zodpovedného podnikania do istej miery 

integroval. Napríklad v Európskej správe o konkurencieschopnosti z roku 2008 sú 

zhrnuté výskumy na tému, či SZP zvyšuje konkurencieschopnosť firmy a všeobecným 

záverom je: „... pre rastúce množstvo firiem v čoraz viac odvetviach  sa SZP stáva 
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konkurenčnou nevyhnutnosťou. Navyše, aby sa stalo konkurenčnou výhodou, SZP musí 

byť súčasťou základnej podnikateľskej stratégie. Firmy, v ktorých SZP zostáva 

okrajovou záležitosťou, prevažne v rámci funkcií vzťahov s verejnosťou, majú tendenciu 

premeškať príležitosti pre zvýšenie konkurencieschopnosti.“ (EK, 2008, s. 12) 

Domnievame sa, ţe jednou z príčin tohto posunu je, ţe spoločnosť v globálnom 

svete sa vďaka intenzívnej komunikácii stala citlivejšou na nezodpovedné správanie 

firiem. Reputácia sa tak stala významnou súčasťou hodnoty firmy a jedným z faktorov 

jej úspechu. Celosvetový výskum The Reputation Institute  identifikoval, ţe „...hlavným 

determinantom firemnej reputácie sú jej produkty a služby. Ďalšími najdôležitejšími 

zdrojmi reputácie sú vnímanie jej občianstva
2
, jej vedenia a praktík na pracovisku.“ 

(Reputation Institute, 2008, in BCCC, 2010).  

Ako príklad totálnej straty reputácie môţeme uviesť verejné odsúdenie podvodov 

ako sa diali v známom Enron-e, v dôsledku čoho skrachovala účtovná firma Arthur 

Andersen. No s odmietnutím a odporom sa stretávajú aj iné firmy, napriek tomu, ţe  

dodrţiavajú Friedmanove „pravidlá hry“, a teda dodrţiavajú zákony krajín 

a nepodvádzajú svojich konkurentov. Príkladom toho sú to masívne štrajky v čínskych 

továrňach kvôli nízkym platom alebo verejné rozhorčenie na nezodpovedné naftárske 

spoločnosti, ničiace komunity a prírodné dedičstvo v Nigérii.  

Posuňme sa od jedného trendu – snahy zachovať si reputáciu v globalizovanom 

svete - k ďalším veľkým trendom, ktoré zvyšujú význam SZP v súčasnej spoločnosti. 

Medzinárodný inštitút pre udrţateľný rozvoj identifikuje tieto sily, ktoré vedú podniky 

smerom k spoločensky zodpovednému podnikaniu (IISD, 2010): 

1. Zmenšujúca sa rola vlády –zdroje vlád na riešenia spoločenských problémov 

sú čoraz obmedzenejšie a rastie nedôvera voči štátnym zásahom. 

2. Požiadavky na väčšiu transparentnosť –zákazníci, zamestnanci, či občianski 

aktivisti ţiadajú viac informácií a otvorenosti od firiem. 

3. Zvýšený záujem spotrebiteľov – etické správanie firmy čoraz viac ovplyvňuje 

rozhodovanie sa spotrebiteľov pre ten-ktorý produkt. 

                                                 
2
Pojmom  „občianstvo“ firmy sa tu rozumie správanie sa firmy ako dobrého občana v spoločnosti 

v súlade s teóriou firemného občianstva (corporate citizenship). V tejto teórii firma, podobne ako 

zodpovedný občan, koná v súlade so zákonmi a etickými normami a aktívne sa podieľa na riešení 

problémov v svojom okolí. 
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4. Zvyšujúci sa tlak investorov – kritériá investorov pre stanovenie hodnoty 

firmy a pre robenie investičných rozhodnutí začínajú byť čoraz viac 

ovplyvňované aj etickými otázkami. 

5. Konkurenčné pracovné trhy– zamestnanci sa neuspokoja s akoukoľvek 

prácou, no berú do úvahy aj súlad hodnôt podniku s ich vlastnými hodnotami 

a čoraz viac porovnávajú pracovné podmienky a výhody. 

6. Vzťahy s dodávateľmi – firmy kontrolujú svojich dodávateľov, či sa správajú 

zodpovedne a mnohé 

zavádzajú kódexy 

správania, keďţe ich 

reputácia často  

závisí od toho, ako sa 

správajú ich dodávatelia.  

 

Aký veľký význam SZP 

nadobudlo v ostatných rokoch 

dosvedčuje aj globálny prieskum 

Economist Intelligence Unit, ktorý 

zisťoval, aké miesto má SZP medzi 

prioritami svetových top manaţérov 

a pokúsil sa urobiť predpoveď do 

roku 2010 (Obrázok 1). 

Nie je cieľom tejto práce 

analyzovať do hĺbky motívy firiem a prínosy
3
 samotného konceptu SZPpreto sme 

uviedli len základné témy pre uvaţovanie. Predstavilisme tieţ základnú definíciu, 

s ktorou budeme pracovať a tak sme sa dostali k bodu, kde sa môţeme pokúsiť 

zodpovedať na otázku„ČO SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE 

ZNAMENÁ?“Popri vysvetlení základných teórií predstavíme aj tri prípadové štúdie– 

dve zahraničné a jednu slovenskú, ktoré ukáţu pohľad praxe. 

                                                 
3
 O vplyve spoločensky zodpovedného podnikania na konkurencieschopnosť pojednáva napríklad 

Európska správa o konkurencieschopnosti z roku 2008, kde je moţné nájsť i prehľad uskutočnených 

výskumov. (EK, 2008) 

Obrázok 1 Stupeň priority spoločenskej zodpovednosti 

u  1192 globálnych top manažérov. 

Údaje sú v percentách. Zdroj: The Economist, 2008, s.2. 
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1.3  Teória stakeholderov 

Táto teória má svoj pôvod 

v strategickom manaţmente. 

„Stakeholderi
4
 sú jednotlivci alebo 

skupiny, ktorí majú vplyv na alebo 

sú ovplyvňovaní aktivitami, 

produktmi alebo službami firmy 

(alebo inej organizácie).“(ORSE - 

CSR Europe, 2008)Podľa tejto 

teórie firma pre svoj úspech 

potrebuje poznať svoje 

zainteresované strany, teda 

stakeholderov, a dokázať vzťahy 

s nimi proaktívne riadiť. To 

znamená, ţe ich v prvom rade 

identifikuje, prioritizuje ich a podľa 

charakteru jednotlivých vzťahov 

s nimi vedie pravidelný dialóg.  

Zelený (2008,  s. 57) stakeholderov rozdeľuje na tieto kategórie: 

1. Shareholders (= akcionári, podielnici) 

2. Primárni stakeholderi: zamestnanci, zákazníci, konkurencie, strategickí 

partneri, dodávatelia, konkurencia 

3. Sekundárni stakeholderi: záujmové skupiny, odbory, médiá, vláda, regulačné 

orgány, investori, mimovládne organizácie, finančné inštitúcie, verejnosť, 

profesijné zoskupenia, samospráva 

Tak ako sa líšia moţnosti podnikateľských aktivít, tak sa líšia i vzťahy firiem s ich 

stakeholdermi v praxi. Avšak na to, aby podnik dokázal vykonávať zodpovedné 

aktivity, potrebuje podľa teórie stakeholderov vţdy poznať ich názor a potreby. Na to 

môţe podnik poveriť niektoré oddelenie alebo si prizvať poradenskú spoločnosť. Dialóg 

so stakeholdermi, v prípade, ţe funguje správne, môţe prehĺbiť dôveru medzi firmou a 

                                                 
4
 Slovo stakeholder je anglického pôvodu a prekladá sa ako „zainteresovaná strana“. Stake = vklad, 

stávka, holder = drţiteľ. 

Schránka 1 Prípadová štúdia  Westridge 

Construction 

Táto britská stavebná spoločnosť určila súbor cieľov 

na zlepšenie vzťahov, angaţovanosti, spokojnosti 

a ziskovosti, ktoré nazýva „prístup stakeholderov“. 

Identifikovala 5 základných stakeholderov: 

zamestnanci, klienti, komunita, dodávatelia 

a subdodávatelia, akcionári.  

Na základe dialógu s nimi zaviedla napríklad: 

formalizované politiky vzdelávania a rozvoja, náboru 

a retencie a politiku rovnosti príleţitostí. Má aj politiku 

riadenia odpadu a kdekoľvek je to moţné snaţí sa 

vyuţívať metódy udrţateľného stavebníctva, napríklad 

technológiu drevených konštrukcií. Všetko stavebné 

drevo pochádza z obnoviteľných a riadených zdrojov. 

Firma zrealizovala viaceré projekty v spolupráci so 

školami a  zdruţeniami, napríklad: 

 Darovanie prebytočného materiálu školám  

 Dobročinné rekonštrukcie. 

 „Partneri pri čítaní“ na základných školách 

 Sponzorovanie ocenení a odmien pre ţiakov 

 Finančné dary pre špecifické aktivity 

Stratégia stakeholderov napomohla motivácii 

zamestnancov a upevnila vzťahy medzi nimi. V  

prieskume 91% zamestnancov súhlasilo s tvrdením, ţe 

Westridge je dobrý zamestnávateľ. Podnikateľské 

prínosy sú viditeľné v oblasti marketingu a získavaní 

nových zamestnancov. Zdroj: Jenkins, 2006. 
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Spoločenská sféra Verejná sféra Ekonomická sféra Priemyselná a vedná 

sféra 

Zamestnanci 

Spotrebitelia 

Úrady 

MVO, ktoré presadzujú 

zodpovedné podnikanie 

Akcionári 

Finančná komunita 

a ratingové agentúry 

Distribútori 

Profesijné zdruţenia 

Tabuľka 1 Zdroj: ORSE - CSR Europe, 2008    

 
stakeholdermi a tieţ môţe byť zdrojom mnohých inovácií a zlepšení 

v podniku.
5
Prípadová štúdia 1 popisuje britskú firmu, ktorá úspešne vyuţíva dialóg so 

stakeholdermi a implementuje riešenia v praxi.Kaţdá firma môţe mať iné rozdelenie 

stakeholderov, v závislosti na svojej činnosti a type riadenia. Tabuľka 1 ukazuje príklad, 

ako svojich stakeholderov rozdeľuje firma Danone. 

 

 Z teórie stakeholderov je evidentné, ţe SZP je veľmi široký koncept, dotýkajúci 

sa všetkých aspektov firmy a jej činnosti. Je preto zloţité ho jednoducho opísať a tieţ 

môţe byť zloţité merať vplyvy, aké má na firmu samotnú a jej stakeholderov. Preto sa 

zvykne rozdeľovať do podkategórií (ktoré sa v praxičasto  prekrývajú). V Európskej 

správe o konkurencieschopnosti (EK, 2008) sú uvedené 4 hlavné oblasti spoločensky 

zodpovedného podnikania: 

 SZP na pracovisku: zahŕňa to, ako sa firma správa ku svojim zamestnancom. 

Jedná sa tu o problematiku dodrţiavania ľudských práv, vzdelávanie, pracovné 

a platobné podmienky, bezpečnosť a zdravie pri práci, rovnosť príleţitostí, 

inkluzivitu na pracovisku, rovnováhu medzi pracovným a osobným ţivotom. 

 SZP na trhu: spôsoby, ako firma jedná so svojimi partnermi na trhu, teda 

napríklad transparentnosť komunikácie so zákazníkmi, etické správanie voči 

dodávateľom, protikorupčné opatrenia, vyţadovanie dodrţiavania 

environmentálnych a sociálnych štandardov od dodávateľov. 

 SZP spojené so životným prostredím: opatrenia firmy na obmedzenie jej 

negatívnych vplyvov na ţivotné prostredie, napríklad šetrenie prírodných 

zdrojov a energií, redukcia a recyklácia odpadu z výroby i z výrobkov na konci 

ţivotnosti, či obmedzovanie pouţívania toxických materiálov a látok. 

                                                 
5
 Prínosné rady ako vytvoriť a viesť takýto dialóg ponúka Zelený (2008) alebo organizácie ORSE a CSR 

Europe (2008). 



 21 

 SZP zamerané na komunitu: vzťahuje sa na vzťahy s občanmi v komunite, 

v ktorej spoločnosť pôsobí. Spadajú sem aktivity súvisiace s firemným 

dobrovoľníctvom na verejnoprospešných projektoch, s obmedzovaním 

negatívnych vplyvov na ţivot občanov (hluk, znečistenie), podpora vzdelávania 

či schémy na začleňovanie mladých ľudí či dlhodobo nezamestnaných do 

pracovného procesu. 

1.4  Koncepty a témy príbuzné SZP 

Nie je cieľom tejto práce popísať vyčerpávajúcim spôsobom všetky teórie súvisiace 

so SZP. Pre ďalšie časti práce je však dôleţité predstaviť základné pojmy, ktoré sú so 

SZP späté. Predstavíme teóriu trojitej výsledovky, osvetlíme rozdiel medzi firemnou 

filantropiou a sponzoringom a stručne definujeme pojmy firemná etika, trvalo 

udrţateľný rozvoj firmy a spoločensky zodpovedné investovanie. 

a) Teória trojitej výsledovky 

Jednoduchým prostriedkom na vyjadrenie rozličných dimenzií SZP pre firmu je 

koncept trojitej výsledovky (v aj. tripple bottom line). Je to koncept, ktorý 

presadzuje„spektrum parametrov a kritérií plánovania, merania a vyhodnocovania  

firemných [...] výkonov, výsledkov a výstupov tak pozitívnych ako aj negatívnych 

posudzovaných v troch líniách – ekonomickej (Profit), environmentálnej 

(Planet)a sociálnej (People).“ (Zelený, 2008,  s. 73)  

Pri aplikovaní tohto konceptu firma plánuje, analyzuje, riadi a podáva správy vo 

všetkých troch rozmeroch vplyvu svojej činnosti. Oblasti a kritériá, ktoré firmy berú do 

úvahy sú zobrazené na obrázku 2. 

Výročná správa takejto firmy nie je len súhrnom klasických ekonomických 

a finančných faktov o firme, no priestor je venovaný tieţ sociálnym 

a environmentálnym otázkam.  

V súvislosti s riadením výkonnosti v spomenutých troch oblastiach sa vo svete 

rozvíja mnoţstvo iniciatív, ktoré sa snaţia firmám poskytnúť transparentný 

a porovnateľný systém riadenia a komunikovania svojho SZP verejnosti. 

Najvýznamnejšími v Európe sú:  

 ISO 14001 – široko uznávaný environmentálny certifikát Medzinárodnej 

organizácie pre štandardizáciu 
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 EMAS – dobrovoľný systém environmentálneho riadenia a auditu, vyvinutý 

Európskou komisiou v roku 1995, určený na manaţovanie environmentálnych 

vplyvov firmyv súlade s normami ISO 14001:2004 a s nariadením EMAS (ES) č. 

1221/2009. (EK, 2011) 

 SA 8000 – dobrovoľný štandard  pre pracovné podmienky v dodávateľskom 

reťazci, utvorená neziskovou organizáciou SAI (Social Accountability 

International) 

 EFQM model výnimočnosti - vytvorený Európskou nadáciou pre kvalitu, tvoriaci 

ucelený systém manaţmentu procesov zohľadňujúci SZP 

 EU Eco-label– dobrovoľný systém navrhnutý na povzbudzovanie podnikov 

v predaji výrobkov a sluţieb, ktoré sú priateľskejšie voči ţivotnému prostrediu. 

Ekonomická oblasť 

Environmentálna oblasť 
Sociálna oblasť 

Obrázok 2 Oblasti trojitej výsledovky a príklady kritérií 

Spracované podľa: Zelený, 2008,  73 

 

 

vzťahy s akcionármi,  

finančná výkonnosť 

podniku, etický kódex 

a transparentnosť 

riadenie a rozvoj 

ľudských zdrojov, 

BOZP, filantropia 

dodrţiavanie 

ľudských práv, 

rozvoj komunity 

zniţovanie uhlíkovej 

stopy, odpadové 

hospodárstvo, pouţité 

materiály a suroviny, 

energetická 

náročnosť  
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Prípadovou štúdiou č.2 ilustrujeme 

vyuţitie medzinárodných štandardov 

a systémov manaţmentu na firme so 

154 zamestnancami a obratom 14 mil. 

EUR. 

Európskou úniou sú výrazne 

presadzované medzinárodné kódexy 

správania, ktoré definujú ţelateľné 

správanie firiem v rôznych oblastiach 

zodpovedného podnikania, a to najmä: 

 Tripartitná deklarácia 

o princípoch, týkajúcich sa 

nadnárodných spoločností–prijala 

ju MOP a týka sa sociálnejpolitiky, 

pracovných podmienok a vzťahov 

sektorov (ILO, 2006). 

