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ABSTRAKT 

 

BOROVSKÝ, Branislav: Globálne firemné dobrovoľníctvo ako nástroj stratégie CSR 

firiem [Diplomová práca] – Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta 

managementu; Katedra manaţmentu. – Vedúca diplomovej práce: prof. PhDr. Anna 

Remišová CSc.: 2012, 91 s. 

 

 Cieľom záverečnej práce je skúmať jednu z mnohých aktivít Corporate Social 

Rerponsibility (CSR) – globálne firemné dobrovoľníctvo (GFD). Z hľadiska dostupných 

teoretických a praktických poznatkov sa autor zameriava na analýzu GFD ako nástroja 

CSR. Hlavným cieľom je podrobne analyzovať tento výraz a porovnať ho s inými 

formami firemného dobrovoľníctva (FD); zdôrazniť jeho výhody a nevýhody. 

Čiastkovým cieľom je analyzovať súčasné podmienky firiem a neziskových organizácií 

na Slovensku v oblasti firemného dobrovoľníctva a zistiť, či majú medzi 

dobrovoľníckymi aktivitami prvky GFD. V zahraničí má GFD uţ niekoľko ročnú 

tradíciu a kaţdým rokom sa objavuje v portfóliách aktivít firiem. Nakoľko ide o výraz, 

s ktorým sa súčasná odborná literatúra na Slovensku ešte nestretla, v práci sa vychádza 

predovšetkým zo zahraničnej literatúry, odborných prednášok, konferencií a praxi 

firiem. 

 

Kľúčové slová: globálne firemné dobrovoľníctvo, znalostné dobrovoľníctvo, 

strategické dobrovoľníctvo, CSR, Corporate Citizenship, neziskové organizácie, 

stratégia. 



ABSTRACT 

 

BOROVSKÝ, Branislav: Global corporate volunteering as a CSR strategic tool for 

companies [Graduation thesis]  – Comenius University in Bratislava. Faculty of 

Management; Department of management. – Graduation thesis leader: prof. Anna 

Remišová CSc.: 2012, 91 s. 

 

The aim of this work is to analyze one of several CSR activities – global corporate 

volunteering (GCV). Based on accessible theoretical and practical observations, the 

author tries to analyze and research this notion. He aims to scrutinize it and compare it 

with other forms of corporate volunteering/employee volunteering and thus stress the 

advantages and disadvantages of GCV. The partial aim of author’s work is to analyze 

contemporary conditions of companies and non-governmental organizations in Slovakia 

which deal with employee volunteering. The goal is to find out whether the employee 

volunteering activities comprise elements of GCV. GCV has a modest tradition abroad, 

which lasts only a few years. Elements of GCV can be found in the portfolios of 

activities of some foreign companies. It must be mentioned that the notion of GCV has 

not yet been analyzed in Slovak literature that deals with corporate/employee 

volunteering. For this reason the work mainly originates from foreign literature, 

conferences, lectures and the practice of companies. 

 

Key words: global corporate volunteering, skill-based volunteering, strategic 

volunteering, CSR, Corporate Citizenship, non-governmental organizations, strategy. 



PREDHOVOR 

 

 Hlavným motívom pre napísanie danej práce bol autorov záujem o oblasť 

Corporate Social Responsibility, ktorá je zameraná na firemné dobrovoľníctvo. 

Podnietila ho k tomu niekoľko mesačná brigádnická skúsenosť, čítanie odborných 

publikácií a neskoršie absolvovanie stáţe v neziskovej organizácií Asociace pro 

Rozvojovou Spolupráci (ARS), ktorá sa zaoberá rozširovaním myšlienok spoločensky 

zodpovedného podnikania. Vďaka tomu, ţe Európska únia vyhlásila rok 2011 za 

Európsky rok dobrovoľníctva, myšlienky dobrovoľníctva sa dostali do popredia 

v krajinách EÚ. ARS v spolupráci s korporáciami ICEP, SILA ROZVOJA, HÍD, 

FUNDACIÓN CODESPA (neziskové organizácie) a s prestíţnou business školou IESE
1
, 

sa snaţí propagovať myšlienky a praktiky globálneho firemného dobrovoľníctva 

v súkromnom a verejnom sektore. Za týmto cieľom bola spracovaná publikácia Global 

CSR casebook: Business and poverty, Innovative strategies for global CSR. Okrem toho 

partnerské organizácie organizujú odborné konferencie, semináre, prednášky a školenia 

v európskych krajinách, aby sa koncept globálneho firemného dobrovoľníctva rozšíril 

a aby začali jeho nástroje vyuţívať európske neziskové organizácie a firmy. Avšak 

cieľom tejto záverečnej práce nie je propagovať daný koncept firemného 

dobrovoľníctva. Práve naopak, autor si vytýčil za cieľ podrobiť tento koncept kritickej 

analýze a zistiť, či nejde o synonymum niektorého z uţ vyskytujúcich sa termínov 

súvisiacich s formami spoločensky zodpovedného podnikania. Oblasť CSR sa rýchlo 

vyvíja a kaţdým rokom pribúdajú nové termíny, ktorých počet rastie a tým dochádza 

často k  nejasnostiam. Hlavnými prameňmi sú publikácie od zahraničných autorov: 

Argandoňa, Boccalandro, Crane, Freeman, Handy, Kotler, Matten, Moon, Muthuri, 

Mutz, Porter, Scheubel; z českých autorov Čaník, Kuldová, Sedláček a Šancová; z 

domácich autorov Búciová a Remišová. Ďalšími prameňmi sú webové stránky o 

rôznych firemných dobrovoľníckych programoch. V neposlednom rade autor vychádza 

z prednášok, konferencií a workshopov, ktoré boli organizované v Rakúsku, Česku, 

v Maďarsku, na Slovensku a v Španielsku. 

                                                 
1
 Instituto de Estudios Superiores de La Empresa (preklad autora: Inštitút vyššieho podnikového štúdia). 

Ide o súkromnú vysokú školu, ktorá má pobočky nielen v Európe, ale aj v USA, Juţnej Amerike a Ázii. 

http://www.iese.edu/en/IESE/OurCampuses/IESEsglobalcampus/LatinAmerica/LatinAmerica.asp 
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ÚVOD 

 

 Spoločenská zodpovednosť firiem (CSR) je trendom posledných rokov. Čím 

ďalej, tým viac firiem si uvedomuje, ţe ich činnosť má dopad na spoločnosť. Takisto sú 

si vedomé aj toho, ţe ich cieľom nie je len vytvárať zisk, ale ţe zmysel ich činnosti 

prekračuje výlučne ekonomickú hranicu a ekonomické ciele. Ekonomická činnosť je 

nevyhnutná, avšak nie je jedinou hybnou silou firmy a jej činnosti. 

 CSR nemoţno vnímať povrchne. Ak by CSR znamenalo len vonkajšie správanie 

firmy, niečo ako public image, budovanie reputácie a dobrého mena, tento koncept by 

bol ochudobnený. V prípade, ţe CSR sa inštitucionalizuje vo firme a stane sa súčasťou 

jej hodnotového systému, vnútorných vzťahov vo firme (medzi zamestnancami, 

manaţmentom), ako aj vonkajších vzťahov (vzťah interní a externí stakeholderi), firma 

sa začína správať zodpovedne vo vzťahu k spoločnosti a tým spĺňa svoje poslanie – 

budovať spoločnosť a prispievať do nej. To robí dvojakou formou: jednak vytváraním 

ekonomickej hodnoty, jednak rozvojom ľudí, ktorí sa na aktivitách firmy priamo 

zúčastňujú (v prvom rade zamestnanci, potom zákazníci, miestne komunity, atď.). 

 CSR nespočíva len vo vytváraní profitu. CSR znamená pomáhať riešiť 

spoločenské problémy. To z toho dôvodu, ţe firmy sú súčasťou spoločnosti a nemoţno 

ich fungovanie chápať autonómne, bez akejkoľvek prepojenosti na spoločnosť. 

 A práve naliehavé spoločenské problémy sú predmetom filantropie, 

dobročinnosti. Filantropické prejavy ľudí voči potrebám iných boli a aj v súčasnosti sú 

charakteristickou črtou ľudskej prirodzenosti. Nemocnice, útulky, azyly, domovy pre 

deti a iné spoločenské zariadenia, ktoré sa vybudovali v priebehu dejín, sú dôkazom 

toho, ţe utrpenie druhých sa dotýka kaţdého človeka. 

 Firemné dobrovoľníctvo (FD) je jednou z foriem filantropie. Uţ zo samotného 

názvu logicky vyplýva, ţe firma sa v ňom angaţuje. V prvej kapitole sa zaoberáme 

filantropiou a firemným dobrovoľníctvom. FD nie je jednoliaty jav, ale ako uvidíme, 

zahŕňa v sebe mnoţstvo rozmanitých foriem a typov (mentoring, akčné dni, pravidelné 

dobrovoľníctvo, strategické dobrovoľníctvo a pod.). Historické formovanie firemného 

dobrovoľníctva, najmä so zameraním sa na Slovensko, je súčasťou tejto kapitoly. 

Osobitné miesto je venované Tomášovi Baťovi, úspešnému československému 

podnikateľovi, ktorý sa preslávil svojím spoločensky zodpovedným prístupom 
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k zamestnancom a celkovo k spoločnosti. V závere prvej kapitoly uvádzame príklady 

FD na Slovensku. 

 Druhá kapitola obsahuje teoretické východiská CSR. Argandoňa rozlišuje štyri 

prístupy k CSR: etický, spoločenský, strategický a inštrumentálny. Nemoţno povedať, 

ţe konkrétna firma by bola orientovaná výlučne jedným prístupom. Skôr dochádza 

k zmiešaniu niektorých, alebo rovno všetkých prístupov v rôznej miere. Podľa Búciovej 

a Remišovej CSR zahŕňa tieto zodpovednosti: etickú, ekonomickú a právnu. Aby bolo 

moţné povaţovať firmu za spoločensky zodpovednú, musí prijať všetky tri 

zodpovednosti vo vzťahu k všetkým stakeholderom. Firemné dobrovoľníctvo má svoje 

základy postavené na všetkých troch zodpovednostiach. Časťou tejto kapitoly je aj 

analýza strategického dobrovoľníctva. Ide o jednu z foriem firemného dobrovoľníctva, 

ktorá kladie dôraz na strategické prvky dobrovoľníckych aktivít. Ako uvidíme, nie vţdy 

je vhodné pouţiť slovo dobrovoľný v súvislosti so zamestnaneckými aktivitami 

v prospech spoločnosti. Záver tejto kapitoly je venovaný komparácií tradičného FD 

a strategického FD. Rozhovor s predstaviteľom Nadácie Pontis, ktorý má na starosti 

programy firemného dobrovoľníctva na Slovensku, je súčasťou tejto kapitoly. 

 V poslednej kapitole práce sa zaoberáme globálnym firemným dobrovoľníctvom 

(GFD). Analyzujeme a porovnávame ho vo vzťahu k iným formám firemného 

dobrovoľníctva. Zisťujeme okruh potencionálnych výhod, ktoré v sebe zahŕňa, ale 

takisto sa snaţíme o vymenovanie a popísanie nevýhod, ktoré so sebou prináša. Kritická 

analýza sa opiera o príklady z praxe firiem, odborné články a kniţné publikácie. 

 V záverečnej časti sú zhrnuté výsledky jednotlivých kapitol. Cieľom práce je 

podrobne analyzovať GFD, určiť jeho prvky, ako aj porovnať ho s inými formami 

firemného dobrovoľníctva. 

 Význam práce spočíva v tom, ţe sa v nej analyzuje koncept GFD, ktorý ešte 

nebol spracovaný v slovenskej literatúre. V praxi firiem na Slovensku sa len okrajovo 

dostal do povedomia (IBM s programom Corporate Service Corps). Tým nemáme 

v úmysle kriticky sa vyjadrovať o slovenských pomeroch v oblasti firemného 

dobrovoľníctva. Práve naopak, slovenská kultúra sa vyznačuje vyššou mierou 

kolektivistickej orientácie a jej obyvatelia majú spoločenské cítenie, ktoré sa prejavuje 

formami dobrovoľnej pomoci v prospech spoločnosti. 
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1 FIREMNÉ DOBROVOĽNÍCTVO 

 

 V tejto časti práce sa venujeme analýze firemného dobrovoľníctva (FD). 

Východiskovým bodom tejto kapitoly je filantropia, s ktorou dobrovoľníctvo 

bezprostredne súvisí. Bliţšie sa zameriavame na firemnú filantropiu (FF), ktorá sa 

skladá z firemného darcovstva a firemného dobrovoľníctva. Vysvetľujeme jednotlivé 

typy firemného dobrovoľníctva a snaţíme sa ho v jednoduchej podobe klasifikovať na 

základe štyroch kritérií (miesta, kvalifikácie, frekvencie, účasti). Následne popisujeme 

historický proces formovania firemného dobrovoľníctva na Slovensku a v zahraničí. 

Cieľom je zistiť, či na Slovensku boli formy FD aj pred rokom 1989. Ďalej sa venujeme 

odlišnému nazeraniu na FD v USA a Európe a prínosom plynúcich z firemného 

dobrovoľníctva (pre firmu, zamestnancov a spoločnosť). Okrem toho sa snaţíme o 

systematicky zaradiť firemné dobrovoľníctvo do CSR, resp. Corporate Citizenship. 

Záver tejto kapitoly sa zaoberá analýzou a porovnaním dvoch foriem firemného 

dobrovoľníctva, a to tradičného dobrovoľníctva (TD) a strategického dobrovoľníctva 

(SD). Domnievame sa, ţe strategické dobrovoľníctvo a globálne firemné 

dobrovoľníctvo obsahujú spoločné črty. Jedným z cieľov druhej a tretej kapitoly je túto 

domnienku buď potvrdiť, alebo vyvrátiť. 

 

1.1 Filantropia 

 

 Filantropia veľmi úzko súvisí s dobrovoľníctvom, dokonca sa dá povedať, ţe 

tieto dva výrazy sa v mnohých prípadoch pouţívajú ako zhodné. Filantropia implikuje 

dobrovoľnosť a dobrovoľnosť spätne predpokladá filantropiu. 

 Etymologicky slovo filantropia znamená doslova „láska k ľudstvu“
2
. Pochádza 

z gréckeho slova „filanthropos“, ktoré sa skladá z dvoch slov: fil(os) (milujúci) 

a anthropos (človek).
3
 Filantropia sa zvykne označovať aj ako ľudomilstvo, 

dobročinnosť, filantropizmus, alebo altruizmus. Pod altruizmom sa rozumie nezištný 

spôsob konania, ktorý smeruje v prospech iných. Jednotlivec, ktorý sa správa 

altruisticky (filantropicky), neočakáva nič od strany, ktorej pomáha. Altruista koná 

                                                 
2
 McCULLY, G. 2008. Philanthropy Reconsidered, A Catalogue for Philanthropy Publication. Boston : 

Sulek Marty, 2008. In : Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly OnlineFirst, March 13, 2009. 
3
 http://www.maentiva.com/cs/maentiva-holding/filantropie/definice-filantropie/.  
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zásadne z etických pohnútok, motívov, ktoré smerujú k splneniu určitej potreby druhej 

strany. 

 Veľmi prehľadným spôsobom sú spracované definície výrazov súvisiacich 

s filantropiou Centrom pre Filantropiu
4
: 

 Dobročinnosť je všeobecný výraz označujúci rôzne aktivity motivované láskou k 

blíţnemu a snahou pomôcť človeku, ľudstvu, svetu – jednoducho ide o konanie 

dobra v prospech iných, ktorí nie sú s osobou v blízkom rodinnom zväzku. 

 Altruizmus označuje systém hodnotových orientácií osobnosti – myslenie, 

cítenie, jednanie, túţba pomáhať iným bez očakávania finančnej alebo inej 

úhrady. Ide o obetavosť ako charakteristickú črtu, postoj nadraďujúci prospech 

druhých nad vlastné záujmy prejavený praktickým konaním. 

 Charita je tradičnejším pomenovaním darcovstva a dobročinnosti, zdôrazňujúca 

pomoc blíţnemu a pomoc ľuďom v núdzi. V beţnom vnímaní sa snaţí 

zmierňovať okamţité utrpenie, biedu a núdzu ľudí. Ide o dobročinnú pomoc 

ľuďom, najmä starým, chorým, nemajetným, opusteným. 

 Prosociálne správanie sa vyznačuje skutkami a činmi vykonanými v prospech 

druhého bez očakávania odmeny (materiálnej či finančnej) alebo sociálneho 

súhlasu. Tieto akty správania majú charakter poskytnutia nezištnej pomoci, kde 

nie je očakávaná odmena ani opätovanie pomoci v budúcnosti. 

 

Filantropiu definuje Centrum nasledovne: ide o jednu z „modernejších foriem 

darcovstva, označujúcu darcovstvo, ktoré sa snaţí riešiť problémy spoločnosti podporou 

vzdelávania, inovácií a rozvojom schopností ľudí, aby si boli schopní sami pomôcť, a 

neboli odkázaní na almuţny. Snaţí sa podporiť tie schopnosti ľudí, ktoré im pomôţu 

naštartovať proces, ktorý im pomôţe k vyššej kvalite ţivota. V ideálnom prípade sa 

snaţí selektívne riešiť problémy spoločnosti tak, aby boli spravodlivejšie a lepšie.“
5
 

Dôleţité je dodať, ţe „často v slovníkoch cudzích slov, v literatúre, sa termíny 

charita a filantropia chápu ako synonymá s termínom dobročinnosť. Termíny sú však 

rozdielne, existuje medzi nimi jeden podstatný rozdiel, vyjadrený práve zámerom a 

mierkou, v ktorej sa darovávanie realizuje. Filantropia podporuje to, čo nepomôţe 

jednorázovo, ale naštartuje proces v zmysle zásady „nedám Ti rybu, ale naučím ťa ju 

                                                 
4
 http://www.cpf.sk/. 

5
 http://www.cpf.sk/sk/pojmy-ktore-suvisia-s-darovavanim/. 
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chytať“. Charitatívne dávanie označuje pomoc tým, ktorí sú v núdzi a bolesti. Hlavným 

zameraním charity je zmierňovanie nerovnosti.“
6
 

Iný pohľad na filantropiu má Bezručková. Tá ju rozdeľuje na dve skupiny: 

peňaţné dary a nepeňaţné dary.
7
 Práve medzi nepeňaţnými darmi sa nachádza odborná 

pomoc, ktorá ľudí „naučí chytať rybu“. Autorka vníma peňaţné dary ako formu charity, 

t. j. pomôcť ľuďom bez toho, aby sa „naučili sami chytať rybu“. 

 

Tabuľka 1 Formy filantropie 

PEŇAŢNÉ DARY NEPEŇAŢNÉ DARY 

Priama finančná podpora Školenia, vzdelávanie a odborná pomoc 

Zbierka medzi zamestnancami Poskytnutie zázemia 

Vytvorenie fondu pri existujúcej 

nadácii 

Poskytnutie sluţieb 

Zaloţenie vlastnej firemnej nadácie Firemné dobrovoľníctvo 

Organizovanie charitatívnych akcií Účasť v správnych radách a grantových 

komisiách neziskových organizácií 

Spojenie komerčného a neziskového 

subjektu pri propagácii produktu 

Vytvorenie mechanizmu/produktu, ktorým 

podporuje verejnoprospešné činnosti 

Zdroj: BEZRUČKOVÁ, L. 2011. Filantropia pre začiatočníkov. In : Spoločenská zodpovednosť: odborná 

špecializovaná príloha spoločnosti MediaPlanet, č. 2, apríl 2011. [online] [cit. 16.3.2012] Dostupné z 

<http://doc.mediaplanet.com/all_projects/7395.pdf> 

 

 Ako z uvedenej tabuľky č. 1moţno vidieť, FD je povaţované za jednu z foriem 

nepeňaţných darov filantropie. Avšak samotné FD nie je jednoliaty výraz a niektoré 

jeho formy sú v rozpore s týmto tradičným ponímaním, ktoré hovorí o tom, ţe FD je 

súčasťou filantropie. Na inom mieste práce sa podrobnejšie venujeme konceptu 

strategického dobrovoľníctva, ktorý má spoločné črty s filantropiou podľa uvedenej 

definície Centra pre Filantropiu. 

                                                 
6
 http://www.cpf.sk/sk/pojmy-ktore-suvisia-s-darovavanim/. 

7
 BEZRUČKOVÁ, L. 2011. Filantropia pre začiatočníkov. In : Spoločenská zodpovednosť: odborná 

špecializovaná príloha spoločnosti MediaPlanet, č. 2, apríl 2011. [online] [cit. 16.3.2012] 

<http://doc.mediaplanet.com/all_projects/7395.pdf> 
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1.2 Firemná filantropia 

 

 Firemná filantropia je uţším termínom ako filantropia. Dotýka sa konkrétnym 

spôsobom firmy, jej aktivít, zamestnancov a pod. Preto má prívlastok „firemná“. 

Firemná filantropia obsahuje mnoho foriem darcovstva a investícií do komunity. Formy 

FF sú: finančné dary, vecné dary, poskytnutie sluţieb, zapoţičanie produktu alebo 

majetku, stratégia darcovstva, dlhodobé partnerstvo s MVO
8
, patronát nad 

programom/projektom/celej oblasti, dobrovoľná práca zamestnancov, „zapoţičanie“ 

expertov, vytvorenie matchingového fondu a iné. FF sa skladá z dvoch častí:
9
  

1. firemné darcovstvo (corporate giving), 

2. firemné dobrovoľníctvo (corporate volunteering). 

 

 Existujú dva základné prístupy, ako začleniť FF do firemnej stratégie: 

proaktívny a reaktívny.
10

 

 Proaktívny prístup sa vyznačuje nasledovným: 

 podnik má vypracovanú stratégiu darcovstva, napr. vzdelávanie, zdravotné 

otázky, voľno-časové aktivity pre deti,  

 má stanovené pravidlá, 

 kontroluje dopady svojich aktivít. 

 

Reaktívny prístup charakterizuje: 

 podnik je pasívny, čaká na ţiadosti komunity, 

 rozhodne sa, či ich podporí, 

 väčšinou ad hoc podpora, 

 nie vţdy hodnotí dopady svojich aktivít v prospech komunity. 

 

                                                 
8
 Mimovládna organizácia, resp. nezisková organizácia. V práci je pouţívaný výraz MVO pre neziskové, 

neštátne (mimovládne) organizácie. 
9
 Spracované podľa viacerých zdrojov: LAKIN, N. – SCHEUBEL, V. 2010. Corporate Community 

Involvement: The Definitive Guide To Maximizing Your Business’ Societal Engagement. Aizlewood’s 

Mill : Greenleaf Publishing, 2010. ŠANCOVÁ, V. a kol. 2005. Napříč společenskou odpovědností firem. 

Praha : AISIS, 2005, s. 127. 
10

 LAKIN, N. – SCHEUBEL, V. 2010. Corporate Community Involvement: The Definitive Guide To 

Maximizing Your Business’ Societal Engagement. Aizlewood’s Mill : Greenleaf Publishing, 2010. 

