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Predslov
Publikácia, ktorú držíte v rukách, sa venuje téme zasahujúcej rovna-

ko do sveta neziskových organizácií a do sveta biznisu. Výraz „zárobková 
činnosť neziskových organizácií“ pre niekoho možno obsahuje protire-
čenie, pre iného označuje sympatickú snahu o finančnú samostatnosť, 
v očiach ďalšieho azda zachádza za hranice tradične chápanej nekomerč-
nej organizácie.

Publikácia je výsledkom polročnej snahy autorov preskúmať a priblížiť 
čitateľom túto „hraničnú oblasť“, vo viere, že nielen dary v najrozmanitej-
šej podobe, ale aj komerčná činnosť vykonávaná samotnými neziskovými 
organizáciami pomôžu zaplatiť verejnoprospešné nápady a projekty.

Texty a návody ako podnikať na slovenskom trhu rozhodne ne-
chýbajú. Rovnako sú k dispozícii aj inšpirácie na prežitie a základné 
fungovanie neziskových organizácií. Materiál, ktorý čítate, sa vyčleňuje 
tým, že hovorí o zárobkovej činnosti nepodnikateľských subjektov, o ich 
hľadaní rovnováhy medzi komerčnou činnosťou (vedúcou k finančnému 
prežitiu) a činnosťou smerom k poslaniu (vedúcou k naplneniu zmyslu 
organizácie). Skutočnosť, že nezisková organizácia nevzniká podľa zákona 
s cieľom dosahovania zisku, neznamená, že musí byť stratová. Vyjadruje 
iba, že hlavným kritériom jej fungovania nie je finančný zisk/strata (hoci 
ekonomickú stránku nemožno ignorovať), ale je ním (ne)napĺňanie 
dôvodu, prečo organizácia existuje. Možno niekedy nezvyčajným, stále 
však častejším javom sa stáva, že okrem firiem podnikajú aj neziskové 
organizácie. Firmy okrem vlastného rozvoja používajú zisk v prospech 
akcionárov/majiteľov, neziskové organizácie prípadným ziskom zmenšu-
jú svoju závislosť od darcov a podporujú svoje neziskové projekty. 

„Ak nie som sám za seba, kto bude za mňa?
A ak som iba za seba, kto vlastne som?
A ak nie teraz, tak kedy?“

rabín Hillel



činnosť v 10 neziskových organizáciách“). Ide o výber organizácií pod-
porených z programu Samofinancovanie MVO. Prípadové štúdie ana-
lyzujú nielen úspešnosť samofinancovania, ale aj kľúčové procesy, ktoré 
zárobková činnosť v organizácii vyvolala.

Časť „Podpora zárobkovej činnosti neziskových organizácií“ vám 
poskytne základný kontext programu Samofinancovanie MVO. V ďal-
šej časti „Úspechy a ťažkosti“ sa dočítate o rozdielnostiach a špecifikách 
podnikania, tak ako ho realizujú neziskové organizácie a ako firmy. Ak 
pracujete v neziskovej organizácii a ste zvyknutí na výrazy typu „fun-
draising“ či „donor“, možno bude pre vás zaujímavou konfrontácia 
s jazykom a uvažovaním firiem, keď robia „biznis“. Záver publikácie sa 
pokúsi inšpirovať neziskové organizácie k podnikaniu, ale upozorniť aj 
na jeho riziká. V prílohách nájdete grafický prehľad o organizáciách 
s podnikateľským zámerom podporeným z programu Samofinancova-
nie MVO.

Ako autori publikácie vyjadrujeme úprimné poďakovanie všetkým, 
ktorí nám pomohli dať textu jeho podobu. Ďakujeme predovšetkým 
lídrom organizácií, ktorí boli ochotní poodhaliť finančné aspekty/kľú-
čové stránky svojho podnikania.

Ďalej vyjadrujeme vďaku
• Konzorciu Trust programu za finančnú podporu a porozumenie 

pre časovú náročnosť zrodu publikácie
• VNJH za sprístupnenie výstupov programu 
• Marekovi Markušovi (Nadácia Integra), Eduardovi Marčekovi 
       (PANET) a Arpádovi Lörinczovi (1. SNSC) za odborné pripomienky 

k vznikajúcim textom
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Komerčné firmy si postupne začínajú uvedomovať svoju zodpo-
vednosť za stav v spoločnosti, v ktorej zohrávajú častokrát významnú 
úlohu. K ich komerčnému, t. j. hlavnému znaku činnosti čoraz častejšie 
aj na Slovensku začína pribúdať poslanie, nefinančná vízia prítomnosti 
firmy v spoločnosti. Firmy zo svojich príjmov a/alebo ziskov podporujú 
verejnoprospešné projekty, ktoré boli na Slovensku ešte donedávna do-
ménou neziskového sektora. Ako dôsledok bude zanikať presná deliaca 
čiara medzi biznisom a neziskovými aktivitami. Predpokladáme, že 
trend vzájomného prelínania dvoch v minulosti oddeľovaných svetov 
sa bude naďalej prehlbovať a kultivovať, napriek ich odlišnej základnej 
motivácii.