 Pokyny OECD pre nadnárodné 

spoločnosti – dobrovoľné princípy 

a štandardy pre spoločensky zodpovedné podnikanie v oblastiach ako je 

zamestnávanie, ţivotné prostredie, boj s korupciou, hospodárska súťaţ, 

zverejňovanie informácií. (OECD, 2008) 

 UN Global Compact - vytvorený a úspešne rozširovaná firemná iniciatíva OSN, 

zameraná na dodrţiavanie ľudských práv, ţivotné prostredie a protikorupčné 

opatrenia (UN Global Compact Office, 2010) 

b)  Firemná etika 

 Ďalší pojem, ktorý si vyţaduje krátke vysvetlenie je firemná etika, keďţe sa 

s pojmom spoločensky zodpovedné podnikanie často zamieňa. Rozdiel medzi 

uvedenými pojmami môţeme popísať tak, ţe firemná etika je podmnoţinou oveľa 

širšieho konceptu SZP. Firemná etika sa totiţ zameriava sa len na morálne aspekty 

jednotlivých rozhodnutí firiem a jednotlivcov v nich. Naopak, cieľom SZP je 

uplatňovať zodpovednosť vo všetkých činnostiach firmy, od definovania stratégie, cez 

Schránka 2 Prípadová štúdia LUMAG 

Táto stredná poľská firma vyrába komponenty do 

automobilov, najmä pre brzdové systémy. Kvalita 

a ohľad na ţivotné prostredie boli zámerom 

prezidenta spoločnosti uţ pri jej zaloţení. S 

Spoločnosť neustále kontroluje kvalitu svojich 

produktov a zisťuje názory zákazníkov. Firma 

zaviedla systém manažmentu kvality v súlade 

s ISO 9001.  Vďaka zavedeniu systému v súlade 

s medzinárodnou  normou pre automobilových 

výrobcov ISO/TS 16949 bude môcť spoločnosť 

získať novú skupinu zákazníkov – výrobcov 

vozidiel a zlepšiť organizáciu práce. 

LUMAG realizuje aj environmentálnu politiku, 

zameranú na bezpečnú výrobu, neohrozujúcu 

ţivotné prostredie a je drţiteľom certifikátu 

environmentálneho manaţmentu ISO 14001. 

Spoločnosť má kapacity na zber, skladovanie 

a spracovanie výrobkov na konci ich ţivotného 

cyklu. Popri tom neutralizuje svoj odpad 

recykláciou a vzniknutý materiál pouţíva ako 

surovinu do výroby. V procesoch nepouţíva ţiaden 

azbest a vyvinul zloţenia, ktoré neobsahujú ţiadne 

ťaţké kovy. LUMAG sa ako jedna z najväčších 

firiem aktívne zapája do života regiónu. 

V niektorých prípadoch to je jednotlivá, spontánna 

finančná pomoc. Posledných niekoľko rokov 

podporuje miestny sirotinec. 

Zdroj: MANDL, I. – DORR, A. 2007. 
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Schránka 3Tábory pre deti postihnuté 

záplavami 

Vďaka zbierke firiem zdruţených v Business 

Leaders Forum (BLF) sa 210 detí z obcí 

postihnutých záplavami v lete 2010 mohli 

zúčastniť na letných táboroch.  

Do zbierky na tábory prispelo 10 firiem. 

Citibank venovala prostredníctvom 

Komunitnej nadácie Bratislava sumu 13 000 

eur, Orange Slovensko cez Nadáciu Orange 

venovala 5 000 eur, Pfizer Slovensko venoval 

3 000 eur, Slovenské elektrárne – člen skupiny 

Enel venovali  

6 000 eur, Stredoslovenská energetika – člen 

skupiny EDF prispela sumou 5 000 eur, VÚB 

banka darovala prostredníctvom Nadácie 

VÚB 5 000 eur a Západoslovenská 

energetika – člen skupiny E.ON darovala 8 

000 eur. Spoločnosti IBM Slovensko, Philip  

Morris Slovakia a Slovak Telekom sa  

rozhodli zorganizovať zbierku medzi  

zamestnancami. Celkovo vyzbierali  

zamestnanci firiem sumu 7 342 eur.  

Zdroj: Nadácia Pontis, 2010b, s. 4-5. 

 

 

tvorbu procesov v rozličných oblastiach aţ 

po vzťah s okolím a riešenie problémov 

presahujúcich hranice podniku. (Zelený, 

2008, s. 82) 

c)  Firemná filantropia a 

sponzoring 

 Firemná filantropia
6
 sa často spomína 

v súvislosti so SZP. Je povaţovaná za jednu 

z „modernejších foriem darcovstva, ktorá sa 

snaží riešiť problémy spoločnosti pomocou 

vzdelávania, inovácií a rozvojom schopností 

ľudí, aby boli schopní pomôcť si sami“ 

(Majchrák - Marošiová, 2004). Podniky 

majú rôzne moţnosti ako uvádzať filantropiu 

do ţivota, napríklad darovanie finančných 

prostriedkov, vytvorenie vlastnej nadácie na poskytovanie grantov, organizovanie 

dobrovoľníckych aktivít pre svojich zamestnancov alebo poskytnutie vecných darov či 

know-how. Je moţné povedať, ţe firemná filantropia je podmnoţinou SZP a podobne 

ako firemná etika však vyjadruje len jeden jeho rozmer.  

Rozdiel medzi firemnou filantropiou a sponzoringom je ten, ţe sponzoring je 

spojený s očakávaním a dohodnutím protihodnoty, zatiaľ čo filantropia tento rozmer 

nemá. V sponzoringu je najčastejšou protihodnotou pre firmu verejné komunikovanie 

jej podpory. Podľa Bussarda et al. (2004) sa v dnešnej dobe „sponzoring považuje za 

obchodný vzťah.“ 

Prípadová štúdia 3 ukazuje, ako vyzerá firemná filantropia v slovenskej praxi. Táto 

prípadová štúdia popisuje jednorazovú formu pomoci. Inou formou je dlhodobé 

strategické podporovanie určitej aktivity, ktoré má prirodzene prináša dlhodobejšie 

a predovšetkým udrţateľné výsledky. Takým môţe byť napríklad podporovanie 

začleňovania väzňov do spoločnosti, ktoré robí uţ niekoľko rokov na Slovensku firma 

Accenture. (Nadácia Pontis, 2010a) 

 

                                                 
6
 V angličtine Corporate Philantrophy 
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d)  Spoločensky zodpovedné investovanie 

Spoločensky zodpovedné investovaniepodľa Social Investment Forum (2011) 

zahŕňa v súčasnosti 3,07 bil. USD z 25,2 bil. investícií na americkom trhu. Takýto typ 

investovania uznáva, ţe spoločenská zodpovednosť a spoločenské otázky sú 

právoplatnou súčasťou  investičných rozhodnutí.  Pri rozhodovaní sa berú do úvahy 

popri poţiadavkách ţiadateľa aj širšie spoločenské a environmentálny vplyvy investície. 

Zmysel takéhoto investovania je postavený na presvedčení, ţe spoločensky zodpovedné 

správanie firmy napomáha k stabilnej a dlhodobej tvorbe hodnoty pre akcionárov. Tento 

prístup je formou podpory spoločensky zodpovedného podnikania vo firmách zo strany 

investorov (najčastejšie inštitucionálnych). Otázkou pre ďalšie skúmanie zatiaľ zostáva, 

či tvorba dlhodobo udrţateľnej hodnoty je výsledkom samotného SZP alebo skutočne 

kvalitného manaţmentu, ktorý len vníma trendy a aplikuje inovatívne koncepty ako je i 

SZP. 

1.5  Definícia SZP podľa EÚ 

Ešte sa na chvíľu pristavíme pri tom, ako SZP definuje Európska únia. Poprvýkrát 

sa objavila v Zelenej knihe EKz roku 2001 (EK, 2011) a EÚtúto definíciu pouţíva 

dodnes Jej znenie je: 

Spoločensky zodpovedné podnikanie je „...koncept, v ktorom firmy integrujú 

sociálne a environmentálne otázky do svojich podnikových operácií a do svojich 

vzťahov so stakeholdermi na dobrovoľnom základe.“ (EK, 2001, s. 8) 

 

Hlavnými implikáciami tejto definície sú (EK, 2008,  s. 107): 

1.) SZP nie je len filantropiou, pretoţe integruje sociálne a environmentálne 

problémy priamo do podnikateľských procesov a činností. To znamená, ţe  SZP 

nie je o tom, „čo firmy robia so svojím ziskom, ale ako ho vytvárajú.“ (ibid.) 

2.) Kľúčovou súčasťou SZP je interakcia so stakeholdermi, čo si vyţaduje 

vedenie intenzívneho dialógu so zamestnancami, komunitou, mimovládnymi 

organizáciami, odbormi, úradmi, apod. 

3.) Keďţe je SZP dobrovoľné, znamená to, ţe jeho definícia ďaleko presahuje 

správanie sa podľa právnych noriem. To znamená, ţe firma, ktorá len 

dodrţiava zákony a prispôsobuje sa všeobecným etickým zásadám sa nedá 
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označiť ako spoločensky zodpovedná
7
. Firma musí dobrovoľne urobiť niečo 

navyše. 

 

Definovali sme základné pojmy spojené so spoločensky SZP. Teraz môţeme 

pristúpiť k hlavnému predmetu tejto práce, a tým je podpora SZP Európskou úniou, a to 

v prvom rade na Slovensku. V nasledujúcej kapitole ukáţeme, ako tento koncept poňala 

Európska únia, prečo mu prikladá dôleţitosť a aké aktivita sa vyvíjajú na Európskej 

úrovni.  

                                                 
7
 Spomeňme si na Friedmanove „pravidlá hry“  
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2 MEDZNÍKY PODPORY SZP NA EURÓPSKEJ ÚROVNI 

Základné otázky, na ktoré chceme odpovedať v tejto časti sú: Akým spôsobom 

sa ku konceptu SZP stavia Európska únia? Ktoré aktivity a iniciatívy EÚ pre podporu 

SZP zrealizovala/realizuje? V spolupráci s ktorými partnermi? Kto rozhodol o tom, 

ktoré to budú? Aké sú predpokladané trendy do budúcnosti? 

Poskytneme detailný prehľad rozhodnutí a udalostí  na strategickej úrovni, , 

ktorý sme vytvorili pomocou historicko-logickej metódy, pri ktorej sme vyuţili analýzu 

a syntézou informácií dokumentov a oficiálnych informácií Európskej únie 

a medzinárodných i lokálnych organizácií s ňou spolupracujúcich. Ako ilustrácie sme 

pouţili rozličné prípadové štúdie, ktoré sme spracovali podľa viacerých výskumov 

a publikácií. Táto historicko-logická štúdiatvorí základ pre tretiu kapitolu, zameranú na 

analýzu SZP v Slovenskej republike. 

2.1 Počiatky podpory SZP v Európskej únii 

V období po druhej svetovej vojne sa v Európe rozvinuli dva paralelné systémy, 

v ktorých sa zdôrazňovala odlišná rola štátu pri riešení spoločenských problémov. 

V západnej Európe sa od firiem v duchu ekonomického liberalizmu očakávalo, ţe „si 

budú plniť svoje spoločenské záväzky predovšetkým prostredníctvom dodržiavania 

zákonov, platenia daní a poskytovaním pracovných miest.“ (CSR Europe, 2010, s. 2-3) 

Naopak, v socialistických štátoch strednej a východnej Európy slobodný 

trhneexistoval a podniky tvorili integrálnu súčasť štátom plánovanej ekonomiky, ktorá 

mala ako celok slúţiť k politickým cieľom. I keď existovali výnimky štátov, ktoré 

povoľovali malé súkromné podnikanie, napríklad Poľsko, starostlivosť o verejné blaho 

bola výlučne v rukách štátnych orgánov. V porevolučnom období „bola tendencia 

venovať environmentálnym a sociálnym problémom menej pozornosti ako významným 

ekonomickým problémom, spojeným s tranzitom na trhovú ekonomiku.“ (ibid.) Čo sa 

týka Slovenska, začiatky podnikania tu  charakterizovalo dravé a netransparentné 

prostredie, spojené s privatizáciou a nedostatkom ľudí skúsených a vzdelaných v oblasti 

manaţmentu a podnikania. 

Na základe odlišného historického vývoja v západnej a východnej Európe je 

preto koncept SZP v postsocialistickom bloku aplikovaný odlišne ako v krajinách 

Západnej Európy, rovnako ako je to v mnohých ďalších oblastiach. Na tieto rozdiely 
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poukáţe aj analýza SZP na Slovensku, ktorou sa budeme zaoberať v tretej kapitole. 

Teraz predstavíme základné osi vývoja, ktoré odráţajú predovšetkým kontext bývalej 

EÚ 15. 

Podobne ako uvádza Loew vo svojej schéme z roku 2004 (viď obr. 3), koncept 

spoločensky zodpovedného podnikania sa vo svete postupne pribliţoval diskusiám 

o udrţateľnom rozvoji. V EÚ v súčasnosti uţ dospel do štádia, kedy sa stal jedným z 

prostriedkov na dosiahnutie celkových ekonomických, environmentálnych a sociálnych 

cieľov Európskej únie, ako si ukáţeme ďalej. 

Ako vidíme na obrázku, vo svete sa diskusia o spoločenskej zodpovednosti 

vedie uţ desiatky rokov, podobne ako sa diskutuje o tom, ako zabezpečiť trvalú 

udrţateľnosť svetového hospodárstva. Európska únia sa zúčastňovala prostredníctvom 

svojich členov na globálnych fórach a mnohými právnymi aktmi (najmä odporúčaniami 

a stanoviskami) sa snaţí ukotviť myšlienky konkurencieschopnosti  a udrţateľnosti. Nie 

je cieľom tejto práce poskytnúť podrobný prehľad opatrení, ktoré v tejto oblasti EÚ 

vykonala, pretoţe ich zoznam a analýza by dokázala naplniť stránky ďalšej diplomovej 

práce
8
. Budeme sa drţať hlavne základných aktov a iniciatív, ktoré nám poslúţia ako 

referencie pre praktickú časť práce. 

a) Sociálne výzvy v zjednotenej Európe 

Za oficiálny začiatok aktivít EÚ na poli SZP sa povaţuje rok 1993.Vtedajší 

predseda Európskej komisie Jacques Delors vyzval európske firmy, aby sa pripojili 

k boju sa so sociálnymi problémami v porevolučnej Európe, teda nezamestnanosťou, 

reštrukturalizáciou a sociálnym vylúčením. Apeloval, aby si osvojili Európsku 

deklaráciu proti sociálnemu vylúčeniu. Na jeho výzvu sa začali organizovať niektoré 

                                                 
8
 Podrobný prehľadtejto oblasti zameraný hlavne na ľudské práva ponúka analýza určená pre Osobitného 

predstaviteľa OSN pre podnikanie a ľudské práva. OXFORD PRO BONO PUBLICO, 2009.  

Obrázok 3 Paralený vývoj konceptov SZP a trvalo udržateľného rozvoja. 

Zdroj: Loew, T. et al., 2004. 
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vedúcefirmy v Európe – British Petroleum, Accor, Philips, Bayer a ďalšie -  

a pripravovať základné princípy a aktivity firiem proti sociálnemu vylúčeniu. V januári 

roku 1995 Jacques Delors a 20 podnikateľských lídrov prijalo Európsku Podnikateľskú 

deklaráciu proti sociálnej exklúzii. Na základe tejto deklarácie vznikla v roku 1996 

podnikateľská platforma s názvom European Business Network for Social 

Cohesion(Európska podnikateľská sieť pre sociálnu súdrţnosť). Tá mala za hlavný cieľ 

slúţiť na výmenu informácií a skúseností medzi firmami. Neskôr, keď sa jej oblasť 

pôsobnosti rozšírila so všetkých oblastí SZP dostalanový názov - CSR Europe - pod 

ktorým funguje dodnes(CSR Europe, 2011a) 

V súčasnosti je CSR Europe  etablovaná podnikateľská sieť 70 nadnárodných 

spoločností, 1400 firiem a 27 národných partnerských organizácií. (CSR Europe, 

2011b)  Jej misiou je poskytovať priestor na výmenu skúseností a na spoluprácu tak, 

aby sa firmy a s nimi celá EÚ stávali „svetovými lídrami v udržateľnom rozvoji 

a spoločenskom blahobyte.“(ibid.)  

CSR Europe je platformou pre tieto aktivity: 

 organizácia pracovných skupín na konkrétne témy spojené so SZP 

 tvorba publikácií, najmä o best practices(príkladoch dobrej praxe) a informačný 

servis pre podniky a stakeholderov 

 organizácia celoeurópskych konferencií, tzv. trhovísk riešení v SZP 

 príprava a odborná podpora dialógu stakeholderov o problematike SZP. 

Prvých niekoľko rokov bola táto nezisková organizácia financovaná EK.  

V súčasnosti sú jej aktivity financované z príspevkov jej členov. CSR Europe však 

realizuje i projekty, ktoré sú spolufinancované EÚ. (CSR Europe, 2011h) 

Slovensko v organizáciiCSR Europe zastupuje Business Leaders Forum. Je to 

zdruţenie22 firiem, medzi ktorými sú popredné telekomunikačné, energetické, 

obchodnéči výrobné spoločnosti Slovenska. Jeho misiou „je kultivovať 

spoločnosť vytváraním a implementovaním štandardov zodpovedného 

podnikania.“(Nadácia Pontis, 2011) 

b) SZP ako nástroj Lisabonskej stratégie 

Ďalším významným medzníkom bola komunikácia Európskej komisie, určená 

pre širokú verejnosť s názvom Zelená kniha o podpore európskeho rámca pre 

spoločensky zodpovedné podnikanie (EK, 2001, ďalej len Zelená kniha). V Zelenej 
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knihe sa vysvetľuje koncept SZP a jeho ekonomický a spoločenský kontext z pohľadu 

EÚ. Uvádza sa tam po prvýkrát aj európska definícia spoločensky zodpovedného 

podnikania. 