ŠANCOVÁ, V. a kol. 2005. Napříč společenskou odpovědností firem. Praha : AISIS, 2005, s. 125-127. 
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Firemná filantropia sa často zamieňa za CSR. Avšak FF je len časťou CSR, 

jedným nástrojom. Vychádzame z ponímania CSR podľa autoriek Búciovej 

a Remišovej. Podľa nich sa skladá z troch sfér: etickej, ekonomickej a právnej
11

. FF 

treba vnímať v rámci podpory verejne prospešných projektov. Je klasickou win-win 

situáciou, ktorá prináša prospech nielen firme, ale aj celej spoločnosti. Naopak pre CSR 

je charakteristické, ţe sa vníma ako koncept, politika firmy, ktorá sa zameriava v rámci 

trvalo udržateľného rozvoja
12

 na celkový dopad správania a fungovania firmy.
13

 Fórum 

darcov definuje FF ako „dobrovoľnú angaţovanosť firiem vo verejne prospešných 

projektoch s cieľom presadzovať verejné blaho v celej spoločnosti alebo konkrétnej 

komunite“
14

. Ide o „vyjadrenie zodpovednosti firmy voči sociálnemu prostrediu, 

v ktorom podniká“
15

. 

 

Tabuľka 2 Firemné darcovstvo ako časť firemnej filantropie 

Názov Anglický ekvivalent Stručný popis 

Dar Charitable donation Súhrn hmotných a nehmotných statkov, 

ktorá darca dáva a obdarovaný prijíma. 

Nemusí ísť len o finančný dar, ale aj 

o nápad, myšlienku, čas, atď. Darca 

nevyţaduje od obdarovaného ţiadne 

protiplnenie. 

Sponzorský príspevok Sponsor contribution Platba za protiplnenie. Sponzor daruje 

peniaze, ale očakáva, ţe bude mať z toho 

isté výhody. 

Firemné nadácie Corporate foundation Účelové zdruţenie majetku, ktorého 

                                                 
11

 BÚCIOVÁ, Z. 2008. K problematike chápania spoločenskej zodpovednosti podnikov. In : CD 

s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké 

pracovníky 2008. [CD-ROM] Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. ISBN 978-80-7318-664-7. 

BÚCIOVÁ, Z. 2009. O zmenách v chápaní spoločenskej zodpovednosti podnikov. Podľa : OLECKÁ, I. – 

ZIELINA, M. 2009. Kdo je aktérem společenské odpovědnosti firem? Olomouc : MVSO, 2009, s. 21-32. 

ISBN 978-80-87240-07-6. REMIŠOVÁ, A. 2011. Etika a ekonomika. Tretie vydanie. Bratislava : 

Kalligram, 2011. 
12

 Podľa International Institute for Sustainable Development sa tento koncept definuje nasledovne: 

„Trvalo udrţateľný rozvoj je taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva moţnosť 

uspokojovať ich základné ţivotné potreby“. http://www.iisd.org/sd/ 
13

 KULDOVÁ, L. 2010. Společenská odpovědnost firem. Plzeň : OPS, 2010, s. 29. 
14

 BARTOŠOVÁ, Z. 2006. Měření a benchmarking jako součást strategie CSR. Praha : Fórum dárců, o. 

s., 2006. 
15

 Z vystúpenia predsedu senátu Petra Pitharta na 1. Konferencii o firemnej filantropii v ČR, ktorú 

usporiadalo Forum dárců v roku 2003. In : KULDOVÁ, L. 2010. Společenská odpovědnost firem. Plzeň : 

OPS, 2010, s. 29. 
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hlavným poslaním je poskytovanie 

nadačných príspevkov a grantov tretím 

osobám. 

Zdieľaný marketing Cause-related marketing Pri propagácii určitého výrobku sa spojí 

ziskový a charitatívny subjekt. Podnik je 

lepšie vnímaný zákazníkom. 

Matchingový fond Matching fund Istá čiastka platu zamestnancov je 

odvádzaná na verejnoprospešné účely. Raz 

za určité obdobie sa z daného bankového 

účtu pošlú peniaze na konkrétny účel. 

Rozšírený je najmä v zahraničí (Nemecko, 

Veľká Británia, Rakúsko). 

Darcovstvo cez výplatu Payroll giving Dar, ktorý sa odpisuje z hrubej mzdy 

zamestnancov pred zdanením. 

Zamestnanec je daňovo zvýhodnený pri 

tejto forme. 

Daňové asignácie Tax assignation Poplatník dane z príjmu určí časť svojej 

zaplatenej dane neštátnej, neziskovej 

organizácii (napr. 2%). 

Spracované podľa: ŠANCOVÁ, V. a kol. 2005. Napříč společenskou odpovědností firem. Praha : AISIS, 

2005, s. 125-127. Ďalšie zdroje: www.donorsforum.cz, www.blf.cz. 

 

 Firemné darcovstvo predstavuje bezplatné prenechanie materiálnych hodnôt 

a sluţieb firmy. Inštrumenty firemného darcovstva sa nachádzajú v tabuľke č. 2. Všetky 

nástroje majú spoločné to, ţe pomoc je poskytovaná bez toho, aby zamestnanci prišli do 

styku s osobami, ktorým pomáhajú. Stačí, ţe im pomáhajú na diaľku, priamymi 

finančnými podporami. 

 

 Iná situácia je pri druhej skupine/časti firemnej filantropie. Nazýva sa firemné 

dobrovoľníctvo a jeho jednotlivé formy vyţadujú priamu účasť zamestnancov pri 

pomáhaní druhým. V tabuľke č. 3 uvádzame najfrekventovanejšie výrazy. 

 

Tabuľka 3 Firemné dobrovoľníctvo ako časť firemnej filantropie 

Názov Anglický ekvivalent Stručný popis 

Matchingový fond Matching fund Popísaný v tabuľke č. 2 

Talentová databanka Skills-bank, Talent-bank Firma vytvorí databanku (napr. na internete), 
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do ktorej sa môţu zamestnanci zaznamenávať. 

Prístup k databanke firma umoţní MVO, ktorá 

hľadá dobrovoľníkov. 

Komplementárny dar Matched Giving Firma podporuje organizáciu, v ktorej sa vo 

forme FD dlhodobo angaţuje, finančným 

alebo vecným darom. 

Pro bono služba Pro bono publico Bezplatná sluţba pre verejné blaho v rámci 

kompetencií firmy. Firma cez svojich 

zamestnancov poskytne bezplatné sluţby 

organizácii v tej oblasti, v ktorej sa 

špecializuje. 

Partnerské programy Business-Community 

Partnership 

Dlhodobá spolupráca firmy a MVO. V jej 

rámci môţu byť realizované všetky formy FD, 

ktoré sú popísané v tejto tabuľke. Firma danej 

MVO poskytuje svoju organizačnú 

infraštruktúru, know-how zamestnancov, 

finančnú a vecnú podporu. 

Časové konto Time bank Zamestnanci venujú niekoľko hodín 

z pracovného času na výkon dobrovoľných 

aktivít. 

Stieňovanie Shadowing Ide o „pozeranie sa cez rameno“. Účastník 

pozoruje činnosť manaţérov: pracovnú náplň, 

schopnosti, metódy riadenia a pod. Ide 

o pasívnu formu mentoringu. 

Akčný deň Volunteer Day, Day of 

Caring (USA), Community 

partnership day 

Skupina zamestnancov alebo celý pracovný 

kolektív sa dobrovoľne angaţuje (spravidla) 

jeden deň v roku na verejne prospešnej akcií. 

Väčšinou pôjde o manuálnu prácu (sadenie 

stromov, čistenie parkov, maľovanie budov 

a pod.) 

Sociálna prax Social praxis Zamestnanci pracujú určitú dobu (týţdne, 

mesiace) v určitom sociálnom zariadení. Majú 

tak pohľad do „iného“ sveta, ktorý im pomáha 

zvýšiť empatiu a zlepšiť komunikačné 

schopnosti. 

Služobný pobyt Secondment Dlhodobá forma FD, ide o „vyslanie“ 

zamestnancov do MVO spravidla na šesť 

mesiacov aţ dva roky. V popredí je osobný 
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rozvoj zamestnancov. 

Mentorstvo Mentoring Zamestnanec sa stáva poradcom 

a sprievodcom iných. Mentorská činnosť sa 

vykonáva buď vo voľnom čase alebo 

v pracovnej dobe.  

Rozvojové projekty Development assignments Časovo obmedzené nasadenie zamestnancov 

v prospech komunity. Sú zamerané na 

precvičenie a prehĺbenie si odborných znalostí. 

Spracované podľa: ŠANCOVÁ, V. a kol. 2005. Napříč společenskou odpovědností firem. Praha : AISIS, 

2005, s. 46-49, 127-130. Ďalšie zdroje: www.donorsforum.cz, www.blf.cz, www.csr-online.cz. 

 

1.3 Dobrovoľníctvo 

 

 Dobrovoľníctvo ako prejav dobrovoľnej pomoci môţu uskutočňovať jednotlivci 

alebo organizované skupiny ľudí. Dobrovoľníctvo je slobodne zvolená činnosť 

dobrovoľníka v prospech iných vykonávaná bez nároku na odmenu.
16

 Dobrovoľnícke 

aktivity môţu byť vyvíjané na základe impulzu jednotlivca, firmy, neziskovej 

organizácie/mimovládnej organizácie, štátu, medzinárodnej organizácie (napr. OSN), 

alebo nadnárodnej organizácie (napr. Európska únia).
17

 

 

Dobrovoľníctvo sa člení podľa povahy na: 

I. Firemné dobrovoľníctvo. 

II. Ostatné dobrovoľníctvo. 

 

Firemné dobrovoľníctvo označuje koncept spájajúci všeobecne prospešné 

aktivity firmy a podporu dobrovoľnej činnosti zamestnancov. Firma sa snaţí vzbudiť 

a zvýšiť záujem svojich zamestnancov o dobrovoľnú prácu tým, ţe ich dobrovoľnícku 

činnosť uznáva, oceňuje a podľa moţností rôznym spôsobom podporuje. Podľa 

kolektívu českých autorov v publikácii Napříč společenskou odpovědností firem FD 

                                                 
16

 http://www.dobrovolnictvo.sk/clanok-13-10/Dolezitie_pojmy.html  
17

 Spracované podľa: LAKIN, N. – SCHEUBEL, V. 2010. Corporate Community Involvement: The 

Definitive Guide To Maximizing Your Business’ Societal Engagement. Aizlewood’s Mill : Greenleaf 

Publishing, 2010. ŠANCOVÁ, V. a kol. 2005. Napříč společenskou odpovědností firem. Praha : AISIS, 

2005. KULDOVÁ, L. 2010. Společenská odpovědnost firem. Plzeň : OPS, 2010. ČANÍK, P a kol. 2006. 

Metody a nástroje podnikatelské etiky. Praha : Nakladatelství VŠE Oeconomica, 2006. FERRELL, O. C. 

– FRIEDRICH, J. – FERRELL, J. 2005. Business ethics. Boston : Houghton Mifflin Company, 2005. 

MATTEN, D. a kol. 2008. A to Z of Corporate Social Responsibility : A Complete Reference Guide to 

Concepts, Codes and Organisations. Chichester : John Wiley & Sons, 2008. 
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predstavuje podporu všeobecne prospešných činností, na ktorých sa zamestnanci firmy 

dobrovoľne podieľajú a  investujú vecné alebo finančné prostriedky.
18

 

 Ostatné dobrovoľníctvo predstavuje všetky ostatné formy dobrovoľníctva, pri 

ktorých nie je angaţovaná firma. Môţe ísť o dobrovoľníctvo študentov v MVO, 

dôchodcov, nezamestnaných, atď. Podstatným rysom tohto typu dobrovoľníctva je 

absencia výkonu zo strany zamestnancov firmy. 

 Pre účely tejto práce sa v ďalšom výklade zameriavame výlučne na firemné 

dobrovoľníctvo a formám ostatného dobrovoľníctva nie je venovaný priestor. 

 

1.4 Firemné dobrovoľníctvo 

 

 Niečo o firemnom dobrovoľníctve uţ bolo načrtnuté v predchádzajúcich častiach. 

Na tomto mieste si bliţšie objasníme firemné dobrovoľníctvo a pokúsime sa nájsť 

spoločnú definíciu, ktorá ho čo najpresnejšie vystihuje. 

 Dirk Matten so svojimi kolegami definuje FD ako koordinovanú podnikateľskú 

podporu pre zanietenie zamestnancov v prospech lokálnej komunity. Ďalej uvádza, ţe 

FD programy sú buď iniciované zamestnávateľom alebo vedené zamestnancom.
19

 

 Kotler vníma FD ako iniciatívu, cez ktorú podnik podporuje a povzbudzuje 

zamestnancov a obchodných partnerov k dobrovoľnému poskytnutiu svojho času na 

podporu miestnych organizácii.
20

 

 International Business Leaders Forum ho vymedzuje ako „mobilizáciu 

zamestnancov podniku, ktorí dávajú komunite svoj čas, talenty, energiu a zdroje.“
21

 

 Zahraničné webové stránky zaoberajúce sa FD ho definujú týmto spôsobom: 

„Zamestnávateľ povzbudzuje a podporuje svojich zamestnancov, aby sa podujali na 

dobrovoľnú prácu, ktorá nie je platená, je vykonaná z ich vlastnej iniciatívy a pre 

                                                 
18

 ŠANCOVÁ, V. a kol. 2005. Napříč společenskou odpovědností firem. Praha : AISIS, 2005, s. 127. 
19

 „EV consists ofongoing and co-ordinated business support for and encouragement of staff involvement 

in the local community. EV programmes are either employer-initiated or employee-led.“ MUTHURI, J. 

N. – MATTEN, D. – MOON, J. 2007. Employee Volunteering and Sociel Capital: Contributions to 

Corporate Social Responsibility. In : British Journal Of Management, March 2007, s. 4. [online] [cit. 

16.2.2012] Dostupné z <http://www.sozialengagiert.ch/cms/fileadmin/user_upload/Muthuri_et_al_-

_EV_in_BJM.pdf> 
20

 KOTLER, P. – LEE, N. 2005. Corporate social responsibility : doing the most good for your company 

and your cause. Hoboken, N.J. : Wiley, 2005, s. 175. 
21

 www.iblf.org/docs/engage/engageflyer.pdf. „The mobilization by businesses of the time, talent, 

energies, and resources of their people to contribute to the community.“ 
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spoločné blaho.“
22

 „Firemní dobrovoľníci predstavujú platených zamestnancov firmy, 

ktorí podporujú miestnu komunitu alebo akýmkoľvek iným spôsobom vykonávajú 

dobrovoľnícke aktivity v prospech tejto komunity.“
23

 Uvedené definície plne vystihujú 

tento pojem a na ďalších zahraničných internetových stránkach sa definície FD 

prekrývajú. 

 Portál www.dobrovolnictvo.sk ho definuje ako iniciatívu podnikateľských 

subjektov, ktoré vedú k aktívnej podpore miestnych MVO (resp. komunít), ako aj 

svojich zamestnancov, aby sa zapojili do dobrovoľníckych aktivít.
24

 

 FD vychádza z úmyslu firmy poskytnúť svojim zamestnancom čas a motiváciu 

pre dobrovoľnícku činnosť, je súčasťou širšieho konceptu CSR. Firmy hradia náklady 

na čas svojich zamestnancov, uznávajú a oceňujú ich dobrovoľnícku činnosť. 

Zamestnanci investujú svoje úsilie, energiu a nápady do verejne prospešných 

programov. Od MVO závisí vyjadrenie potrieb a vytvorenie vhodných podmienok pre 

prácu firemných dobrovoľníkov. MVO sa v rámci FD stávajú partnermi.
25

 

 Byznys pro společnost sa pozerá na FD ako na spoločnú podporu zamestnávateľa 

a zamestnancov v prospech verejne prospešných aktivít.
26

 

 FD označuje koncept spájajúci všeobecne prospešné aktivity firmy s podporou 

dobrovoľnej činnosti zamestnancov.
27

 Pomocou tohto nástroja CSR sa firmy snaţia 

vzbudiť a zvýšiť záujem svojich zamestnancov o dobrovoľnú prácu.
28

 

 Z uvedených definícii vyplývajú tieto charakteristické znaky pre FD: 

1.) Ide o dobrovoľnú činnosť zamestnancov. 

2.) Dobrovoľná činnosť je podporovaná firmou. 

3.) Túto činnosť realizujú zamestnanci firmy. 

4.) Aktivity smerujú k podpore verejne prospešných projektov, k podpore verejného 

blaha. 

                                                 
22

 http://www.volunteeringwaikato.org.nz/service-item.php?id=anytime490824f95f58b. 
23

 http://www.vrb.org.au/volunteering_corporate.php. 
24

 http://www.dobrovolnictvo.sk/?node=7. 
25

 http://www.dobrovolnik.cz/oblasti-dobrovolnictvi/dobrovolnictvi-firem/. 
26

 http://www.byznysprospolecnost.cz/workplace/firemni-dobrovolnictvi.html. 
27

 http://www.csr-online.cz/List.aspx. 
28

 http://www.csr-solutions.cz/jak-na-to. 
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1.4.1 Výrazy súvisiace s firemným dobrovoľníctvom 

 

 Zamestnanecké dobrovoľníctvo (Employee Volunteering) a firemné 

dobrovoľníctvo (Corporate Volunteering) sú synonymá.
29

 Vyjadrujú ten istý koncept. 

Toto tvrdenie sa opiera o prehľad definícii uvedených v časti „Firemné 

dobrovoľníctvo“, kde sa v rôznych definíciách pouţívajú termíny ako synonymá. Preto 

v ďalšom výklade pouţívame len výraz firemné dobrovoľníctvo a zamestnanecké 

dobrovoľníctvo expressis verbis neuvádzame. 

 

Tabuľka 4 Slovník firemného dobrovoľníctva
30

 

Anglický termín Slovenský ekvivalent 

Employee Volunteering Zamestnanecké dobrovoľníctvo 

Corporate Volunteering Firemné/korporatívne dobrovoľníctvo 

Corporate Volunteerism Firemné dobrovoľníčenie 

Employee Community Involvement Angaţovanosť zamestnancov v spoločnosti 

Corporate Community Involvement Angaţovanosť firiem v spoločnosti 

Community Engagement Angaţovanosť v spoločnosti 

International Corporate Volunteering Medzinárodné firemné dobrovoľníctvo 

Global Corporate Volunteering Globálne firemné dobrovoľníctvo 

Skill-based Volunteering Znalostné dobrovoľníctvo 

Strategic Volunteering Strategické dobrovoľníctvo 

True Volunteering Tradičné (ozajstné) dobrovoľníctvo 

Vlastný zdroj. 

                                                 
29

 BOCCALANDRO, B. 2010. The End of Employee Volunteering: A necessary step to substantive 

Employee Engagement in the Community. Berlin : Centrum für Corporate Citizenship Deutschland, 

2010, s. 5. [online] [cit. 5.3.2011] Dostupné z 

<http://www.cccdeutschland.org/sites/default/files/CCCDebatte%2007%20engl%20final2.pdf> 
30

 Spracované podľa: Spracované podľa: KOTLER, P. – LEE, N. 2005. Corporate social responsibility 

: doing the most good for your company and your cause. Hoboken, N.J. : Wiley, 2005. KULDOVÁ, L. 

2010. Společenská odpovědnost firem. Plzeň : OPS, 2010. LAKIN, N. – SCHEUBEL, V. 2010. 

Corporate Community Involvement: The Definitive Guide To Maximizing Your Business’ Societal 

Engagement. Aizlewood’s Mill : Greenleaf Publishing, 2010. MATTEN, D. a kol. 2008. A to Z of 

Corporate Social Responsibility : A Complete Reference Guide to Concepts, Codes and Organisations. 

Chichester : John Wiley & Sons, 2008. PRSKAVCOVÁ, M. a kol. 2008. Společenská odpovědnost firem, 

lidský kapitál, rovné příležitosti a environmentální management s využitím zahraničních zkušenosti. 

Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2008. ŠANCOVÁ, V. a kol. 2005. Napříč společenskou 

odpovědností firem. Praha : AISIS, 2005. GLOBAL CSR CASEBOOK. 2008. Business and Poverty: 

Innovative strategies for global CSR. Vienna : F. Marcher, 2008. 
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Firemné dobrovoľníctvo je širokým pojmom. Prehľad termínov v tabuľke č. 4 

nie je taxatívny, ale len demonštratívny z toho dôvodu, ţe kaţdým rokom pribúdajú 

nové a nové termíny. Niekedy medzi jednotlivými výrazmi neexistujú rozdiely. Ako 

príklad môţe poslúţiť globálne firemné dobrovoľníctvo a medzinárodne firemné 

dobrovoľníctvo. Oba výrazy implikujú, ţe pôjde o takú formu dobrovoľníctva, ktorá 

presahuje krajiny (medzinárodný prvok). Obe slová sa však pouţívajú ako synonymá.
31

 

Za odlišnými slovami stojí rovnaká podstata. Preto naším cieľom je sprehľadniť 

mnoţstvo termínov v rámci dobrovoľníctva, určiť ich spoločné a odlišné znaky. 

 

1.4.2 Typy firemného dobrovoľníctva 

 

 V tabuľke č. 5 sú zobrazené základné typy FD, ktoré vykazujú spoločné črty, ale 

zároveň sa od seba líšia určitými znakmi. 

 

Tabuľka 5 Typy firemného dobrovoľníctva 

Slovensky Anglicky Stručný popis 

Jednodňové 

dobrovoľníctvo 

Done-in-a-day-

projects, Social days, 

„one-offs“ 

Dobrovoľnícke aktivity trvajúce jeden deň v roku, 

do ktorých je zaangaţovaná celá firma (bez ohľadu 

na stupne riadenia vo firme, od radových 

zamestnancov po top manaţérov. Často 

organizované za účelom zvýšenia motivácie 

zamestnancov a team-buildingu. 

Rozvojové projekty Team development 

assignments 

Projekty vytvorené miestnou organizáciou 

v spolupráci s firmou. Cieľom je pomôcť miestnej 

komunite a zároveň aj firme, ktorá z pomoci 

                                                 
31

 Publikácie, v ktorých sa pouţívajú tieto dva výrazy a sú vzájomne zameniteľné: ALLEN, K. – 

GALIANO, M. – HAYES, S. E. 2011. Global companies volunteering globally: the final report of the 

Global Corporate Volunteering Research Project. 2011. [online] [cit. 24.2.2012] Dostupné z 

<http://realizedworth.visibli.com/404aa0813e3a3004/?web=dbac02&dst=http%3A//www.gcvcresearch.or

g/v1/images/global%2520companies%2520volunteering%2520globally.pdf> BOCCALANDRO, B. 

2008. The Methods Behind the Magic: Examining the Practices of Atlanta’s Exemplary Employee 

Volunteer Programs. Chestnut Hill, Massachusetts : Boston College Center for Corporate Citizenship, 

2008. [online] [cit. 23.2.2012] Dostupné z <http://www.gn-

cc.org/sites/gern.cccdeutschland.org/files/BCCCC_The%20Methods%20Behind%20the%20Magic_2008.

pdf> GLOBAL CSR CASEBOOK. 2008. Business and Poverty: Innovative strategies for global CSR. 

Vienna : F. Marcher, 2008. HILLS, G. – MAHMUD, A. 2007. Volunteering for Impact: Best Practices in 

International Corporate Volunteering. Boston : Mass, 2007. [online] [cit. 17.5.2011] Dostupné z 

<http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/2007/09volunteering/Volunteering_for_Impact.pdf> 

POINTS OF LIGHT FOUNDATION. 2007. Magnitude and Nature of Volunteering at the Best Employee 

Volunteer Programs. Washington, D. C. : Points of Light Foundation, 2007. 



27 

 

komunite ťaţí: team-building, osobný rozvoj 

zamestnancov, spokojnosť a lojalita zamestnancov, 

atď. 