Myšlienka, že z dlhodobého hľadiska nejde len o peniaze, ale ide 
aj o ne (prípadne „ide najmä o peniaze, ale nielen o ne“), nachádzala 
v histórii svoju aplikáciu v rôznych podobách. Na každé neziskové 
detské centrum, ktoré si chce zarobiť predajom služieb, pripadá zisková 
firma, ktorá chce nezištne pomôcť mamičkám s deťmi. Aj v našich ča-
soch platí, že hodnoty a priority konkrétnych osôb nie sú čierno-biele: 
buď vlastný zisk, alebo verejnoprospešná činnosť. V komerčnom svete 
v tichosti pracujú malé „firmy s poslaním“, menej v tichosti aj korporá-
cie s programom „spoločenskej zodpovednosti“, s vlastnou nadáciou, či 
príležitostne aj úspešní jednotlivci-podnikatelia, ktorí venujú časť vlast-
ného majetku na dobročinné účely. Ide o snahu dosiahnuť rovnováhu 
dôležitých vecí v živote – sú prítomné rovnako ako podnikanie nezisko-
vých organizácií, len akosi „z druhej strany“. 

Na nasledujúcich stranách sa môžete oboznámiť s radosťami a sta-
rosťami zárobkovej činnosti neziskových organizácií vo forme ich 
príbehov – prípadových štúdií (časť „Očakávania a realita: Zárobková 
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Úvod
Zárobková činnosť – predaj vlastných služieb a produktov za penia-

ze – je vo svete štandardnou súčasťou ekonomického prežitia nezisko-
vých mimovládnych organizácií. Väčšiu úlohu zohráva v krajinách bez 
výraznej finančnej podpory neziskových organizácií od štátu. Podmien-
kou zárobkovej činnosti sú aj podporujúca legislatíva a fungujúci trh. 

V strednej Európe boli po zmene politického režimu hlavným zdro-
jom financovania občianskeho aktivizmu zahraničné súkromné a verej-
né zdroje. Politická a ekonomická stabilizácia regiónu a jeho neskoršie 
začlenenie do EÚ prirodzene viedli k zmene pôsobiska súkromných do-
norov v prospech regiónov bez rozvinutého občianskeho sektora. Nezis-
kové organizácie na Slovensku začali čoraz viac rozširovať financovanie 
svojich aktivít o nové typy zdrojov a techniky ich získavania. V rámci 
svojej „stratégie odchodu“ im v tom pomáha i konzorcium amerických 
súkromných donorov združených do Trust for Civil Society in Cen-
tral and Eastern Europe. S cieľom podporiť schopnosť neziskových 
organizácií úspešne zvládať zárobkovú činnosť konzorcium financovalo 
program, ktorý administrovala Vzdelávacia nadácia Jana Husa. Z jeho 
výsledkov výrazne čerpá aj táto publikácia.

Realizácia programov financovaných americkým konzorciom 
s dôrazom na posilnenie trvalej udržateľnosti a rozvoj neziskových 
organizácií na Slovensku  sa začala v roku 2002. Zabezpečovali ich dve 
konzorciá – konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko a konzor-
cium troch nadácií (Nadácia otvorenej spoločnosti-Open Society Foun-
dation, Vzdelávacia nadácia Jana Husa, Nadácia pre deti Slovenska) pod 
názvom Trust program (www.trustslovakia.sk).
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• grafikovi Robovi Szegénymu za kresby a Mariánovi Preisovi (Calder, 
s. r. o.) za návrh obálky

• PDCS za podporu a vytvorenie priestoru na tvorivú autorskú čin-
nosť

• jazykovému korektorovi Tomášovi Mikolajovi.
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DEFINOVANIE POJMOV
V programe Samofinancovanie MVO bolo potrebné vymedziť jazy-

kový novotvar „samofinancovanie“. V spleti pojmov ako „zárobková 
činnosť“, „hospodárska činnosť“, „podnikanie“, „príjmy z vlastnej 
činnosti“ bolo samofinancovanie chápané ako aktivita, ktorej výsled-
kom sú príjmy odlišné od darov, grantov či príspevkov. V takomto 
chápaní by pod toto označenie spadali aj členské príspevky1 či výnosy 
z investovania2. Program preto definoval užšie vymedzenie zárobkovej 
činnosti – bližšie k zaužívanému výrazu „podnikanie“ – ako činnosti 
vykonávanej systematicky, samostatne, na vlastné riziko a s cieľom pri-
nášať príjmy prevyšujúce výdavky. Išlo najmä o predaj výrobkov a po-
skytovanie služieb zväčša súvisiacich s poslaním organizácie. Podstata 
úspechu žiadateľov o grant spočívala v inteligentnom nápade (podni-
kateľskom zámere), ktorý organicky zapadal do činnosti organizácie 
a mal potenciál prinášať neviazané príjmy. 

V tejto publikácii sme používali podľa kontextu striedavo pojmy 
„zárobková činnosť“ (termín navrhnutý 1. Slovenským neziskovým 
servisným centrom), „samofinancovanie“ (preklad obsahom rozsiah-
leho anglického pojmu „self-financing“) či „podnikanie neziskových 
organizácií“ (na zdôraznenie dôležitosti finančného zisku ako jedného 
z cieľov tejto činnosti). 

_________________________________________________________
1 Členské príspevky - môžu tvoriť veľmi dôležitú časť príjmov, sú oslobodené od dane a vyjadrujú 

spolupatričnosť členov k organizácii; ich cieľom však nie je primárne vytvárať zisk.
2 Príjmy z investovania - samostatná kategória príjmov zo zhodnocovania voľných finančných 

zdrojov; s výškou výnosov jednotlivých investičných nástrojov rastie aj riziko straty; pre ne-
ziskové organizácie na Slovensku vznikla možnosť zvýhodneného kolektívneho investovania 
v produkte CharitySet; záujemcovia o investovanie môžu využiť viaceré odborné publikácie na 
túto tému na slovenskom trhu. 
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Program Samofinancovanie MVO bol postavený na premise, že na 
udržateľnosť neziskových organizácií je potrebné posilnenie ich eko-
nomického myslenia, výraznejšie vnímanie finančnej stránky svojej 
činnosti a získanie finančnej protihodnoty za svoje služby a produkty 
tam, kde je to vhodné.