Tento dokument vyjadril záväzok EÚ venovať energiu na bliţšie skúmanie 

a prípadnú podporu SZP, keďţe v ňom videla potenciál prispieť k naplneniu 

Lisabonskej stratégie z roku 2000. Doslova:„Európska únia sa zaujíma o spoločensky 

zodpovedné podnikanie, keďže to môže pozitívne prispieť k strategickému cieľu, 

definovanému v Lisabone: ,stať sa najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšou 

znalostnou ekonomikou na svete, schopnou udržateľne ekonomicky rásť, s viac a lepšími 

pracovnými miestami a väčšou sociálnou súdržnosťou.’“(EK, 2001,s. 4) 

Cieľom Zelenej knihy bolo rozprúdiť diskusiu so širokým fórom„o tom, ako by 

Európska únia mohla podporiť spoločensky zodpovedné podnikanie na európskej 

i národnej úrovni.“ (ibid.) Zelená kniha otvorila tzv. konzultačný proces a vyzvala 

firmy všetkých veľkostí, vládne inštitúcie, odbory, mimovládne organizácie a všetkých, 

ktorí mali záujem „vyjadriť svoj názor na to, ako budovať partnerstvo pre rozvoj 

nového rámca na podporu spoločensky zodpovedného podnikania, berúci do úvahy 

podniky i stakeholderov.“ (EK, 2001, s. 24)  

Okruhy otázok sa týkali (idem., s. 25-26): 

 roly EÚ v podpore SZP 

 vzťahu firiem k SZP 

 hlavných aktérov a stakeholderov pri podpore SZP v Európe 

 hodnotenia a kontroly SZP  

 moţných aktivít pre podporu SZP. 

Na túto výzvu vyjadriť sa zareagovalo aţ 250 subjektov. Svoj názor vyjadrilo 

mnoţstvo zamestnávateľských a podnikateľských  organizácií, firiem, odborových 

organizácií, a tieţ akademici, a v neposlednom rade európske a národné organizácie.  

c) Prvá stratégia podpory SZP 

Na základe zozbieraných vstupovbola vytvorená stratégia EÚ na podporu SZP. Táto 

stratégia vyšla ako komunikácia EK, ktorá na Zelenú knihu priamo nadviazala a nesie 

názovSpoločensky zodpovedné podnikanie: Príspevok podnikov k trvalo 

udržateľnému rozvoju.(EK, 2002, s. 3-5) 
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SZP je podľa EK v prvom rade dobrým nástrojom pre podporu politík Európskej 

únie. V tejto komunikácii je vyjadrené jednoznačné stanovisko, ţe „SZP je 

neoddeliteľne späté s konceptom udržateľného rozvoja.“ (idem., s. 5) Prepojenie SZP 

a udrţateľného rozvoja charakterizuje základnú os vzťahu EÚ k SZP, ktorá preniká 

všetkými ďalšími dokumentmi a aktivitami EÚ v tejto oblasti aţ do súčasnosti.  

Na druhej strane rozmnoţenie rozličných nástrojov a štandardov, spojených SZP 

prináša neprehľadnosť a zmätok spotrebiteľom, investorom a iným stakeholderom, čo 

môţe byť „zdrojom narušení trhu“. (idem, s. 8) To znamená, ţe zapojenie EÚ v tejto 

oblasti má svoj význam, keďţe dokáţe byť prínosnejšie, ako len individuálne aktivity 

jednotlivých štátov, či len lokálnych aktérov, a teda je v súlade s princípom 

subsidiarity.Európska komisia na základetýchto argumentov vytvorila súbor 

strategických princípov podpory SZP (EK, 2002, s. 8): 

I. Uznanie dobrovoľnej povahy SZP 

II. Potreba kredibility a transparentnosti v praktikách SZP 

III. Zameranie na aktivity, kde EÚ pridáva hodnotu 

IV. Vyváţený a komplexný prístup k SZP, zahŕňajúci ekonomické, sociálne 

a environmentálne problémy, rovnako ako záujmy spotrebiteľov 

V. Dôraz na potreby a špecifiká MSP 

VI. Podpora a kompatibilita s existujúcimi dohodami a nástrojmi (Tripartitná 

deklarácia MOP, Pokyny OECD pre nadnárodné spoločnosti )  

EK tieţ definovala 5 hlavných oblastí, na ktoré sa chcela zamerať (idem, s. 8-24) : 

- Zvyšovanie povedomia o pozitívnych vplyvoch SZP na firmya spoločnosť, 

zdieľanie príkladov dobrej praxe medzi firmami a štátmi, podporu rozvoja 

manaţérskych zručností v oblasti SZP 

- Zlaďovanie existujúcich nástrojov SZP, ako sú firemné kódexy správania, 

manaţérske a audítorské štandardy, označenia  

- Podporu  SZP v malých a stredných podnikoch, keďţe tieto často 

intuitívne SZP aplikujú, vzhľadom na to, ţe bývajú viac ovplyvnené 

hodnotami svojich vlastníkov, avšak potrebujú pomoc pri vyvinutí 

strategickejšieho prístupu k SZP 

- Založenie Multi-stakeholder fóra pre SZP na európskej úrovni, ktoré 

malo vytvárať priestor pre výmenu názorov a skúseností medzi 
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zainteresovanými stranami, spájať rozličné iniciatívy v tejto oblasti a 

identifikovať oblasti, kde je potrebná aktivita na európskej úrovni  

- Integrovanie SZP do politík Spoločenstva, čo znamená harmonizáciu 

politík, ktoré sa SZP dotýkajú a začlenenie princípov SZP do aktivít EÚ 

(napr. v rámci politiky zamestnanosti, podnikania, ţivotného prostredia, 

medzinárodných vzťahov a tieţ verejného obstarávania EÚ) 

 

 

2.2 Európske fórum pre SZP 

Uţ v reakcii na Zelenú knihu sa ukázalo, ţe existujú pomerne výrazné rozdiely 

v tom, ako sa na SZP pozerajú jednotlivé zainteresované strany. Firmy napríklad 

zdôrazňovali, ţe SZP má byť dobrovoľné, aby bolo adaptovateľné na individuálne 

potreby podnikov. Na druhej strane odbory a neziskové zdruţenia prízvukovali, ţe 

dobrovoľná povaha SZP nie je dostatočná a určité základné pravidlá a minimálne 

Založenie 

európskeho 

fóra  

Podpora  

SZP v MSP 

Integrovanie 

do politík 

Spoločenstva 

Zlaďovanie 

existujúcich 

nástrojov  

Zvyšovanie 

povedomia 

PRVÁ 

STRATÉGIA 

PODPORY 

SZP 

 

Obrázok 4 Oblasti aktivít z prvej stratégie podpory SZP Európskou úniou 
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štandardy musia byť stanovené. Investori sa zasadzovali najmä za transparentnosť vo 

firemných praktikách a komunikácii výsledkov. Spotrebitelia zase vyjadrovali potrebu 

úplných a dôveryhodných informácií o produktoch. (KES, 2002, s. 4) 

Komisia si uvedomila, ţe zapojenie všetkých týchto hlavných partnerov je „kľúčové 

pre zaručenie prijatia a kredibility SZP a lepšieho dodržiavania jeho princípov.“ (ES, 

2003, 5) Stratégia EÚ na podporu SZP teda poloţila základy pre vznik Európskeho 

multi-stakeholder fóra (EMSF). Toto fórum bolo „inovatívnou iniciatívou, ktorá 

združuje za jedným stolom reprezentatívne organizácie zamestnávateľov, odborov 

a občianskej spoločnosti, a tiež iné podnikateľské organizácie.“ (ES, 2003,s. 3) 

Na rozdiel od CSR Europe, o ktorom píšeme v predchádzajúcej časti, sa EMSF 

neprofilovalo len na expertov z podnikateľského sveta. EMFS malo za úlohu prepojiť 

rozličných aktérov (medzi nimiCSR Europeako hlavného koordinátora) a zosúladiť ich 

ciele. Preto sa EK snaţila o ich vyváţené zastúpenie vo fóre - viď tabuľkuna ďalšej 

strane. Pre lepší obraz o tom, ako sa Slovenská republika sprostredkovane podieľa na 

EMSF uvádzame v tabuľke aj slovenské organizácie, ktoré sú členmi jeho jednotlivých 

aktérov. 

Hlavným cieľom EMSF bolo podporovať inovácie, transparentnosť a konvergenciu 

praktík a nástrojov SZP cez (ES, 2003,s. 6): 

I. Zlepšovanie povedomia o vzťahu medzi SZP a udržateľným rozvojom cez 

sprostredkovanie výmeny skúseností a dobrých príkladov a sústredenie 

nástrojov, iniciatív s osobitným zameraním na malé a stredné podniky 

II. Skúmanie vhodnostitvorby spoločných princípov a nástrojov pre SZP, berúc 

do úvahy existujúce iniciatívy, legislatívu a medzinárodné iniciatívy, napríklad 

smernica OECD pre nadnárodné spoločnosti a tripartitná deklarácia MOP, či UN 

Global Compact. 
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Tabuľka 1 Členské organizácie Európskeho multi–stakeholder fóra. 

Kurzívou je uvedené priame zastúpenie SR v daných organizáciách. Spracované podľa: ES, 2006,  7 
ZAMESTNÁVATEĽSKÉ ORGANIZÁCIE 

 

BUSINESS EUROPE (Únia priemyselných 

a zamestnávateľských organizácií) 

 Republiková únia zamestnávateľov 

 

CEEP (Európske centrum pre podniky 

s verejnou účasťou ) 

 

UEAPME (Európske zdruţenie remesiel 

a malých a stredných podnikov) 

 

Eurocommerce 

 Zväz obchodu a cestovného ruchu 

ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE 

 

Európska konfederácia odborových zväzov 

(ETUC) 

 Konfederácia odborových zväzov SR 

 

Eurocadres (Európska konfederácia riadiacich 

a manaţérskych pracovníkov) 

 

 

PODNIKATEĽSKÉ SIETE 

A ORGANIZÁCIE 

 

CSR Europe (Európska 

podnikateľská sieť pre SZP) 

 Business Leaders 

Forum Slovensko 

 

CECOP (Európska konfederácia 

druţstiev a kooperatív) 

 COOP Product 

Slovakia 

 

ERT (Európsky okrúhly stôl 

priemyselníkov) 

 

EUROCHAMBRES (Európsky 

zväz obchodných komôr) 

 Slovenská obchodná 

a priemyselná komora 

 

WBCSD (Svetová rada 

podnikateľov pre udrţateľný 

rozvoj) 

PREDSEDNÍCTVO 

 

Európska komisia 

 

MIMOVLÁDNE 

ORGANIZÁCIE 

 

Social platform (Platforma 

európskych sociálnych MVO) 

 

Green Eight (Skupina 8 

environmentálnych MVO) 

 

BEUC (Európska spotrebiteľská 

organizácia) 

 Združenie slovenských 

spotrebiteľov 

 

Amnesty International 

 Amnesty International 

Slovensko 

 

FIDH (Medzinárodná federácia 

pre ľudské práva) 

 

Oxfam 

 

FLO (Organizácie pre fair-trade 

označovanie) 

 

 

POZOROVATELIA 

(výber ) 

 

Európsky parlament 

 

Predsedníctvo Európskej 

komisie 

 

Európsky hospodársky 

a sociálny výbor 

 

Výbor regiónov 

 

OECD (Organizácia pre 

ekonomickú spoluprácu 

a rozvoj) 

 

ILO (Medzinárodná 

organizácia práce) 

 

UN Global Compact 
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EMSF malo uţ od začiatku jasnú svoju úlohu – pred letom roku 2004 

prezentovať Európskej komisii svoju prácu a výsledky v záverečnej správe, v ktorej 

mala stanoviť vedúce princípy pre hlavné oblasti SZP v Európe (ES, 2003,  s. 5). 

Pracovalo sa prostredníctvom niekoľkých strategických stretnutí a troch vĺn tematicky 

zameraných okrúhlych stolov. Okrúhle stoly EMSF boli rozdelené do týchto štyroch 

skupín (ES, 2003,  s. 8 – 10): 

ZLEPŠOVANIE POVEDOMIA 

A ZDIEĽANIE SKÚSENOSTÍ 

 

– skúmanie vplyvov SZP na podnikanie a 

spôsobov ako stimulovať SZP vo firmách 

PODPORA SZP V MSP 

 

- význam a spôsoby ako stimulovať SZP 

v MSP, spolupráca medzi veľkými a MSP 

DIVERZITA A KONVERGENCIA 

NÁSTROJOV SZP 

 

– spoľahlivosť a kredibilita rozličných 

nástrojov (systémov, reportovania, označení) 

a moţnosti ich zosúladenia 

ROZVOJOVÉ ASPEKTY SZP  

 

– SZP a globalizácia, etické obchodovanie, 

odstraňovanie chudoby či finančná 

transparentnosť 

Tabuľka 2 Rozdelenie tém okrúhlych stolov v Európskom multi-stakeholder fóre 

EMSF v roku 2004 prezentovalo svoju záverečnú správu, ako to bolo naplánované, 

a v nej komunikovalo svoje stanoviská a vymedzilo budúce iniciatívy. Hneď v úvode 

správy sa zdôrazňuje, ţe „SZP je len jedným z mnohých nástrojov pre dosiahnutie 

ekonomického, sociálneho a environmentálneho pokroku“ a „nemalo by byť využívané 

na presun verejných zodpovedností na firmy.“ (EMSF, 2004, s. 3) Je evidentné, ţe 

zástupcovia organizácií v EMSF si uvedomovali, ţe SZP nie je všeliekom a pri snahe 

o trvalo udrţateľný rozvoj sa dopĺňa s ďalšími nástrojmi a iniciatívami. Posun riešenia 

verejných problémov na podnikateľský sektor by mal negatívne dôsledky na 

podnikateľské prostredie a tým na vývoj ekonomiky samotnej
9.

 

EMSF vyjadrilo 9 základných odporúčaní pre efektívnejšie zvyšovanie povedomia 

a prehlbovanie znalostí o SZP; budovanie kapacít pre šírenie a podporu SZP; a tvorbu 

vhodných podmienok pre SZP tak v rámci EÚ ako i za jej hranicami. (EMSF, 2004,  s. 

12) 

                                                 
9
 Opäť si spomeňme na Friedmanna z prvej kapitoly. 
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Komisia na základe odporúčaní EMSF  zo 

svojich fondov financovala grantový program 

Mainstreaming CSR amongst SMEs 

(Rozširovanie SZP v MSP) spustený 

v septembri 2005 a ukončený v roku 2007, 

s celkovým rozpočtom 3 mil. EUR. V rámci 

tohto programu sa zrealizovalo 14 

projektovv celej Európe.Popri odhadovanom 

priamom účinku na viac ako 3000 MSP mali vplyv na zlepšenie schopností mnohých 

organizácií pre prácu so SZP v malých a stredných firmách.Medzi partnerskými 

organizáciami nebola ţiadna slovenská. (EK, 2007) Zoznam úspešných projektov a ich 

internetových stránok sa nachádza v prílohe 2. 

2.3 Vznik súčasnejstratégie podpory SZP 

Ďalšiu etapu v podpore SZP Európskou úniou začali revízieStratégie trvalo 

udrţateľného rozvoja a Lisabonskej stratégie z roku 2005. Spolu s tým, čo sa na poli 

podpory SZP Európskou úniou uţ udialo, viedli k prepracovaniu plánov v tejto oblasti. 

 V novej stratégii trvalo udrţateľného rozvoja Komisia vyzvala podnikateľov 

a stakeholderov v Európe, aby sa popri dialógu o sociálnych a ekonomických otázkach 

zapojili aj „do naliehavej reflexie s politickými lídrami o stredno- a dlhodobých 

politikách udržateľnosti a navrhnúť ambiciózne reakcie firiem, ktoré prekračujú 

existujúce minimálne zákonné požiadavky.“(EK, 2005b, s. 17) Apeluje sa tu na 

zahrnutie ekologických otázok do rámca podpory SZP. 

V pozmenenej  Lisabonskej stratégii s názvom Partnerstvo pre rast 

a zamestnanosť sa uvádza uţ menej ambiciózny cieľ, ako v tej pôvodnej. Je zameraná 

predovšetkým na tvorbu početnejších 

a kvalitnejších pracovných miest, čo má byť 

predovšetkým dôsledkom opatrení na 

pracovných trhoch.  

V revidovanej lisabonskej stratégii sa 

dávajú 2 hlavné úlohy podnikom – prispievať 

k udrţateľnému hospodárskemu rastu a  tvoriť 

Schránka 4Mainstreaming CSR 

amongst SMEs – základné čísla 

V rámci tohto programu sa okrem iného: 

-  zrealizovali prieskumy a analýzy v 11 

krajinách, vznikli 3 tréningové modely 

pre podnikových konzultantov 

-  zozbieralo 370 prípadových štúdií 

o CSR v malých a stredných podnikoch 

- vydalo sa 5 CSR príručiek pre MSP 

v 12 jazykoch (aj v slovenčine) 

Zdroj: EK, 2007 

 

 

 

Schránka 5 Odkaz na SZP v dokumente 

Partnerstvo pre rast a zamestnanosť 

„Dobrovoľné iniciatívy podnikov vo 

forme podnikovej sociálnej 

zodpovednosti [...] môžu významne 

prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju 

posilňujúc inovačný potenciál a 

konkurencieschopnosť Európy.“ 

EK, 2005a, s. 28 
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kvalitnejšie a početnejšie pracovné miesta. (EK, 2006, s.  1-2)  

SZP sa v oboch stratégiách opäť dáva do priamej súvislosti s udrţateľným 

rozvojom (z hľadiska ekologického a sociálneho) a vyzdvihuje sa jeho význam pri 

vyrovnávaní sa s dôleţitými problémami súčasnosti – konkurencieschopnosti EÚ voči 

zvyšku sveta a problémom v oblasti zamestnanosti a ţivotného prostredia. 