Pravidelné 

dobrovoľníctvo 

Regular volunteering Zamestnanec na základe dohody pravidelne 

navštevuje (alebo môţe aj na diaľku 

prostredníctvom informačných technológií) školu, 

sirotinec, alebo iné zariadenie, ktorému poskytuje 

svoje odborné znalosti. Prvok pravidelnosti je 

charakteristickou črtou (napr. 2x do mesiaca). 

Znalostné 

dobrovoľníctvo 

Skill-based 

volunteering, 

competency-based 

volunteering 

Zamestnanci prispievajú do komunity svojimi 

profesionálnymi znalosťami, kompetentnosťami 

a skúsenosťami (napr. konzultácie, poradenstvo, 

finančné poradenstvo, projektový manaţment, 

marketing, zlepšenie komunikácie, personálny 

manaţment know-how) 

Ne-riadiace roly Non-executive roles Zamestnanci na báze dobrovoľníctva pôsobia 

v miestnej organizácií ako dôverníci, správcovia, 

členovia komisií, pokladníci, atď. 

Sluţobné pobyty Secondments Zamestnanci pracujú na plný úväzok ako členovia 

miestnej organizácie s tým, ţe plat a všetky 

výdavky im poskytuje firma a nie miestna 

organizácia. 

Zdroj: LAKIN, N. – SCHEUBEL, V. 2010. Corporate Community Involvement: The Definitive Guide To 

Maximizing Your Business’ Societal Engagement. Aizlewood’s Mill : Greenleaf Publishing, 2010, s. 187. 

 

 Z uvedených typov firemného dobrovoľníctva sa pri globálnom firemnom 

dobrovoľníctve vyuţívajú najmä služobné pobyty a rozvojové projekty.
32

 Pravidelné 

dobrovoľníctvo a znalostné dobrovoľníctvo takisto úzko súvisia s uvedenými typmi 

GFD. 

                                                 
32

 BOCCALANDRO, B. 2011. A Productive End to Employee Volunteering. CorporAID Konferenz 

Global Corporate Volunteering, 28.11.2011 Wien. JARVIS, CH. – PARKER, J. 2011. The Business 

Benefits of Corporate Volunteering: An Examination of the Business Benefits Resulting from the Effects 

of Employee Volunteer Programs. CorporAID Konferenz Global Corporate Volunteering, 28.11.2011 

Wien. MAYDELL, L. 2011. Global Corporate Volunteering. CorporAID Konferenz Global Corporate 

Volunteering, 28.11.2011 Wien. SCHNEIDHOFER, T. – MAYHOFER, W. 2011. Global Corporate 

Volunteering as HR Instrument. CorporAID Konferenz Global Corporate Volunteering, 28.11.2011 Wien. 

SCHEUBEL, V. 2011. Understanding Permeable Boundaries. CorporAID Konferenz Global Corporate 

Volunteering, 28.11.2011 Wien. 
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 Firemné dobrovoľníctvo moţno klasifikovať na základe štyroch kritérií:
33

 

I. Podľa miesta: 

a. Priamo v MVO. 

b. Na diaľku (prostredníctvom počítačov, internetu). 

II. Podľa vyuţitia odbornej kvalifikácie zamestnancov: 

a. Neodborná pomoc (jednoduchá manuálna práca ako napr. sadenie 

stromov, čistenie parkov, maľovanie škôl, atď.). 

b. Odborná pomoc (súvisí s činnosťou firmy). 

c. Poradenstvo. 

III. Podľa frekvencie: 

a. Jednorazová pomoc (napr. dobrovoľnícky deň). 

b. Občasná výpomoc (ad hoc, podľa moţnosti a potrieb firmy, MVO 

a spoločnosti). 

c. Pravidelná, kontinuálna pomoc (napr. 3x do roka v trojmesačných 

odstupoch, dôraz sa kladie na pravidelnosť). 

d. Dlhodobá pomoc (niekoľko mesiacov, v niektorých prípadoch aj viac ako 

jeden rok, tzv. mesačné projekty) 

IV. Podľa účasti: 

a. Zapojenie určených/vybraných/dobrovoľne prihlásených zamestnancov. 

b. Zapojenie tímov alebo celej firmy. 

c. Zapojenie zamestnancov viacerých firiem. 

                                                 
33

 Spracované podľa: BOCCALANDRO, B. 2010. The End of Employee Volunteering: A necessary step 

to substantive Employee Engagement in the Community. Berlin : Centrum für Corporate Citizenship 

Deutschland, 2010. 20 s. [online] [cit. 5.3.2011] Dostupné z 

<http://www.cccdeutschland.org/sites/default/files/CCCDebatte%2007%20engl%20final2.pdf>. 

BOCCALANDRO, B. 2009. Mapping Success in Employee Volunteering: The Drivers of Effectiveness 

for Employee Volunteering and Giving Programs and Fortune 500 Performance. Chestnut Hill, 

Massachusetts : Boston College Center for Corporate Citizenship, 2009. 44 s. [online] [cit. 18.4.2011] 

Dostupné z <http://bcccc.net/_uploads/documents/live/MappingSuccesInEmployeeVolunteering.pdf>. 
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1.4.3 Historický prehľad formovania firemného dobrovoľníctva 

 

 Spolupráca korporatívneho, súkromného sektoru s lokálnou komunitou má svoje 

počiatky v USA. Dodnes práve severná časť amerického kontinentu je známa pre 

mnohé dobrovoľnícke aktivity, ktoré na svojom území iniciuje. Koncom 80. rokov 20. 

storočia sa koncept tejto formy spolupráce začal šíriť do Európy, najskôr do Veľkej 

Británie, potom postupne aj do ostatných častí.
34

 

 Koncept dobrovoľníctva má svoj pôvod v občianskej spoločnosti, ktorá cíti 

potrebu zveľaďovať svoje okolie (práve kvôli prvku občianstva sa zvykne hovoriť, ţe 

FD je nástrojom Corporate Citizenship). Preto vznikajú MVO, ktoré slúţia chudobným, 

zachovávajú kultúrne dedičstvo, starajú sa o ţivotné prostredie, bojujú za spravodlivosť 

a rôznymi inými spôsobmi sa snaţia podporovať spoločnosť. S nástupom 

industrializácie (18. storočie) sa myšlienka dobrovoľníctva dostala aj na pracoviská 

a týmto okamihom môţeme hovoriť o firemnom dobrovoľníctve.
35

 

 Autori Gregorová, Marček a Mračková tvrdia, ţe na území Slovenska sa 

dobrovoľníctvo začína rozvíjať aţ po roku 1989.
36

 Po tomto roku sa slovenské a české 

MVO a  firmy začínajú inšpirovať anglo-americkými dobrovoľníckymi aktivitami. Pred 

rokom 1989 bolo v Československu nepriaznivé štátne a spoločenské prostredie pre 

propagovanie myšlienok spolupráce súkromných firiem a spoločnosti, keďţe súkromné 

vlastníctvo de iure neexistovalo. Z rokov 1948-1989 vyplýva, ţe súkromné vlastníctvo 

nemalo právne základy v danom spoločenskom systéme.
37

 

 Avšak filantropia nebola neznámym fenoménom. Brigády socialistickej práce 

(BSP) a iné formy dobrovoľníckej pomoci organizovaných na území Slovenska sú toho 

dôkazom. Išlo o najvyššiu formu socialistického súťaţenia od roku 1958. Plnilo náročné 

úlohy pri výstavbe, upevňovalo socialistické výrobné vzťahy a zvyšovalo kultúrnu 

                                                 
34

 JEŘÁBKOVÁ, V. – HARTL, J. 2003. Společenská odpovědnost firem. Kladno : AISIS, 2003. [online] 
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2008, str. 109. 
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úroveň pracujúcich. BSP pomáhalo aj pri intenzifikácií národného hospodárstva, rozvoji 

vedy, techniky, kvality a efektívnosti práce, a pobádalo členov hľadať účinnejšie formy 

a metódy práce pre spoločnosť.
38

 Okrem BSP existovali aj subotniky, ktoré 

predstavovali „dobrovoľne povinnú“ bezplatnú brigádu na zvelebenie podnikov, miest, 

tovární, závodov a pod. Tento výraz pochádza z ruštiny a v Československej 

socialistickej republike označoval podnikovú pomoc regiónom.
39

 

 Nesúhlasíme s názorom Gregorovej, Marčeka a Mračkovej. Podľa nášho názoru 

boli „dobrovoľnícke“ aktivity zo strany zamestnancov prítomné aj v období totality 

(roky 1948 aţ 1989). Ľudia pracovali v sobotu (preto subotniky) a pre mnohých z nich 

bolo cťou, ţe sa mohli podieľať na budovaní spoločnosti. Samozrejme, štátny reţim ich 

nútil do tejto formy práce, ale i napriek tomu moţno hovoriť o občianskom povedomí, 

ktoré sa usiluje o budovanie spoločnosti. Navyše pre Slovákov je charakteristické 

kolektivistické zmýšľanie, záujem o zveľaďovanie spoločnosti, v ktorej ţijú.
40

 

Hofstedeho kultúrne dimenzie
41

 túto skutočnosť potvrdzujú. 

 Musíme preto poznamenať, ţe názor opierajúci sa o tvrdenie, ţe USA je 

kolískou firemného dobrovoľníctva a dobrovoľníctva vôbec, je neprijateľný 

a nezlučiteľný so subotnikmi a BSP. Aj pred rokom 1989 boli na slovenskom území 

organizované dobrovoľnícke aktivity. Navyše treba zdôrazniť skutočnosť, ţe firemné 

dobrovoľníctvo sa netýka len súkromných firiem, ale aj štátnych. Otvorenou ostáva 

otázka dobrovoľnosti socialistických iniciatív, nakoľko štát mnohých ľudí nútil 

podieľať sa na týchto spoločensko-prospešných aktivitách. 

 Pred nástupom komunistického reţimu (rok 1948) Československo zakúsilo 

vlnu podobnú firemnému dobrovoľníctvu. Konkrétne v prístupe Tomáša Baťu, sociálne 

zmýšľajúceho československého podnikateľa, ktorý sa všemoţne snaţil o dosiahnutie 

spokojnosti svojich zamestnancov a aj ostatných obyvateľov miest, v ktorých jeho 

podniky pôsobili.
42

 Ide o prototyp sociálne citlivého a zodpovedného podnikateľa, ktorý 

prostredníctvom sluţby spoločnosti zároveň dosahuje úspech v podnikaní. Ukázal, ţe 
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úprimný záujem o občiansku spoločnosť na jednej strane a úspešné podnikanie na strane 

druhej sú zlučiteľné a navzájom vytvárajú synergický efekt.
43

 

 V ďalšom výklade venujeme priestor jeho osobe a vplyvu, ktorý zanechal na 

oblasť neskoršieho ponímania FD v dnešnom zmysle slova. Zasiate semienka 

sociálneho cítenia pri rešpektovaní práva na zisk a dlhodobú úspešnosť podniku začali 

pomaly vyrastať za jeho éry. 

 

1.4.4 Tomáš Baťa a firemné dobrovoľníctvo 

 

 Niekoľko zmienok o tomto podnikateľovi tvorí súčasť analýzy firemného 

dobrovoľníctva pre účely vytýčených cieľov tejto práce. Jeho spoločensky zodpovedné 

konanie je zachytené vo výsledkoch
44

, ktoré odzrkadľujú jeho slová: 

 „Vychádzajme z názoru, ţe celý svet bol stvorený preto, aby nám slúţil, a my 

sme sa narodili, aby sme slúţili celému svetu.“
45

 

 „Pamätajte na to, ţe vaše sily, vaše schopnosti patria verejnosti. Pamätajte na to, 

ţe majetok, obiehajúce peniaze vo vašom závode majú pre vašich spolupracovníkov tú 

istú dôleţitosť, čo asi krv vo vašom tele pre vás.“
46

 

 Silný zmysel pre firemné občianstvo badať v týchto slovách: „Nikto neotrasie 

trónom vašej práce, nech je veľký alebo malý, pokiaľ svoju prácu budete konať v duchu 

sluţby človeku, v duchu sluţby verejnosti. Deťmi ducha človeka, ktorý sa vypracoval 

vyššie, vyuţil svoj mozog a odvahu a rozdáva z tohto bohatstva druhým, tak v tom 

nachádza najväčšie šťastie a naplnenie svojho ţivota.“
47

 

 O tom, ţe maximalizácia zisku za kaţdú cenu môţe mať nepriaznivé dôsledky, 

vystihujú tieto slová: „Smer, ktorý sľuboval spočiatku prospech len mne a verejnosti 

škodu, priniesol škodu nakoniec nám obom.“
48

 

 Čistá forma filantropie (t. j. človek nastaví ruku a hneď do nej niečo dostane od 

darcu) mu bola cudzia. Presadzoval koncept filantropie, ktorý zároveň kládol dôraz na 

                                                 
43

 BAŤA, T. 1990. Úvahy a projevy. Praha : INSTITUT ŘÍZENÍ, 1990. 
44

 Kriminalita v jeho podnikoch bola na minime, takmer ţiadna. Ľudia boli spokojní s prácou a preto 

nemali priestor pre nedovolené obohacovanie. BAŤA, T. 1990. Úvahy a projevy. Praha : INSTITUT 

ŘÍZENÍ, 1990, s. 20. 
45

 BAŤA, T. 1990. Úvahy a projevy. Praha : INSTITUT ŘÍZENÍ, 1990, s. 119. 
46

 BAŤA, T. 1990. Úvahy a projevy. Praha : INSTITUT ŘÍZENÍ, 1990, s. 120. 
47

 BAŤA, T. 1990. Úvahy a projevy. Praha : INSTITUT ŘÍZENÍ, 1990, s. 120. 
48

 BAŤA, T. 1990. Úvahy a projevy. Praha : INSTITUT ŘÍZENÍ, 1990, s. 58. 
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zásluhy obdarovaného, aj keď boli minimálne. Dovoľujeme si tvrdiť, ţe keby ţil tento 

podnikateľ v dnešných časoch, s najväčšou pravdepodobnosťou by vyvíjal aktivity 

strategického dobrovoľníctva a nie klasického, čisto filantropického dobrovoľníctva.
49

 

Len niekoľko slov na podporu nášho tvrdenia: „Zarábajte! Neţobrite! Neprijímajte od 

svojich príbuzných dary! Buďte hrdí na svoju česť a váţte si ju viac ako peniaze! 

Zarábajte sluţbou ľuďom. Neprijímajte nezaslúţené dary.“
50

 

 Mohli by sme spomenúť ešte mnoho iných jeho citátov. Avšak uvedené citáty 

zreteľne poukazujú na spoločensky zodpovedné správanie tohto podnikateľa. 

 

1.4.5 Porovnanie firemného dobrovoľníctva v USA a Európe 

 

 Firemné dobrovoľníctvo v Európe sa líši od dobrovoľníckych iniciatív v USA. 

Američania buď podporovali uţ existujúce občianske iniciatívy alebo povzbudzovali 

zamestnancov, aby sa do týchto aktivít zapojili. Firemné občianstvo (a tým aj firemné 

dobrovoľníctvo ako jeden z jeho elementov) má v USA dlhoročnú a silnú tradíciu. Mutz 

tvrdí, ţe americký zmysel pre občianstvo, zodpovednosť vo vzťahu k spoločnosti a 

mnohorakosť občianskych aktivít má navrch v porovnaní s dobrovoľníckou tradíciou 

v Európe.
51

 Preto bolo veľmi dôleţité vysvetliť európskym firmám ekonomické prínosy, 

ktoré plynú z aktivít FD.
52

 

 Ako sme však uviedli pri pohľade na aktivity firemného dobrovoľníctva na 

území Slovenska pred rokom 1989, tvrdenie Mutza, podľa nášho názoru, nie je úplne 

presné. Krajiny východného bloku zaţili dobrovoľnícke aktivity organizované štátnym 

zriadením. Naším cieľom nie je ani zďaleka glorifikovať totalitný reţim, ale skôr 

poukázať na kolektivistické prvky v slovenskej kultúre, ktoré sa manifestovali cez 

subotniky a BSP. Firemné občianstvo, alebo inak povedané záujem občanov 

o zveľaďovanie spoločnosti, v ktorej ţijú, je typickou črtou slovenskej kultúry a preto 

súčasné firemné, dobrovoľnícke aktivity sú postavené na pevnom základe. 

                                                 
49

 Strategické dobrovoľníctvo je podrobne analyzované v druhej kapitole. 
50

 BAŤA, T. 1990. Úvahy a projevy. Praha : INSTITUT ŘÍZENÍ, 1990, s. 107. 
51

 MUTZ, G. 2008. CSR and CC: Social responsibility and corporate citizenship. Podľa : GLOBAL CSR 

CASEBOOK. 2008. Business and Poverty: Innovative strategies for global CSR. Vienna : F. Marcher, 

2008, str. 109. 
52

 MUTZ, G. 2008. CSR and CC: Social responsibility and corporate citizenship. Podľa : GLOBAL CSR 

CASEBOOK. 2008. Business and Poverty: Innovative strategies for global CSR. Vienna : F. Marcher, 

2008, str. 109. 
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1.4.6 Prínosy firemného dobrovoľníctva 

 

 Diskusia ohľadom výhod, ktoré so sebou privádza realizovanie firemno-

dobrovoľníckych aktivít, je veľmi bohatá. V zásade moţno jednotlivé výhody rozdeliť 

do troch veľkých skupín:
53

 

A. Výhody pre firmu. 

B. Výhody pre zamestnancov. 

C. Výhody pre spoločnosť/komunitu/MVO. 

 

Ide o situáciu „WIN-WIN-WIN“
54

, ktorej podstata spočíva v tom, ţe kaţdá zo 

zainteresovaných strán vyhrá, kaţdá strana bude z danej spolupráce profitovať. 

Dosiahnu sa tak synergické efekty
55

. Je dôleţité poznamenať, ţe z pohľadu firmy 

výhody pre firmu a pre zamestnancov splývajú, nakoľko rozvoj potenciálu 

zamestnancov má dopady na firmu. Tým, ţe zamestnanci zvyšujú svoju odbornosť, 

kompetencie a profesionálnu úroveň vďaka dobrovoľníckym aktivitám, firma môţe len 

profitovať. A tým, ţe firma poskytuje svojim zamestnancom takéto moţnosti 

zvyšovania úrovne, zvyšuje si zároveň šancu udrţať si ich (zvýšenie lojality 

zamestnancov). 

                                                 
53

 Rozdelenie výhod do troch skupín je spracované podľa týchto zdrojov: KOTLER, P. – LEE, N. 2005. 

Corporate social responsibility : doing the most good for your company and your cause. Hoboken, N.J. 

: Wiley, 2005. KULDOVÁ, L. 2010. Společenská odpovědnost firem. Plzeň : OPS, 2010. LAKIN, N. – 

SCHEUBEL, V. 2010. Corporate Community Involvement: The Definitive Guide To Maximizing Your 

Business’ Societal Engagement. Aizlewood’s Mill : Greenleaf Publishing, 2010. MUTHURI, J. N. – 

MATTEN, D. – MOON, J. 2007. Employee Volunteering and Sociel Capital: Contributions to Corporate 

Social Responsibility. In : British Journal Of Management, March 2007. [online] [cit. 16.2.2012] 

Dostupné z <http://www.sozialengagiert.ch/cms/fileadmin/user_upload/Muthuri_et_al_-

_EV_in_BJM.pdf>. MUTZ, G. 2008. CSR and CC: Social responsibility and corporate citizenship. 

Podľa : GLOBAL CSR CASEBOOK. 2008. Business and Poverty: Innovative strategies for global CSR. 

Vienna : F. Marcher, 2008, str. 108-111. ŠANCOVÁ, V. a kol. 2005. Napříč společenskou odpovědností 

firem. Praha : AISIS, 2005. 
54

 „Výhra-výhra-výhra“. Veľa autorov pouţíva tento výraz na zdôraznenie faktu, ţe kaţdá zo 

zainteresovaných strán bude profitovať zo spoločnej spolupráce. Napr. COVEY, S. R. 2008. 8. návyk. Od 

efektivnosti k výjimečnosti. Praha : Management Press, 2008, s. 199-200. 
55

 Synergia v jednoduchosti hovorí o tom, ţe 1+1+1 = 5. Bez synergie (t. j. vzájomného pôsobenia 

a spolupráce týchto troch strán) by bol výsledok 1+1+1 = 3. Synergia je o tom, ţe pri vzájomnej 

spolupráci sa zvýšia potencionálne moţnosti a výsledok je priaznivejší, ako keby si kaţdá strana 

„hrabala“ na tom svojom. 
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Obsah jednotlivých skupín:
56

 

A. Výhody pre firmu: FD ako nástroj: 

 zvyšovania lojality zamestnancov, 

 posilnenia pozitívneho imidţu firmy a vernosti značke (public 

image), 

 zvyšovania dôveryhodnosti a reputácie, 

 získavania nových kontaktov v spoločnosti, 

 pozitívne ovplyvňovanie stakeholderov (externých, interných), 

 budovania zdravšej komunity, v ktorej sa dá podnikať, 

 preniknutia na nové trhy (pri koncepte globálneho firemného 

dobrovoľníctva na tzv. vynárajúce sa trhy
57

 – India, Čína, 

Brazília, Nigéria a pod.). 

B. Výhody pre zamestnancov: FD ako nástroj zvyšovania odbornej a spoločenskej 

úrovne zamestnancov (Human Resource Development). Z tohto pohľadu FD 

slúţi ako strategický nástroj HRM (Manažmentu ľudských zdrojov)
58

. Konkrétne 

sem patrí: 

 zvyšovanie spoločenskej vnímavosti zamestnancov a ich 

pracovných kompetentností, 

 posilnenie spoločnej tímovej práce a spolupráce medzi 

zamestnancami/jednotlivými oddeleniami vo firme, 

 zlepšenie komunikácie, 

 zvýšenie motivácie, 

 vybudovanie zmyslu pričinenia sa a pocit hrdosti u zamestnancov, 

                                                 
56

 Spracované podľa: ALLEN, K. – GALIANO, M. – HAYES, S. E. 2011. Global companies 

volunteering globally: the final report of the Global Corporate Volunteering Research Project. 2011. 

[online] [cit. 24.2.2012] Dostupné z 
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CASEBOOK. 2008. Business and Poverty: Innovative strategies for global CSR. Vienna : F. Marcher, 

2008, str. 108-111. LAKIN, N. – SCHEUBEL, V. 2010. Corporate Community Involvement: The 

Definitive Guide To Maximizing Your Business’ Societal Engagement. Aizlewood’s Mill : Greenleaf 

Publishing, 2010. PORTER, M. – KRAMER, M. 2002. The Competitive Advantage of Corporate 

Philanthropy. In : Harvard Business Review. Boston : Harvard Business School Press, december 2002. 

ŠANCOVÁ, V. a kol. 2005. Napříč společenskou odpovědností firem. Praha : AISIS, 2005.  
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 V angličtine sa pouţívaný výraz emerging markets. 

58
 HRM (Humas Resource Management) je termín, ktorý označuje riadenie ľudí vo firme. Prikláňame sa 

však k termínu Personálny manažment, ktorý neoznačuje ľudí za zdroje a tým z nich nerobí objekt 

riadenia na úrovni peňazí, materiálov a pod., ale subjekt, ktorý sa slobodne rozhoduje. 
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 vytváranie adekvátnejších pracovných podmienok, 

 zvyšovanie lojality zamestnancov a celkovej spokojnosti s prácou, 

 pozitívny vplyv na firemnú kultúru (pri vhodnom 

dobrovoľníckom projekte firma môţe spájať v jeden celok 

hodnoty firemné a osobné, t. j. jednotlivých zamestnancov), 

 hľadanie a budovanie nových vodcov medzi zamestnancami, 

 stotoţnenie sa s firmou, 

 moţnosť zamestnancov vystupovať v nových rolách a pribrať 

nové zodpovednosti. 