V tomto zmysle program Samofinancovanie MVO (ďalej len 
‚program‘) napĺňal prioritu Trust programu posilniť finančnú udr-
žateľnosť neziskových organizácií. Ďalšími prioritami boli podpora 
aktivít na zlepšovanie právneho, fiskálneho a politického prostredia, 
ktoré by vytvárali priaznivé podmienky pre neziskový sektor, a zvyšo-
vanie profesionality odborníkov v neziskovom sektore prostredníctvom 
vzdelávania a výskumu. 

Pri postupnom odchode zahraničných donorov nemohli neziskové 
organizácie zabezpečovať svoje projekty a prevádzku prevažne z grantov 
a museli začať využívať aj iné zdroje. Okrem financovania z prostried-
kov z EÚ to boli aj Trust programom podporované snahy lepšie finanč-
ne manažovať voľné zdroje (napríklad v podielovom fonde určenom 
výhradne pre neziskové organizácie), rozvíjať individuálnu a firemnú 
filantropiu a predávať vlastné služby a produkty.
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Na lepšie pochopenie rozdielov vo význame výrazu „zárobková čin-
nosť“ v neziskovej organizácii a v komerčnej firme nemôžeme obísť ani 
základnú motiváciu. Firmy vznikajú kvôli finančnému zisku a zanikajú 
v dôsledku finančnej straty. Ak dlhodobo nedosahujú zisk, trh má zá-
ujem na ukončení ich činnosti, aby ďalej nezvyšovali svoje dlhy voči 
veriteľom. Prevádzku nemôžu financovať z dobročinných príspevkov 
zákazníkov. Na druhej strane, projekty neziskovej organizácie majú 
zmysel, aj keď ich treba dotovať. Motivácia pokračovať sa často nestratí, 
aj keď nie sú peniaze – organizácia jednoducho pokračuje v „dobrovoľ-
níckom režime“ s minimálnymi nákladmi. Dôvodom je, že neziskovú 
organizáciu oprávňuje na existenciu aj iný zisk ako len finančný – vy-
tvára hodnoty, ktoré niekedy nemožno vyjadriť finančne. 

Ako autori dúfame, že nasledujúci text bude čitateľovi komunikovať 
posolstvo, ktoré potvrdzovali zdroje pri našej práci: že vnášanie hodnôt 
do života si okrem iného vyžaduje aj peniaze – či už darované, alebo 
zarobené – ale nielen tie. 

Marcel Fukas a Peter Guštafík 
September 2005
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Výraz „neziskové organizácie“ pokrýva všetky zvyčajné typy 
právnych foriem občianskeho sektora: občianske združenia, nadá-
cie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby 
či neinvestičné fondy. V publikácii používame tento výraz v užšom 
zmysle na označenie organizácií s definovaným verejnoprospešným 
poslaním, s cieľom odlíšiť túto skupinu od veľkého množstva organi-
zácií so vzájomnoprospešným účelom založenia. Očakávame, že obsah 
pojmu „verejnoprospešnosť neziskových organizácií“ bude v najbližšom 
čase predmetom verejnej diskusie.

Stanovy väčšiny neziskových organizácií (najmä občianskych zdru-
žení) uvádzajú „hospodársku činnosť“ či „zveľaďovanie majetku“. 
Na účely tejto publikácie sme zväčša volili termín „zárobková činnosť“ 
(na odlíšenie „podnikania“ neziskových organizácií od podnikania fi-
riem – termín vymedzený zákonom ako pravidelná činnosť vykonávaná 
pod vlastným menom a na vlastné riziko, s cieľom dosiahnuť zisk). To, 
či v prípade konkrétnej organizácie ide o „podnikanie“ (s povinnosťou 
registrovať živnosť), je v praxi predmetom rozhodnutia živnostenské-
ho či daňového úradu. Bez ohľadu na legislatívnu rovnocennosť však 
pripomíname odlišný charakter zárobkovej činnosti nekomerčných 
organizácií a komerčných firiem.

Zatiaľ čo firma si stráži svoje zameranie na hlavnú oblasť podnikania 
(„core business“) a výkonnosť meria ukazovateľmi ako návratnosť in-
vestícií („return on investment“), nezisková organizácia sa sústreďuje 
na poslanie a svoju výkonnosť meria nefinančne. Aj pri podnikaní zo-
stáva v neziskovej organizácii konečným kritériom úspechu („bottom 
line“) jej poslanie. Ak by malo byť poslanie (a tým aj reputácia) orga-
nizácie ohrozené podnikaním, prednosť dostávajú klasické neziskové 
programy financované z fundraisingu. 
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Podpora zárobkovej 
činnosti neziskových 
organizácií

DVA PRÍSTUPY K SAMOFINANCOVANIU:
KONZULTAČNÝ A GRANTOVÝ 

Finančná udržateľnosť neziskových organizácií sa stala v posledných 
rokoch predmetom výrazného záujmu donorov na Slovensku. Ako jed-
na z možných ciest k nej sa začala zdôrazňovať schopnosť neziskových 
organizácií získavať príjmy z vlastnej činnosti. Tento trend bol založený 
na predpoklade, že nezisková organizácia je schopná predať na trhu 
svoje služby/produkty. 