Priamo na tieto strategické dokumenty nadviazala druhá komunikácia Európskej 

komisie o SZP s názvom „Európa ako pilier najvyššej kvality v oblasti SZP“.Priznáva 

sa tu, ţe praktiky SZP nie sú „všeliekom“ ani „náhradou za verejné politiky “, avšak 

môţu významne prispieť k mnohým verejným cieľom, ako sú (EK, 2006, s. 3): 

- Integrovanejšie pracovné trhy, rozvoj kompetencií a zamestnateľnosti 

- Zlepšenie verejného zdravia cez označovanie jedla a pouţívanie netoxických 

materiálov 

- Zvýšený inovačný potenciál vďaka spolupráci so stakeholdermi 

- Racionálnejšie vyuţívanie zdrojov a zniţovanie znečistenia 

- Pozitívnejší obraz podnikateľov v spoločnosti a pestovanie pozitívnych postojov 

voči podnikaniu 

- Väčší rešpekt voči ľudským právam a ochrane ţivotného prostredia, 

predovšetkým v rozvojových krajinách 

- Zniţovanie chudoby a napĺňanie miléniových cieľov 

Táto komunikáciastanovila strategické nasmerovanie podpory SZP Európskou 

úniou a mala 2 hlavné dôsledky. Prvým z nich bola výzva nadnárodným podnikom 

prijať medzinárodné kódexy správania sa a uplatňovať ich aj za hranicami EÚa tým 

rozširovať princípy SZP vo svete. Druhým bolo 

poloţenie základovEuropean Alliance for CSR 

(Európska aliancia pre SZP, ďalej len Alliance). 

Allianceje nástrojom na prepájanie 

európskych politík a firiem v oblasti SZP. Bola 

zaloţená na dvojakom záväzku – EÚ sa 

zaviazala vytvárať vhodné podmienky pre SZP 

a integrovať ho do svojich politík na druhej 

Schránka 6 Projekt GREEN-IT - 

2006-2008 

Tento projekt spolufinancovaný EK  mal 

za cieľ uviesť dobrovoľné energetické 

označovanie produktov v stavebníctve 

a napomôcť transformácii sektora 

smerom k regulovanej energetickej 

výkonnosti budov a lepším ekologicky 

navrhovaným výrobkom.  Na projekte sa 

podieľali aktéri z Británie, Dánska, 

Fínska, Francúzska či Grécka. 

Zdroj:Centre Scientifique et Technique 

du Bâtiment de France, 2007 
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strane firmy vyjadrili záväzok ďalej zlepšovať svoje stratégie a iniciatívy.(CSR Europe, 

2011c)Koordinujúcimi platformami Alliance sú 3 podnikateľské organizácie: 

 CSR Europe 

 BUSINESSEUROPE – Únia priemyselných a zamestnávateľských organizácií 

 UEAPME - Európske zdruţenie remeselníkov a MSP 

Alliance má v súčasnosti je 230 podporujúcich podnikov a organizácií – medzi nimi 

aj mnohé spoločnosti pôsobiace na Slovensku, a predovšetkým Business Leaders Forum 

(BLF) a Republiková únia zamestnávateľov. (CSR Europe, 2011d)  

Členovia Alliance sa zapájajú viacerými spôsobmi (CSR Europe, 2011f): 

1. Podieľajú sa na tematických laboratóriách o SZP 

2. Vymieňajú si skúsenosti a šíria dobré príklady - napríklad BLF na Slovensku 

pravidelne organizuje konferencie a Trhoviská firemných riešení a ocenenie Via 

Bona za zodpovedné podnikanie, a tieţ zorganizovalo predstavenie Toolboxu 

svojim členom v júni 2009
10

 

3. Podieľajú sa na strategických stretnutiach s ďalšími podnikateľmi 

a európskymi komisármi  

4. Zúčastňujú sa na stretnutiach obnoveného Európskeho multi-stakeholder fóra 

o SZP  

V roku 2008 Alliance prezentovala svoje výsledky, predovšetkým internetový 

portál Toolbox for a Competitive and Responsible Europe (Súbor nástrojov pre 

konkurencieschopnú a zodpovednú Európu, ďalej len Toolbox)
11

.  

Toolbox poskytuje veľké mnoţstvo informácií a nástrojov pre implementovanie 

SZP do podnikateľskej praxe a je zaloţený na výsledkoch doterajšej práce a spoločného 

úsilia všetkých organizácií a firiem, ktoré sa podieľali na podporovaní SZP Európskou 

úniou. Na obrázku 4 predstavujeme jeho úvodnú internetovú stránku. Tá má za cieľ 

firmy a ich stakeholderov nasmerovať na nástroje, dokumenty, prípadové štúdie 

a najnovšie informácie spojené s jednotlivými aspektmi SZP. Na obrázku sú i preloţené 

názvy jednotlivých oblastí. 

 

                                                 
10

 Viď: <http://www.csreurope.org/pages/en/roadshow.html> 

11
 Dostupný na: http://www.csreurope.org/pages/en/toolbox.html 
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Obrázok 5 Ukážka internetovej stránky Toolbox for a Competitive and Responsible Europe 

Zdroj: CSR Europe, 2011e, preklady MR 

 

Toolbox sa zdá byť praktickým nástrojom, no v napríklad v slovenských 

podmienkach je ťaţko vyuţiteľný, keďţe neexistuje jeho slovenská jazyková verzia. Je 

tieţ relatívne neprehľadný a obsiahly (mnoţstvo prípadových štúdií, dokumentov na 

čiastkové témy, preto si vyţaduje viac času na preštudovanie, čo môţe odrádzať 

podnikateľov v MSP, ktorí obyčajne nemajú kapacitu nazvyš na iné ako vysoko 

prioritné a naliehavé záleţitosti. Preto je skôr vhodný pre väčšie a medzinárodné 

podniky, ktoré chcú mať skutočne profesionálne praktiky CSR a majú moţnosť pre 

tento účel vyuţiť časovú a odbornú kapacitu. 

Opäť sa vrátime k druhej komunikácii Európskej komisie o SZP s názvom Európa 

ako pilier najvyššej kvality v oblasti SZP, ktorá nastavila stratégiu podpory SZP aţ do 

súčasnosti. Spomenuli sme, ţe jej najvýznamnejšími dvoma dôsledkami bol vznik 

platformy Alliance, ktorá má zabezpečovať politické zázemie podpore SZP v EÚ 

a výzva nadnárodným podnikom prijímať medzinárodné kódexy správania sa (viď časť 

1.3). Za hlavné piliere podpory SZP označila Komisia 8 oblastí. V tabuľke sú pre 

porovnanie zobrazené vedľa 5 hlavných oblastí z prvej stratégie. 
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Piliere prevej 

stratégie 

Piliere stratégieEurópa ako pilier najvyššej kvality v oblasti SZP 

Zvyšovanie 

povedomia 

 

 

Zvyšovanie povedomia a výmena dobrých príkladov s dôrazom na: 

- MSP 

- štáty, kde je niţšie povedomie o SZP (najmä pristupujúce 

a kandidátske) 

- propagáciu dobrovoľných environmentálnych nástrojov 

Podpora vzdelávania o SZP cez: 

- výzvu pre podnikateľské školy, univerzity a iné inštitúcie aby zaradili 

SZP do osnov pre budúcich manaţérov a absolventov 

Založenie 

európskeho 

fóra - EMSF 

Podpora multi-stakeholder iniciatív cez: 

- pravidelné stretnutia EMSF 

- podporu iniciatív MVO, odborov, sektorových organizácií 

Podpora  SZP 

v MSP 

 

Podpora SZP v MSP prostredníctvom: 

- vyššieho ocenenia toho, čo uţ MSP v tejto oblasti robia 

- aktívnej spolupráce organizácií, pracujúcich s MSP a výmeny 

skúseností medzi nimi  

 

Integrovanie 

do politík 

Spoločenstva 

 

Spolupráca s členskými štátmi:  

- prostredníctvom vysokých predstaviteľov pre SZP, aby sa SZP 

prispôsobilo kultúrneho kontextu a vyuţili sa nástroje podpory firiem 

a MSP v členských štátoch, najmä na regionálnej úrovni 

Posilňovanie medzinárodného rozmeru SZP cez: 

- podporu Tripartitnej deklarácie MOP o princípoch, týkajúcich sa 

nadnárodných spoločností a sociálnej politiky, Smerníc OECD pre 

nadnárodné spoločnosti, UN Global Compact-u, a ďalších nástrojov 

- bilaterálne obchodné rokovania a zmluvy a tieţ cez „Všeobecný 

systém preferencií plus“  

- Spoluprácu s MOP pri presadzovaní pracovných štandardov 

Zlaďovanie 

existujúcich  

nástrojov 

Transparentné informácie pre spotrebiteľov: 

- EK preskúma moţnosti pre dobrovoľné označovanie výrobkov 

 
Interdisciplinárny výskum o SZP v rámci 7. výskumného 

rámcového programu v súvislosti s: 

- s konkurencieschopnosťou a udrţateľným rozvojom 

- efektivitou pri napĺňaní spoločenských a environmentálnych cieľov 

- inováciami a strategickým vedením spoločností 

- MSP  

Tabuľka 3 Strategické piliere podpory SZP Európskou úniou 

Spracované podľa: Európska komisia, 2002, s. 8-24 a Európska komisia, 2006, s. 6-7 
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Je moţné vidieť, ţe oblasti podpory SZP sa rozšírili. Nielen čo do počtu, no i čo do 

hĺbky a významu. Napríklad pri zvyšovaní povedomia sa uţ nehovorí len o celkovom 

zvyšovaní povedomia, ako v prvej stratégii, no pozornosť sa sústreďujem najmä na 

MSP, nové a pristupujúce členské štáty, kde je povedomie niţšie. Tematicky sme 

k tomuto bodu pripojili i pilier vzdelávania, keďţe i tu sa jedná o cielené a systematické 

zvyšovanie povedomia u budúcich lídrov a podnikateľov. 

2.4 Súčasné trendy podpory SZP 

V predchádzajúcich podkapitolách sme zhrnuli historický vývoj a ciele podpory 

SZP Európskou úniou. Predstavili sme jej počiatky v 90-tych rokoch, vznik kľúčových 

organizácií – CSR Europe a Alliance - a hlavné zrealizované aktivity a programy.  

Na ďalšej strane (obrázok 6) predstavujeme prehľad hlavných udalostí v podpore 

SZP Európskou úniou usporiadaných na časovej osi. V tejto časti uvedieme hlavné 

súčasné trendy vývoja podpory SZP Európskou úniou. V schránkach popri texte v tejto 

podkapitole ako ilustrácie uvádzame významné zrealizované projekty na podporu SZP 

spolufinancované Európskou úniou, ktorých realizácia alebo výsledky trvajú aţ do 

súčasnosti. Majú za úlohu doplniť relatívne teoretické poznatky prípadmi z praxe a tak 

poskytnúť ucelenejší obraz o tom, čo sa v súčasnosti na poli podpory SZP v Európe 

deje.  

Europe 2020 a Enterprise 2020 

Európska komisia sa v týchto rokoch borí najmä s váţnym stavom hospodárstva, 

ktorý spustila finančná kríza. V marci roku 2010 Európska komisia prijala tzv. Stratégiu 

2020, v ktorej učinila záväzok „obnoviť stratégiu EÚ na podporu spoločensky 

zodpovedného podnikania ako kľúčového nástroja na zaručenie trvalej dôvery 

zamestnancov a spotrebiteľov.“ (EK, 2010, s. 17) V Stratégii 2020 sa podčiarkuje 

význam SZP pre konkurencieschopnosť hospodárstva a zavádzanie opatrení pre 

zniţovanie nepriaznivých dopadov priemyslu na ţivotné prostredie. (idem, s. 16-17) 
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  Obrázok 6 Prehľad základných udalostí v podpore SZP na Európskej úrovni 
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Aké sú hlavné strategické ciele Europe2020? Tri hlavné priority, ktoré majú viesť k 

„európskej sociálne trhovej ekonomike“sú (idem,s. 10-12): 

1. Inteligentný rast –naďalej je cieľom investovaťaţ 3% HDP do výskumu 

a vývoja, pričom viac sa má podporovať súkromný výskum; aţ 40% populácie má mať 

vzdelanie 3. stupňa 

2. Udržateľný rast –uhlíkové emisie majú naďalej klesať, má sa zvýšiť 

energetická efektívnosť aj podiel obnoviteľných energií 

3. Inkluzívny rast – mnoţstvo ľudí, ţijúcich v Európe pod hranicou chudoby sa 

má zníţiť aţ o štvrtinu a má sa podporovať vysoká úroveň zamestnanosti, ktorá 

dosahuje aţ 75% u populácie v aktívnom veku 20 aţ 64 rokov a lepšie sa majú 

integrovať ţeny, starší ľudia a imigranti. 

 

CSR Europe na túto,v pokrízovom čase ambicióznu, stratégiu zareagovalo 

iniciatívou zameranou osobitne na podniky s názvom Enterprise 2020. Iniciatíva 

nadväzuje na predchádzajúce činnostia opäť vyzýva podniky na spoluprácu, avšak uţ 

trocha odlišnom  kontexte. Zahájenie tejto iniciatívy sa oficiálne udialo na konferencii 

v Bruseli v októbri 2010. Iniciatívu podporujú všetci členovia CSR Europe a tieţ jej 

národný partneri v 23 krajinách. V oficiálnom dokumente s rovnomenným názvom CSR 

Europe zdôrazňuje, ţe rozširovanie SZP v Európe stále „ostáva dôležitou výzvou“(CSR 

Europe, 2010, s. 2), a ţe podporuje cieľ komisie, aby EÚ bola centrom výnimočnosti v 

SZP (idem, s. 6). 

V dokumente sa zdôrazňuje, ţe firmy čoraz viac ovplyvňujú globálne problémy: 

demografické zmeny, klimatická zmena, nedostatok prírodných zdrojov, globalizácia 

obchodu, sociálne rozdiely a technologická akcelerácia (viď obrázok 7).Spoločnou 

víziou EÚ a CSR Europe, ktorú dokument predstavuje je ideálna „firma budúcnosti“, 

ktorá „funguje ziskovo cez zodpovednosť a transparentnosť a inovuje riešenia pre 

planétu a jej obyvateľov v úzkej spolupráci so stakeholdermi. Spoločne vedú zmenu 

smerom k vedomostnej, udržateľnej a inkluzívnej spoločnosti.“ (idem., s. 4) 
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Obrázok 7 Firma v roku 2020 v globálnom svete 

Spracované podľa: CSR Europe, 2010, s. 47 

 

Je zrejmé, ţe podpora SZP v Európe  sa orientuje na globálne trendy a získala 

medzinárodný kontext. Odklonila sa od hľadania definícií a snahy o zosúladenie 

názorov jednotlivých stakeholderov k hľadaniu konkrétnych riešení vo svetle 

celosvetových problémov. Enterprise 2020 má v tomto novom kontexte poskytnúť 

základ pre „obnovené partnerstvo medzi podnikmi a Európskou komisiou, Radou 

a Parlamentom“ a tieţ medzinárodnú spoluprácu a spoločné výskumné projekty 

v spolupráci s akademickým svetom. (idem,  s. 6) Politika EÚ hrá v podpore SZP čoraz 

väčšiu úlohu. 

Iniciatíva nastavuje si 3 hlavné ciele (idem., s. 4-5): 

1. Poskytnúť firmám platformu pre inovácie a zdieľanie a tak podporiť ich 

udrţateľnú konkurencieschopnosť. 

Toto sa má diať prostredníctvom 

pracovných komunít, ktoré odráţajú 

medzinárodné trendy a budú sa 

sústrediť na hľadanie riešení v 4 

hlavných oblastiach: 

a. udrţateľné trhy vnútri EÚ aj mimo 

nej 

b. inkluzívne spoločnosti, v ktorých 

Iniciatíva PRISME 2 - 2008-2010 

Táto iniciatíva bola spustená na podporu 

SZP v malých a stredných podnikoch 

v chemickom priemysle. Hlavným cieľom 

bolo zozbierať dobré príklady a praktické 

nástroje a utvoriť sieť pre zdieľanie 

skúseností. Projekt viedla CEFIC, 

organizácia, reprezentujúca 27 000 

európskych chemických spoločností. Tento 

18-mesačný projekt zdruţil partnerov zo 6 

európskych krajín: Nemecka, Španielska, 

Veľkej Británie, Grécka, Česka a aj 

Slovenska.       

Zdroj: Generálne riaditeľstvo pre 

podnikanie, 2010  
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sa rozvíja ľudský kapitál 

c. zlepšovanie kvality ţivota a zdravia 

d. transparentné a dôveryhodné meranie a komunikovanie spoločensky 

zodpovedného podnikania 

2. Podporovať spoluprácu firiem a ich stakeholderov pri hľadaní riešení pre 

udrţateľnosť – stakeholderi majú byť zahŕňaní do pracovných komunít aj do  

partnerstiev s podnikmi pri manaţovaní jednotlivých aspektov SZP. 