C. Výhody pre spoločnosť/komunitu/MVO: FD ako nástroj zvyšovania blahobytu 

spoločnosti (materiálneho a imateriálneho): 

 stabilizácia miestnej infraštruktúry, 

 rozvoj regiónu, 

 pracovníci MVO/členovia miestnych komunít získajú know-how 

a profesionálne kompetentnosti pri znalostnom dobrovoľníctve 

(skill-based volunteering). 

 

1.5 Príklady firemného dobrovoľníctva na Slovensku 

 

 V tejto časti sú popísané organizácie, ktoré sa venujú firemnému dobrovoľníctvu 

na Slovensku. Sú to: Nadácia Pontis, Centrum pre filantropiu, Nadácia Integra a Sila 

rozvoja. Kaţdá z uvedených organizácií sa v rôznej miere angaţuje v oblasti firemného 

dobrovoľníctva, buď priamym riadením programu (napr. Nadácia Pontis), alebo 

propagovaním myšlienok a zapájaním verejnosti (Sila rozvoja). Dané organizácie boli 

vybrané z viacerých relevantných zdrojov
59

. Základným kritériom pri ich výbere bol 

fakt, aby vo svojom portfóliu aktivít mali programy súvisiace s firemným 

dobrovoľníctvom.  

                                                 
59

 http://www.mvro.sk/sk/clenovia/riadni-clenovia, http://www.blf.sk/clenovia, 

http://portal.ives.sk/registre/ zoznamRNO.do?action=azX&pa=A&typ=U.  
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1.5.1 Engage 

 

 Skupina Engage, ktorá spája slovenské firmy podporujúce dobrovoľníctvo v 

neziskovom sektore, má uţ 19 členov a patrí k najaktívnejším v Európe. Engage je 

medzinárodnou iniciatívou firiem podporujúcou dobrovoľné zapájanie zamestnancov 

firiem do pomoci v ich okolí. Na Slovensku skupina začala svoju činnosť v roku 2007 s 

desiatimi firemnými členmi. Zapojené firmy zorganizovali podujatie Naša Bratislava, 

na ktorom vyše 400 dobrovoľníkov z 20 firiem v septembri 2007 pomáhalo v rôznych 

verejnoprospešných aktivitách v hlavnom meste. Firmy a jedno ministerstvo
60

 zdruţené 

v Engage sú presvedčené, ţe práca zamestnancov v prospech komunít prináša osoh tak 

pre ich okolie, ako aj pre firmy samotné. Zamestnanci cítia, ţe firma podporuje dobrú 

myšlienku, a oceňujú prístup zamestnávateľov k ich voľno časovým aktivitám. Osobný 

prínos má pre nich nielen dobrý pocit z vykonania verejnoprospešnej práce, ale aj 

zbliţovanie sa s neziskovým sektorom a bezprostredné oboznamovanie sa s jeho 

potrebami.
61

 Koordinátorom aktivít skupiny Engage je Nadácia Pontis
62

. 

 

1.5.2 Naše Mesto 

 

 Projekt Naše Mesto
63

 pripomína Brigády socialistickej práce (BSP), ktoré boli 

organizované počas obdobia totality. Tieţ má za cieľ zveľaďovať verejne prospešné 

stavby a zariadenia (škôlky, parky, atď.). Na projekte sa zúčastňujú aj firmy. Hlavný 

rozdiel medzi BSP a Naším Mestom je ten, ţe Naše Mesto je dobrovoľnou činnosťou 

a nie je ideologicky podfarbený. Ak sa ho zamestnanci nezúčastnia, nie sú 

sankcionovaní. Ide o typický príklad tradičného firemného dobrovoľníctva, pri ktorom 

firma prispieva do spoločnosti pomocou. 

                                                 
60

 Accenture, Axa, Allen & Overy Bratislava, Citi, Hewlett-Packard Slovakia, Honeywell, IBM Slovensko, 

KPMG, Kinstellar, Ministerstvo financií SR, Orange Slovensko, Philip Morris Slovakia, PwC, Provident 

Financial, Samsung Slovakia, Slovenské eletrárne člen skupiny Enel, Tatra banka, Slovak Telekom, 

Západoslovenská energetika. http://www.blf.sk/engage_clenovia  
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 http://www.nadaciapontis.sk/12701  
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 http://www.nadaciapontis.sk  
63

 http://www.nasemesto.sk  
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1.5.3 Hlavy pomáhajú 

 

 Hlavy pomáhajú
64

 je program firemného dobrovoľníctva. „Zamestnanci 

zapojených firiem odovzdávajú svoje biznis znalosti, skúsenosti a zručnosti vybraným 

neziskovým organizáciám, aby ony dokázali lepšie napĺňať svoje poslanie.“
65

 Ide tak 

o formu strategického dobrovoľníctva, ktoré je detailne analyzované v ďalších častiach 

práce. Na tomto mieste spomenieme, ţe strategické dobrovoľníctvo spočíva 

v poskytovaní know-how a odborných znalostí zamestnancov neziskovým 

organizáciám. Firmy alebo jednotlivci tak môţu poskytnúť spoločnosti to, v čom 

spočíva ich pracovná náplň: marketing, public relations (PR), informačné technológie 

(IT), personálny manaţment, účtovníctvo, audit, financie, cudzie jazyky a iné
66

. Hlavy 

pomáhajú predstavuje celoročný program, nejde o jednorazovú dobrovoľnícku aktivitu 

trvajúcu jeden deň (napr. ako Naše Mesto).
67

 Do programu sa zatiaľ zapojili spoločnosti 

Hewlett-Packard, ING, Johnson Controls, Kinstellar, KPMG, Orange, Poštová banka, 

Provident Financial, PwC, Telekom, Slovnaft, Stredoslovenská energetika, 

Západoslovenská energetika a Dell. Zapojenie ďalších veľkých i malých firiem je 

vítané. Program realizuje Nadácia Pontis v spolupráci so skupinou Engage.
68

 

 

1.5.4 NESsT 

 

 NESsT je program rozvoja sociálneho podnikania na Slovensku. Program sa 

zameriava na podporu rozvoja sociálnych podnikov zameraných na pomoc 

znevýhodneným ľuďom v týchto oblastiach: prístup k zamestnaniu, prístup na trhy a 

zvýšenie príjmov, prístup k základným sluţbám s cieľom zlepšiť kvalitu ich ţivota, 

prístup k výrobe sociálne a environmentálne zameraných výrobkov a sluţieb, prístup k 

uplatneniu ich základných ľudských práv.
69

 

Cieľom tohto programu je zvýšiť schopnosť vyššie uvedených subjektov 

zhodnotiť uskutočniteľnosť nových podnikateľských modelov alebo ďalej rozvinúť 
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 http://www.hlavypomahaju.sk/  
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 http://www.hlavypomahaju.sk/SK/page/O-programe  
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 http://www.hlavypomahaju.sk/SK  
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 http://www.nesst.org/?portfolio=nesst-program-rozvoja-socialneho-podnikania-na-slovensku-2012  



38 

 

existujúce sociálne podniky a zvýšiť tak ich spoločenský/sociálny dopad. Účastníci 

programu majú moţnosť vytvoriť kompletný podnikateľský plán pre svoj sociálny 

podnik.
70

 

 

1.5.5 Nadácia Pontis 

 

 Nadácia Pontis patrí medzi popredné neziskové organizácie na Slovensku, ktoré 

sa venujú firemnému dobrovoľníctvu. Ide o jednu z najväčších grantových a operačných 

nadácií na Slovensku. Jej názov je odvodený z latinského slova most a vyjadruje ich 

ambíciu a snahu prepájať všetky sektory slovenskej spoločnosti a napomáhať k ich 

efektívnej spolupráci. Motivujú jednotlivcov a firmy k zodpovednosti nielen za seba, ale 

aj za okolitý svet a prispievajú k budovaniu demokracie v neslobodných krajinách.
71

 

Skupina Engage a Hlavy pomáhajú sú pod patronátom tejto neziskovej organizácie.  

 

1.5.6 Centrum pre filantropiu 

 

 Poslaním Centra pre filantropiu je rozvoj filantropie a občianskej spoločnosti. 

Svojimi aktivitami sa usilujú o povzbudenie filantropického správania medzi 

jednotlivcami i firmami a posilňovanie občianskej spoločnosti. Ich hlavným nástrojom 

sú otvorené grantové programy
72

. Okrem nich sa angaţujú aj v oblasti firemného 

dobrovoľníctva, ktorý nazývajú zamestnanecké grantové programy. Sú určené pre 

zamestnancov firemných partnerov. Programy sa zameriavajú na podporu 

zamestnancov, ktorí sú aktívni vo svojej komunite, ktorí sa popri svojej práci venujú 

dobrovoľníckej činnosti a aktivitám v prospech verejnosti.
73

 Centrum poskytuje 

programy od jednorazovej finančnej podpory vybranej organizácie, cez poskytnutie 
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 http://www.nesst.org/?portfolio=nesst-program-rozvoja-socialneho-podnikania-na-slovensku-2012  
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zručností a času zamestnancov aţ po dlhodobé partnerstvo s konkrétnou neziskovou 

organizáciou.
74

 

 

1.5.7. Nadácia Integra 

 

 Nadácia Integra investuje finančné prostriedky do vzdelávania detí, alebo do 

trvalo udrţateľných podnikateľských projektov v Afrike. Podľa Nadácie „sa odborníci 

zhodujú v tom, ţe pomoc, ktorá spočíva iba v zasielaní finančných prostriedkov do 

Afriky, neprináša očakávané pozitívne výsledky.“ V snahe pomôcť Afričanom postaviť 

sa na vlastné nohy je najlepšie zamerať sa na také spôsoby pomoci, ktoré by ich viedli k 

schopnosti postarať sa sami o vlastné potreby, sami o seba.
75

 Hlavným poslaním 

Nadácie je prispievať k zlepšovaniu fungovania komunít prostredníctvom vytvárania 

príleţitostí pre znevýhodnených a podporou osobného, ekonomického, duchovného a 

sociálneho rozvoja a tým prispievať k odstráneniu chudoby a spravodlivosti pre 

chudobných.
76

 

 

1.5.8 Sila rozvoja 

 

 Zdruţenie sa podieľa na projektoch rozvojovej pomoci alebo ich plánuje a 

prevádzkuje. Cieľom kaţdej iniciatívy má byť pomôcť ľuďom v rozvojových krajinách 

samostatne riešiť problémy vlastnej krajiny pri zachovaní kritéria udrţateľnosti 

zodpovedajúcich opatrení. Pri dosahovaní týchto cieľov zdruţenie spolupracuje s 

partnerskými organizáciami v rozvojových krajinách. Ciele
77

 dosahuje pomocou 

ideových a materiálnych prostriedkov.
78

 

 Sila rozvoja sa ako jediná z analyzovaných MVO priamo zmieňuje o globálnom 

firemnom dobrovoľníctve.
79

 Zdruţenie v spolupráci s partnermi CODESPA
80
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(Španielsko) a ICEP
81

 (Rakúsko) vyzýva na predstavenie osvedčených postupov 

inovatívnych a vysoko efektívnych programov globálneho firemného dobrovoľníctva.
82

 

 Sila rozvoja nerobí priamo nábor firemných dobrovoľníkov, ale propaguje 

myšlienky globálneho firemného dobrovoľníctva prostredníctvom konzultácií, 

konferencií, workshopov a prednášok.
83

 V spolupráci s EÚ sa zdruţenie podieľa na 

spracovaní publikácie Global Corporate Volunteering: A strategic tool for business and 

development. Good Practice Casebook.
84

. Cieľom publikácie má byť zvýšenie záujmu 

súkromného sektoru pri zmierňovaní chudoby a rozvíjaniu vzdelanosti a prosperity 

v rozvojových krajinách. Publikácia, ktorá má byť vydaná koncom apríla 2012, bude 

ponúkať osvedčené postupy firiem v oblasti globálneho firemného dobrovoľníctva.  
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ CSR A STRATEGICKÉ 

DOBROVOĽNÍCTVO 

 

 Obsahom druhej kapitoly je vymedzenie prístupov a zodpovedností, ktoré tvoria 

CSR. Nevyhnutným krokom pri analýze GFD je potreba zistiť, aké miesto mu prináleţí 

v CSR. Anglosaský koncept preferuje výraz Corporate Citizenship (firemné občianstvo) 

a firemné dobrovoľníctvo vo všeobecnosti povaţuje za jeden z jeho nástrojov.
85

 Druhou 

časťou tejto kapitoly je skúmanie výrazu strategické dobrovoľníctvo a jeho porovnanie 

s tradičným dobrovoľníctvom. Vývojové štádiá firemného dobrovoľníctva sú obsahom 

tejto časti. V záverečnej časti sa nachádza rozhovor s programovým riaditeľom Nadácie 

Pontis. 

 

2.1 Teoretické východiská CSR 

 

V práci je pouţívaný výraz CSR, kde pod social
86

 sa má na mysli spoločenský. 

V slovenskom ekvivalente preklad Corporate Social Responsibility vyzerá nasledovne: 

Spoločenská zodpovednosť podniku. 

 V súčasnosti neexistuje jednotná definícia CSR, ktorá by bola všeobecne 

uznávaná. Aj samotný prístup k CSR je odlišný v závislosti od geografickej polohy. 

Počiatky CSR siahajú na americký kontinent, kde historicky prvú definíciu 

sformuloval Bowen
87

: „Spoločenská zodpovednosť je súbor záväzkov podnikateľa 

uskutočňovať také postupy a prijímať také rozhodnutia alebo konať takými spôsobmi, 

ktoré sú ţiaduce z hľadiska cieľov a hodnôt našej spoločnosti.“
88
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 McGuire uvádza, ţe „myšlienka spoločenskej zodpovednosti predpokladá, ţe 

podnik nemá iba ekonomické a právne záväzky, ale aj určité povinnosti voči 

spoločnosti, ktoré presahujú tieto záväzky.“
89

 Podnik ide nad rámec zákonných 

poţiadaviek a povaha jeho konania je preto dobrovoľná. Vzťah medzi spoločenskou 

zodpovednosťou a právom je nasledovný: spoločenská zodpovednosť začína tam, kde 

zákon končí. Firma nie je spoločensky zodpovedná vtedy, len ak sa obmedzuje na 

zákonné poţiadavky a nejde nad ich rámec. V tomto prípade nemoţno hovoriť 

o spoločenskej zodpovednosti, keďţe zákonom dané minimálne poţiadavky by mal 

dodrţiavať kaţdý poctivý občan.
90

 

 

2.1.1 Piliere spoločenskej zodpovednosti podnikov 

 

Autori sa väčšinou zhodujú na rozdelení spoločenskej zodpovednosti podnikov 

(CSR/SZP) do troch oblastí (ekonomickej, ekologickej a sociálnej/spoločenskej). Avšak 

nie všetci súhlasia s týmto delením. 

 Lakin, Scheubel a Mutz tvrdia, ţe CR (Corporate Responsibility, zodpovednosť 

podniku) sa skladá z troch pilierov: ekonomického, spoločenského a ekologického.
91

 

Preto spoločenský pilier nazývajú CSR (lebo dôraz sa kladie na „social“). Etická 

a právna zodpovednosť sú obsahom kaţdého piliera, preto nemajú samostatné miesto. 

Naopak Búciová a Remišová zaraďujú pod SZP etickú, ekonomickú a právnu 

zodpovednosť.
92

 

 Kuldová delí CSR na spoločenskú (people), ekologickú (planet) a ekonomickú 

(profit) zloţku.
93

 Trnková vníma CSR v troch rovinách: ekonomickej, sociálnej 
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a environmentálnej.
94

 Firemné dobrovoľníctvo sa nachádza v spoločenskom/sociálnom 

pilieri.
95

 

Opodstatnenie zavedenia CSR princípov do podniku vysvetľuje Charles Handy 

analógiou s Hippokratovou prísahou, ktorú skladajú lekári pred výkonom svojho 

povolania.
96

 Hovorí o tom, aby lekári neškodili.
97

 Ide o morálnu a nie právnu 

záväznosť. To znamená, ţe podniky by sa nemali obmedzovať len na plnenie 

zákonných povinností, ale mali by robiť viac.
98

 

 

2.1.2 Štyri teoretické prístupy CSR 

 

 Argandoňa, profesor na prestíţnej, celosvetovo uznávanej univerzite IESE 

Business School, sa dlhé roky venuje podnikateľskej etike. Na základe teórie 

a empirických štúdii vymedzil štyri teoretické prístupy pre CSR. Autor tvrdí, ţe pre 

CSR neexistuje a ani nemôţe existovať jedna a všeobecná definícia, keďţe tento termín 

je tak bohatý a pestrý, a zároveň tak odlišný v praxi podnikov v jednotlivých častiach 

sveta. Teória a prax pozná minimálne štyri prístupy:
99

 

1. Etický prístup: podniky majú zodpovednosť za následky svojich činov, ktoré sa 

odzrkadľujú tak na nich samotných, ako aj na okolí (spoločnosti, prostredí). Ide 

o etickú zodpovednosť, nie právnu zodpovednosť (alebo lepšie povedané, nielen 

právnu, keďţe etická zodpovednosť by mala automaticky subsumovať aj právnu 

zodpovednosť). 

                                                 
94

 TRNKOVÁ, J. 2005. Co znamená společenská odpovědnost firem? Podľa : ŠANCOVÁ, V. a kol. 

2005. Napříč společenskou odpovědností firem. Praha : AISIS, 2005, s. 31. 
95

 Ekonomický pilier obsahuje: princípy dobrého riadenia firmy (corporate governance) a etický kódex, 

odmietnutie korupcie, ochrana duševného vlastníctva, vzťahy s investormi, dodávateľsko-odberateľské 

vzťahy, vzťahy so zákazníkmi, kvalita a bezpečnosť produktov a sluţieb. Sociálny pilier sa skladá z: 

firemnej filantropie a firemného dobrovoľníctva, zamestnaneckej politiky, zdravia a bezpečnosti 

zamestnancov, vzdelania, rekvalifikácie, rovnosti muţov a ţien, ľudských práv. Environmentálny pilier 

tvorí: ekologická výroba, produkty a sluţby, ochrana prírodných zdrojov, investície do ekologických 

technológii, ekologická firemná kultúra (recyklácia, úspory energie, atď.). TRNKOVÁ, J. 2005. Co 

znamená společenská odpovědnost firem? Podľa : ŠANCOVÁ, V. a kol. 2005. Napříč společenskou 

odpovědností firem. Praha : AISIS, 2005, s. 31. 
96

 HANDY, Ch. 2003. What’s business for? In : Harvard Business Review on Corporate Responsibility. 

Boston : Harvard Business School Press, 2003, s. 78. 
97

 Podľa zásady neminem laedere, ktorú rozvinuli v antike. Doslova znamená „nikomu neškodiť, 

neubliţovať“. Túto zásadu spomínajú aj autori Luknič a Remišová vo svojich knihách v súvislosti s CSR. 
98

 HANDY, Ch. 2003. What’s business for? In : Harvard Business Review on Corporate Responsibility. 

Boston : Harvard Business School Press, 2003, s. 78. 
99

 ARGANDOŇA, A. 2010. Corporate social responsibility in the encyclical „Caritas in Veritate“. 

IESE, Working Paper, WP-878, September 2010. [online] [cit. 5.3.2011] Dostupné z 

<http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0878-E.pdf> 



44 

 

2. Spoločenský prístup: podniky sú „občanmi“
100

, ktorí majú vzťahy s inými 

„občanmi“, ľuďmi a spoločnosťou. Podniky by mali kladne odpovedať na 

očakávania a nároky, ktoré voči nim majú jednotliví stakeholderi a spoločnosť 

ako celok. 

3. Strategický prístup: podniky ako ekonomické inštitúcie majú za úlohu vytvárať 

hodnotu pre vlastníkov. Musia nájsť schodnú cestu medzi sociálnou 

zodpovednosťou a ekonomickou úlohou. CSR je preto prostriedok na vytváranie 

hodnoty pre vlastníkov podniku.
101

 

4. Inštrumentálny prístup: CSR je povaţovaný za nástroj, ktorým sa dosahujú 

výsledky efektívnym spôsobom. Podniky by mali merať tieto výsledky 

a vyvodzovať zodpovednosť za ne.
102

 

 

Autori D’Amato, Henderson a Florence tvrdia, ţe etické správanie je 

predpokladom strategického CSR.
103

 Ich tvrdenie sa opiera o výsledky výskumu, 

ktorého cieľom bolo nájsť všetku dostupnú literatúru od roku 2000, ktorá sa venuje 

CSR, a uviesť názory autorov na CSR v jednej publikácií. Domnievame sa, ţe 

strategické ciele CSR aktivít môţu byť dosiahnuté len vtedy, keď má firma skutočné 

etické zázemie a jej aktivity nie sú motivované len výlučne ekonomickými 

ukazovateľmi. Táto domnienka má veľký význam pre globálne firemné dobrovoľníctvo 

a vôbec pre význam celej záverečnej práce. 
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2.1.3 Miesto firemného dobrovoľníctva v rámci CSR a Corporate 

Citizenship 

 

 Výrazy CSR a Corporate Citizenship (CC) označujú zásadne veľmi podobnú 

filozofiu, ale ich pouţívanie a vnímanie sa líši regionálne. Napríklad Nemecko a USA 

preferuje termín CC, Európska Únia ako celok CSR.
104

 Anglosaské krajiny (USA, 

Veľká Británia) sa vo všeobecnosti prikláňajú k výrazu CC pri definovaní spoločensky 

zodpovedných aktivít podniku. Ďalším odlišovacím prvkom je akcentovanie etickej 

stránky v prípade CSR. CC sa zameriava viac na lokálne aktivity a spoluprácu so 

spoločnosťou, komunitou.
105

 

Gerd Mutz vníma FD ako nový element konceptu CC. Zamestnanci sú vyslaní 

do sociálnych inštitúcii alebo sa zapájajú do sociálnych projektov. V USA sa tieto 

aktivity zrodili v 80. rokoch 20. storočia, podľa autora sa v 90. rokoch začali postupne 

objavovať v Európe.
106

 Avšak názory na CC sa líšia: jedni autori
107

 ho povaţujú za 

súčasť CSR, druhí
108

 za rozvinutejšie štádium CSR. Nejednota v akademickej obci tak 

logicky smeruje aj k nejednotnému pouţívaniu termínu FD (a ostatných súvisiacich 

pojmov). 
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 Mutz vidí rozdiely medzi CSR a CC v týchto bodoch:
109

 

 CSR sa vzťahuje priamo na tzv. kľúčové podnikateľské aktivity (angl. core 

business, economic activities). Tie zahŕňajú spoločenské impulzy (spravodlivé 

obchodovanie, zlepšenie pracovných podmienok, ekologické otázky). 

 CC nesúvisí priamo s podnikateľskými aktivitami (v tom je hlavný rozdiel oproti 

CSR), ale skôr sa zameriava na postoj, ktorý majú firmy vo vzťahu k občianskej 

spoločnosti. Ide o občianske práva a povinnosti, ktoré patria firmám a ich 

zamestnancom. 

 Anglosaský koncept CC vníma firmy ako občanov, ktorí sú riadnymi členmi 

spoločnosti ako jednotlivci. Preto aj firmy majú práva a povinnosti. 