Podpora neziskových organizácií pri podnikaní mala minimálne 
dve podoby: konzultačnú a finančnú/grantovú. V čase, keď sa finanč-
ná udržateľnosť neziskového sektora stala prioritou novovzniknutého 
amerického konzorcia donorov Trust for Civil Society in Central & Eas-
tern Europe, v stredoeurópskom priestore už pracovala medzinárodná 
organizácia NESsT (Nonprofit Enterprise and Self-sustainable Team, 
www.nesst.org). Kombináciou konzultácií a finančnej podpory pomáha 
už od roku 1999 mimovládnym organizáciám (vybraným v rámci svoj-
ho portfólia „Venture Fund“) v úsilí získavať príjmy z vlastnej činnosti. 

Vychádzajúc z vlastných pozorovaní aj zo spolupráce s miestnymi 
konzultačnými organizáciami, iniciatíva NESsT identifikovala dve zá-
kladné slabiny ohrozujúce úspešnosť podnikania neziskovej organizá-
cie: nedostatok kapitálu a nízku schopnosť podnikať.  

Program Samofinancovanie MVO v rámci Trust programu vy-
chádzal z rovnakých východísk. Kombinoval grantový a konzultačný 
prístup, so silným dôrazom na grantovú zložku. Konzultačný model 
zabezpečuje organizácii primárne poradenstvo odborníkov a teoreticky 
ju pripravuje na vstup do podnikateľského sveta. Pre jeho náročnosť ho 
však môže využiť len obmedzený počet organizácií, pretože kladie vy-
soké nároky na ich čas, energiu a úroveň odborných zručností. Svojím 
charakterom je vhodnejší pre organizácie, ktoré očakávajú primárne 
väčší prínos v nefinačnej podpore. 

Cieľom programu Samofinancovanie MVO bolo poskytnúť podporu 
širšiemu okruhu neziskových organizácií, umožniť realizáciu ich podni-
kateľských zámerov. Pozitívom bolo urýchlenie procedúr pred udelením 
finančnej podpory. Organizácie mali možnosť využiť prostriedky pruž-
nejšie a spustiť zárobkovú činnosť rýchlejšie. 

Program rozbehol činnosť roku 2002, v situácii bez presných úda-
jov o počte organizácií s vážnym záujmom o tento spôsob vlastného 
rozvoja/financovania. V prvých mesiacoch program zmapoval záujem 
o tento druh finančných zdrojov, ako aj rozmanitosť podnikateľských 
nápadov neziskových organizácií. Skúsenosti zo začiatku prispeli k po-
stupnému zdokonaľovaniu procedúr a umožnili efektívnejšie podporo-
vať podnikateľské zámery. 

V čase ubúdajúcich grantových možností bol záujem zo strany nezis-
kových organizácií o podporu z Trust programu na vlastné zárobkové 
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činnosti neočakávane vysoký. Za dva roky trvania grantovej podpory 
bolo v štyroch grantových kolách predložených 96 projektových záme-
rov, z toho bolo podporených 24 vo výške 8 614 515 Sk. 

Mnohé z podporených organizácií získali grant na zárobkovú čin-
nosť z viacerých zdrojov. Pri projektoch Energetického centra Bratislava 
a občianskeho združenia Vydra z Čierneho Balogu išlo aj o synergický 
účinok grantového prístupu z programu Samofinancovanie MVO a kon-
zultačného prístupu medzinárodnej neziskovej organizácie NESsT. 

DÔLEŽITOSŤ HODNOTIACEHO 
A KONZULTAČNÉHO PROCESU

Majúc na zreteli budúci úspech podnikateľských zámerov, hodnotia-
ca komisia (poradný výbor programu) sa zamerala na ich realizovateľ-
nosť – predovšetkým schopnosť dotyčnej zárobkovej činnosti prinášať 
očakávané príjmy. Žiadatelia o podporu museli prejsť dvojstupňovým 
hodnotiacim procesom a od jeho začiatku čelili špecifickým nárokom 
na vypracovanie projektu. Ten bol posudzovaný komplexne, nielen 
na základe kvality a nápaditosti podnikateľského zámeru. Svoju váhu 
mali aj doterajšie výsledky a úspechy organizácie, dôležitosť postavenia 
v neziskovom sektore, jej organizačná kapacita a finančná stabilita.  

Program nepodporoval začínajúce neziskové organizácie, eliminu-
júc riziko, že ich snahy by sa mohli sústrediť len na zárobkovú činnosť 
a priestor na neziskové aktivity určené poslaním by bol minimalizovaný. 
Podnikateľský úspech začínajúcej neziskovej organizácie bol v porovna-
ní s organizáciou so zakorenenou neziskovou identitou už vopred málo 
pravdepodobný. 

Poradný výbor programu zastával pozíciu „investora“ do podnika-
teľského zámeru. Zvažoval návratnosť prostriedkov podľa predpokla-
danej finančnej úspešnosti zámeru a podľa kapacity a charakteru orga-
nizácie. S týmto cieľom zaviedol po získaných skúsenostiach dvojfázový 
systém predkladania projektov. Do druhej fázy postúpili iba podnikateľ-
ské zámery, ktoré obsahovali potenciál finančne a organizačne žiadateľa 
posilniť, v kontexte trhu a prostredia, v ktorom pôsobí. Veľký význam 
nadobudla komunikácia s užšou skupinou žiadateľov s cieľom vopred 
identifikovať a odstrániť slabé miesta perspektívnych podnikateľských 
zámerov. 