3. Posilňovať vedúcu pozíciu EÚ v SZP, s pomocou zaangaţovania európskych 

inštitúcií a rozvíjaním partnerstiev s medzinárodnými aktérmi. 

Prehľad aktivítaktuálne prebiehajúcich v rámci iniciatívy Enterprise 2020 sa 

nachádza v katalógu z úvodnej konferencie (CSR Europe, 2011g).My spomenieme len 

dve aktivity, ktoré sa týkajú Slovenska.   

Prvá aktivita je realizovaná výlučne na Slovensku  - firma US Steel Košice vedie na 

východnom Slovensku 

projekt na zamestnávanie 

a zvyšovanie kvalifikácie 

znevýhodnených členov 

rómskej komunity 

a v minulom roku ho zaradila 

pod hlavičku Enterprise 

2020. (CSR Europe, 2010h, s. 52) Druhý projekt vedie spoločnosť KPMG International 

aţ v 22 európskych krajinách, vrátane Slovenska. Zámerom projektu je vytvorenie 

ocenenia, ktoré má vyzdvihnúť najlepšie praktiky firemného dobrovoľníctva vo firmách 

všetkých veľkostí. Toto ocenenie majú odovzdávať partnerské organizácie, u ktorých na 

to majú byť vybudované kapacity. (idem,  s. 53) Pokiaľ je nám známe – jediné 

ocenenie, ktoré sa na Slovensku udeľuje za spoločensky zodpovedné podnikanie 

a filantropiu Via Bona Slovakia zatiaľ KPMG medzi svojimi partnermi nemá. (Nadácia 

Pontis, 2010c) 

EABIS – akadémia pre SZP 

Ďalším charakteristickým znakom podpory SZP v súčasnosti je práca EABIS - 

Európskej akadémie pre spoločensky zodpovedné podnikanie. Táto inštitúcia bola 

zaloţená v roku 2002 pri jednej z najväčších biznis škôl na svete, inštitúte INSEAD. 

Hlavnými zakladateľmi boli popredné školy podnikania a manaţmentu v Európe 

Schránka 7 Projekt COSMIC – 11/ 2009 – 8/2010 

Projekt bol zaloţený na výsledkoch 2 projektov v rámci 

Mainstreaming CSR amongst SMEs a analyzoval vzťah medzi 

SZP a konkurencieschopnosťou v textilnom dodávateľskom 

reťazci prostredníctvom podrobných analýz dopytu, ponuky 

a zavádzanie verejných opatrení na podporu SZP. 

Projekt realizovala Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, 

Talinsko.                     Zdroj: Scuola Superiore Sant'Anna, 2010 
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a firmy IBM, Microsoft, Johnson&Johnson, 

Unilever, and Shell. Rola EÚ sa tu prejavila 

cez podporu organizácie CSR Europe, ktorá 

EABIS pomáhala zakladať a doteraz je jedným 

z jej partnerov. Táto akadémia má v súčasnosti 

sieťviac ako 100 členov, väčšinou vysokých 

škôl a univerzít. Medzi nimi nájdeme takých 

prestíţnych partnerov ako sú Yale a London 

Business School.(EABIS, 2011)  

EABIS sa prostredníctvom svojich 

partnerských a členských inštitúcií venuje sa 

najmä výskumu rozličných aspektov SZP, 

integrovaniu SZP do vzdelávania a publikačnej činnosti. (EABIS, 2010) 

Koordinácia s OSN 

Okrem novej iniciatívy Enterprise 2020, zameranej na napĺňanie Stratégie 2020 

v Európe je druhým dôleţitým momentom, charakterizujúcimpodporu SZP  v súčasnej 

Európe intenzívna spolupráca s Rozvojovou agentúrou OSN. Tá trvá uţ viac ako 

desaťročie. Na obrázku 8, na ktorom sú znázornené príspevky EÚ do Rozvojového 

programu OSN je moţné vidieť, ako sa toto partnerstvo vyvíjalo po finančnej stránke. 

V roku 2004 EK a OSN podpísali memorandum o porozumení hovoriace o 

Strategickom partnerstve, ktoré označilo za spoločný cieľ „postaviť pevné základy 

mieru a zotaveniu sa z kríz a presadzovanie Miléniových rozvojových cieľov, 

predovšetkým boja s chudobou.“ (UNDP – EK, 2004) V súčasnosti je EÚ najväčším 

jednotlivým donorom Rozvojového programu OSN. 

Ako partnerstvo s OSN súvisí s podporou  spoločensky zodpovedného podnikania? 

V prvej kapitole sme opísali UN Global Compact, ktorým OSN presadzuje vo firmách 

dodrţiavanie ľudských práv, šetrnosť k ţivotnému prostrediu a solidaritu vo svete.Táto 

iniciatíva je v mnohých dokumentoch týkajúcich sa SZP Európskou úniou 

vyzdvihovaná a EÚ povzbudzuje firmy, aby sa k nej pripojili. Na Slovensku sa k tejto 

iniciatíve pridalo Business Leaders Fórum spolu so svojimi členmi (OSN, 2011). 

Schránka 8Projekt Vaderegio I a II– 

2002-2007 

Projekt CSR Vaderegio vytvoril európsku 

sieť regiónov pre zdieľanie skúseností 

a propagáciu spoločenskej zodpovednosti 

v regiónoch. 

V súčasnosti zahŕňa tieto regióny: 

Andalúzia, Baskicko, Banskú Bystricu, 

 Flámsko Estónsko,  Juţné Dánsko, 

Londýn, Nord Pas De Calais, Sicíliu, 

Škótsko, Toskánsko, 

Vestfálsko, Yorkshire a Humber.  

V prvej fáze  sa vybudovala metodológia 

a Vadaregio II mal zozbierať široké 

spektrum informácií a sprístupniť ich 

miestnym samosprávam, vytvoriť on-line 

nástroj a vybudovať udrţateľnú európsku 

platformu na zdieľanie informácií o SZP 

pre  regióny. Zdroj: CSR Vaderegio, 2005 
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Obrázok 8 Príspevky EÚ do Rozvojového programu OSN v rokoch 1997 až 2009. 

Zdroj: UNDP, 2010. 

 

Rozvojový program OSN tieţ v strednej a východnej Európe, vrátane Slovenska, 

realizuje viaceré iniciatívy, spojené s podporou SZP – ako ukáţeme v ďalšej časti. 

 

Záverom - EÚ má za cieľ byť na špičke v SZP, keďţe toto povaţuje za jeden 

z nástrojov na napĺňanie svojich stratégií, v minulosti Lisabonskej stratégie a jej 

obnovenej verzie a v súčasnosti stratégie Europe 2020. EÚ výrazne podporuje snahy 

podnikov a neziskových organizácií presadzovať SZP, a to predovšetkým cez 

spolufinancovanie projektov, zameraných na posilňovanie úlohy SZP, šírenie 

povedomia, zdieľanie dobrých príkladov a zavádzanie uţ existujúcich nástrojov. 

Slabšou stránkou sa zatiaľ javí podpora vzdelávania o SZP, vzhľadom na to, ţe tvorba 

osnov na školách je v kompetencii členských štátov a nie je moţné centrálne predpísať 

hodinovú dotáciu, resp. predmety, venujúce sa SZP. 

EÚ má tieţ snahu zahŕňať SZP do svojich politík, napríklad do politiky vlastného 

verejného obstarávania. Opäť, tento trend sa v členských štátoch dokáţe odraziť len 

prostredníctvom ich vlastných politík. Tieţ sa sústredí na rozvíjanie a posilňovanie 

partnerstiev s medzinárodnými organizáciami, a to predovšetkým z hľadiska vyuţitia uţ 

existujúcich iniciatív a nástrojov a šírenia konceptu SZP nadnárodnými firmami vo 

svete.  
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Hlavnými organizáciami, v spolupráci s ktorými EÚ realizuje svoju podporu SZP 

sú: CSR Europe, UNDP a organizácie, zapojené do Európskeho multi-stakeholder fóra 

(viď tabuľka 1). 

Hlavnými trendmi v podpore SZP Európskou úniou súzasadenie SZP do kontextu 

globálnych výziev, ako sú demografické zmeny, sociálne rozdiely, klimatická zmena,  

technologická akcelerácia. Prejavuje sa snaha rozšíriť SZP aj na trhy mimo Európskej 

únie, na ktorých podnikajú európske spoločnosti. Spolupráca s OSN pri iniciatíve UN 

Global Compact je príkladom toho, ako EÚ realizuje podporu SZP v rámci aj mimo 

svojho územia. V neposlednom rade je významným trendom vyrovnávanie sa 

s ekonomickými a spoločenskými dopadmi krízy (Europe 2020). To sa prejavuje v tlaku 

na transparentnosť pri komunikovaní finančného, spoločenského aj ekologického 

výkonu firmy a jej spoločensky zodpovedných aktivít. Silný dôraz EÚ kladie na 

inovácie a zvyšovanie konkurencieschopnosti, najmä v MSP, a to prostredníctvom 

politickej podpory, no i spolufinancovania konkrétnych projektov, ako sme videli 

napríklad na podpore programov Mainstreaming CSR amongst SMEs alebo PRISME. 
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3 PESTLE ANALÝZA PODPORY SPOLOČENSKY 

ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA NA SLOVENSKU 

Zámerom tejto štúdie je aspoň čiastočne odpovedať na niekoľko komplexných 

otázok. Vzhľadom na vyššie uvedené formy politickej aj finančnej podpory Európskou 

úniou je logické pýtať sa, ako sa táto iniciatíva prejavuje v našich podmienkach a aké 

má podmienky pre úspech. S tým sa spájajú ďalšie otázky, ako: Akým spôsobom sa 

stavia Slovensko k značnej snahe EÚ presadzovať SZP? Kto sú hlavní aktéri a hlavné 

projekty, ktoré presadzujú SZP na Slovensku? Aké sú vyhliadky SZP na Slovensku do 

budúcnosti? 

Ako metódu pre odpovedanie týchto otázok sme vyuţili rámec PESTLE analýzy, 

opísaný v časti 1.1 Východiská skúmania. Úlohou tejto analýzy bolo poskytnúť v rámci 

našich moţností a rozsahu tejto práce strategický pohľad na problematiku podpory SZP 

Európskou úniou na Slovensku. 

Vízia 

Čo sa týka vízie, ktorú sleduje Európska únia prostredníctvom podporovania SZP, tú 

sme našli v dokumente Enterprise 2020. Tento dokument sme popísali v 2. kapitole, 

pripravila organizácia CSR Europe ako odpoveď na stratégiu EÚ na najbliţšie 

desaťročie s názvom Europe 2020. CSR Europe priamo prebrala základný dlhodobý 

cieľ – udrţateľnú a inkluzívnu spoločnosť zaloţenú na vedomostiach. Túto víziu vloţila 

do súvislosti so SZP. Víziou podľa CSR Europe je „firma budúcnosti“, ktorá „funguje 

ziskovo cez zodpovednosť a transparentnosť a inovuje riešenia pre planétu a jej 

obyvateľov v úzkej spolupráci so stakeholdermi. Spoločne vedú zmenu smerom 

k vedomostnej, udržateľnej a inkluzívnej spoločnosti.“ (CSR Europe, 2010, 4) 

Misia 

Na SZP sa pozeráme ako na prostriedok, ktorým má EK záujem presadiť túto víziu 

na Slovensku v spolupráci so svojimi partnermi. Pri definovaní misie sme sa opreli 

o druhú stratégiu podpory SZP, ktorá obsahuje tieto oblasti aktivity (EK, 2006, s. 6-7, 

viď tabuľka 3):  

A) Zvyšovanie povedomia a výmena dobrých príkladov o SZP s dôrazom na MSP 

a nové členské krajiny 

B) Podpora vzdelávania o SZP 

C) Podpora multi-stakeholder iniciatív (EMSF, MVO, spolupráce sektorov) 
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D) Podpora SZP v MSP 

E) Spolupráca s členskými štátmi cez vysokých predstaviteľov pre SZP 

F) Posilňovanie medzinárodného rozmeru SZP 

G) Transparentné informácie pre spotrebiteľov 

H) Interdisciplinárny výskum o SZP v rámci 7. výskumnéhorámcového programu 

3.1  Politické faktory 

A) Aktivita a povedomie vlády: V prieskume Svetovej banky len 20% opýtaných 

slovenských firiem potvrdilo, ţe politika podporuje investície do SZP. (SB, 2005) 

Zelený (2008, s. 27-28) tieţ potvrdzuje slabú aktivitu zo strany štátu, hoci SR 

prijala Akčný plán pre trvalo udržateľný rozvoj. UNDP vo svojej štúdii zistila 

„nečinnosť zo strany vládnych inštitúcií angažovať sa v problematike SZP“ a „nízke 

povedomie o tejto téme v štátnych inštitúciách.“ Neexistuje ţiadny úrad, 

ministerstvo alebo predstaviteľ, zodpovedný za SZP a jeho rozširovanie na 

Slovensku (UNDP, 2007, s. 20). V prieskume Svetovej banky (SB, 2005, s. 16) ako 

jednu z dvoch hlavných bariér pre prijatie SZP slovenské firmy uviedlinedostatok 

primeranej regulácie, 

popri celkových 

nákladoch a na 

poprednom  mieste sa 

umiestnil i faktor 

žiadna účasť vlády (viď 

obr. 10).  Zistili sme 

však 2 formy podpory 

SZP v rámci 

ministerstiev. Jednou je 

udeľovanie cien 

Ministerstva práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny SRs názvom 

Zamestnávateľ 

ústretový k rodine. Tá 

Obrázok 9 Bariéry prijímania SZP 

Zdroj, Svetová banka, 2006, s. 16 
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funguje od roku 2000 a jej úlohou oceniť zamestnávateľov, ktorí venujú 

systematickú pozornosťzlaďovaniu pracovného a rodinného ţivota zamestnancov a 

vytváraniu rovnosti príleţitostí (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 

2008). Druhou formou podpory, ktorá sa realizuje cez Slovenskú agentúru 

životného prostredia, fungujúcou podMinisterstvom životného prostredia SR, je 

relatívne silná podpora environmentálneho manaţérstva i v súkromnej sfére
12

 

(SAŢP, 2011). K tej sa vrátime v častiach Environmentálne a Technologické 

faktory. Z celkového pohľadu však chýba koordinácia na národnej úrovni 

a akýkoľvek strategický dokument. 

B) Vnútorná stabilita a bezpečnosť krajiny: vzhľadom na geografickú polohu a 

politickú situáciu Slovenska, jeho členstvo v EÚ a v medzinárodných organizáciách 

OBSE, NATO je zrejmé, ţe bezprostredné bezpečnostné riziká nie sú výrazným 

faktorom. Mierne negatívnym faktorom pre udrţiavanie stability a kontinuity 

podnikateľského prostredia je slabšia koalícia, zloţená z viacerých strán. 

C) Aktivita odborov: veľkým problémom v tejto oblasti je neinformovanosť odborov 

o moţnostiach vyuţiť koncept SZP na tvorbu win-win riešení spoločne s podnikmi. 

Podľa UNDP (2007, s. 46) „najväčší nedostatok vedomostí o SZP spomedzi 

všetkých zainteresovaných subjektov majú odbory.“ Nezískali sme informácie, ktoré 

by hovorili o tom, ţe by sa tento trend mal v budúcnosti zlepšiť. 

D) Iniciatívy v rámci odvetví: Zaujímavou iniciatívou, ktorá môţe byť vzorom pre 

ďalšie odvetvia je zapojenie sa 16 veľkých chemických podnikov v rámci Zväzu 

chemického a farmaceutického priemyslu do iniciatívy Responsible Care.  

Responsible Care je iniciatíva, ktorej cieľom je zvyšovať starostlivosť o ţivotné 

prostredie, zdravie a bezpečnosť pri výrobe a  pouţívaní chemických výrobkov. 

(Surová, 2009) V rámci iniciatívy Responsible Care sa zrealizoval i projekt na 

presadzovanie zodpovednosti v MSP, financovaný z európskych zdrojov 

(Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel, 2010). 

E) Regionálne iniciatívy: istá iniciatíva sa prejavila po roku 2000 v podobe zapojenia 

sa regiónu Banská Bystrica do siete regionálnych autorít, podporujúcich SZP, 

Vaderegio. Produktom tejto spolupráce bola zbierka niekoľkých prípadových štúdií 

                                                 
12

 „Manaţérstvo predstavuje súbor dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky umoţňujúcich 

zavedenie systémového prístupu do riešenia problémov ochrany starostlivosti o prostredie zvyšovania 

správania organizácií aplikovaním ekoinovačných trendov“. 
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(Novia Salcedo, 2006). Nepodarilo sa nám na oficiálnych internetových stránkach 

zistiť, či táto iniciatíva pokračuje aj v súčasnosti. Potenciál presadzovať 

zodpovedné podnikanie cez regionálne orgány a agentúry je veľký. V súčasnosti sa 

ho snaţí čiastočne vyuţiť projekt ReSmes, ktorý buduje kapacity regionálnych 

pobočiek NADSME a v spolupráci s nimi organizuje semináre pre podporu SZP 

v MSP (Nadácia Pontis, 2010d). 

Kvantitatívne hodnotenie politických faktorov sme uviedli v tabuľke 4. Súhrnné 

hodnotenie faktora je „stredne negatívny“ a celkový trend je „stredne rýchlo sa 

zhoršujúci“. Vyplýva to predovšetkým z nízkeho povedomia vlády a odborov v oblasti 

SZP. A to napriek tomu, ţe EÚ chce presadzovať pozitívne zmeny v spoločnosti i na 

pracovnom trhu aj cez SZP. 