 

Uvedenú hierarchiu moţno vidieť na nasledovnom obrázku č.1. Na vrchole je 

zodpovednosť podnikov (corporate responsibility). Niektorí autori
110

 ju delia na tri 

zloţky (ekonomickú, spoločenskú a environmentálnu/ekologickú zodpovednosť – tzv. 

prvá trojskupina), iní
111

 na štyri (ekonomická, právna, etickú a filantropická 

zodpovednosť – tzv. štvorskupina). Autorky Remišová
112

 a Búciová vychádzajú 

z Carrollovho modelu
113

, ktorý modifikujú a SZP vnímajú v troch zloţkách: právnej, 

ekonomickej a etickej zodpovednosti – tzv. druhej trojskupine. 

V rámci prvej trojskupiny tradičné FD sa zaraďuje do spoločenskej 

zodpovednosti (pozri podkapitolu „Piliere spoločenskej zodpovednosti podnikov“). Čo 

sa týka štvorskupiny, tak v nej má tradičné FD miesto v etickej, ale najmä filantropickej 

zloţke. V rámci druhej trojskupiny sa tradičné FD logicky zaraďuje do etickej zloţky. 

 Mutz zaraďuje medzi CC tieto štyri formy pomoci: 
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1.) Korporatívne nadácie. 

2.) Korporatívne darcovstvo. 

3.) Korporatívne dobrovoľníctvo. 

4.) Korporatívne partnerstvo. 

 

Obrázok 1 Miesto firemného/korporatívneho dobrovoľníctva v rámci CSR 

 

Zdroj: GLOBAL CSR CASEBOOK. 2008. Business and Poverty: Innovative strategies for global CSR. 

Vienna : F. Marcher, 2008, s. 109. 

 

 Českí autori zaoberajúci sa tematikou dobrovoľníctva sa zhodujú v tom, ţe FD 

patrí do zloţky sociálnej/spoločenskej zodpovednosti.
114

 Či uţ vychádzame z Mutza, 

ktorý FD zaraďuje do sféry CC aktivít a nie CSR aktivít, alebo spomínaných českých, 

slovenských a zahraničných autorov, jednotiacim prvkom zostáva fakt, ţe autori berú na 

vedomie koncept FD a priznávajú mu miesto v „zodpovednostiach“ podniku. Ako 
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uvidíme ďalej, GFD rozširuje svoju pôsobnosť aj do iných zloţiek „zodpovedností“ 

firmy a jeho dopady na samotnú firmu, zamestnancov a spoločnosť sa tak stávajú 

intenzívnejšími. 

 V práci sa prikláňame ku konceptu CSR z pohľadu Búciovej a Remišovej, ktoré 

ho vnímajú v troch zloţkách/zodpovednostiach: etickej, ekonomickej a právnej. Na to, 

aby sa firma správala spoločensky zodpovedne, treba súčasne prijímať všetky tri 

zodpovednosti vo vzťahu k všetkým relevantným stakeholderom. Firemné 

dobrovoľníctvo predstavuje jeden z nástrojov CSR a preto by mal v sebe zahŕňať všetky 

tri zodpovednosti CSR – etickú, ekonomickú a právnu. Anglosaský koncept firemného 

občianstva (CC), ako bol popísaný vyššie, rešpektujeme, ale nepovaţujeme ho za 

rozvinutejšie štádium CSR. Preto podľa nášho názoru firemné dobrovoľníctvo patrí 

medzi aktivity CSR. Koncept CC predstavuje anglosaské vnímanie spoločenskej 

zodpovednosti firiem. 

 Firemné dobrovoľníctvo je jedným z nástrojov CSR. Ďalšia časť práce sa venuje 

strategickému dobrovoľníctvu, ktoré predstavuje špecifickú formu firemného 

dobrovoľníctva so zameraním sa na strategické prvky firmy. 

 

2.2 Strategické dobrovoľníctvo 

 

David Halley, riaditeľ britskej organizácie Business in the Community, tvrdí: 

„Stále rastie počet významných firiem, ktoré si začínajú uvedomovať zreteľné spojenie 

medzi prosperitou a ziskovosťou ich podnikania a zdravím a všeobecným spoločenským 

blahobytom v komunite, v ktorej realizujú svoje komerčné aktivity. Najväčším zdrojom 

akéhokoľvek podnikania sú schopnosti a znalosti vlastných zamestnancov. Nasadenie 

zamestnancov v neziskovom sektore môţe byť prínosnejšie neţ priama finančná 

podpora.“
115

 

Staroveký rímsky filozof Seneca napísal: „Kaţdý nový začiatok pochádza 

z konca iného začiatku.“
116

 Týmito slovami začína Bea Boccalandro, zakladateľka 
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americkej firmy VeraWorks
117

, svoj článok s názvom Koniec firemného 

dobrovoľníctva
118

. Autorka sa zaoberá tematikou angažovanosti firiem v spoločnosti 

(Corporate Community Involvement), do ktorej sa zaraďuje aj firemné dobrovoľníctvo. 

Veronica Scheubel, zakladateľka Scheubel Development
119

, európskej 

poradenskej firmy špecializujúcej sa na spoločenskú zodpovednosť, udržateľnosť 

a angažovanosť v spoločnosti, povaţuje strategické dobrovoľníctvo za jedinú formu 

firemného dobrovoľníctva, ktorá môţe mať skutočný dopad na spoločnosť a firmu.
120

 

Strategické dobrovoľníctvo je úzko špecifickou formou firemného 

dobrovoľníctva. Ako bolo vysvetlené na inom mieste tejto práce, firemné 

dobrovoľníctvo môţe mať rôzne podoby, od nekvalifikovaného dobrovoľníctva (sadenie 

stromov manaţérmi, čistenie lesov IT technikmi, kŕmenie dôchodcov personalistami, 

atď.) po znalostné/strategické dobrovoľníctvo. 

 

2.2.1 Podstata strategického dobrovoľníctva 

 

 Strategické dobrovoľníctvo úzko súvisí so znalostným dobrovoľníctvom (skills-

based employee volunteering, competency-based volunteering), angažovanosťou firiem 

v spoločnosti (Corporate Community Involvement) a globálnym firemným 

dobrovoľníctvom (GFD). Rôznosť týchto termínov je podmienená prístupom firiem. 

Môţe sa stať, ţe firma má vo svojom portfóliu aktivít strategické dobrovoľníctvo (v tom 

význame, ktorý mu pripisujeme v práci), ale nazýva ho firemným dobrovoľníctvom. Iná 

firma môţe pouţiť výrazy zapojenie zamestnancov, angažovanosť firmy v spoločnosti, 

pomoc spoločnosti a pod. Mnohorakosť termínov môţe byť kameňom úrazu pre 

                                                                                                                                               
s. 4. [online] [cit. 5.3.2011] Dostupné z 
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objasnenie strategického dobrovoľníctva. Pre jednoduchšiu analýzu SD vychádzame 

z týchto zahraničných autorov: Bea Boccalandro, Veronica Scheubel, Lars Maydell, 

Thomas Schneidhofer, Wolfgang Mayrhofer, Chris Jarvis, Angela Parker, Gregory 

Hills, Philip Kotler, Dirk Matten, Judy N. Muthuri, Jeremy Moon. Ďalším zdrojom sú 

firmy pôsobiace na slovenskom a českom trhu zapojené do projektu ENGAGE
121

. 

Okrem nich sú sekundárnymi zdrojmi MVO pôsobiace v Európe, vrátane Slovenska 

a Česka.
122

 

 Spomínaní autori sa zhodujú v tom, ţe ak má mať firemná dobrovoľnícka 

aktivita skutočný dopad na spoločnosť a firmu, nemôţe prebiehať tradičným spôsobom. 

Pod tradičným spôsobom sa má na mysli čisto filantropická, dobrovoľnícka aktivita, 

v rámci ktorej sa zamestnanci odreagujú inou pracovnou náplňou, akú zvyknú 

vykonávať na svojich pracovných zaradeniach vo firme. Ide o sadenie stromov 

manaţérmi, čistenie parkov a pod. Tieto aktivity nepochybne pomáhajú spoločnému 

blahu a vybraným cieľovým skupinám (napr. vymaľovanie škôlky zamestnancami IT 

firmy. Škôlka nemá dostatok zdrojov na financovanie vymaľovania a preto firma 

poskytne svojich ľudí bezodplatne). Takisto tradičné dobrovoľnícke podujatia sú 

v mnohom prospešné aj pre samotných zamestnancov: spokojnosť s tým, ţe mohli 

pomôcť dobrej veci, forma oddychu, posilnenie tímovej spolupráce, budovanie lepších 

vzťahov v rámci firmy a iné. Väčšina firiem (nielen na Slovensku a v Česku, ale aj 

v ostatných európskych krajinách a aj USA) vníma firemné dobrovoľníctvo takto:
123

 

A. musí byť altruistické, 

B. je väčšinou neplatené, vykonávané zadarmo (zamestnanci vykonávajú 

dobrovoľnícku aktivitu vo voľnom čase, alebo v rámci pracovného času), 

C. je dobrovoľné (zamestnanci si sami vyberú dobrovoľnícku aktivitu). 
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 Odborníci
124

 v oblasti strategického dobrovoľníctva tvrdia, ţe ľudský potenciál 

vo firemnom sektore môţe byť vyuţitý na riešenie najzávaţnejších spoločenských 

problémov a zároveň pozdvihnúť civilizačnú úroveň danej miestnej komunity. Ak 

zamestnanci poskytnú svoje odborné znalosti pri riešení týchto problémov, pôjde 

o výhru pre všetky zúčastnené strany (firmu, zamestnancov, spoločnosť, MVO, vládu) 

a dopad sa maximalizuje. Preto strategické dobrovoľníctvo pokračuje tam, kde tradičné 

firemné dobrovoľníctvo skončilo: pri transformácii nekvalifikovanej práce v prospech 

spoločnosti na kvalifikovanú. Predpokladom pre strategické dobrovoľníctvo je fakt, ţe 

nekvalifikovaná dobrovoľnícka práca sa zmení na kvalifikovanú „nútenú prácu“. 

Nútenú v tom zmysle slova, ţe zamestnanec si nemôţe vybrať akúkoľvek aktivitu, ale 

len tú, ktorú mu poskytne jeho firma. Tento prechod predstavuje tretí vývojový stupeň 

firemného dobrovoľníctva. 

 

2.2.2 Vývojové štádia firemného dobrovoľníctva 

 

 Daný model vývojových štádií
125

 vytvorila Veronica Scheubel. Jednoduchým 

spôsobom znázorňuje rozdiely medzi stupňami firemného dobrovoľníctva. Sú v ňom 

zohľadnené dve kritériá: náročnosť na čas a profesionálna úroveň zo strany 

zamestnancov. 
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 Na dne sa nachádzajú tzv. sociálne dni
126

. Ide o dobrovoľnícke akcie 

organizované firmou, na ktorých sa dobrovoľne zúčastňujú jej zamestnanci. Spravidla 

trvajú jeden deň, resp. niekoľko dní v roku. Odborná úroveň zo strany zamestnancov je 

na minimálnej úrovni, nakoľko pracovná náplň „sociálnych dní“ sa líši od ich beţnej 

pracovnej činnosti vo firme. 

 Pravidelné dobrovoľníctvo
127

 sa vyznačuje vyššou profesionalitou a je aj 

náročnejšie na čas. Dobrovoľnícka činnosť je odbornejšia, zameraná na zručnosti 

zamestnanca a nie na manuálne práce ako čistenie parkov a maľovanie škôl (príklady 

sociálnych dní). Najčastejšie ide o mentoring (zamestnancovi je priradený pracovník 

MVO, ktorého školí). Vyţaduje sa pravidelnejšia účasť dobrovoľníkov (napr. určený 

jeden deň v mesiaci). Napriek zvýšeným poţiadavkám na odbornosť, aj pri pravidelnom 

dobrovoľníctve spravidla nedochádza k uplatňovaniu pracovných kompetentností, ktoré 

zamestnanec vykonáva na pracovisku. Mentoring sa povaţuje skôr za formu oddychu, 

zmenu pracovnej činnosti zamestnanca. 

 Najvyšší vývojový stupeň predstavuje znalostné dobrovoľníctvo
128

. Vyznačuje 

sa tým, ţe dobrovoľníci vyuţívajú svoje odborné znalosti a schopnosti na pomoc 

spoločnosti alebo neziskovým organizáciám. Veľkou nevýhodou je skutočnosť, ţe nie 

všetci zamestnanci vo firme chcú participovať na tomto type zamestnaneckého 

dobrovoľníctva. To najmä z toho dôvodu, ţe preferujú dobrovoľnícku činnosť, ktorá ich 

uvoľní a oddiali od kaţdodennej práce vykonávanej v rámci firmy. Vo firme sa však 

nájdu aj takí zamestnanci, ktorí pociťujú hrdosť z toho, ţe môţu prispieť do 

spoločnosti/neziskových organizácií odbornými znalosťami a tak zveľaďovať verejné 

blaho.
129
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Obrázok 2 Vývojové štádiá firemného dobrovoľníctva 

 

Zdroj: SCHEUBEL, V. 2011. Understanding Permeable Boundaries. CorporAID Konferenz Global 

Corporate Volunteering, 28.11.2011 Wien. 

 

 Výskumy zo zahraničia potvrdzujú, ţe 80% zamestnancov podieľajúcich sa na 

krátkodobých, nekvalifikovaných firemných dobrovoľníckych aktivitách prinieslo 20% 

celkového dopadu na spoločnosť, firmy a zamestnancov. Naopak zvyšných 20% 

zamestnancov angaţovaných v dlhodobých, znalostných dobrovoľníckych aktivitách 

prispelo 80%.
130

 

 Medzinárodné spoločenstvo na prelome tisícročí vyzvalo firmy z celého sveta, 

aby nerealizovali náhodné CSR aktivity nesúvisiace s ich kľúčovými podnikateľskými 

aktivitami, ale naopak ich povzbudilo k tomu, aby sa zamerali na riešenie naliehavých 
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spoločenských problémov vyuţitím svojich odborných znalostí a kompetentností.
131

 

Inými slovami povedané: firmy môţu pomôcť riešiť spoločenské problémy poskytnutím 

know-how, ktorým disponujú len ony. Takto bude ich dopad účinnejší. 

 Firmy angaţujúce sa na poli CSR majú tendenciu rozlišovať na jednej strane 

programy angažovania sa firmy v spoločnosti (CSR aktivity) a na druhej strane rozvoj 

zamestnancov (Human Resource Development).
132

 Len málo firiem spája jedno i druhé 

do jedného celku.
133

 Spomínaná tendencia oddeľovať angažovanosť v spoločnosti 

a zamestnanecký rozvoj má svoje korene v zastaranom organizačnom pohľade – na 

jednej strane sú zamestnanci, na druhej strane je firma. Táto paradigma predpokladá, ţe 

firma je „vec“, „stroj“. Za hlavného predstaviteľa tohto prístupu sa povaţuje Frederick 

Taylor
134

. Avšak súčasná organizačná teória vytláča tento preţitok industriálnej éry 

a jednoznačne hovorí: zamestnanci sú firma.
135

 V tomto zmysle sa uţ nerozlišuje medzi 

dvoma entitami. Ide o jeden a ten istý celok. Tým, ţe zamestnanci pracujúci vo firme sú 

v neustálej interakcií so spoločnosťou, napomáhanie rozvoju spoločnosti cez 

dobrovoľnícke aktivity vytvára lepšie podmienky v spoločnosti, ktoré spätne vplývajú 

na zamestnancov. Ide tak o nepretrţitý proces vzájomného obohacovania sa. V prípade, 

ţe zamestnanci poskytujú svoje pracovné, manaţérske a vodcovské schopnosti do 

spoločnosti, ktorá ich obklopuje, v spoločnosti sa vytvára veľká pravdepodobnosť, ţe 

                                                 
131
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bude prosperovať. Týmto spôsobom sa znalostné dobrovoľníctvo stane strategickým 

nástrojom jednak pre rozvoj zamestnancov, ako aj pre spoločnosť samotnú.
136

 

 

2.2.3 Rozdiely medzi tradičným a strategickým dobrovoľníctvom 

 

 Najväčšie rozdiely medzi tradičným dobrovoľníctvom a strategickým 

dobrovoľníctvom moţno vidieť v prístupe. Tradičné dobrovoľníctvo si síce vyberá 

spoločenský problém, na ktorého riešení sa chce podieľať, avšak neorientuje sa 

strategicky. Nezohľadňuje podnikateľskú stratégiu firmy a veľakrát nie je vopred 

vypracovaný plán, čo sa má konkrétnou dobrovoľníckou aktivitou dosiahnuť (nie sú 

stanovené ciele). Myslíme si, ţe čím viac sa dobrovoľníctvo stáva strategickým, tým 

menej je dobrovoľné a tým menej obľúbené u zamestnancov
137

. Dôvodov je viacero. 
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Tabuľka 6 Kľúčové body, pri ktorých dochádza k napätiu medzi „skutočným“ 

dobrovoľníctvom (tradičným dobrovoľníctvom) a strategickým dobrovoľníctvom 

 

Zdroj: BOCCALANDRO, B. 2010. The End of Employee Volunteering: A necessary step to substantive 

Employee Engagement in the Community. Berlin : Centrum für Corporate Citizenship Deutschland, 2010, 

s. 12. [online] [cit. 5.3.2011] Dostupné z 

<http://www.cccdeutschland.org/sites/default/files/CCCDebatte%2007%20engl%20final2.pdf> 

 

 Na prvom mieste samotný význam slova firemné dobrovoľníctvo implikuje 

skutočnosť, ţe má ísť o niečo altruistické, filantropické, niečo, čo napĺňa zamestnanca 

i spoločnosť, ktorá z jeho pomoci profituje. Firemné dobrovoľníctvo bolo definované 

v predchádzajúcich podkapitolách. Pripomeňme si jeho charakteristické znaky: 

a) Dobrovoľná činnosť vykonávaná zamestnancom v prospech verejného blaha. 

b) Zamestnanec sa sám rozhoduje, ktorý verejne prospešný projekt podporí. 

Motivácia – Altruizmus 

 Profituje len občiansky sektor 

(spoločnosť), zamestnanci minimálne. 

 Dobrovoľníci nie sú platení. 

Motivácia – Výhra-Výhra 

 Profituje podnik a aj občiansky sektor. 

 Dobrovoľníci môţu byť platení. 

Kritéria výberu – projektová 

efektívnosť 

 Účasť môţe byť očakávaná alebo 

povinná. 

 Prácu (predmet dobrovoľníctva) môţe 

vybrať podnik. 

 Úlohy môţe definovať podnik. 

Kritéria výberu – individuálna 

slobodná vôľa 

 Účasť je dobrovoľná. 

 Výber práce (predmet dobrovoľníctva) je 

ponechaný na dobrovoľníkovi. 

 Úlohy sú vybrané/definované 

dobrovoľníkom. 

Povaha skúsenosti – profesionálny 

servis 

 Skúsenosti sú štruktúrované. 

 Poskytnutá sluţba zo strany podniku je 

spravidla odbornej povahy. 

 Nízky dôraz na súkromie a vysoký na 

kontrolu. 

Povaha skúsenosti – osobné dávanie 

 Skúsenosti sú často neštruktúrované. 

 Poskytnutá sluţba zo strany podniku je 

spravidla neodbornej povahy. 

 Vysoký dôraz na súkromie a nízky na 

kontrolu. 
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c) Väčšinou vykonáva neodbornú prácu, ktorá nesúvisí s beţnou prácou 

vykonávanou na pracovisku zamestnancom. 

d) Ide o jednorazovú, krátkodobú činnosť, ktorá slúţi ako teambuildingová akcia. 

 

Všetky písmená, s výnimkou a.), sa nezhodujú so strategickým 

dobrovoľníctvom. Dochádza tak k napätiu medzi týmito dvoma pohľadmi na firemné 

dobrovoľníctvo. 

 Črty strategického dobrovoľníctva:
138

 

a) Dobrovoľná činnosť vykonávaná zamestnancom v prospech verejného blaha. 

b) Táto činnosť nie je dobrovoľná, nakoľko zamestnanci nemajú moţnosť si vybrať 

medzi dobrovoľníckymi aktivitami. Firma vytvorí projekt (podobne ako 

podnikateľský plán), ktorého naplnenie smeruje k dosiahnutiu čo 

najefektívnejšieho spoločenského a firemného dopadu. Firma chce 

prostredníctvom SD zvýšiť ekonomický úspech a tým môţe generovať väčší 

úţitok pre spoločnosť. Zamestnanec samozrejme nie je nútený proti svojej vôli, 

aby sa na danom projekte zúčastnil, avšak keď sa na projekte rozhodne 

zúčastniť, musí postupovať podľa plánu a nie svojvoľne. 

c) Plne vyuţíva nástroje znalostného dobrovoľníctva. Zamestnanci prispievajú 

svojou odbornou prácou, vyuţívajú schopnosti a kompetentnosti vyplývajúce 

z ich pracovného zaradenia v prospech spoločnosti. 

d) Zaloţená na dlhodobých partnerstvách, ide buď o pravidelne opakujúce sa 

dobrovoľnícke aktivity v krátkom časovom horizonte, alebo o dlhodobé vyslanie 

(tzv. sluţobný pobyt, rozvojový projekt) v dĺţke niekoľkých mesiacov. 

e) Nie je „bezcitné“, „neetické“, aj keď sa tak navonok môţe javiť. Pod tradičným 

dobrovoľníctvom si predstavujeme emócie, dobrú náladu, chuť odreagovať sa 
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s kolegami pri naplňovaní verejnoprospešných cieľov a pod. Naopak SD pôsobí 

navonok chladne, ale vo vnútri je etické. To z toho dôvodu, ţe pri maximalizácii 

ekonomických dopadov na firmu prameniacich z dobrovoľníckej aktivity firma 

dosahuje maximalizáciu pozitívnych dopadov na spoločnosť. A toto je podstata 

pomoci spoločnosti: pomáhať čo najefektívnejšie. Odborné zručnosti 

zamestnancov a strategické smerovanie programov sú adekvátnymi nástrojmi. 

 

V poradí druhým diferenciačným znakom je fakt, ţe strategické dobrovoľníctvo 

vychádza z podnikateľského plánu firmy, t. j. slúţi na naplnenie strategických cieľov 

firmy. V tomto ohľade sa absolútne líši od tradičného vnímania firemného 

dobrovoľníctva, ktoré sa javí byť filantropickejšie, etickejšie. Avšak vďaka 

strategickému smerovaniu programov strategického dobrovoľníctva sú dobrovoľnícke 

dopady oveľa účinnejšie, tak na spoločnosť, ako aj na firmu samotnú. A predsa sa môţe 

vzniesť námietka: firma sa obohacuje na úkor spoločnosti, vyuţíva spoločnosť na 

dosahovanie svojich ekonomických cieľov. Samozrejme, strategické dobrovoľníctvo sa 

dá zneuţiť. Tým by však daná firma nedosiahla dlhodobé úspechy v rámci CSR aktivít, 

nakoľko spoločnosť by sa proti týmto vplyvom bránila a dôveryhodnosť firmy by sa 

vytratila.
139

 Firma by neuspokojovala všetkých stakeholderov a tým by jej CSR profil 

razantne klesol. 

Ďalším kritickým argumentom zástancov tradičného dobrovoľníctva je ten, ţe 

dobrovoľnícke aktivity nemôţu byť štruktúrované, vykonávané disciplinovane a byť 

kontrolované ako riadny pracovný výkon. Veď predsa dobrovoľníctvo predstavuje 

odreagovanie sa, formu oddychu a zmenu pracovnej náplne zamestnancov.
140

 

 Podľa nášho názoru sú všetky argumenty zo strany zástancov tradičného 

dobrovoľníctva opodstatnené. Slovo dobrovoľníctvo implikuje všetky znaky tradičného 

dobrovoľníctva (altruizmus, filantropiu, dobrovoľnosť, krátkodobosť a pod.). Preto 

povaţujeme za nutné pouţívať iné označenie pre strategické dobrovoľníctvo. 