Popri konzultovaní projektov v procese prípravy mali podporené 
organizácie možnosť zúčastniť sa na seminároch pokrývajúcich základ-
né témy vzťahujúce sa k zárobkovej činnosti. Bolo im umožnené získať 
základné poznatky a konzultovať konkrétne problémy s odborníkmi 
na špecifické témy ako daňové a účtovné otázky, marketing, etické prob-
lémy pri samofinancovaní atď.

FILOZOFIA PROGRAMU
Program Samofinancovanie MVO vznikol so zámerom posilniť 

finančnú stabilitu neziskových organizácií pomocou špecifického ná-
stroja: činností vytvárajúcich príjmy. Kládol si za cieľ podporiť úvodný 
rozbeh, príp. výrazné rozšírenie zárobkových činností neziskových 
organizácií. 

O podporu sa mohli uchádzať občianske združenia, nadácie a 
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Nie 
všetky tieto právne formy majú zo zákona možnosť v rovnakej miere 
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získavať príjmy z vlastnej činnosti. Najviac možností je otvorených pre 
občianske združenia. Nadácie nemajú možnosť podnikať s výnimkou 
prenájmu majetku, organizovania verejných zbierok, prevádzkovania 
lotérií alebo kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských a športových 
akcií, ak touto činnosťou účinnejšie využijú svoj majetok. Neziskové 
organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby podnikať môžu, 
za podmienok, že sa touto činnosťou dosiahne účelnejšie využitie ich 
majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť služieb, kvôli 
ktorým boli založené. V takom prípade musí byť zisk z podnikania v 
celom svojom rozsahu použitý na zabezpečenie všeobecne prospešných 
služieb. Štruktúra žiadateľov v programe počas dvoch rokov odzrkadľo-
vala podmienky v legislatíve – čo sa týka počtu, dominovali občianske 
združenia.

Žiadatelia boli na budúcom úspechu projektu zainteresovaní okrem 
iného aj podmienkou spolufinancovania podnikateľského zámeru mini-
málne vo výške 20 % štartovacieho rozpočtu. Hoci program podporoval 
organizácie maximálne počas 12 mesiacov, takmer všetky podnikateľské 
zámery nemohli za taký krátky čas prejaviť svoj potenciál zarábať naplno. 
Ich úspešnosť/zlyhanie sa prejaví spravidla až po uplynutí niekoľkých 
rokov. Po ukončení grantovej podpory museli podporené zárobkové 
činnosti dokázať svoju priebojnosť a bez ďalšej dotácie získať príjmy 
minimálne na svoje každodenné výdaje. 

Dvanásťmesačná grantová podpora finančne zabezpečovala štar-
tovacie obdobie a vytvárala pre organizáciu podmienky, v ktorých sa 
mohla lepšie vyrovnať s nevyhnutnými problémami a prekážkami. Oča-
kávanie, že zárobková činnosť začne po roku prinášať mesačné príjmy 
na úrovni paušálnych mesačných výdajov, sa zdalo mnohým žiadateľom 

prísne. Z pohľadu programu však išlo o zabezpečenie prežitia aktivity 
po ukončení grantovej podpory. V praxi to znamenalo, že podnikateľský 
zámer bude po jednom roku žiť vlastným životom, a ak sa neudeje nie-
čo nepredvídateľne negatívne, bude dosahovať príjmy aspoň na úrovni 
prežitia. Fundamentálnym cieľom bolo, aby zárobková činnosť prežila 
bez vonkajších finančných dotácií. A ak nie po roku, tak v dosiahnu-
teľnom horizonte mohli byť príjmy z neho použité na neziskové aktivity 
organizácie. V niektorých prípadoch, keď zámer výrazne posilňoval ne-
ziskové poslanie organizácie, postačovalo, aby dokázal „zarobiť“ na svoje 
bežné náklady, bez dotovania ostatných projektov. 

Základnou otázkou pri posudzovaní podnikateľských plánov bolo, či 
zárobková činnosť v realite dokáže dosahovať plánované príjmy. Pod-
nikateľský zámer bol často zamietnutý, pretože rozsah predaja výrobkov/
/služieb bol značne nadhodnotený. Záujem trhu by sa po čase výrazne 
líšil od predpokladov a projekt by musel byť uzatvorený skoro po ukon-
čení grantovej podpory, čím sa strácal jeho zmysel. Medzi zamietnutými 
zámermi sa často vyskytovali prevádzky rôznych čajovní, internetových 
kaviarní vo vidieckych oblastiach, príp. tlačené periodiká zamerané na 
úzku cieľovú skupinu podporovateľov/sympatizantov. 

Ľudia pracujúci v neziskovom sektore sú známi svojím nadšením a za-
nietením pre činnosti, ktoré napĺňajú misie ich organizácií. Viera v úspech 
a silu nápadov dáva neziskovým organizáciám na jednej strane ich akti-
vistický a idealistický charakter. S oduševnením sa angažujú v prospech 
svojho poslania aj bez racionálnych „záruk“ úspešnosti. V prípade podni-
kateľských zámerov však viera v úspech nápadu nepostačuje, optimizmus 
predkladateľov bol často nepodložený racionálnymi argumentami 
a v konfrontácii so (ne)záujmom zákazníka by stroskotal. 
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Väčšina podporených organizácií neskôr uviedla, že k rozhodnutiu 
podnikať dospeli všetci zamestnanci organizácie, resp. správny orgán. Je 
dôležité, aby o tomto závažnom kroku s prípadnými výrazne pozitívnymi/
/negatívnymi dôsledkami na organizáciu nerozhodovala jedna osoba či 
elitná skupina. V procese konzultácií program upozorňoval neziskové or-
ganizácie, aby zvážili svoje limity a riziká, ktoré prináša spustenie zárob-
kovej činnosti. Pre úspešnosť zámeru bolo dôležité, aby ľudia v neziskovej 
organizácii boli schopní vopred predvídať dôsledky podnikania na 
organizáciu a jej poslanie. Tento rozmer strategického uvažovania, ako 
sa ukázalo, mnohé organizácie podcenili. Mnoho neziskových organizácií 
s ambíciami podnikať si neuvedomuje význam strategického rozhodnutia 
pre tento typ financovania. Podľa vyjadrení lídrov väčšiny podporených 
organizácií si až počas realizácie zámeru začali uvedomovať hodnotu stra-
tegického plánovania, čo bol jeden z najdôležitejších prínosov programu.