Politické faktory Trend vývoja a 

časový rámec 

Typ a dôležitosť 

faktora 

Aktivita a povedomie vlády -1 -3 

Vnútorná stabilita a bezpečnosť krajiny - 1 1 

Aktivita odborov -1 -2 

Iniciatívy v rámci odvetví 1 1 

Regionálne iniciatívy 0 1 

Celkom -2 -2 

Tabuľka 4 Politické faktory - kvantitatívne vyjadrenie 

3.2  Ekonomické faktory 

A) Medzinárodný obchod: Intenzita medzinárodnej výmeny je pre Slovensko veľmi 

významným faktorom, keďţe sa nielen obchoduje, no s tým je spojené 

dodrţiavanie vyţadovaných štandardov, zdieľanie know-how a vzájomné 

ovplyvňovanie sa kultúr. V roku 2010 bol podiel vývozu Slovenska na HDP 74% 

a dovozu 73,8% (ŠÚ SR, 2011a a 2011b). Drvivá časť zahraničného obchodu SR sa 

realizuje v rámci EÚ. V januári 2011 to bolo 87,5%. Najväčšími obchodnými 

partnermi SR sú Nemecko, Česko, Francúzsko, Poľsko, Rakúsko a Taliansko (ŠÚ 

SR, 2011c). Môţeme z toho vyvodiť fakt, ţe ekonomické trendy v EÚ 27, a najmä 

u našich hlavných obchodných partnerov majú vysoký vplyv na trendy na 

Slovensku. Nakoľko medzi našimi hlavnými partnermi sa nachádzajú viaceré 

krajiny zo západnej Európy, ktoré majú dlhšiu históriu a väčšie skúsenosti so 

SZP,tomuto faktoru preto dávame pozitívny vplyv na šírenie konceptu. 
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B) Domáca a zahraničná ekonomická situácia a trendy: predmetom tejto práce nie 

je predstaviť rozsiahlu ekonomickú analýzu. Len stručne zhodnotíme, ţe 

súčasnáekonomická situácia Slovenska je: 

a. výrazne ovplyvnená dopadmi finančnej krízy v Európskej únii a hrozbou 

štátnych bankrotov viacerých členských štátov 

b. ovplyvnená nepriaznivým stavom verejných financií, z čoho vyplynuli 

i opatrenia, zvyšujúce daňové a odvodové zaťaţenie  

Táto situácia podľa nás negatívne ovplyvňuje celkové podnikateľské prostredie 

a tým aj dobrovoľné aktivity podnikov, týkajúce sa spoločenskej zodpovednosti. 

C) Vládne schémy podpory: čo sa týka finančnej podpory SZP, mimo grantových 

schém priamo z Európskej únie, nezistili sme priamu podporu SZP na Slovensku 

cez vládne grantové programy alebo v rámci súčasného systému štrukturálnych 

fondov.  

Ekonomické faktory Trend vývoja a 

časový rámec 

Typ a dôležitosť 

faktora 

Medzinárodný obchod 2 3 

Domáca a zahraničná ekonomická 

situácia a trendy 
-2 -3 

Vládne schémy podpory 0 -1 

Celkom 0 -1 

Tabuľka 5 Ekonomické faktory – kvantitatívne vyjadrenie 

Celkové hodnotenie ekonomických faktorov (tab. 5) je mierne negatívne 

a agregovaný trend sa ukázal byť bez vyhliadky zmeny. Môţeme tvrdiť, ţe vplyv 

medzinárodného obchodu a trendov oslabuje váţna súčasná situácia na Slovensku 

i v Európe. 

3.3  Spoločenské faktory 

A) Domáce mimovládne iniciatívy: mimovládne iniciatívy na Slovensku sú 

v podpore SZP veľmi aktívne. UNDP ich označilo za „primárnych promotérov“ 

SZP na Slovensku (idem, s. 13). Hlavnými aktérmi, realizujúcimi veľké projekty 

v súčasnosti sú:  

a. Nadácia Pontis - v súčasnosti realizuje projekt ReSmes na podporu SZP 

v malých a stredných podnikoch, s rozpočtom viac ako 440 tis. EUR (Nadácia 

Pontis, 2010d). Pod svojou hlavičkou má i pravidelné iniciatívy pre podporu 
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firemnej filantropie Naša Bratislava a Hlavy pomáhajú, spravuje niekoľko 

firemných nadácií, odovzdáva firmám ocenenie Via Bona za SZP a pravidelne 

organizuje semináre a konferencie o SZP. 

b. PANET – toto zdruţenie sa venuje okrem iného podpore medzisektorovej 

spolupráce mimovládnych organizácií a firiem a firemnej filantropii. 

c. Fórum donorov – zdruţenie organizácií, realizujúcich firemnú filantropiu. 

d. UNDP - realizoval 2 významné projekty na Slovensku s cieľom podporiť 

prijatie konceptu SZP. Jeden mal za cieľ urýchľovať SZP v nových členských 

štátoch v rokoch 2007 - 2008 vo výške 74 324,- tis. USD a druhý, zatiaľ 

neuzavretý s cieľom vytvoriť jednotný nástroj pre meranie a komunikovanie 

vplyvov SZP vo firmách v rokoch 2009-2010 s rozpočtom 27 792,- tis. USD 

(UNDP, 2011a a 2011b). Tieţ sa venuje presadzovaniu UN Global Compact na 

Slovensku. 

e. Nadácia Integra - vydala prvú publikáciu o SZP v Slovenčine (Bussard, 2005) 

a venuje sa i podpore etiky v podnikaní a budovaniu sociálneho rozmeru 

podnikania, najmä v malých slovenských podnikoch.  

B) Povedomie o SZP u verejnosti/spotrebiteľov: silným faktorom, ktorý dokáţe 

ovplyvniť činnosť firiem sú preferencie zákazníkov. Výberom toho ktorého 

výrobku dokáţu spotrebitelia posilniť určité správanie podnikov a určité potlačiť. 

Preto je pre rozširovanie SZP významné povedomie verejnosti.V prieskume 

Nadácie Pontis a agentúry FOCUS (2006, s. 5)vyplynulo, ţe len 40% obyvateľov 

o tomto koncepte počulo/čítalo (viď obr. 10). Podľa prieskumu medzi MSP 

hlavným faktorom, ktorý by mohol napomôcť pri presadzovaní SZP medzi nimi  je 

práve uprednostňovanie produktov zodpovedne podnikajúcich firiem beţnými 

zákazníkmi a štátom, ktoré spolu uviedlo aţ 70% firiem (Nadácia Pontis, 2010d).  

Obrázok 

10Povedomie 

verejnosti o 

SZP. 

Zdroj: 

Nadácia 

Pontis – 

FOCUS, 

2006. 
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C) Vplyv médií: Nízke povedomie verejnosti súvisí výrazne s malou informovanosťou 

prostredníctvom médií. Podľa zistení UNDP (2007, s. 46) „médiá často nechápu 

termín SZP“ a „vo väčšine prípadov ho považujú za súčasť marketingu 

realizovaného v prospech firiem.“ Zaznamenali sme však zlepšujúcu sa tendenciu, 

nakoľko sa tejto téme v ostatných rokoch začal venovať týţdenník Trend, ktorý 

spustil informačný portál o aktivitách v rámci SZP s názvomcsr.etrend.sk 

a kaţdoročne organizuje konferencie, spojené s témou SZP. Ďalej sa tejto témam 

venujú periodiká Stratégie a Goodwill, avšak tieto majú niţší náklad a sú skôr 

zamerané na odbornú verejnosť. 

D) Povedomie o SZP u firiem: jedným z najvýznamnejších faktorov v rámci našej 

analýzy je povedomie samotných firiem. V nedávnom prieskume medzi tisíckou 

MSP na Slovensku, realizovanom agentúrou FOCUS v spolupráci 

s NADSMEa Nadáciou Pontis, aţ 62% nevie, čo znamená pojem spoločensky 

zodpovedné podnikanie a len 9% opýtaných vie presne, čo SZP znamená (viď obr. 

11). Čo sa týka firiem vo všeobecnosti, UNDP (2007, s. 40) vo svojom výskume 

zistilo, ţe „v slovenskej podnikateľskej komunite prevláda relatívne nízke 

povedomie a angažovanosť v SZP.“ 

Avšak v súčasnosti prebiehajúce 

iniciatívy neziskových organizácií 

by mali priniesť pozitívny trend. 

E) Iniciatívy domácich 

podnikov:napriek takému nízkemu 

povedomiu u firiem, podľa 

prieskumu UNDP na Slovensku 

existuje mnoţstvo iniciatív 

podnikov v rámci oblasti SZP. 

V mnohých prípadoch však firmy 

prehlasujú asignáciu 2% z daníza 

SZP. Avšak v tomto kontexte sa 

nejedná o SZP v pravom zmysle 

slova, keďţe rozmer dobrovoľnosti 

Obrázok 11 Povedomie o SZP medzi MSP 

Zdroj: Nadácia Pontis, 2010e, s. 8. 
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je tu značne obmedzený. Sú však i firmy, ktoré realizujú SZP v pravom slova 

zmysle (idem, s. 41). UNDP ich rozdelilo do 4 kategórií (ibid.) 

a. Nadnárodné spoločnosti s pobočkou na Slovensku: majú najrozvinutejšiu 

agendu SZP, predovšetkým vďaka vplyvu stratégie a programov materskej 

firmy. 

b. Veľké slovenské spoločnosti v Košiciach a Bratislave (250 a viac 

zamestnancov): vyvíjajú aktivity v rámci SZP, no často bez strategického 

ukotvenia zodpovednosti ich aktivity strácajú smer. Rovnako si často 

zamieňajú pojmy filantropia a SZP. 

c. Veľké spoločnosti v stredne veľkých mestách: často sa zapájajú do 

filantropických aktivít a podpory komunity bez explicitne definovaného 

programu SZP. Napomáhajú pri zvyšovaní kvality ţivota v regiónoch. 

d. Malé a stredné podniky: sú heterogénnou skupinou, ktorá poväčšine nemá 

znalosť konceptu a nevyvíja aktivity v rámci neho, no existujú výnimky, ktoré 

si vytvárajú vlastné inovatívne programy bez odbornej znalostiSZP. 

V angaţovaní sa firiem je veľmi aktívne Business Leaders Fórum, zdruţenie 22 

firiem, slovenských lídrov v SZP, ktoré administruje Nadácia Pontis. Je partnerom 

CSR Europe. Jeho aktivity sú rôznorodé, napríklad práca skupiny ENGAGE sa 

venuje firemnému dobrovoľníctvu, implementuje smernice na reportovanie SZP, 

pripojilo sa k UN Global Compact, apod. (Nadácia Pontis, 2011). Dôkazom 

konkrétnych zrealizovaných aktivít sú napríklad Breviáre firemných riešení, ktoré 

vydalo Business Leaders Forum s Nadáciou Pontis a Americkou obchodnou 

komorou. Nachádzajú sa v nich desiatky príkladov konkrétnej aplikácie princípov 

SZP zo slovenských firiem (viď Business Leaders Forum, 2008 a 2010). 

F) Vzdelanosť a vzdelávací systém: Čo sa týka vzdelávania ohľadom SZP, resp. 

výchove budúcich podnikateľov, manaţérov alebo politických lídrov, situácia sa 

zdá nepriaznivá. Podľa UNDP (2007, s. 46): „schopnosť implementácie SZP 

v slovenskom vysokom školstve je značne obmedzená a akademické kruhy 

zaoberajúce sa touto témou sú obyčajne prepojené s mimovládnymi 

organizáciami“. To potvrdzujú aj konkrétne príklady. Zistili sme napríklad, ţe 

Fakulta podnikového manaţmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave 

zrealizovala v roku 2009 projekt Letná univerzita zodpovedného podnikania pod 

vedením Nadácie PONTIS, vybraných podnikov Business Leaders Forum 
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(Ekonóm, 2009). Tieţ sme zistili nepovinné výberové predmety, súvisiace so SZP 

na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave –Podnikateľská 

etika, Spoločensky zodpovedné podnikanie a manaţment (2010, s. 55-60). Nie je 

nám však známe cieľavedomé vedenie a vychovávanie budúcich vedúcich 

pracovníkov a podnikateľov k spoločensky zodpovednému podnikaniu. 

G) Sociálne problémy: Čo sa týka inkluzivity trhu práce, Slovensko má výraznú 

rezervu v začleňovaní Rómov. Podľa štúdie UNDP (2006, s. 9) je „zapojenie 

rómskej populácie v produktívnom veku do trhupráce je veľmi nízke.“ Výskum 

ukázal, ţe na pracovnýchaktivitách mimo domácnosti sa zúčastňuje 33 % u muţov 

a 23 % ţien, pričom oficiálne miera zamestnanosti je 11% u muţov a 5% u ţien 

(ibid.). „Pre mnohé skupiny rómskeho etnika […] je príznačné viacnásobné 

spoločenské znevýhodnenie či vylúčenie“ (idem, s. 70) a to je trend, ktorý zatiaľ 

nejaví zmeny. 

V tabuľke 6 vidíme celkové kvantitatívne vyjadrenie faktorov. Celkový súčet 

hodnôt pre jednotlivé faktory naznačuje výrazne negatívny vplyv, čo je spôsobené 

najmä výrazne nízkym povedomím verejnosti, firiem i médií o SZP. Na druhej strane 

iniciatívy domácich podnikov, rozsiahle aktivity v mimovládnom sektore a mierne sa 

zlepšujúce povedomie naznačujú pozitívny trend. 

Spoločenské faktory Trend vývoja a 

časový rámec 
Typ a dôležitosť faktora 

Domáce mimovládne iniciatívy 3 2 

Povedomie o SZP 

u verejnosti/spotrebiteľov 
0 -3 

Vplyv médií 1 -2 

Povedomie o SZP u firiem 1 -3 

Iniciatívy domácich podnikov 2 3 

Vzdelanosť a vzdelávací systém -1 -2 

Sociálne problémy 0 -2 

Celkom 6 -7 

Tabuľka 6 Spoločenské faktory – kvantitatívne vyjadrenie 

3.4  Technologické faktory 

A) Výskum: čo sa týka výskumu v oblasti SZP na Slovensku, v rámci informácií, 

dostupných z Ministerstva školstva sme nezistili sme projekty priamo súvisiace s 
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prioritami EÚ v oblasti výskumu SZP:Súvislosť medzi SZP, konkurencieschopnosťou 

a udržateľným rozvojom; Súvislosť medzi SZP a efektivitou pri napĺňaní 

spoločenských a environmentálnych cieľov; Súvislosť medzi SZP a inováciami a 

strategickým vedením spoločností; SZP v MSP(EK, 2006, 6-7).Predpokladáme, ţe 

súkromný ani mimovládny výskum sa v tejto oblasti na Slovensku tieţ nerealizuje. 

B) Vládna podpora vývoja technológií: v rámci vládnych aktivít pri podporovaní 

environmentálnych technológií sa na Slovensku prostredníctvom Slovenskej 

agentúry ţivotného prostredia implementuje európsky Akčný plán pre 

environmentálne technológie (SAŢP, 2011). SAŢP tieţ podporuje rozvoj 

environmentálne vhodných technológií cez vypracovávanie podmienok na 

novéprodukty na udelenie národnej environmentálnej značky (EVP), rozvoj 

integrovanej produktovej politiky (IPP), udrţateľnej výroby a spotreby (SCP), 

a tieţ cez spoluprácu pri tvorbe medzinárodných technických noriem pre 

environmentálne manaţérstvo (ibid.). 

C) Dostupnosťsystémov a certifikácií: Výraznou pomocou pre zavádzanie 

spoločensky zodpovedných princípov priamo do operácií podniku sú rozličné 

certifikácie a metodológie. Napríklad EFQM model, normy ISO, EMAS a ďalšie, 

o ktorých sme v skratke hovorili v časti 1.4. Čo sa týka ich vyuţitia, Čierna  (2008, 

s.84) vo svojom prieskume na vzorke 141 firiem konštatovala, ţe „výsledky [...] 

čiastočne potvrdili [...] predpoklad, že podniky EFQM model nepoznajú a z ich 

pohľadu nie je prioritou ani spoločensky zodpovedné podnikanie.“ Prieskum UNDP 

Obrázok 12Aplikácia medzinárodných metodík a certifikácií v slovenských firmách 

Zdroj: UNDP, 2007, s. 32.  
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zistil, pokiaľ ide o medzinárodné iniciatívy a certifikáty, ţe vo všeobecnosti 

„celkový počet držiteľov je naďalej nízky“ (UNDP, 2007, s. 32). Môţeme to vidieť 

aj na obrázku 12. Čo sa týka normy ISO, tá je v prieskume pomerne výrazne 

zastúpená, no ak vezmeme do úvahy „celkový počet firiem v sektoroch, ktoré 

vyžadujú uplatňovanie princípov na základe tohto certifikátu, je počet slovenských 

firiem, ktoré ho získali zanedbateľný“ (ibid.)Moţným vysvetlením je podľa nás 

činnosť SAŢP, ktorá zavádzanie tejto normy v SR podporuje. (SAŢP, 2011) 

D) Informačné a vzdelávacie prostriedky:poskytovanie informácií o SZP a moţnosti 

vzdelávania na Slovensku sú poskytované predovšetkým Nadáciou Pontis na 

internetovom portále www.zodpovednepodnikanie.sk. Od 31.3. 2010 v rámci neho 

funguje i sekcia pre MSP, ktorá je spolufinancovaná z projektu ReSmes (Nadácia 

Pontis, 2011b). V rámci tohto projektu sa realizujú i vzdelávacie semináre pre 

MSP, tieţ spolufinancované z európskych prostriedkov (Nadácia Pontis, 2010d). 