Stotoţňujeme sa s názorom tej časti akademickej obce
141

, ktorá tvrdí, ţe slovo 
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dobrovoľníctvo musí byť nahradené iným slovným spojením. Preto sa spomínaní autori 

prikláňajú k termínom ako angažovanosť firiem v spoločnosti (Corporate Community 

Involvement), angažovanosť zamestnancov v spoločnosti (Employee Community 

Engagement) alebo angažovanosť v spoločnosti (Community Engagement). To z toho 

dôvodu, aby kvôli strategickému smerovaniu týchto programov nepôsobilo slovo 

„dobrovoľný“ mätúco, keďţe si pod ním predstavujeme iné atribúty ako tie, ktorými sa 

vyznačuje strategické dobrovoľníctvo. Jazyková zmena má veľký význam a uţ aj prax 

firiem začína meniť túto paradigmu tým, ţe slová „dobrovoľný“ a „dobrovoľníctvo“ 

zámerne nepouţíva. Jasným príkladom sú Corporate Service Corps a On Demand 

Community pôsobiace v IBM, iCats programy firmy Liechtenstein Global Trust, GSK 

Pulse firmy Glaxosmithkline, Volkswagen Pro Ehrenamt, Digital Opportunity Trust 

a iné. 

 Organizácia Ethical Corporation na summite
142

 v Londýne v roku 2007 

nepouţívala v súvislosti so znalostným dobrovoľníctvom, alebo inak povedané 

strategickým dobrovoľníctvom, slovo dobrovoľný. Namiesto neho hovorila o budovaní 

kapacít (Capacity Building) a spoločenskom výkone manažmentu (Social Performance 

Management). Z uvedeného vyplýva, ţe na scénu CSR prichádzajú stále nové a nové 

výrazy, ktoré sú v mnohých prípadoch len synonymom uţ starších výrazov, alebo 

staršie výrazy rozvíjajú do nových foriem. Preto povaţujeme za nevyhnutné skúmať 

charakteristické znaky a črty jednotlivých výrazov v rámci firemného dobrovoľníctva 

a na základe porovnaní dospieť k týmto záverom: 

I. Dané výrazy sú len synonymá, obsah je ten istý (napr. zamestnanecké 

dobrovoľníctvo a firemné dobrovoľníctvo). 

II. Dané výrazy na seba nadväzujú, t. j. jeden výraz vychádza z druhého a rozvíja 

ho pridaním nových znakov (napr. strategické dobrovoľníctvo je vyšším štádiom 

tradičného firemného dobrovoľníctva). 

 

Výrazy budú vyhodnotené v záverečnej časti tejto práce v  tabuľkách. 
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2.3 Rozhovor s programovým riaditeľom Nadácie Pontis 

 

 V rámci skúmania strategického dobrovoľníctva a celkovo podmienok 

firemného dobrovoľníctva na Slovensku sme oslovili programového riaditeľa Nadácie 

Pontis, Ing. Pavla Hrica. Rozhovor je autorizovaný a len niektoré jeho časti sú uvedené 

v tejto časti práce. Celý obsah sa nachádza v prílohách. 

 Dôvod, prečo sme sa rozhodli osloviť Nadáciu Pontis, je jednoduchý. Na 

Slovensku patrí medzi popredné MVO venujúce sa firemnému dobrovoľníctvu a iným 

formám filantropickej pomoci zo strany firiem. Firmy zdruţené v skupinách Engage 

a Hlavy pomáhajú sú pod patronátom Nadácie Pontis. Preto sa spoliehame na 

vierohodnosť, úplnosť a presnosť odpovedí ich programového riaditeľa. Pokúsili sme sa 

osloviť s dvoma krátkymi otázkami firmy
143

, ktoré sa zapájajú do dobrovoľníckych 

aktivít, ţiaľ ţiadna z nich nebola ochotná spolupracovať. 

 

1. Môţete definovať dobrovoľníctvo tak, ako ho vníma väčšina slovenských 

firiem? 

 

Cieľ otázky: dokázať, ţe slovenské firmy vnímajú firemné dobrovoľníctvo 

tradičným spôsobom, ktorý bol charakterizovaný v podkapitolách Firemné 

dobrovoľníctvo a Rozdiely medzi tradičným a strategickým dobrovoľníctvom. 

 

Dobrovoľníctvo je činnosť v prospech niekoho iného vykonávaná z vlastného 

rozhodnutia, z dobrej vôle. Ide o nefinančné darcovstvo, darca venuje svoj čas. 

Špecifickou oblasťou dobrovoľníctva je firemne dobrovoľníctvo. Tam z dobrej vôle 

koná firma a jej zamestnanci. O firemné dobrovoľníctvo ide vtedy, keď zamestnanci 

pomáhajú okoliu vo svojom platenom čaše i vtedy, keď na základe impulzu a podpory 

firmy pomáhajú vo svojom voľnom čase. Niektorí kritici hovoria, ţe nemôţe isť o 

dobrovoľníctvo, ak je vykonávané v pracovnom čaše, čiţe za mzdu. Vo všetkých 
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prípadoch ide stále o aspekt dobrovoľnosti, čiţe firma zamestnancov do dobrovoľníctva 

nenúti, ale dáva im moţnosť zapojiť sa. 

 

2. Počuli ste uţ o strategickom dobrovoľníctve? 

 

Cieľ otázky: zistiť, či sú na Slovensku firmy, ktoré majú vo svojich programoch 

strategické dobrovoľníctvo v takej podobe, v akej bolo charakterizované v podkapitole 

„Strategické dobrovoľníctvo“. 

 

Sú rôzne „odnoţe“ filantropie aj darcovstva. Veľakrát sa im dávajú nové 

nálepky podľa toho, čo v nich prevaţuje. Dávno sa prišlo na to, ţe zamestnanec 

nemusí len dobrovoľne natierať plot materskej školy, ale ešte viac môţe pomôcť 

svojou hlavou, svojím know-how, svojimi biznis zručnosťami. Hovorí sa tomu 

skill-based volunteering. Na Slovensku sme v tejto oblasti rozbehli napr. program 

Hlavy pomáhajú. Ešte silnejšie zameranie na dopad je v oblasti tzv. venture 

philanthropy, kde darca (napr. firma) okrem peňazí investuje do pomoci vybranej 

sociálnej organizácií aj svoje know-how, poskytuje consulting, robí priebeţný coaching, 

meria stav na začiatku (due dilligence) a meria prínos pre spoločnosť na konci (social 

return on investment). Čo sa týka „nedobrovoľnosti“, čiţe vykonania danej činnosti v 

rámci zamestnania – v tom prípade uţ asi naozaj nemoţno hovoriť o dobrovoľníctve. 

Ide skôr o pro bono sluţbu, čiţe poskytnutie firemných sluţieb zdarma v prospech 

dobrej veci. Na Slovensku sa robí aj skill-based volunteering, aj venture 

philanthropy, aj pro bono sluţby. Presne „strategické dobrovoľníctvo“, ako bolo 

zadefinované vyššie, sa však na Slovensku nerobí. Vo firemnom dobrovoľníctve na 

Slovensku je stále silný prvok dobrovoľnosti – firma neprikazuje zamestnancom zapojiť 

sa. Tie „najosvietenejšie“ firmy dávajú zamestnancom dobrovoľnícke časové konto, 

napr. 3 dni v roku alebo 4 hodiny do mesiaca na dobrovoľníctvo. 

 

3. Súhlasíte s názorom (na základe vašich doterajších skúseností v 

podmienkach Slovenskej republiky a Českej republiky), ţe typ 

strategického dobrovoľníctva tak, ako je popísaný v 3. otázke, by sa mal 

premenovať na Employee Community Involvement (ECI) alebo Employee 
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Community Engagement (ECE) za účelom toho, aby sa uţ nepouţívalo slovo 

dobrovoľný, nakoľko neodráţa podstatu toho slova? 

 

Cieľ otázky: dokázať, ţe výraz strategické dobrovoľníctvo je lepšie nahradiť 

výrazmi, v ktorých sa nepouţíva slovo dobrovoľný. 

 

Názvy a nálepky sú do určitej miery dôleţité, ale viac ide o to, čo a ako firmy 

robia. Termín Employee Community Engagement – zapájanie zamestnancov do 

komunity – sa beţne pouţíva aj u nás. Firemné dobrovoľníctvo je naozaj uţší pojem. 

Slovenské firmy, ktoré sa tejto téme venujú, majú dokonca aj sieť nazvanú Engage. 

Túto sieť administruje Nadácia Pontis a je v nej zhruba 20 najvyprofilovanejších 

spoločností hlásiacich sa k tejto myšlienke. Firmy v Engage sa venujú nielen 

dobrovoľníckym akciám v komunite, ale napr. zapájajú zamestnancov v širšom slova 

zmysle: do zbierky šatstva či do finančnej zbierky a pod. 

 

4. Aké sú podľa vašich doterajších skúseností hlavné rozdiely medzi 

dobrovoľníctvom v USA a Slovenskej republike? 

 

Cieľ otázky: potvrdiť domnienku, ţe firemné občianstvo bolo v povedomí 

obyvateľov Slovenska prítomné v minulom storočí, najmä v období totality. 

 

V USA je dobrovoľníctvo stovky rokov prirodzenou súčasťou kultúry 

spoločnosti. V strednej Európe bola spolková činnosť a dobrovoľníctvo aj v minulosti, 

aj keď určite nie v takej miere ako v USA. Obdobie komunizmu dobrovoľníctvo 

zabrzdilo a zdiskreditovalo. Práve vtedy sa stalo povinným – cez rôzne akcie zet a 

pracovné soboty. Kto sa nezúčastnil, bol sankcionovaný. Dnes sa znovu rozvíja a 

postupne buduje. Myslím, ţe upadá záujem o dlhodobé dobrovoľníctvo „na celý ţivot“, 

aké bolo silne v prvej polovici 20. storočia (skauting, sokol, červený kríţ, armáda 

spásy...), ale rastie záujem o krátkodobú pomoc, buď jednorazovú, alebo v určitom 

období. Budúcnosť bude v mikrodobrovoľníctve. Ţiaľ, dobrovoľníctvo určite nie je tak 

spoločensky zakorenený fenomén ako v USA. 
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3 GLOBÁLNE FIREMNÉ DOBROVOĽNÍCTVO AKO NÁSTROJ 

STRATÉGIE 

 

 Strategickému dobrovoľníctvu bola venovaná pomerne veľká pozornosť 

v predchádzajúcich častiach. To preto, lebo globálne firemné dobrovoľníctvo (GFD) 

zásadne kopíruje všetky znaky strategického dobrovoľníctva.
144

 Majú spoločný cieľ: 

maximalizovať ekonomické dopady na firmu a zároveň maximalizovať spoločenské 

dopady. Strategické smerovanie je jadrom tohto druhu CSR aktivít: firma nemá záujem 

podporiť akúkoľvek spoločenskú potrebu, ale výlučne len tú, ktorá je vo sfére vplyvu jej 

kľúčových podnikateľských aktivít. To z toho dôvodu, ţe daná firma má väčší potenciál 

pomáhať pri riešení spoločenského problému/potreby ako iné firmy, alebo neziskové 

organizácie, ktoré nemajú dostatočný know-how, odborné znalosti, kompetentnosti, 

špeciálne na to školených zamestnancov a pod. 

 GFD nepredstavuje filantropiu v tradičnom zmysle slova. Ako sme to 

demonštrovali na niekoľkých príkladoch, tradičná filantropia je vo väčšine prípadov 

nestrategicky orientovaná. Hoci zamestnanci marketingového oddelenia čistením 

parkov pomáhajú eliminovať konkrétny spoločenský problém a dokonca napĺňajú aj 

niektoré strategické ciele firmy ako udrţanie si zamestnancov (retencia), spokojnosť, 

motivácia, tímová spolupráca, atď., ich dopady nie sú maximálne, nakoľko pri čistení 

                                                 
144

 Akademická obec a prax pouţíva termíny strategické dobrovoľníctvo, medzinárodné dobrovoľníctvo 

a globálne firemné dobrovoľníctvo v podobných kontextoch. ARGANDOŇA, A. – WELTZEIN-

HOIVIK, H. 2009. Corporate social responsibility: one size does not fit all. Collecting evidence from 

Europe. IESE, Working Paper, WP-834, november 2009. [online] [cit. 5.3.2011] Dostupné z 

<http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0834-E.pdf>. BOCCALANDRO, B. 2010. The End of Employee 

Volunteering: A necessary step to substantive Employee Engagement in the Community. Berlin : Centrum 

für Corporate Citizenship Deutschland, 2010. 20 s. [online] [cit. 5.3.2011] Dostupné z 

<http://www.cccdeutschland.org/sites/default/files/CCCDebatte%2007%20engl%20final2.pdf>. 

GLOBAL CSR CASEBOOK. 2008. Business and Poverty: Innovative strategies for global CSR. Vienna 

: F. Marcher, 2008. GROSSMAN, J. B. – FURANO, K. 2002. Making the Most of Volunteers. 

Philadelphia : Public/Private Ventures, 2002. [online] [cit. 23.2.2012] Dostupné z 

<http://www.ppv.org/ppv/publications/assets/152_publication.pdf>. HAGER, M. A. – BRUDNEY, J. L. 

2004. Balancing Act: The Challenges and Benefits of Volunteers. Washington, D. C. : Urban Institute, 

2004. [online] [cit. 13.3.2011] Dostupné z 

<http://www.urban.org/uploadedpdf/411125_balancing_act.pdf>. HILLS, G. – MAHMUD, A. 2007. 

Volunteering for Impact: Best Practices in International Corporate Volunteering. Boston : Mass, 2007. 

[online] [cit. 17.5.2011] Dostupné z 

<http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/2007/09volunteering/Volunteering_for_Impact.pdf>. 

MUTHURI, J. N. – MATTEN, D. – MOON, J. 2007. Employee Volunteering and Sociel Capital: 

Contributions to Corporate Social Responsibility. In : British Journal Of Management, March 2007. 

[online] [cit. 16.2.2012] Dostupné z 

<http://www.sozialengagiert.ch/cms/fileadmin/user_upload/Muthuri_et_al_-_EV_in_BJM.pdf>.  



64 

 

parkov nevyuţívajú v plnom rozsahu svoje odborné znalosti. V konečnom dôsledku 

hocikto, kto je schopný manuálne pracovať, sa môţe na tejto dobrovoľníckej aktivite 

zúčastniť. Nepotrebuje k tomu odborné znalosti vlastné jeho profesii. 

 Pokúsme sa o načrtnutie situácie z pohľadu GFD/SD: 

V miestnej komunite je veľkým problémom znečisťovanie verejného parku. Sily 

určené na pravidelné čistenie nie sú schopné si s daným problémom poradiť. Vţdy, keď 

daný park vyčistia, na ďalší deň je uţ znečistený. Nepouţívajú efektívne metódy, 

postupy, nástroje a nemajú na to ani dostatočne kvalifikovaných ľudí. O problém sa 

začala zaujímať nezisková organizácia X, ktorej náplňou práce je chrániť ţivotné 

prostredie. Firma Y, ktorá sa dlhé roky venuje sluţbám v oblasti manuálnych prác pri 

čistení verejných priestranstiev, vyrába na to príslušné stroje a má na to odborníkov, sa 

rozhodne pomôcť riešiť spomínaný problém. Na základe spolupráce s neziskovou 

organizáciou Y školí zamestnancov tejto organizácie, poskytuje im know-how, nástroje, 

postupy a metódy, ktoré tvoria jadro firemných podnikateľských aktivít. Týmto 

spôsobom sa firma dostáva do povedomia (získava si rešpekt v spoločnosti, ktorej 

pomáha, zvyšuje svoju dôveryhodnosť). Cez dobrovoľnícku aktivitu získava dobré 

meno a potencionálnych zákazníkov, ktorí si jej sluţby všímajú. Otvárajú sa jej tak 

moţnosti preniknúť na nové trhy. Firma je zároveň ekologicky zodpovedná. Vyuţíva 

svoje core competences. Zamestnanci firmy sa cítia byť súčasťou spoločnosti 

a poskytovaním odbornej pomoci pracovníkom neziskovej organizácie vidia, ţe ich 

práca má hlboký zmysel a môţu ňou pomôcť. Nezisková organizácia profituje a vďaka 

nej aj miestna komunita, ktorá sa cíti príjemnejšie v čistejšom parku. Činnosť 

dobrovoľníkov firmy nie je jednorazová, ale pravidelná, opakujúca sa. Nejde 

o neodbornú pomoc, ale o vysoko profesionalizovaný prístup. Dobrovoľníci pracujú 

tým istým spôsobom, ako na svojej pracovnej pozícií. Prakticky nedochádza k ţiadnej 

zmene. Na záver projektu firma kontroluje výsledky a porovnáva ich s plánom projektu. 

Zároveň vyhodnocuje dopad svojich aktivít. 

Do tohto bodu išlo o strategické dobrovoľníctvo. GFD kopíruje všetky 

spomínané znaky, avšak pridáva jeden navyše: globálny rozmer. Predstavme si, ţe daná 

firma nepôsobí len na lokálnej úrovni, ale medzinárodnej. Má pobočky vo viacerých 

európskych, aj mimoeurópskych krajinách. Do dobrovoľníckeho projektu sa zapoja 

zamestnanci firmy z rôznych kútov sveta, aby pomohli lokálnej komunite. Projekt bude 
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celkovo trvať päť mesiacov. Za tento čas budú dobrovoľníci firmy platení, ako keby 

pracovali vo firme. Tým, ţe dobrovoľníci nepochádzajú z jednej kultúry, ale viacerých, 

vzájomne sa obohacujú, a rovnako obohacujú zamestnancov neziskovej organizácie. 

Zamestnanci nadobudnú nové pracovné a ţivotné skúsenosti, zvýšia svoju odbornosť, 

posilnia tímovú spoluprácu a komunikáciu. Keď dokončia projekt, vrátia sa do svojich 

krajín obohatení. 

Na tomto príklade sme chceli demonštrovať rozdiely medzi tradičným firemným 

dobrovoľníctvom a strategickým/globálnym firemným dobrovoľníctvom. Takisto nám 

príklad poslúţil na zdôraznenie rozdielu medzi strategickým dobrovoľníctvom 

a globálnym firemným dobrovoľníctvom. Ten spočíva práve v globálnom rozmere – 

zapojenie do dobrovoľníckej akcie dve a viac krajín/kontinentov/kultúr/dobrovoľníkov. 

 Je potrebné zdôrazniť, ţe GFD sa ţiadnym spôsobom nechce nadradzovať a ani 

znevaţovať tradičné FD. Snaţí sa však povzbudiť firmy a celkovo občiansku 

spoločnosť k tomu, aby si uvedomili, ţe ich vzájomná spolupráca na znalostnej 

a strategickej báze môţe byť prínosnejšia pre všetky zúčastnené strany. 

 Globálne firemné dobrovoľníctvo podľa neziskovej organizácie Sila rozvoja 

predstavuje „zapojenie kvalifikovaných pracovníkov do sociálno-ekonomického rozvoja 

chudobných spoločností. Vhodné vyuţitie týchto programov môţe byť silným 

nástrojom na zvýšenie účinnosti boja proti chudobe po celom svete, pričom 

poskytovanie firemných dobrovoľníkov, ich konfrontácia s novými úlohami a výzvami, 

prinesie prospech aj samotnej firme. Napokon globálne firemné dobrovoľníctvo je 

príleţitosťou pre firmy, aby prispeli k naplneniu rozvojových cieľov tisícročia
145

 

(Millennium Development Goals) zmysluplným a účinným spôsobom.“
146
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3.1 Globálne firemné dobrovoľníctvo ako nástroj personálneho 

manaţmentu 

 

 21. storočie je presiaknuté nezvyčajným nárastom medzinárodného 

dobrovoľníctva. To je spôsobené tým, ţe čím ďalej, tým viac firiem sa snaţí zapojiť 

svojich zamestnancov do nových foriem dobrovoľníctva.
147

 V dôsledku globalizácie 

a internacionalizácie nie je prekvapujúce, ţe dobrovoľnícke projekty sa v mnohých 

prípadoch realizujú v zahraničí. Sledujú sa tým strategické ciele, ktoré v zahraničí 

moţno dosiahnuť: vstup na nové trhy, realizovanie CSR aktivít, získanie know-how. 

Zároveň sa tým sleduje jeden z hlavných cieľov personálneho manažmentu: dosiahnutie 

identifikácie zamestnancov so svojou firmou.
148

 

 Pri analyzovaní GFD (vychádzajúc z odborných článkov v časopisoch
149

, 

monografických publikácií
150

 a praxi firiem) je potrebné spomenúť aj nevýhody. 

Najvýraznejšou z nich je skutočnosť, ţe GFD nie je zadarmo. Práve naopak, firmu to 

stojí nemálo peňazí. O to viac v čase globálnej, hospodárskej krízy naberajú tieto 
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námietky na váţnosti.
151

 Napriek finančnej náročnosti, ktorá je spätá s GFD, sa firmám 

oplatí investovať do svojich ľudí. Skutočnosť, ţe rozvoj zamestnancov nie je lacnou 

záleţitosťou personálneho manažmentu, asi dnes nikoho neprekvapí. 

 Ďalšou nevýhodou GFD môţe byť fakt, ţe aj napriek investovaniu do 

zamestnancov nemá firma záruku, ţe zamestnanci skutočne vo firme zotrvajú. Môţe sa 

stať, ţe celý dobrovoľnícky tím, ktorý bol vyslaný na projekt do Afriky, projekt síce 

úspešne dokončí, ale po mesiaci dajú všetci dobrovoľníci v danej firme výpoveď. Preto 

existencia rizík je vţdy prítomná, nemoţno ju úplne eliminovať. Domnievame sa, ţe 

keby bolo GFD zbavené akýchkoľvek rizík, len máloktorá firma by ho nerealizovala. 

 

3.1.1 Potencionálne výhody globálneho firemného dobrovoľníctva 

 

 GFD v sebe zahŕňa potenciál týchto dlhodobých výhod:
152

 

 Zvýšená ziskovosť a produktivita (ako následok vstupu na nové trhy, zlepšenie 

dobrého mena a povesti firmy, dôveryhodnosť). 

 Zvýšená morálka zamestnancov (svojou odbornou, kvalifikovanou prácou 

prispievajú priamo do spoločnosti pri riešení konkrétneho problému). 

 Viac uznania, ţe firma je spoločensky zodpovedná (v tom ohľade, ţe jej 

pozitívne dopady na spoločnosť sú väčšie ako pri tradičnom, nekvalifikovanom 

dobrovoľníctve). 

 Lepšia sieť kontaktov (s neziskovými organizáciami, vládou, zákazníkmi, 

dodávateľmi, distribútormi, atď.). 

 Vyšší potenciál pre inovácie (riešenie najrozmanitejších spoločenských 

problémov v rôznych kútoch sveta predstavuje výzvu prichádzať s novými 

nápadmi a netradičnými, inovatívnymi riešeniami). 
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 Etickejší a zároveň ekonomickejší profil firmy (situácia „výhra-výhra“). 

V prosperujúcej spoločnosti je pre firmu väčší ekonomický potencionál a 

predpoklad, ţe sa jej bude dariť. Naopak zaostalé spoločnosti (rozvojové 

krajiny) ponúkajú len veľmi málo potencionálu pre ekonomický úspech firmy. 