PÔŽIČKOVÝ PROGRAM NADÁCIE PONTIS
V programe bol finančne podporený projekt strategického charakteru 

– pôžičkový program Nadácie Pontis. V dlhodobom horizonte zamýšľa 
prinášať dostupné úvery na počiatočné financovanie podnikateľských 
zámerov neziskových organizácií na Slovensku. V tomto zmysle by mohol 
byť pokračovaním programu Samofinancovanie MVO. Namiesto grantov 
sú to už pôžičky a dlžník musí okrem istiny splatiť i úrok, stanovený 
na úroveň 9,9 % (v júli 2005). V začiatkoch programu sa uvedená hodno-
ta pohybovala na úrovni úrokových mier na trhu. Postupným znižovaním 
úrokového zaťaženia na slovenskom trhu bude musieť pôžičkový program 
prehodnotiť úrokovú politiku. Nateraz, kým je jediným zdrojom pôžičiek 
pre neziskové organizácie, o znížení úrokového zaťaženia neuvažuje. 

Cieľom Nadácie Pontis je postupne dosiahnuť stav, keď pôžičkový 
fond nebude potrebné dotovať. Istý vplyv na trvalú udržateľnosť fondu 
majú úrokové miery. Práve príjmy z tejto oblasti čiastočne pokrývajú 
náklady na manažment fondu. Trendy naznačujú, že v budúcnosti ešte 
existuje priestor na ďalšie znižovanie úrokového zaťaženia v bankách 
a príjmy z úrokov vo fonde sa znížia (za predpokladu, že Nadácia Pontis 
bude kopírovať trend a bude znižovať cenu svojich pôžičiek). To bude 
znamenať stále vyššie nároky na navyšovanie základného imania fondu. 

Pri podpore pôžičkového programu sa počítalo s tým, že od istého 
momentu bude financovaný z úrokov poskytnutých pôžičiek. Aby bol 
fond udržateľný, musia byť splnené dve podmienky:
• záujem neziskových organizácií o pôžičky, aby bol fond čo najviac 

vyťažený, a teda zarábal čo najviac
• v porovnaní s dneškom musí mať oveľa väčší finačný kapitál, aby 

príjmy z pôžičiek dostatočne pokryli výdavky na jeho správu. 

Výhodou pôžičkového programu v porovnaní s komerčnými banka-
mi je, že veľmi dobre rozumie neziskovému sektoru – je to oblasť, do 
ktorej banky nie sú ochotné investovať snahu a následne ani prostried-
ky. Do júla roku 2005 udelil pôžičkový program Nadácie Pontis dve 
pôžičky na zárobkovú činnosť neziskových organizácií. Ostatné úvery 
slúžili na prefinancovanie obdobia medzi zazmluvnením grantových 
prostriedkov a ich pripísaním na účet (tzv. prekleňovací úver). Nízky 
počet zámerov na zárobkovú činnosť je spôsobený nízkou frekvenciou 
výskytu kvalitného podnikateľského plánu v prostredí neziskových or-
ganizácií, ktorého realizácia by prinášala dostatočné príjmy na splácanie 
istiny i úrokov. Ďalším faktorom je psychologická zábrana neziskových 
organizácií zvoliť si túto cestu získavania financií v situácii, keď je po-
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trebné pravidelne odvádzať splátky. Očakávame, že počet zárobkových 
projektov sa bude mierne zvyšovať. Rast počtu úspešných projektov 
bude závisieť od cielenej aktivity pôžičkového programu nasmerovanej 
na propagáciu tematiky a vzdelávanie.

Momentálne sa prekleňovacie pôžičky tešia enormnému záujmu, 
predovšetkým vďaka systému získavania financií z európskych zdrojov. 
Zdá sa, že tento trend by v strednodobom horizonte mohol mať trvalejší 
charakter. Nadácia Pontis usiluje o získanie firemného partnera, ktorý 
by minimálne zdvojnásobil súčasnú základinu fondu. Najpravdepodob-
nejším partnerom je niektorá z bankových inštitúcií. Pozitívna skúse-
nosť s uhrádzaním záväzkov zo strany neziskových organizácií tomuto 
snaženiu len pomôže. Cesta k získaniu generálneho partnera ostáva 
otvorená, bude však pravdepodobne dlhá. Úspech v tomto smere by 
výrazne zvýšil stabilitu fondu.

V júni 2005 Nadácia Pontis pri navyšovaní základného imania fon-
du dosiahla úspech. Americké súkromné konzorcium Trust for Civil 
Society in CEE navýšilo základné imanie o 100 000 USD, čím sa fond 
priblížil k finančnej sebestačnosti. Vývoj v neziskovom sektore a záu-
jem o pôžičky v kombinácii so schopnosťami Nadácie Pontis navyšovať 
základné imanie fondu budú dvoma determinantami určujúcimi rozvoj 
fondu. Je dosť pravdepodobné, že súčasný stav, keď musí manažment 
fondu dotovať nadácia, nebude v najbližšom čase prevratne zmenený. 