Okrem toho existuje informačný portál pre rozvoj firemnej filantropie, spravovaný 

Fórom Donorov www.donorsforum.sk. Ďalej sa šíreniu informácií 

o medzisektorovej spolupráci venuje PANET na svojom portáli 

www.partnerstva.sk. Popri tom je samozrejme moţnosť čerpať z Toolkit-u CSR 

Europe, no zostáva tu jazyková bariéra a celkovo predpokladáme minimálne 

povedomie o tomto portále na Slovensku.Čo sa týka informovanosti o ţivotnom 

prostredí Ministerstvo ţivotného prostredia má podľa programového vyhlásenia 

vlády (Min. ŢP, 2010) v rokoch 2011 aţ 2014 vybudovať environmentálny 

informačný systém pre verejnosť. Predpokladáme, ţe ak sa zrealizuje, môţe 

napomôcť lepšej informovanosti, a moţno poskytne i priestor na zdieľanie obsahu, 

relevantného pre firmy.  

Súhrnné kvantitatívne hodnotenie technologických faktorov (tab. 7) sa ukázalo byť 

veľmi pozitívne. Obrovský podiel má na tom činnosť SAŢP. Konkrétne výsledky jej 

práce tejto agentúry sme neskúmali, no zdá sa, ţe potenciál pomôcť podnikom 

zavádzať SZP, najmä v environmentálnej oblasti je tu veľký. Zlepšuje sa i dostupnosť 

informácií a vzdelávania pre podniky. 

 

 

Technologické faktory Trend vývoja a 

časový rámec 

Typ a dôležitosť 

faktora 
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Výskum a vývoj 0 -1 

Vládna podpora vývoja technológií 2 2 

Dostupnosť systémov a certifikácií 1 3 

Informačné a vzdelávacie 

prostriedky 
2 1 

Celkom 5 5 

Tabuľka 7 Technologické faktory – kvantitatívne vyjadrenie 

3.5  Legislatívne faktory 

Nakoľko SZP je dobrovoľným konceptom, faktor domácich legislatívnych opatrení 

pre ukotvenie SZP vo firmách nie je moţné skúmať. Poukáţeme však na vplyv 

legislatívy EÚ a na celkové regulačné a legislatívne prostredie, ktoré buď uľahčuje, 

alebo sťaţuje podnikateľom angaţovanie sa v dobrovoľných aktivitách s cieľom 

zlepšovať svoj ekonomický, sociálny a environmentálny vplyv. 

A) Legislatíva EÚ: EÚ definovala určitý strategický rámec, ktorý sme opísali 

v predchádzajúcich častiach. Jasným trendom v rámci Európskej únie je silná 

podpora SZP, ako sme si ukázali v kapitole 2. Avšak i pre zavádzaní a rozširovaní 

SZP platí princíp subsidiarity. Princíp subsidiarity je ukotvený v primárnom práve 

EÚ a vyjadruje fakt, ţe Európska únia koná iba v tom prípade, ak je jej  zapojenie 

v tejto oblasti má svoj význam, len ak dokáţe byť prínosnejšie, ako  individuálne 

aktivity jednotlivých štátov. Tento princíp  je ukotvený tieţ v zásadách EÚ pre 

podporu SZP (EK, 2002, s. 8). V tomto svetle sa javí vplyv verejného sektora na 

Slovensku ako veľmi silný a podpora SZP závisí od politickej vôle(resp. iniciatív 

firiem, či neziskového sektora). 

B) Podnikateľské prostredie: čo sa týka podnikateľského prostredia, podľa 

prieskumu Svetovej banky Doing business v roku 2011 sa Slovensko umiestnilo na 

nelichotivej 71. priečke pri vymáhaní práva, pričom čas na vymáhanie kontraktu je 

aţ 565 dní, vyţaduje si 31 procedúr a celková cena je 30% zo sumy, o ktorú sa spor 

vedie. (SB, 2011, 5-6). V médiách sa tieţ mnoho v súčasnosti píše 

o nepriaznivom stave súdnictva, ktoré má dosah i na podnikateľov a ich rozvoj. 

Dovoľujeme si tvrdiť, ţe tento faktor má výrazný negatívny vplyv i na inovatívne 

myšlienky a iniciatívy spojené so SZP. 

C) Všeobecné daňové zaťaženie: čo sa týka daňového zaťaţenia, podľa Svetovej 

banky  sa Slovensko v roku 2011 umiestnilo na 122. Mieste, i napriek tomu, ţe je 
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zavedená rovná daň. Negatívny dopad na umiestnenie Slovenska má najmä celkový 

podiel dane na zisku – aţ 48,7% a čas potrebný na administráciu platenie daní – aţ 

257 hodín ročne u stredne veľkej firmy (SB, 2011, s. 48). Tento faktor má následne 

negatívny vplyv  na dobrovoľné aktivity firiem a zohľadňovanie 

environmentálnych a spoločenských otázok. 

D) Špecifické daňové zaťaženie (asignácia 2% z dane): stimulom pre istú formu 

vyuţitia štátnych prostriedkov je moţnosť venovať 2% dane zo zisku firmy. Tento 

mechanizmus je v Európe relatívne unikátny a mnohé firmy ho povaţujú za hlavnú 

formu svojho SZP. Avšak UNDP nepovaţuje túto moţnosť za filantropiu, ba priam 

ju povaţuje za istú deformáciu chápania SZP (UNDP, 2007, s. 46). Na druhej 

strane tento mechanizmus otvára určitý priestor pre spoluprácu firiem a 

neziskových organizácií, ktoré spravujú firemné fondy a nadácie. Preto v našej 

analýze tomuto faktoru prisudzujeme mierne pozitívny vplyv. Avšak je známym 

faktom, ţe v budúcnosti sa tento mechanizmus bude obmedzovať aţ do jeho 

úplného zrušenia. 

V celkovom hodnotení legislatívnych faktorov (tab. 8) vidíme dve záporné čísla. 

Hlavnými negatívnymi a zároveň zhoršujúcimi sa faktormi je právne prostredie pre 

podnikateľov a daňové zaťaţenie. Legislatíva EÚ ohľadom SZPmá malý vplyv na 

ovplyvnenie jeho zavádzania na Slovensku. 

 

Legislatívne faktory Trend vývoja a 

časový rámec 

Typ a dôležitosť 

faktora 

Legislatíva EÚ 0 0 

Podnikateľské prostredie -1 -3 

Všeobecné daňové zaťaženie -3 -3 

Špecifické daňové zaťaženie 

(asignácia 2% z dane) 
-1 2 

Celkom -5 -4 

Tabuľka 8 Legislatívne faktory - kvantitatívne vyjadrenie 

3.6  Environmentálne faktory 

A) Vládna podpora environmentálnych štandardov: V častiach Politické 

a Technologické faktory sme otvorili otázku podpory SZP Ministerstvom ţivotného 

prostredia. Jeho Agentúra životného prostredia je aktívnym článkom, podporujúcim 
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firmy v zavádzaní environmentálnych štandardov a certifikácií. Medzi jej činnosti 

v rámci podpory SZP patrí (SAŢP, 2011): 

- prijímanie ţiadostí a posudzovanie zhody s podmienkami na udelenie 

národného označenia Environmentálne vhodný produkt,  európskej 

značky Európsky kvet a kontrola plnenia podmienok v licenčných 

zmluvách. 

- registrovanie organizácií v systéme environmentálneho manaţmentu 

a auditu EMAS (viď časť 1.4) 

- posudzovanie zhody v rámci environmentálneho označovania v súlade 

s normou ISO 14 021 

- rozvoj oblasť zeleného verejného obstarávania.  

Čo sa týka podpory energetickej efektívnosti v krajine, Sekretariát charty 

energetickej efektívnosti ocenil na Slovensku „uvedenie stredných a dlhodobých 

plánov energetickej efektivity, rozvoj špecifickej legislatívy a adoptovanie 

konkrétneho akčného plánu“ (Energy Charter Secretariat, 2009, 14). Hoci podľa 

dostupných údajov ekonomika v rokoch 2000 aţ 2007 narástla o 50%, spotreba 

primárnej energie sa zvýšila len o 2%, čo je výrazne nad priemerom EÚ 27. Avšak 

hodnotí, ţe realizácia týchto stratégií bola z veľkej časti poháňaná Európskou 

úniou, a ţe je potrebné viac sa zamerať na domácu implementáciu, vyčlenenie 

zdrojov z ministerstiev, vytvorenie ucelenejšieho systému hodnotenia 

a monitorovania a zvýšenie kapacít súkromného sektora pri zvyšovaní energetickej 

efektívnosti (ibid.). 

B) Environmentálna regulácia: Podľa CSR Europe (2010, s. 64) neexistuje na 

Slovensku národný akčný plán pre boj s klimatickou zmenou. Avšak pozitívny 

trend naznačil Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 

2007 – 2010 (ibid.). Na obrázku 13 je moţné vidieť, aký podiel zelené obstarávanie 

predstavovalo v rokoch 2007 aţ 2009).Podľa Rozpracovania Programového 

vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v pôsobnosti Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky na roky 2010 – 2015 (Min. ŢP, 2010, bod 39) sa 

má v  roku 2011 pripraviť Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie na 

roky 2010 – 2015. Rovnako má v najbliţších 2 rokoch pripraviť i stratégia na 

podporu a propagáciu novej verzie EMAS (idem, bod 45). 
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C) Postoje firiem: dôleţitým faktorom pri 

presadzovaní SZP v environmentálnej 

oblasti je ochota firiem a ich chápanie 

environmentálnych dopadov podnikania 

na ţivotné prostredie. Prieskum Svetovej 

banky (2005, s. 15) ukázal moţnú 

pozitívnu tendenciu. Aţ 70% firiem malo 

zámer v budúcnosti angaţovať, resp. 

pokračovať v angaţovaní sa v environmentálnych projektoch (viď obr. 14).Keď firmy mali 

vybrať najväčšie externé prínosy SZP, na troch najvyšších pozíciách uvádzali: 1. 

Reputácia, 2. Ochrana životného prostredia, 3. Udržateľný rozvoj krajiny. 

D) Environmentálne problémy: podľa CSR Europe (2010, s. 64) však dôleţitými výzvami 

naďalej zostávajú toxické skládky, vyuţívanie kyanidu pri ťaţbe zlata a celková závislosť 

na jadrovej energii. V programovom vyhlásení vlády v kompetencii Ministerstva ţivotného 

prostredia (Min. ŢP, 2010, bod 65) sa plánuje na rok 2012 „zabezpečenie 

spolurozhodovania samospráv pri ťažbe nerastných surovín a ukladaní odpadov na 

skládky“. Zatiaľ sa však trend smerom k „udrţateľnej spoločnosti“ cez dobrovoľné 

záväzky firiem, mimo nariadení a zákonov zdá byť nepriaznivý. 

Obrázok 14Podiel zeleného verejného obstarávania na verejnom obstarávaní v rokoch 2007-2009 

Zdroj: SAŢP, 2010. 

Obrázok 13Budúca angažovanosť firiem v 

environmentálnych projektoch 

Zdroj: Svetová banka, 2005, s. 15. 
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Environmentálne 

faktory 
Trend vývoja a 

časový rámec 
Typ a dôležitosť faktora 

Vládna podpora 

environmentálnych štandardov 
2 3 

Environmentálna regulácia 1 2 

Postoje firiem 1 2 

Environmentálne problémy -1 -2 

Celkom 3 5 

Tabuľka 9 Environmentálne faktory - kvantitatívne vyjadrenie 

 

Celkové hodnotenie environmentálnych faktorov sa ukázalo ako priaznivé. Najväčší podiel 

na tomto kvantitatívnom vyjadrení má práca Slovenskej agentúry pre ţivotné prostredie a jej 

podpora zavádzanie dobrovoľných environmentálnych metodík a štandardov a presadzovanie 

zeleného obstarávania.  

3.7  Závery 

Celkové výsledky analýzy sú uvedené v tabuľkách a grafoch v prílohách 3 a 4. 

Súhrnné číselné hodnotenie všetkých faktorov sme vypočítali ako súčet hodnotení 

jednotlivých faktorov (viď príloha 3). Prevaţujú negatívne faktory (celkový súčet: -2), 

no výrazne pozitívne trendy (celkový súčet: 9). Aby sme zhrnuli tieto poznatky, 

môţeme povedať, ţe prioritou slovenskej vlády nie je podpora SZP a politické 

a regulačné orgány vo všeobecnosti majú veľmi nízke povedomie o tomto koncepte. Za 

zmienku však stojí činnosť Slovenskej agentúry ţivotného prostredia, hoci koncept 

SZP, ako je definovaný EÚ explicitne nepresadzuje. Hlavnými aktérmi, presadzujúcimi 

SZP sú predovšetkým firmy samotné, a to hlavne tie veľké podniky, ktoré know-how 

čerpajú od svojich materských spoločností v Západnej Európe, či USA. Silnú podporu 

poskytuje i mimovládny sektor, v podobe spolupráce s firmami pri realizovaní SZP, 

vzdelávania a šírenia informácií a dobrých príkladov.  

Výzvou do budúcnosti bude na Slovensku predovšetkým pracovať s faktormi, ktoré 

obmedzujú realizáciu vízie EÚ v oblasti SZP, a tými sú najmä povedomie vlády 

a regulačných orgánov o význame SZP. Rovnako veľkou mierou môţe napomôcť 

zvýšenie informovanosti verejnosti, ktorá dokáţe svojím správaním a výberom 

významne ovplyvniť aktivity podnikov, ktoré chcú zostať konkurencieschopné.
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ZÁVER 

Zámerom tejto štúdie bolo aspoň čiastočne odpovedať na viacero zloţitých otázok.  

Akým spôsobom sa ku konceptu SZP stavia Európska únia? Ktoré aktivity a iniciatívy 

EÚ pre podporu SZP zrealizovala/realizuje? V spolupráci s ktorými subjektmi ich 

realizuje? Aké sú predpokladané trendy do budúcnosti? 

Uskutočnili sme historicko-logickú analýzu dostupných dokumentov a vypracovali 

prehľad rozhodnutí a udalostí  na strategickej úrovni. Na základe uvedených faktov 

v kapitole 2 môţeme tvrdiť, ţe EÚ sa k podpore SZP stavia uţ takmer 20 rokov ako 

k jednému z nástrojov pre dosiahnutie cieľov, vytýčených vo svojich stratégiách. Čím 

ďalej, tým viac je koncept SZP previazaný s víziou udrţateľného rozvoja ekonomiky. 

Popri tom má byť nástrojom zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomík a pomocou 

pri zlepšovaní inkluzivity pracovných trhov. EÚ pre podporu SZP realizuje a realizovala 

viaceré aktivity. V začiatkoch sa podieľala na vzniku expertnej platformy CSR Europe, 

ktorá je odborným garantom podpory SZP v EÚ a venuje aktivitám ako organizovane 

pracovných diskusií, konferencií, šírenie informácií, vypracúvanie strategických 

dokumentov a podieľa sa na fórach s rozličnými zainteresovanými subjektmi. EÚ na 

základe rozsiahlych vĺn organizovaných diskusií vydala 2 strategické dokumenty 

ukotvujúce podporu SZP. Víziou druhej stratégie, ktorá reagovala na revidovanú 

Lisabonskú stratégiu je urobiť z EÚ pilier výnimočnosti v oblasti SZP. Na základe nich 

podporila mnoţstvo projektov cez spolufinancovanie Európskou komisiou, napríklad v 

rámci programu Mainstreaming Responsibility amongst SMEs.  

Hlavnými subjektmi, s pomocou ktorých EÚ realizuje podporu SZP sú: CSR 

Europe, zamestnávateľské organizácie Business Europe a UEAPME a rozvojový 

program OSN (UNDP). Čo sa týka priamej väzby na Slovensko, CSR Europe má za 

svojho partnera slovenské zdruţenie Business Leaders Forum a Business Europe 

Republikovú úniu zamestnávateľov. 

Najaktuálnejšou iniciatívou, určujúcou trendy do blízkej budúcnosti je Enterprise 

2020, ktorá je poháňaná organizáciou CSR Europe. Táto iniciatíva je reakciou na novú 

celoeurópsku stratégiu Europe 2020. Táto iniciatíva bola spustená na jeseň 2010. 

Iniciatíva priniesla novú víziu pre podporu SZP v kontexte celosvetových problémov, 

ako sú klimatická zmena, globalizácia obchodu, sociálne rozdiely a technologická 

akcelerácia (viď obrázok 7).Spoločnou víziou hlavných orgánov EÚ a CSR Europe, 

Obrázok 15 PESTLE - kvantitatívne vyjadrenie faktorov - grafické zobrazenie 
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ktorú dokument predstavuje je firma, ktorá „funguje ziskovo cez zodpovednosť 

a transparentnosť a inovuje riešenia pre planétu a jej obyvateľov v úzkej spolupráci so 

stakeholdermi. Spoločne vedú zmenu smerom k vedomostnej, udržateľnej a inkluzívnej 

spoločnosti“(CSR Europe, 2010, s. 4). Táto iniciatíva má poskytnúť priestor pre 

obnovenú intenzívnu spoluprácu európskych inštitúcií a rozličných stakeholderov pre 

spoločnú prácu pre napĺňanie tejto vízie. To sa má diať vo forme pracovných skupín, 

ktoré budú tvoriť riešenia pre jednotlivé čiastkové problémy. Konkrétne výsledky práce 

zatiaľ neboli zverejnené, okrem zbierky dobrých príkladov, medzi ktorými sa 

nachádzajú i dve firmy, pôsobiace na Slovensku – US Steel Košice a KPMG 

International (CSR Europe, 2011g, s. 52 a 53). 