Na tomto mieste však nehovoríme o vykorisťovaní, ktoré je neetické (napr. 

firma dosahuje ekonomické ciele na úkor vyuţívania lacnej pracovnej sily 

v rozvojových krajinách). Tento príklad zneuţívania dominantného postavenia 

je konceptu GFD cudzí. 

 

 Zámerne sme kládli dôraz na slovo „potenciál“, keďţe uvedený katalóg výhod 

GFD nie je automatickým následkom zavedenia týchto dobrovoľníckych aktivít. Kaţdá 

firma má však moţnosť vyuţiť potenciál SD alebo GFD. Dokonca ani samotní autori
153

, 

ktorí zastávajú a propagujú koncept znalostného dobrovoľníctva, nikdy netvrdili, ţe 

existuje stopercentná záruka na dosiahnutie spomínaných výhod. Taktieţ neexistuje 

všeobecný model alebo postup v praxi, ktorý by mali firmy aplikovať pri zavádzaní 

a realizovaní foriem znalostného dobrovoľníctva
154

. Hoci Bea Boccalandro na základe 

empirických výskumov 500 najúspešnejších firiem (Fortune 500) zostrojila model 

Maximalizácie efektivity zamestnaneckého dobrovoľníctva
155

, záverom jej výskumu je, 

ţe ani tento model nemôţe byť povaţovaný za absolútny a jediný správny. Model skôr 

poskytuje rámcové pohľady a odporúčania, ktoré by firmy mali vziať do úvahy pri 

plánovaní, implementovaní a kontrole znalostného dobrovoľníctva. 

                                                 
153

 BOCCALANDRO, B. 2011. A Productive End to Employee Volunteering. CorporAID Konferenz 

Global Corporate Volunteering, 28.11.2011 Wien. LINEHAN, M. – MAYRHOFER, W. 2005. 

International Careers and Repatriation. Houndsmills and New York : Palgrave, 2005. MUTZ, G. 2008. 

CSR and CC: Social responsibility and corporate citizenship. Podľa : GLOBAL CSR CASEBOOK. 

2008. Business and Poverty: Innovative strategies for global CSR. Vienna : F. Marcher, 2008, str. 107-

111. SCHNEIDHOFER, T. – MAYHOFER, W. 2011. Global Corporate Volunteering as HR Instrument. 

CorporAID Konferenz Global Corporate Volunteering, 28.11.2011 Wien. 
154

 Autori to vystihujú dôvtipným anglickým výrazom: does not exist one size that fits all. Tým chcú 

povedať, ţe neexistuje všeobecne platné pravidlo (alebo súbor pravidiel) pri realizácii foriem znalostného 

dobrovoľníctva. Existujú len tzv. best-practices, konkrétne príklady firiem. BOCCALANDRO, B. 2011. 

A Productive End to Employee Volunteering. CorporAID Konferenz Global Corporate Volunteering, 

28.11.2011 Wien. SCHNEIDHOFER, T. – MAYHOFER, W. 2011. Global Corporate Volunteering as 

HR Instrument. CorporAID Konferenz Global Corporate Volunteering, 28.11.2011 Wien.  
155

 Nástroj na meranie efektivity sa volá „Drivers of Effectiveness for Employee Volunteering“. 

BOCCALANDRO, B. 2009. Mapping Success in Employee Volunteering: The Drivers of Effectiveness 

for Employee Volunteering and Giving Programs and Fortune 500 Performance. Chestnut Hill, 

Massachusetts : Boston College Center for Corporate Citizenship, 2009. [online] [cit. 18.4.2011] 

Dostupné z <http://bcccc.net/_uploads/documents/live/MappingSuccesInEmployeeVolunteering.pdf> 
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3.1.2 Nevýhody globálneho firemného dobrovoľníctva 

 

 Podstatu strategického dobrovoľníctva sme vysvetlili na inom mieste. Globálne 

firemné dobrovoľníctvo obsahuje tie isté znaky, čo strategické dobrovoľníctvo. Preto 

všetko, čo sa vzťahuje na strategické dobrovoľníctvo, je v plnej miere súčasťou 

globálneho firemného dobrovoľníctva. Jediný rozdiel medzi dvoma typmi firemného 

dobrovoľníctva je ten, ţe pri GFD pristupuje globálny prvok. Ten spočíva v strete 

viacerých kultúr, národov a pod. Napr. zamestnanci z Európy sú vyslaní na niekoľko 

mesačný dobrovoľnícky projekt do Afriky. Ich cieľom je poskytnúť neziskovej 

organizácií alebo priamo miestnej vláde svoje odborné kompetentnosti (napr. 

advokátska korporácia Allen&Overy vyslala do Rwandy niekoľko svojich špičkových 

advokátov, aby pomáhali vláde pri budovaní spravodlivého právneho systému). 

 Najzreteľnejšou slabinou GFD je jeho samotný názov. Výraz GFD obsahuje 

slovo dobrovoľníctvo. Avšak znaky GFD (podrobne popísané pri strategickom 

dobrovoľníctve) neimplikujú tradičný pohľad na firemné dobrovoľníctvo. Pre tradičné 

FD sú charakteristické tieto črty: altruizmus (dobrovoľníci nie sú platení, pomáhajú 

v tom, v čom chcú pomáhať; výber práce je ponechaný na dobrovoľníkovi), účasť je 

vţdy dobrovoľná, vysoký dôraz na súkromie a nízky na kontrolu. Podľa tradičného 

vnímania dobrovoľníctvo musí byť dobrovoľné. S týmto názorom sa v plnej miere 

stotoţňujeme. Avšak GFD vykazuje prvky, ktoré sú v rozpore s dobrovoľnou prácou. 

V ďalšej časti uvádzame niekoľko príkladov z praxe firiem, ktoré vyuţívajú GFD, avšak 

nazývajú ho inak (Corporate Service Corps, impact catalysts, LGT Venture 

Philanthropy). 

 Ďalšou nevýhodou je pomerne vysoká finančná náročnosť na programy GFD. 

Treba zobrať do úvahy skutočnosť, ţe počas práce na projekte pre neziskovú 

organizáciu sú firemní dobrovoľníci platení v tej miere, v akej sú platení na svojich 

pracovných miestach v domovskej krajine. Pre nich táto forma dobrovoľníctva 

nepredstavuje neplatenú činnosť, ako to spravidla býva pri tradičnom FD. Okrem 

výdavkov na mzdy musí firma zabezpečiť adekvátne ubytovanie, stravu, cestovné 

a pod. Tým, ţe programy GFD trvajú dlhší čas (min. 1 mesiac, niektoré trvajú aţ rok), 

firma si musí veľmi dôkladne rozmyslieť, či do toho ísť, alebo nie. Ďalším problémom 

sa môţe javiť nedôveryhodnosť danej neziskovej organizácie a riziko zlyhania v oblasti 
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vzájomnej spolupráce medzi firmou a neziskovou organizáciou. Výber spoľahlivého 

partnera je kľúčový. 

 Lojálnosť zamestnanca, do ktorého firma investuje týmto spôsobom, nie je 

zaručená. Zamestnanec môţe podľa platnej právnej úpravy v Slovenskej republike dať 

výpoveď kedykoľvek, dokonca i bez uvedenia dôvodu.
156

 Zamestnávateľ musí jeho 

rozhodnutie jednoducho rešpektovať. Preto na pôde GFD vzniká váţny problém. Firma 

investuje do zamestnanca a po návrate z projektu firmu opustí. 

 Uvedenými nevýhodami sme chceli poukázať na to, ţe GFD nie je stopercentne 

spoľahlivé a účinné. Firmy ţiaľ neuvádzajú negatívne dôsledky GFD, skôr majú 

tendenciu vyzdvihovať len pozitívne stránky. Cieľom záverečnej práce je kritické 

analyzovanie a hodnotenie GFD, nie jeho propagovanie. 

 

3.2 Príklady globálneho firemného dobrovoľníctva 

 

 Podarilo sa nám získať len príklady z praxe veľkých firiem. Malé a stredné 

firmy
157

, ktoré by mali vo svojich programoch prvky GFD, sme nenašli. 

Glaxosmithkline, IBM a Allen&Overy patria medzi nadnárodné firmy pôsobiace aj na 

slovenskom trhu. 

 

3.2.1 Liechtenstein Global Trust 

 

 Liechtenstein Global Trust
158

 (LGT) pracuje v oblasti manaţmentu aktív 

a správy majetku
159

. Ide o najväčšiu finančnú a investičnú skupinu venujúcej sa tejto 

oblasti v Európe. Od roku 2007 sa táto finančná skupina začala zaujímať o filantropiu. 

Zaloţila fond LGT Venture Philanthropy
160

 (LGT VP), prostredníctvom ktorého sa 

zaviazala zlepšovať ţivot sociálne slabších a chudobných ľudí v rozvojových krajinách. 

                                                 
156

 § 67 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov. 

157
 Povaţujú sa za ne tie firmy, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 

50 miliónov euro a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR. Podľa Odporúčania 

Komisie EÚ 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o definícií malých a stredných podnikov. 
158

 http://www.lgt.com/en/index.html  
159

 Wealth and asset management. 
160

 http://www.icatsprogram.com/ 
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LGT VP podporuje partnerské neziskové organizácie svojím odborným know-how: 

ponúka im finančné produkty rizikového kapitálu. 

 Okrem priamej finančnej podpory sa LGT VP rozhodlo poskytnúť neziskovým 

organizáciám nefinančnú pomoc vo forme intelektuálneho kapitálu, najmä svoj 

manaţérsky know-how. Za týmto účelom LGT VP zriadilo dobrovoľnícky program 

iCats. Cieľom programu je vyplniť medzeru medzi neziskovými organizáciami 

a profesionálmi zo sveta financií. Neziskovým organizáciám, usilujúcim sa pozdvihnúť 

úroveň chudobných ľudí, chýbajú profesionálne skúsenosti a zdroje. Naopak 

profesionáli disponujú skúsenosťami, know-how a zdrojmi. Niektorí z nich majú túţbu 

aplikovať svoje odborné znalosti a skúsenosti na podporu spoločenského sektoru. 

Cieľom je tak prepojiť potreby neziskových organizácií a potreby finančných 

profesionálov. Výsledkom programu je dopad, ktorí realizujú tzv. „impact catalysts“ 

(spoločný názov pre pracovníkov neziskových organizácií a zamestnancov LGT). 

Vyuţívajú pri tom tieto strategické nástroje: intenzívne školenie dobrovoľníkov pred 

samotným vycestovaním, pravidelný mentoring radových pracovníkov a manaţérov 

priamo na mieste, reportovanie a kontrolovanie výsledkov. Ide o dlhodobú formu 

znalostného dobrovoľníctva. Jeden projekt trvá v priemere 11 mesiacov. Okrem 

zamestnancov LGT sa môţu medzi dobrovoľníkov do iCats programu prihlásiť aj 

manaţéri a zamestnanci iných firiem z oblasti podnikania, investovania a financií. Tým 

sa zamestnanci jednotlivých firiem obohacujú a budujú vzťahy. Prvý iCats program bol 

odštartovaný v roku 2009. Doteraz sa na ňom zúčastnilo okolo 30 dobrovoľníkov zo 

siedmych krajín, ktorí boli vyslaní do 11 neziskových organizácií aktívnych na štyroch 

kontinentoch. 

 Firma Liechtenstein Global Trust na Slovensku nepôsobí. 

 

3.2.2 IBM 

 

 IBM
161

 (International Business Machines) je svetoznáma nadnárodná korporácia 

v oblasti informačných technológii (IT) a poradenstva. Operuje vo viac ako 170 

krajinách. V posledných rokoch to boli práve vynárajúce sa trhy (v literatúre 

označované ako emerging markets), ktoré tvorili aţ 21% celkových príjmov korporácie. 

                                                 
161

 http://www.ibm.com  
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Išlo o trhy v Číne, Indii, Brazílii a na africkom kontinente. Okrem IT sa IBM zameriava 

aj na oblasť komunikácie, finančných sluţieb, priemyslu, vzdelania a starostlivosti 

o zdravie. IBM v roku 2008 zaloţilo tzv. Corporate Service Corps
162

 (CSC). Vznikla za 

cieľom expanzie na nové, vynárajúce sa trhy (business prvok), pomôcť riešiť naliehavé 

spoločenské problémy (spoločenský prvok) a vychovať budúcich globálnych lídrov 

z radov svojich zamestnancov (zmiešaný prvok). V rámci dobrovoľníckych programov 

IBM vysiela zamestnancov do vynárajúcich sa krajín (Keňa, Nigéria, Čína, India, 

Brazília, Vietnam, Egypt, Rumunsko), kde pracujú s miestnymi partnermi v oblastiach, 

ktoré patria medzi kľúčové kompetencie IBM: IT, vzdelanie, rozvoj malého a stredného 

podnikania, podpora pre podnikateľov. CSC tímy sú tvorené spravidla dvanástimi 

zamestnancami z rôznych svetadielov a na jednotlivých dobrovoľníckych projektoch 

pracujú priemerne šesť mesiacov: tri mesiace sa naň pripravujú, jeden mesiac sú na 

mieste a dva mesiace ukončujú projekt vo svojich domácich krajinách. Koncom roka 

2011 sa na CSC programoch zúčastnilo viac ako 1200 IBM zamestnancov. Pracovali na 

100 projektoch v 20 krajinách.
163

 

 IBM pôsobí na Slovensku a Česku uţ niekoľko rokov. Do CSC sa zapájajú 

slovenskí zamestnanci IBM v rámci rozvoja svojich vodcovských schopností. 

 

3.2.3 Glaxosmithkline 

 

 Glaxosmithkline
164

 (GSK) je farmaceutická korporácia, ktorá má dva kľúčové 

podnikateľské segmenty: farmaceutické výrobky a starostlivosť o zdravie zákazníkov. 

Zamestnáva okolo 96 000 ľudí vo viac ako 100 krajinách. V roku 2008 GSK spustilo 

PULSE Corporate Volunteering Program
165

 (ďalej len PULSE) s cieľom posilniť 

firemnú kultúru a vybudovať jednotné GSK. Mnoho akvizícií a fúzií viedlo 

k roztrieštenosti korporácie. Zároveň PULSE slúţi ako strategický nástroj na rozvoj 

vodcovských schopností. V roku 2011 sa na projektoch zúčastnilo okolo 200 

zamestnancov z 39 krajín. Jednotlivé projekty trvali tri aţ šesť mesiacov. Od roku 2008 

GSK nadviazalo spoluprácu s 56 neziskovými organizáciami. Výber a oslovenie 

dobrovoľníkov realizuje personálne oddelenie GSK, ktoré sa snaţí priradiť znalosti 

                                                 
162

 http://www.ibm.com/ibm/responsibility/corporateservicecorps/ 
163

 http://www.ibm.com/ibm/responsibility/corporateservicecorps/  
164

 http://www.gsk.com  
165

 http://www.cdcdevelopmentsolutions.org/newsletter/april2011-gsk-pulse  
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a schopnosti vhodných zamestnancov k potrebám neziskových organizácií pri riešení 

spoločenských potrieb. Počas trvania projektu zamestnanci dostávajú plat vo výške, 

ktorá im patrí podľa pracovného zaradenia na ich „domácich“ postoch. Na ich miesta v 

„domácich“ krajinách pracujú iní členovia GSK tímu alebo dočasní zamestnanci. 

 GSK pôsobí aj na slovenskom trhu, čím sa otvára príleţitosť pre slovenských 

zamestnancov GSK zúčastniť sa na aktivitách GFD. 

 

3.2.4 Allen&Overy 

 

 Allen&Overy (A&O) je jedna z vedúcich globálnych právnických firiem 

s hlavným sídlom v Londýne. Za 80 rokov svojej existencie nabrala bohaté skúsenosti, 

v súčasnosti zamestnáva okolo 5000 ľudí a má 39 kancelárii v 27 krajinách. Viac ako 

polovica príjmov firmy je vytváraná mimo územia Veľkej Británie. V roku 2008 A&O 

rozbehol dobrovoľnícky program
166

 pre Rwandu. Cieľom je zdieľať právne znalosti s 

rwandským súdnym systémom, aby sa zvýšila úroveň spravodlivého rozhodovania a 

právnych vedomostí medzi rwandskými právnikmi. Program trvá 5 rokov (do roku 

2013) a je realizovaný v spolupráci s rwandskými vládnymi a verejnými organizáciami. 

Zamestnanci A&O sa podieľajú na školení rwandských sudcov, advokátov a štátnych 

úradníkov. Zatiaľ sa na dobrovoľníckom programe zúčastnilo okolo 60 dobrovoľníkov 

z radov A&O, z toho 20 priamo v Rwande. Viac ako 200 sudcov, advokátov a štátnych 

úradníkov bolo zapojených do programu. 

 A&O má zastúpenie na Slovensku a v Česku. Z verejne dostupných zdrojov sa 

nám nepodarilo zistiť, či sa na dobrovoľníckom programe zúčastnili aj slovenskí 

zamestnanci A&O. 

                                                 
166

 

http://www.allenovery.com/aoweb/Community/AdditionalPage.aspx?pageID=57514&prefLangID=410  
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3.3 Zhrnutie výsledkov 

 

 V tejto časti sú zhrnuté výsledky z predchádzajúcich kapitol. Pri spracovaní 

výsledkov boli pouţité tieto metódy: kritická analýza, komparácie, obsahové analýzy a 

syntézy poznatkov. 

Prehľad pouţitých skratiek v tabuľkách: SD – strategické dobrovoľníctvo, ZD – 

znalostné dobrovoľníctvo, TD – tradičné dobrovoľníctvo, GDF – globálne firemné 

dobrovoľníctvo, MD – medzinárodné dobrovoľníctvo. Všetky výrazy spadajú pod 

firemné dobrovoľníctvo. 

Odstupňovanie pre tabuľku č. 6: 

 + (nástroj sa vôbec nepouţíva pri danej forme firemného dobrovoľníctva) 

 ++ (nástroj sa pouţíva zriedkavo pri danej forme firemného dobrovoľníctva) 

 +++ (nástroj sa pouţíva pravidelne pri danej forme firemného dobrovoľníctva) 

 

 Odstupňovanie pre tabuľku č. 7:  

 + (nízky stav/výskyt/dôleţitosť/dopad/pouţívanie),  

 ++ (vyšší stav/výskyt/dôleţitosť/dopad/pouţívanie), 

 +++ (vysoký stav/výskyt/dôleţitosť/dopad/pouţívanie). 

 

Tabuľka 6 Nástroje firemného dobrovoľníctva (spolu 6) a ich priradenie k formám 

firemného dobrovoľníctva (spolu 4) 
 Jednodňové 

dobrovoľníctvo 

Rozvojové 

projekty 

Pro bono 

sluţby 

Sluţobné 

pobyty 

Pravidelné 

dobrovoľníctvo 

Znalostné 

dobrovoľníctvo 

Ne-riadiace 

roly 

GFD + +++ +++ +++ + +++ ++ 

SD + ++ +++ ++ +++ +++ ++ 

TD +++ + + ++ ++ + + 

MD + +++ +++ +++ + +++ ++ 

Vlastný zdroj 
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Tabuľka 7 Porovnanie foriem firemného dobrovoľníctva na základe zvolených kritérií 
 SD ZD TD GFD MD 

Hlavný 

motivátor 

Maximalizovať 

ekonomický 

dopad na firmu 

a zároveň 

maximalizovať 

dopad na 

spoločnosť 

Maximalizovať 

ekonomický 

dopad na firmu 

a zároveň 

maximalizovať 

dopad na 

spoločnosť 

Spoločenský 

dopad 

Maximalizovať 

ekonomický dopad 

na firmu a zároveň 

maximalizovať 

dopad na spoločnosť 

(nielen na domácu, 

ale na všetky 

spoločnosti, kde 

firma pôsobí) 

Maximalizovať 

ekonomický dopad 

na firmu a zároveň 

maximalizovať 

dopad na 

spoločnosť (nielen 

na domácu, ale na 

všetky spoločnosti, 

kde firma pôsobí) 

Dominantní 

stakeholderi 

Všetci interní Všetci interní Regióny, MVO, 

miestne komunity 

Všetci interní, 

miestne komunity 

a MVO, prípadne 

miestna vláda 

Všetci interní, 

miestne komunity 

a MVO, prípadne 

miestna vláda 

Marketing Áno Áno Skôr nie Áno Áno 

Význam 

stratégie 

Veľký Veľký Nízky Veľký Veľký 

Potencionálny 

dopad na 

spoločnosť 

+++ +++ + +++ +++ 

Potencionálny 

dopad na firmu 

a zamestnancov 

+++ +++ + +++ +++ 

Globálny prvok Nie je 

podmienkou 

Nie je 

podmienkou 

Nie je 

podmienkou 

Áno, je vţdy 

podmienkou 

Áno, je vţdy 

podmienkou 

Náročnosť na 

čas 

+++ +++ + +++ +++ 

Náročnosť na 

zdroje (financie) 

++ ++ + +++ +++ 

Náročnosť na 

odborné 

kompetentnosti 

zamestnancov 

+++ +++ + +++ +++ 

Kontrola 

ekonomického 

a spoločenského 

dopadu 

Áno Áno Nie je 

podmienkou, 

zásadne nie 

Áno Áno 

Dominantný 

prístup 

Strategický a 

spoločenský 

Strategický a 

spoločenský 

Spoločenský Strategický a 

spoločenský 

Strategický a 

spoločenský 

Dominantná 

zodpovednosť 

Ekonomická a 

spoločenská 

Ekonomická a 

spoločenská 

Etická/ 

filantropická 

Ekonomická a 

spoločenská 

Ekonomická a 

spoločenská 

Vlastný zdroj 
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ZÁVER 

 

 Cieľom práce bolo analyzovať GFD ako jednu zo strategických CSR aktivít 

firiem. V práci sme dospeli k niekoľkým záverom a odporúčaniam, ktoré tu zhŕňame. 

 V prvej kapitole sme sa venovali firemnej filantropii a jej dvom častiam: 

firemnému darcovstvu a firemnému dobrovoľníctvu (FD). Charakter firemného 

darcovstva spočíva v peňaţných daroch; firemné dobrovoľníctvo má podobu 

nepeňaţných darov. FD vnímajú slovenské firmy takto: musí byť altruistické; väčšinou 

neplatené, vykonávané zadarmo (zamestnanci vykonávajú dobrovoľnícku aktivitu vo 

voľnom čase, alebo v rámci pracovného času); dobrovoľné (zamestnanci si sami vyberú 

dobrovoľnícku aktivitu, firma sa neorientuje len na vybrané spoločenské problémy). FD 

smeruje k podpore verejne prospešných projektov, ktoré slúţia spoločnosti. 

 Názory autorov (Boccalandro, Crane, Kotler, Matten) sa v prevaţnej miere 

zhodujú v tom, ţe firemné dobrovoľníctvo je primárne záleţitosťou USA. Avšak 

opomínajú skutočnosť, ţe uţ aj v období totality na slovenskom území (ako aj v iných 

okupovaných krajinách východného bloku) bolo firemné občianstvo na pomerne 

vysokej úrovni. Aj keď nemoţno hovoriť o dobrovoľnom charaktere prác, firemné 

dobrovoľníctvo našlo na Slovensku priaznivé podmienky po nežnej revolúcií (rok 

1989). Slovenská kultúra je spoločensky a kolektivisticky orientovaná (Tomáš Baťa, 

subotniky a BSP sú toho dôkazom). V záverečnej časti prvej kapitoly sme uviedli 

spoločensky orientované programy firemného dobrovoľníctva. Engage, Hlavy 

pomáhajú a NESsT nie sú len čisto filantropické aktivity. Najmä Hlavy pomáhajú 

a NESsT sú orientované strategicky, preto moţno o nich hovoriť ako o aktivitách 

strategického dobrovoľníctva. Ich podstata spočíva v dlhodobej pomoci neziskovej 

organizácií, poskytovaní odborných zručností a know-how. Moţno tak hovoriť 

o pravidelnom dobrovoľníctve, v niektorých prípadoch aj o znalostnom dobrovoľníctve 

(predstavuje vyšší stupeň firemného dobrovoľníctva). Prvky globálneho firemného 

dobrovoľníctva zo Slovenských organizácií propraguje len zdruţenie Sila rozvoja. 