Očakávania a realita:
Zárobková činnosť v 10
neziskových organizáciách

Na nasledujúcich stranách máte možnosť zoznámiť sa s 10 prípa-
dovými štúdiami organizácií, ktoré sa rozhodli pre zárobkovú činnosť. 
Okrem geografického zastúpenia zohrala pri ich výbere úlohu aj ich 
schopnosť skĺbiť poslanie a podnikateľské uvažovanie. Organizácie 
získali podporu pre svoju zárobkovú činnosť v 4 grantových kolách 
programu Samofinancovanie MVO v rozmedzí od jesene 2002 do jari 
2004. Napriek dostupnosti prvých výsledkov nemožno posúdiť celko-
vú úspešnosť ich zárobkových snáh v časovom horizonte jedného až 
dvoch rokov. Otázka úspešnosti zárobkových aktivít je preverovaná 
každodenne a tak skoro ani nebude môcť byť definitívne uzavretá. 
Preto považujeme za dôležité zmapovať v organizáciách procesy, ktoré 
boli zárobkovou činnosťou vyvolané, príp. ňou ovplyvnené. Schopnosť 
organizácie pružne sa vyrovnávať s problémami je v pre ňu menej zná-
mom prostredí trhu mimoriadne dôležitá.

Organizácie uvedené na nasledujúcich stránkach zväčša prepojili 
svoju zárobkovú činnosť s poslaním, a zachovali tak vo svojich ak-
tivitách hlbší „neziskový étos“, ktorý prekračuje čisto ekonomickú 
rovinu. 
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Inzercia 
v pouličnom časopise

O ORGANIZÁCII
V septembri roku 2001 vznikol v občianskom združení Proti prúdu 

jeho hlavný projekt – pouličný časopis Nota Bene. Sociálni pracovní-
ci, mladí nadšenci, zapojili do projektu ľudí bez domova a v priebehu 
dvoch rokov etablovali pouličný časopis na trhu. Projekt bol spočiat-
ku lokalizovaný v Bratislave, ale v apríli roku 2003 získalo združenie 
na spoluprácu partnerov v piatich krajských mestách (Košice, Prešov, 
Banská Bystrica, Nitra, Žilina). Od začiatku roku 2005 k nim pribudli 
i Piešťany a Levice.

Do projektu je zapojených 140 aktívnych predajcov v hlavnom 
meste a ďalších 60 až 80 po celom Slovensku. Touto cestou dostávajú 
príležitosť vlastnou aktivitou nadobudnúť dôstojný príjem. Pasívny pri-
jímateľ pomoci sa mení na predajcu, ktorý aktívne formuje svoj osud, 
prinavracia sa mu sebavedomie a sebaúcta, získava nezávislosť. Apatia 
a frustrácia postupne ustupujú. Človek bez domova prekonáva sociálnu 
izoláciu vďaka každodenným kontaktom s kupujúcimi. Popritom Nota 
Bene dáva ako jediné periodikum možnosť vyjadriť sa aj ľuďom bez 
domova, stalo sa de facto permanentnou kampaňou o bezdomovectve.

Časopis tiež poskytuje príležitosť každému, kto chce pomôcť tejto 
skupine ľudí. Jednoduchým spôsobom vyjadrenia podpory je kúpa ča-
sopisu. Človek kúpou prejaví nielen záujem o obsah, ale okrem pomoci 
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pre predajcu pomáha financovať aj sociálnu prácu s bezdomovcami. Ku-
pujúci si väčšinou uvedomujú neziskový charakter projektu pouličného 
časopisu.

Popri vydávaní časopisu sa združenie Proti prúdu venuje aktivitám 
pre ľudí bez domova, ktoré úzko súvisia s cieľmi časopisu:
• sociálne (hľadanie ubytovania, zamestnania a pod.) a právne pora-

denstvo 
• bezplatný prístup na internet pre bezdomovcov
• poskytovanie základných zdravotných potrieb
• kurzy na zvyšovanie zručností
• kultúrne aktivity, spoločné oslavy
• kampaň za ľudí bez domova a proti predsudkom v spoločnosti.

Združenie je zložené z dvoch manažérov vo vedení projektu, 
manažérky inzercie, šéfredaktorky, redaktora na polovičný úväzok, 
troch sociálnych pracovníkov, externého grafika a prispievateľov.
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Príjmy a výdaje o. z. Proti prúdu

Hlavní donori

rok 2003: 
• NPOA 
• NUP Ľudské zdroje (európske financie) 
• Nadácia SOCIA
• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

rok 2004:
• 2 % z daní
• Trust program
• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Príjmy a výdaje Podiel príjmov zo zárobkovej činnosti na cel-
kových príjmoch 
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ZAČIATKY
Od konca roku 2001 prináša časopis NB čitateľom alternatívu k pe-

riodikám, ktoré sú orientované bulvárnejšie. Začiatkom roku 2004 
dosahovala predajnosť časopisu 23 000 ks mesačne. V Nota Bene začali 
porovnávať predajnosť s nákladmi komerčných mesačných časopisov, 
ktoré žijú z predaja reklamného priestoru. Cítili potenciál navýšiť príj-
my vďaka inzercii.