Popri tom sa rozvíja báza výskumu a vzdelávania na akadémii EABIS pri 

francúzskej prestíţnej biznis škole INSEAD. Keďţe sa táto akadémia venuje výskumu, 

predpokladáme, ţe v najbliţších rokoch predstaví realizované výskumy v rámci 

výskumných priorít EÚ v oblasti SZP (Európska komisia, 2006, s. 6-7), ako sú 

napríklad súvislosť medzi SZP a konkurencieschopnosťou, efektivita SZP pri napĺňaní 

spoločenských a environmentálnych cieľov, atď. 

Ďalším dlhodobým trendom v EÚ je i úzka spolupráca s UNDP, prostredníctvom 

dohodnutého strategického partnerstva a finančných príspevkov. UNDP realizuje 

projekty pre podporu SZP v strednej a východnej Európe a tieţ presadzuje celosvetovú 

iniciatívu UN Global Compact, podporovanú aj EÚ. 

Pred realizovanímtejto práce sme sa pýtali, ako sa táto iniciatíva EÚ pri 

podporovaní SZP prejavuje v Slovenských podmienkach. S tým sa spájajú ďalšie 

otázky, ako: Akým spôsobom sa stavia Slovensko k snahe EÚ presadzovať SZP? Kto sú 

hlavní aktéri, ktorí presadzujú SZP na Slovensku? Aké sú vyhliadky SZP na Slovensku 

do budúcnosti?Úlohou PESTLE analýzy bolo poskytnúť na tieto otázky pohľad „z 

výšky“ na problematiku podpory SZP Európskou úniou na Slovensku. 

Čo sa týka politických faktorov, najsilnejším negatívnym vplyvom je nízke 

povedomie vlády a odborov v oblasti SZP.   

Pri ekonomických trendoch je moţné  tvrdiť, ţe vplyv medzinárodných trendov v 

SZP oslabuje váţna ekonomická situácia na Slovensku i v Európe. A tak sa medzi 

prioritami nutne objavujú hlavne pálčivé finančné otázky, a nie dlhodobá investícia do 

rozvoja SZP. 
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V oblasti spoločenských faktorov hrá negatívnu rolu celkové nízke povedomie 

verejnosti, firiem i médií o koncepte SZP. Na druhej strane (často i neodborné 

a spontánne) iniciatívy domácich podnikov a rozsiahle aktivity v mimovládnom sektore 

sú silou, ktorá prináša SZP do praxe v prípade stoviek firiem. Zaznamenali sme 

i pozitívny trend pri zlepšovaní informovanosti o SZP, a to predovšetkým vďaka práci 

týţdenníka Trend. 

V environmentálnej oblasti hlavný pozitívny trend určuje Slovenská agentúra pre 

ţivotné prostredie, ktorá firmám sprístupňuje dobrovoľné certifikácie a štandardy, 

akými sú ISO, EMAS a podporuje rozvoj environmentálne vhodných technológií 

a výrobkov. 

Hlavnými negatívnymi faktormi v legislatívnej oblasti, ktoré bránia realizovať 

definovanú víziu a misiu v oblasti podpory SZP na Slovensku, sú právne prostredie pre 

podnikateľov a zvyšujúce sa daňové zaťaţenie. Tým sa obmedzujú dobrovoľné aktivity 

podnikov, keďţe čas a prostriedky sa smerujú do týchto oblastí, napriek tomu, ţe 

pravdepodobne by sa vedeli vyuţiť i efektívnejším spôsobom. 

Celkové hodnotenie environmentálnych faktorov významne pozitívne ovplyvnila práca 

Slovenskej agentúry pre ţivotné prostredie a jej podpora zavádzanie dobrovoľných 

environmentálnych metodík a štandardov a presadzovanie zeleného obstarávania. 

Súhrnne môţeme povedať, ţe prioritou slovenskej vlády nie je podpora SZP 

a politické a regulačné orgány vo všeobecnosti majú veľmi nízke povedomie o tomto 

koncepte. Podľa nášho hodnotenia je zo štátnych orgánov najväčšou podporu SZP 

činnosť Slovenskej agentúry ţivotného prostredia, hoci samotný koncept SZP explicitne 

nepresadzuje. Hlavnými aktérmi, presadzujúcimi SZP na Slovensku sú predovšetkým 

firmy samotné, a to hlavne tie veľké podniky, ktoré know-how čerpajú od svojich 

materských spoločností v Západnej Európe, či USA. Silnú podporu SZP 

poskytuje mimovládny sektor, v podobe spolupráce s firmami pri realizovaní SZP, 

vzdelávania a šírenia informácií a dobrých príkladov.  

V súhrnnom číselnom vyjadrení prevaţujú negatívne faktory (celkový súčet -2), no 

výrazne pozitívne trendy (celkový súčet 9). Výzvou do budúcnosti bude na Slovensku 

najmäzvýšiť povedomie vlády a regulačných orgánov o význame SZP a 

zlepšovanie podnikateľskéhoprostredia. Podobne je nevyhnutné zvýšenie 

informovanosti verejnosti, ktorá dokáţe svojím správaním a výberom významne 

ovplyvniť aktivity podnikov, ktoré chcú zostať konkurencieschopné (viď príloha 4). 
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Uvedomujeme si, ţe výber faktorov bol do veľkej miery subjektívny, hoci bol 

zaloţený na rozsiahlom štúdiu dokumentov, spolupráci s odborníkmi a návšteve 

konferencií. Rovnako mnohé z faktorov si budú vyţadovať ďalšie detailné skúmanie, 

a ţe je moţné, ţe sme moţno niektoré faktory opomenuli. Práve tieto problémy môţu 

byť cestou k ďalšiemu skúmaniu a prehodnoteniu. Ďalšou otvorenou cestou pre hlbšie 

skúmanie a analýzu je hľadanie moţností, ako budovať povedomie o SZP na Slovensku 

u  laickej verejnosti i vo firmách. Je to zatiaľ pomerne nepreskúmaná oblasť, ktorá si 

bude vyţadovať dobré poznanie súčasnej situácie, no na druhej strane inovatívnosť 

a nekonvenčné nápady.  

Ako jednu z ciest pre budovanie záujmu o koncept SZP vidíme v prispôsobení 

konceptu SZP špecifickému prostrediu Slovenska a priblíţení tohto trocha abstraktného 

našej skúsenosti a mentalite (ktoré za v mnohom líšiaod krajín, kde má SZP dlhšiu 

tradíciu).Hľadanie moţností takejto adaptácie na naše podmienky si tieţ môţe vyţiadať 

ďalšie skúmanie, no predpokladáme, ţe by prinieslo pozitívny efekt pri šírení konceptu 

SZP . 
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Príloha 1Diskusia k pojmu „spoločensky zodpovedné 

podnikanie“ 

 

Stretli sme sa s istou dilemou, ktorú nastolilo samotné pouţívanie pojmu 

„spoločensky zodpovedné podnikanie“, keďţe existujú aj iné anglické a slovenské 

ekvivalenty. 

Dokumenty v anglickom jazyku  

V anglicky písanej literatúre sa ako dominantné vyjadrenie konceptu, opisovaného 

v tejto práci zauţívalo spojenie CorporateSocialResponsibility(ďalej len CSR). Existujú 

i iné slovné spojenia, ktoré čiastočne alebo úplne vyjadrujú daný pojem, ako sú 

Corporate Citizenship, Corporate Social Performance, Business Ethics, či Social 

Business apod. Napriek tomu jeden z najväčších teoretikov v tejto oblasti, profesor na 

University of Georgia, A.B. Carroll (1999) tvrdí: „Koncept CSR zostane dôležitou 

súčasťou podnikateľského jazyka a podnikateľskej praxe, pretože poskytuje je hlavný 

základ mnohým iným teóriám a je neustále v súlade s tým, čo dnes verejnosť očakáva od 

podnikateľskej komunity.“
13

 

Dominanciu slovného spojenia CorporateSocialResponsibilityv angličtine tieţ  

dokladá fakt, ţe ho pouţíva vo svojich oficiálnych dokumentoch v anglickom 

jazyku Európska únia (napr. COM(2006) 136). Rovnako si tento pojem a jemu 

prislúchajúci koncept osvojila Organizácia spojených národov, predovšetkým pri práci 

UNDP, ktorý sa venuje šíreniu tohto konceptu a jeho uvádzaniu do podnikateľskej 

praxe (UNDP, 2007). 

Dokumenty v slovenskom jazyku 

Naopak, v slovensky písaných dokumentoch sa názory rôznia. Napríklad Zelený 

(2008) pouţíva prevaţne pojem spoločenská zodpovednosť (organizácií), zatiaľ čo 

nadácia Pontis vo svojej komunikácii najčastejšie pouţíva spojenie zodpovedné 

podnikanie (Nadácia Pontis, 2008)alebo tieţ spoločenská zodpovednosť firiem (Nadácia 

Pontis, 2006). Autorka Helena Čierna (2008) zase pouţíva pomenovanie spoločensky 

zodpovedné podnikanie, rovnako ako zdruţenie Integra (2005). 

Európska únia je v pouţívaní slovenského ekvivalentu nekonzistentná, keďţe 

v rôznych dokumentoch pouţíva rôzne pojmy pre pomenovanie toho istého konceptu. 

                                                 
13

 Pre hlbšiu analýzu vývoja pojmu viď A.B. Carroll (1999). 
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Na jednej strane v publikácii o praktických príkladoch pouţíva názov zodpovedné 

podnikanie (Európske spoločenstvá, 2004). Na druhej strane na oficiálnej internetovej 

stránke Európskej komisie (2010) sa uvádza preklad z angličtiny vo forme „sociálna 

zodpovednosť podnikov“. V oficiálnej komunikácii (KOM(2006) 136) EÚ opäť 

pouţíva inú formuláciu, a to v znení podniková sociálna zodpovednosť. Táto nesúrodosť 

je pravdepodobne spôsobená rozličným chápaním prekladateľov, pracujúcich pre 

Európsku úniu. Tieţ však svoju rolu zohráva fakt, ţe povedomie o tomto koncepte na 

Slovensku nie je veľmi rozšírené, ako vyplýva z ďalej citovaných prieskumov, a ţe 

pomenovanie pre túto koncepciu v slovenskom jazyku sa zatiaľ pevne neustálilo. 

Na základe týchto faktov sa budeme opierať o pomenovanie, ktoré pouţíva UNDP 

vo svojich publikáciách (UNDP, 2007). Hlavným dôvodom je to, ţe UNDP je hlavným 

partnerom Európskej únie, čo sa týka zavádzania konceptu SZP na Slovensku a tým 

istým svojím spôsobom reflektuje politiku Európskej únie v tejto oblasti a neoficiálne 

tak plní úlohu odborného orgánu pre túto problematiku nielen na Slovensku, no i v celej 

strednej a východnej Európe.  

Preto v tomto texte pouţívame len slovné spojenie spoločensky zodpovedné 

podnikanie. Za zmienku stojí fakt, ţe je z vyššie uvedených prekladov najbliţším 

prekladom pre anglickéCorporateSocialResponsibility. 
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Príloha 2Zoznam úspešných projektov v rámci iniciatívy 

Mainstreaming CSR amongst SMEs 

 

Zdroj: Výsledky európskeho grantového programu „Mainstreaming CSR amongst 

SMEs”, 2009 

 

1. SZP a konkurencieschopnosť -  najlepšie praktiky európskych MSP 

KMU Forschung Austria (Rakúsky výskumný inštitút pre MSP) 

Dostupné na: <http://www.SZP-in-smeeu/index.php?tab=1> 

 

2. SZP v Estónsku, Lotyšsku a Litve: meranie, rozširovanie a zvyšovanie 

povedomia  

Lotyšská obchodná a priemyselná komora(Info na: entr-SZP@ec.europa.eu) 

 

3. CEASAR: SZP služby v Obchodných komorách 

EUROCHAMBRES 

Dostupné na: <www.eurochambreeu/Content/Default.asp?PageID=69> 

 

4. CO-OPERATE – COmpanies OPErating in a Responsible Area and with 

Transparent Ethics 

Scuola Superiore Sant’Anna, Taliansko 

Dostupné na: <www.cooperateproject.sssup.it/index.htm> (v TJ) 

 

5. Podpora SZP v MSP 

Institute of Business Consulting, UK, stránka nefunkčná 

 

6. Malí dodávatelia v globálnych dodávateľských reťazcoch – Partnerstvá pre 

udrţateľnú konkurencieschopnosť - Dánska agentúra pre podnikanie a obchod  

Dostupné na: 

<www.eogdk/graphics/publikationer/SZP/Small%20Suppliers%20in%20Global%2

0Supply%20Chainpdf> 

 

7. Podpora podnikov v ich SZP orientácii cez rozvoj podnikania a kvalifikácie 

GILDE, Nemecko, http://www.SZP-mittelstand.de/welcome> (v NJ) 

 

8. Zodpovedná a udržateľná inovácia pre európske MSP: RESPONSE 

Univerzita mesta Girona, Taliansko 

Dostupné na: <http://www.iese.edu/en/ad/Response/Response.asp> (web záverečnej 

konferencie projektu, pôvodný web nefunkčný - http://cidweb.udg.edu/response/) 
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9. Zodpovedný podnikový manažment v nemeckých MSP - Zvyšovanie 

povedomia, technický tréning a praktická podpora MSP v oblasti SZP 

Bundesinitiative “Unternehmen : Partner der Jugend” (UPJ), Nemecko 

Dostupné na: <http://www.verantwortliche-unternehmensfuehrung.de/index/110165> 

 

10. Integrácia princípov a praktík spoločenskej zodpovednosti v MSP  

Helénska sieť pre SZP 

Dostupné na: <www.SZPhellaorg/SZP_last2/portal/en.php> 

 

11. Zodpovedné podnikanie – komunikácia pre MSP 

Organizácia írskych exportérov 

Dostupné na: <http://www.SZP4u.co.uk/> 

 

12. Zodpovedné podnikanie v MSP 

Európske zdruţenie remeselníkov a MSP (UEAPME) 

Dostupné na: <www.SZP-for-smeeu/> 
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Príloha 3Legenda a tabuľka k PESTLE analýze 

 

Tabuľka 10Legenda k PESTLE analýze 

Typ a dôležitosť faktora Trend vývoja a časový 

rámec 

Silne negatívny: - 3 Rýchlo sa zhoršujúci: - 3 

Stredne negatívny: - 2 
Stredne rýchlo sa zhoršujúci: 

- 2 

Slabo negatívny: - 1  Pomaly sa zhoršujúci : - 1 

Ambivalentný: 0 Nezmenený: 0 

Slabo pozitívny: 1  Pomaly sa zlepšujúci: 1 

Stredne pozitívny: 2 
Stredne rýchlo sa zlepšujúci: 

2 

Silne pozitívny: 3 Rýchlo sa zlepšujúci: 3 

 

Tabuľka 11 PESTLE analýza v číselnom vyjadrení 

PESTLE analýza 

Vplyv faktora na možnosť smerovať 

k realizovaniu vízie v rámci 

definovanej misie 

Politické faktory Trend vývoja a 

časový rámec 

Typ a dôležitosť 

faktora 

Aktivita a povedomie vlády -1 -3 

Stabilita a bezpečnosť krajiny -1 1 

Aktivita odborov -1 -2 

Iniciatívy v rámci odvetví 1 1 

Regionálne iniciatívy 0 1 

Ekonomické faktory Trend vývoja a 

časový rámec 

Typ a dôležitosť 

faktora 

Medzinárodný obchod 2 3 

Ekonomická situácia a trendy -2 -3 

Vládne schémy podpory 0 -1 
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Spoločenské faktory Trend vývoja a 

časový rámec 

Typ a dôležitosť 

faktora 

Mimovládne iniciatívy 3 2 

Povedomie o SZP u spotrebiteľov 0 -3 

Vplyv médií 1 -2 

Povedomie o SZP u firiem 2 -3 

Iniciatívy domácich podnikov 2 3 

Vzdelávací systém -1 -2 

Sociálne problémy 0 -2 

Technologické faktory Trend vývoja a 

časový rámec 

Typ a dôležitosť 

faktora 

Výskum a vývoj 0 -1 

Podpora vývoja technológií 2 2 

Dostupnosť systémov a certifikácií 1 3 

Informačné prostriedky 2 1 

Legislatívne faktory Trend vývoja a 

časový rámec 

Typ a dôležitosť 

faktora 

Legislatíva EÚ 0 1 

Podnikateľské prostredie -1 -3 

Všeobecné daňové zaťaženie -3 -3 

Špecifické daňové zaťaženie  -1 2 

Environmentálne faktory Trend vývoja a 

časový rámec 

Typ a dôležitosť 

faktora 

Podpora environmentálnych štandardov 2 3 

Environmentálna regulácia 1 2 

Postoje firiem 1 2 

Environmentálne problémy -1 -2 

CELKOM 9 -2 
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Príloha 4 Grafické vyjadrenie PESTLE analýzy 
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