 Prvá polovica druhej časti práce bola zameraná na CSR. Vychádzali sme 

z poňatia CSR podľa autoriek Búciovej a Remišovej, ktoré rozlišujú tri zodpovednosti: 

etickú, ekonomickú a právnu. Firemné dobrovoľníctvo je zaloţené na všetkých troch 

zodpovednostiach. Dôraz sa kladie najmä na etickú zodpovednosť. V anglosaských 
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krajinách sa zvykne firemné dobrovoľníctvo zaraďovať medzi nástroje firemného 

občianstva (Corporate Citizenship). V slovenských podmienkach prevaţuje názor, ţe 

firemné dobrovoľníctvo patrí medzi CSR aktivity. S týmto názorom sa stotoţňujeme. 

 Strategické dobrovoľníctvo je jednou z foriem firemného dobrovoľníctva. Jeho 

podstata spočíva v poskytovaní odbornej pomoci zo strany zamestnancov-

dobrovoľníkov. Strategické dobrovoľníctvo úzko súvisí so znalostným dobrovoľníctvom 

(skills-based employee volunteering, competency-based volunteering), angažovanosťou 

firiem v spoločnosti (Corporate Community Involvement) a globálnym firemným 

dobrovoľníctvom (GFD). Rôznosť týchto termínov je podmienená prístupom firiem. 

Môţe sa stať, ţe firma má vo svojom portfóliu aktivít strategické dobrovoľníctvo (v tom 

význame, ktorý mu pripisujeme v práci), ale nazýva ho firemným dobrovoľníctvom. Iná 

firma môţe pouţiť výrazy zapojenie zamestnancov, angažovanosť firmy v spoločnosti, 

pomoc spoločnosti, pro bono služby a pod. Mnohorakosť termínov môţe byť kameňom 

úrazu pre objasnenie strategického dobrovoľníctva. Napriek týmto nevýhodám sa pod 

strategickým dobrovoľníctvom rozumie činnosť vykonávaná v prospech verejného 

blaha, pri ktorej sú vyuţívané nástroje znalostného dobrovoľníctva. Ide o dlhodobú 

činnosť (niekoľko mesačné projekty, počas ktorých sa zamestnanci angaţujú pri riešení 

konkrétnych spoločenských problémov). SD nie je „bezcitné“, „neetické“, aj keď sa tak 

navonok môţe javiť. Pod tradičným dobrovoľníctvom sa majú na mysli emócie, dobrá 

nálada, chuť odreagovať sa s kolegami pri naplňovaní verejnoprospešných cieľov a pod. 

Naopak SD pôsobí navonok chladne, ale vo vnútri je etické. To z toho dôvodu, ţe pri 

maximalizácii ekonomických dopadov na firmu prameniacich z dobrovoľníckej aktivity 

(firma pomáha svojimi kľúčovými kompetentnosťami prostredníctvom zamestnancov) 

firma dosahuje maximalizáciu pozitívnych dopadov na spoločnosť. A toto je podstata 

pomoci spoločnosti: pomáhať čo najefektívnejšie. Odborné zručnosti zamestnancov a 

strategické smerovanie SD sú adekvátnymi nástrojmi CSR firmy. Firma chce podporiť 

rozvoj svojich zamestnancov a zároveň pomôcť spoločnosti (win-win). Kvôli 

nedobrovoľnému charakteru SD (zamestnanci si nemôţu vybrať projekty, ale majú len 

moţnosť zúčastniť sa projektu, ktorý za nich vybrala firma zo strategických dôvodov) 

navrhujeme nepouţívať výraz strategické dobrovoľníctvo v praxi firiem. Podľa nášho 

názoru je adekvátnejšie pouţívať výrazy ako angažovanosť firiem v spoločnosti 

(Corporate Community Engagement), zapájanie zamestnancov do komunity, 
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angažovanosť zamestnancov v spoločnosti a iné. To z toho dôvodu, ţe slovné spojenie 

strategický a dobrovoľníctvo môţe pôsobiť mätúco a vôbec neodráţa význam tohto 

výrazu tak, ako bol charakterizovaný v príslušnej kapitole. Aj Nadácia Pontis má ten 

istý názor, ţe je lepšie pouţívať výrazy, v ktorých absentuje slovo dobrovoľný (napr. 

Engage, Venture philanthropy, pro bono služby). Korporácia IBM je ďalším dôkazom 

toho, ţe vyhýbanie sa slovu dobrovoľný je za istých okolností vhodné (ich program sa 

nazýva Corporate Service Corps). Avšak pre akademické účely navrhujeme pouţívať 

výraz GFD, ako aj strategické dobrovoľníctvo, nakoľko zahraničná akademická obec 

ich beţne pouţíva. 

 Tradičné dobrovoľníctvo (TD) má svoj význam a dôleţitosť pre firmu a celú 

spoločnosť. Filantropické aktivity, na ktorých je TD zaloţené, dlhé roky pretrvávajú 

v slovenskej kultúre. Myslíme si, ţe na Slovensku je veľa spoločenských problémov, 

ktoré môţu miestne firmy pomáhať riešiť. Pri vyuţití prvkov GFD sa tak zo Slovenska 

môţe stať krajina, do ktorej budú prichádzať zamestnanci z iných kultúr a budú mať 

moţnosť pouţiť svoje odborné znalosti pri riešení spoločenských problémov. Slovensko 

určite nepatrí medzi rozvojové, uţ vonkoncom nie zaostalé krajiny, avšak spoločenské 

problémy sú tu prítomné a ich riešenie je výzvou pre firmy. 

 Tretia kapitola sa zaoberá globálnym firemným dobrovoľníctvom. Zistili sme, ţe 

tento výraz sa snaţia propagovať najmä anglosaské krajiny a v neposlednom rade 

niektoré rakúske, španielske, slovenské, české a maďarské neziskové organizácie 

a firmy. Zmienili sme sa o tzv. potencionálnych výhodách GFD. Chceli sme tak 

zdôrazniť fakt, ţe vyuţívanie strategických nástrojov GFD nie je automatickou zárukou 

dosiahnutia úspechu. Práve naopak, s GFD je spojených niekoľko nevýhod: náročnosť 

na zdroje a čas; neistota v tom, či zamestnanci, do ktorých firma investuje formou GFD, 

zotrvajú vo firme; výber nevhodného projektu a partnerskej neziskovej organizácie; 

GFD je určené primárne pre veľké korporácie a nie pre malé a stredné podniky. 

 Potencionálne výhody GFD sú zvýšená ziskovosť a produktivita (ako následok 

vstupu na nové trhy, zlepšenie dobrého mena a povesti firmy, dôveryhodnosť); zvýšená 

morálka zamestnancov (svojou odbornou, kvalifikovanou prácou prispievajú priamo do 

spoločnosti pri riešení konkrétneho problému a tým sa ich práca stáva uspokojivejšou); 

viac uznania, ţe firma je spoločensky zodpovedná (v tom ohľade, ţe jej pozitívne 

dopady na spoločnosť sú väčšie ako pri tradičnom, nekvalifikovanom dobrovoľníctve); 
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lepšia sieť kontaktov (s neziskovými organizáciami, vládou, zákazníkmi, dodávateľmi, 

distribútormi, atď.); vyšší potenciál pre inovácie (riešenie najrozmanitejších 

spoločenských problémov v rôznych kútoch sveta predstavuje výzvu prichádzať 

s novými nápadmi a netradičnými, inovatívnymi riešeniami); etickejší a zároveň 

ekonomickejší profil firmy (situácia výhra-výhra-výhra pre firmu, zamestnancov a 

spoločnosť). Hlavným dôvodom zavedenia GFD je snaha o zvýšenie odbornej úrovne 

a celkový rozvoj zamestnancov. Ide tak o strategický nástroj personálneho manaţmentu. 

Nemenej dôleţitým dôvodom je zveľaďovanie spoločnosti. GFD sa riadi zásadou: 

v zdravej spoločnosti je vyššia pravdepodobnosť, ţe firma bude prosperovať. 

Medzi strategickým dobrovoľníctvom a globálnym firemným dobrovoľníctvom je 

len jeden rozdiel: globálny rozmer. Výrazy strategické dobrovoľníctvo a znalostné 

dobrovoľníctvo (skills-based volunteering, competency-based volunteering) sú zhodné. 

Takisto medzinárodne dobrovoľníctvo (international volunteering) a globálne firemné 

dobrovoľníctvo sú zhodné. Rovnako sú synonymami zamestnanecké dobrovoľníctvo 

a firemné dobrovoľníctvo. Vyplýva to z ich analýzy a vzájomného porovnania. 

Z veľkých korporácií pôsobiacich na Slovensku, ktoré vyuţívajú GFD, aj keď ho 

tak priamo nenazývajú, sú Allen&Overy, Glaxosmithkline a IBM. Všetky tri korporácie 

vyuţívajú GFD ako strategický nástroj pre rozvoj svojich zamestnancov a zároveň ako 

nástroj na maximalizáciu spoločenského dopadu týchto aktivít. CSR týchto firiem má 

dominantný strategický a spoločenský prístup podľa rozdelenia, ktorého autorom je 

Argandoňa. GFD tak nie je na Slovensku úplne neznámym termínom. Sme toho názoru, 

ţe GFD ako výraz, ktorý sa vyprofiloval zo strategického dobrovoľníctva, vznikol 

v rámci reakcie na vlnu globalizácie, pre ktorú je charakteristický začiatok 21. storočia. 

Cieľom práce bolo podrobiť výraz GFD kritickej analýze a porovnať ho s inými 

výrazmi. Tento cieľ bol splnený. Čo sa týka prieskumu firiem pôsobiacich na 

Slovensku, nepodarilo sa nám získať údaje priamo od nich, ale len prostredníctvom 

sprostredkovaných skúseností a praktík zozbieraných Nadáciou Pontis. Okrem 

štruktúrovaného rozhovoru boli zdrojmi poznatkov webové stránky, prednášky 

a konferencie. Výskum sa podaril splniť, avšak nie úplne podľa očakávaných predstáv. 

To z toho dôvodu, ţe nami dvadsať vybraných a oslovených firiem nemalo čas na 

zodpovedanie krátkeho dotazníka a preto nadviazanie spolupráce s nimi bolo 

problematické. 
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Príloha č. 1: Rozhovor s Ing. Pavlom Hricom, programovým riaditeľom Nadácie Pontis 

 

1. Môţete v skratke definovať dobrovoľníctvo tak, ako ho vníma Vaša 

organizácia? 

 

Dobrovoľníctvo je činnosť v prospech niekoho iného vykonávaná z vlastného 

rozhodnutia, z dobrej vôle. Ide o nefinančné darcovstvo, darca venuje svoj čas. 

 

2. Môţete definovať dobrovoľníctvo tak, ako ho vníma väčšina slovenských 

firiem? 

 

Slovenské firmy to vnímajú podobne, ako bolo uvedené vyššie. Špecifickou 

oblasťou dobrovoľníctva je firemne dobrovoľníctvo. Tam z dobrej vôle koná firma a jej 

zamestnanci. O firemne dobrovoľníctvo ide vtedy, keď zamestnanci pomáhajú okoliu 

vo svojom platenom čaše i vtedy, keď na základe impulzu a podpory firmy pomáhajú 

vo svojom voľnom čase. Niektorí kritici hovoria, ţe nemôţe isť o dobrovoľníctvo, ak je 

vykonávané v pracovnom čaše, číţe za mzdu. Firmy to však vnímajú tak, ţe vtedy 

„dobrovoľničí“ firma ako taká. Navyše, obvykle sa zamestnancovi mnoţstvo jeho 

firemnej agendy nezníţi. Musí si v rámci nadčasov svoju prácu dobehnúť. Čiţe v 

konečnom dôsledku je preňho tá prospešná činnosť stále len neplatená práca navyše, 

teda ide aj o individuálne dobrovoľníctvo. Vo všetkých prípadoch ide stále o aspekt 

dobrovoľnosti, čiţe firma zamestnancov do dobrovoľníctva nenúti, ale dáva im 

moţnosť zapojiť sa. 

 

3. Počuli ste uţ o strategickom dobrovoľníctve, ktoré sa vyznačuje nasledovnými 

charakteristikami: 

1. zamerané na dopad (high-impact) firmy a spoločnosti (win-win),  

2. zamestnanci nepomáhajú „dobrovoľne" (ako je to pri klasickom 

dobrovoľníctve), ale firma má záujem na tom, aby sa do projektu zameraného na 

pomoc spoločnosti/komunity (ktorý vyberie firma), zapojili jej zamestnanci,  

3. od zamestnancov sa vyţaduje pouţívanie tzv. work-related skills aj pri 

strategickom dobrovoľníctve (inými slovami predmetom dobrovoľníctva je 

pouţívanie pracovných kompetentností, ktoré vyuţívajú aj na pracovisku),  



 

 

4. dobrovoľníctvo nie je dobrovoľníctvom, nakoľko pre zamestnancov sa stáva 

účasť na projektoch povinná,  

5. strategické dobrovoľníctvo je štruktúrované, organizované, merané, 

ohodnocované, platené, v rámci pracovného času, pravidelné (napr. 4x do 

mesiaca alebo na dlhšie časové obdobie)? 

 

Sú rôzne „odnoţe“ filantropie aj darcovstva. Veľakrát sa im dávajú nové 

nálepky podľa toho, čo v nich prevaţuje. Dávno sa prišlo na to, ţe zamestnanec 

nemusí len dobrovoľne natierať plot materskej školy, ale ešte viac môţe pomôcť 

svojou hlavou, svojim know-how, svojimi biznis zručnosťami. Hovorí sa tomu 

skill-based volunteering. Na Slovensku sme v tejto oblasti rozbehli napr. program 

Hlavy pomáhajú. Ešte silnejšie zameranie na dopad je v oblasti tzv. venture 

philanthropy, kde darca (napr. firma) okrem peňazí investuje do pomoci vybranej 

sociálnej organizácií aj svoje know-how, poskytuje consulting, robí priebeţný coaching, 

meria stav na začiatku (due dilligence) a meria prínos pre spoločnosť na konci (social 

return on investment). Čo sa týka „nedobrovoľnosti“, čiţe vykonania danej činnosti v 

rámci zamestnania – v tom prípade uţ asi naozaj nemoţno hovoriť o dobrovoľníctve. 

Ide skôr o pro bono sluţbu, čiţe poskytnutie firemných sluţieb zdarma v prospech 

dobrej veci. Na Slovensku sa robí aj skill-based volunteering, aj venture 

philanthropy aj pro bono sluţby. Presne „strategické dobrovoľníctvo“, ako bolo 

zadefinovane vyššie, sa však na Slovensku nerobí. Vo firemnom dobrovoľníctve na 

Slovensku je stále silný prvok dobrovoľnosti – firma neprikazuje zamestnancom zapojiť 

sa. Tie „najosvietenejšie“ firmy dávajú zamestnancom dobrovoľnícke časové konto, 

napr. 3 dni v roku alebo 4 hodiny do mesiaca na dobrovoľníctvo. 

 

4. Súhlasíte s názorom (na základe vašich doterajších skúseností v podmienkach 

Slovenskej republiky a Českej republiky), ţe typ strategického dobrovoľníctva 

tak, ako je popísaný v 3. otázke, by sa mal premenovať na „Employee 

Community Involvement (ECI)“ alebo „Employee Community Engagement 

ECE" za účelom toho, aby sa uţ nepouţívalo slovo „dobrovoľný“, nakoľko 

neodráţa podstatu toho slova? (napr. firma IBM ma jeden program zvaný 



 

 

Corporate Service Corps, pri ktorom vypadlo slovo „dobrovoľníctvo“ práve z 

dôvodu „nedobrovoľnosti“). 

 

Názvy a nálepky sú do určitej miery dôleţité, ale viac ide o to, čo a ako firmy 

robia. Termín Employee Community Engagement – zapájanie zamestnancov do 

komunity - sa beţne pouţíva aj u nás. „Firemné dobrovoľníctvo“ je naozaj uţší pojem. 

Slovenské firmy, ktoré sa tejto téme venujú, majú dokonca aj sieť nazvanú Engage. 

Túto sieť administruje Nadácia Pontis a je v nej zhruba 20 najvyprofilovanejších 

spoločností hlásiacich sa k tejto myšlienke. Firmy v Engage sa venujú nielen 

dobrovoľníckym akciám v komunite, ale napr. zapájajú zamestnancov v širšom slova 

zmysle: do zbierky šatstva či do finančnej zbierky a pod.  

 

5. Snaţia sa niektoré slovenské a české firmy aplikovať postupy strategického 

dobrovoľníctva/resp. ECI, ECE? Ak áno, môţete vymenovať, ktoré? 

 

Odpoveď je vyššie. Tu nájdete aj bliţšie informácie (aj keď akurát nie sú úplne 

najaktualizovanejšie), i zoznam firiem. 

 

6. Aké sú podľa vašich doterajších skúseností hlavne rozdiely medzi 

dobrovoľníctvom v USA a SR a CR?  

 

V USA je dobrovoľníctvo stovky rokov prirodzenou súčasťou kultúry 

spoločnosti. V strednej Európe bola spolková činnosť a dobrovoľníctvo aj v minulosti, 

aj keď určite nie v takej miere ako v USA. Obdobie komunizmu dobrovoľníctvo 

zabrzdilo a zdiskreditovalo. Práve vtedy sa stalo povinným – cez rôzne akcie zet a 

pracovné soboty. Kto sa nezúčastnil, bol sankcionovaný. Dnes sa znovu rozvíja a 

postupne buduje. Myslím, ţe upadá záujem o dlhodobé dobrovoľníctvo „na celý ţivot“, 

aké bolo silne v prvej polovici 20. storočia (skauting, sokol, červený kríž, armáda 

spásy...), ale rastie záujem o krátkodobú pomoc, buď jednorazovú, alebo v určitom 

období. Budúcnosť bude v mikrodobrovoľníctve. Ţiaľ, dobrovoľníctvo určite nie je tak 

spoločensky zakorenený fenomén ako v USA. 



 

 

Príloha č. 2: Bea Boccalandro: Drivers of Effectiveness, research on 500 Fortune 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Zdroj: BOCCALANDRO, B. 2009. Mapping Success in Employee Volunteering: The Drivers of 

Effectiveness for Employee Volunteering and Giving Programs and Fortune 500 Performance. Chestnut 

Hill, Massachusetts : Boston College Center for Corporate Citizenship, 2009. 



 

 

Príloha č. 3: Pyramída CSR podľa Carrolla 

 

 

Zdroj: CARROLL, A. B. 1991. The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral 

management of organizational stakeholders. In : Business Horizons, July-August, 1991. 



 

 

Príloha č. 4: Dotazník vypracovaný autorom a poslaný vybraným firmám 

 

Otázka č. 1: Môžete v skratke definovať pojem firemného dobrovoľníctva tak, ako ho 

vníma vaša organizácia? 

 

Otázka č. 2: Počuli ste už o globálnom firemnom dobrovoľníctve? Máte niektoré z jeho 

prvkov vo svojich firemných dobrovoľníckych aktivitách? Chceli by ste tieto prvky 

v budúcnosti aplikovať na vaše programy? Globálne firemné dobrovoľníctvo sa 

vyznačuje nasledovnými charakteristikami: 

1. zamerane na dopad (high-impact) firmy a spoločnosti (win-win) 

2. zamestnanci nepomáhajú „dobrovoľne" (ako je to pri klasickom 

dobrovoľníctve), ale firma má záujem na tom, aby sa do projektu zameraného na pomoc 

spoločnosti/komunity (ktorý vyberie firma), zapojili jej zamestnanci 

3. od zamestnancov sa vyžaduje používanie tzv. work-related skills aj pri 

strategickom dobrovoľníctve (inými slovami predmetom dobrovoľníctva je používanie 

pracovných schopnosti, ktoré využívajú aj na pracovisku) 

4. dobrovoľníctvo nie je dobrovoľníctvom, nakoľko pre zamestnancov sa stáva 

účasť na projektoch povinná 

5. strategické dobrovoľníctvo je štruktúrované, organizovane, merane, 

ohodnocovane, platene, v rámci pracovného času, pravidelne (napr. 4x do mesiaca)? 

 

Daný dotazník bol poslaný (koncom januára a začiatkom februára 2012) týmto 24 

spoločnostiam (23 firiem a jeden štátny orgán) pôsobiacim na Slovensku: 

Accenture, Axa, Allen & Overy Bratislava, Citi, Dell, Hewlett-Packard Slovakia, 

Honeywell, IBM Slovensko, ING, KPMG, Johnson Controls, Kinstellar, Ministerstvo 

financií SR, Orange Slovensko, Philip Morris Slovakia, Poštová banka, PwC, Provident 

Financial, Samsung Slovakia, Slovnaft, Slovenské elektrárne člen skupiny Enel, Tatra 

banka, Slovak Telekom, Západoslovenská energetika. 

 

Ani jedna z uvedených firiem na dotazník neodpovedala. 



 

 

Príloha č. 5: G. Mutz: Hierarchy of Corporate responsibilities and its instruments 

 

 

Zdroj: GLOBAL CSR CASEBOOK. 2008. Business and Poverty: Innovative strategies for global CSR. 

Vienna : F. Marcher, 2008, s. 109. 



 

 

Príloha č. 6: Trnková, J: Piliere CSR. 

 

A. Ekonomický pilier 

Princípy dobrého riadenia firmy (corporate governance) a etický kódex 

Odmietnutie korupcie 

Transparentnosť 

Ochrana duševného vlastníctva 

Vzťahy s investormi 

Dodávateľsko-odberateľské vzťahy 

Vzťahy so zákazníkmi 

Kvalita a bezpečnosť produktov a sluţieb 

 

B. Sociálny pilier 

Firemná filantropia a firemné dobrovoľníctvo 

Zamestnanecká politika, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, vzdelanie, 

rekvalifikácia 

Zamestnávanie minoritných a ohrozených skupín obyvateľstva 

Rovnosť muţov a ţien 

Odmietnutie detskej práce 

Ľudské práva 

 

C. Enviromentálny pilier 

Ekologická výroba, produkty a sluţby 

Ochrana prírodných zdrojov 

Investície do ekologických technológii 

Ekologická firemná kultúra (recyklácia, úspory energie, atď.) 

(Zdroj: TRNKOVÁ, J. 2005. Co znamená společenská odpovědnost firem? In: ŠANCOVÁ, V. a kol. 

2005. Napříč společenskou odpovědností firem. Praha : AISIS, 2005, s. 31.) 



 

 

Príloha č. 7: Corporate Service Corps 2010 

 

 

Zdroj: Prezentácia Ivany Jeţkovej, Communications specialist, IBM Czech republic. Prezentácia na NGO 

Market 29. apríla, roku 2011 v Prahe. 



 

 

Príloha č. 8: iCats programy 

 

 
Zdroj: Prezentácia Toma Kagerera, iCats Program Manager. Prezentácia na NGO Market 29. apríla, roku 

2011 v Prahe. 