V rokoch 2002–2003 sa v Nota Bene reklama objavovala sporadicky, 
nezískavali ju však aktívne tvorcovia časopisu. Napriek tomu reklamné 
príjmy v tomto období dosiahli zaujímavých 90 000 Sk. Pozoruhodné 
boli informácie získané o inzercii v pouličných časopisoch v zahrani-
čí. Tento spôsob príjmu dosahuje podľa prieskumu v prípade na trhu 
etablovaných časopisov (ktoré v západnej Európe existujú 6–11 rokov) 
cca 30–40 % z celkových ročných príjmov. Pouličné časopisy v stredo-
európskom priestore neboli, okrem Českej republiky, v oblasti inzercie 
donedávna úspešné.

V združení v priebehu roku 2003 dospeli k názoru, že v ich časopise 
existuje pomerne silný potenciál na inzerciu a priam sa núka využiť ho. 
Napĺňanie tejto vízie bolo potrebné zveriť profesionálnemu manažéro-
vi na inzerciu. Tak vznikla potreba štartovacieho kapitálu, bez ktorého 
neboli v Nota Bene schopní cielene zvyšovať príjmy z inzercie.

PREKÁŽKY
• Začiatkom roku 2004 sa pouličný časopis etabloval na trhu, získal 

si svojich čitateľov, stabilizovali sa jeho obsah i vzhľad. Nebolo však 
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zrejmé, kto sú jeho čitatelia. Údaje pouličných časopisov zo zahraničia 
nemali pre NB výpovednú hodnotu, pretože ich zameranie a obsah sa 
časopis od časopisu výrazne odlišujú. Na oslovovanie inzerentov NB 
nevyhnutne potrebovalo výsledky prieskumu typu čitateľov, ktorý 
by zmapoval ich sociálne a demografické charakteristiky, hodnotové 
orientácie a spôsob životného štýlu. Manažér inzercie by priesku-
mom získal silný nástroj na oslovovanie potenciálnych klientov 
a argumenty, prečo by sa inzerent mal zaujímať o reklamný priestor 
v Nota Bene. Prieskumy tohto charakteru sú v reklamnom biznise 
pravidlom, preto sa v združení rozhodli zadať čitateľský prieskum 
renomovanej agentúre. Napriek tomu, že od agentúry získali zľavu, 
cena za obstaranie prieskumu prekračovala 200 000 Sk. Túto položku 
bolo nevyhnutné pokryť z grantu od Trust programu.

• V začiatkoch projektu tvorcovia Nota Bene počítali, že pri predaji 
reklamného priestoru bude núkajúci sa obchodný potenciál inten-
zívne využívaný. Spojenie vysokého predaja s možnosťou vylepšenia 
imidžu firmy podporou sociálneho projektu je však zatiaľ využívané 
zriedkavo. Prítomná je skôr neochota spájať značku firmy s bezdo-
movectvom. Strata domova sa v bežnom chápaní naďalej považuje za 
zlyhanie dotyčného alebo dokonca za jeho životný štýl. V najbližších 
rokoch bude pre manažéra inzercie veľkou výzvou prekonať túto skôr 
psychologickú bariéru spoločnosti. Situáciu by mu malo uľahčiť roz-
hodnutie vedenia posilniť značku Nota Bene, spraviť ju „notoricky“ 
známou a pozitívnym prezentovaním obrúsiť potenciálne negatívne 
pocity zo strany možných klientov.
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VÝSLEDKY A ODHADY DO BUDÚCNOSTI
• Manažérka inzercie dosiahla po svojom nástupe v októbri roku 2004 

perspektívne príjmy, ak sa berie do úvahy fakt, že inzercia v Nota 
Bene prechádza „dojčenskou“ fázou. Počas prvého polroka vďaka jej 
aktivite dosiahli príjmy z inzercie výšku 146 800 Sk (24 460 Sk me-
sačne). Na začiatku projektu predpokladalo vedenie mesačné príjmy 
z inzercie ku koncu roka 2004 vo výške 20 000 Sk. Za prvý polrok 
2005 boli priemerné mesačné príjmy Nota Bene z inzercie 26 800 Sk. 
Ak bude tento trend zachovaný naďalej, príjmy z inzercie za rok 2005 
môžu dosiahnuť 5 % celkového rozpočtu organizácie.

• Rozhodujúcim bodom zárobkového projektu bude pochopenie vý-
znamu strategického kroku združenia zo strany čitateľov. Tí nemusia 
porozumieť trendu rastúceho priestoru inzercie v NB a mohol by 
nastať ich odliv. Pre úspech projektu je kľúčové, aby tím Nota Bene 
dokázal odkomunikovať charakter inzercie v časopise a strategický 
zmysel tohto kroku pre existenciu združenia a poskytovanie spektra 
sociálnych služieb pre špecifickú cieľovú skupinu bezdomovcov.

• Rast príjmov z inzercie bude spočívať v schopnostiach manažérky 
inzercie vyrovnať sa s predsudkami voči Nota Bene zo strany rele-
vantného počtu inzerentov.

• Dôležitý pri probléme odlivu čitateľov je citlivý výber inzercie. Mo-
mentálne sa nedá odhadnúť, či by kontroverzný charakter reklamy 
(napr. reklama na antikoncepciu, alkohol?) časť čitateľov neiritoval, 
čo by pravdepodobne znížilo predajnosť briefu. Zodpovednosť za 
citlivé posúdenie hranice medzi ešte znesiteľným a už iritujúcim 
spočíva na manažmente projektu. V súčasnosti sa tento problém 
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ešte nemusí riešiť. „Nie sme v pozícii, kedy by sme odmietali zástup 
inzerentov. Manažérka inzercie citlivo vyberá firmy, ktorých cieľové 
skupiny sú jasne zadefinované a ktorým by spojenie s Nota Bene do-
dalo rozmer sociálne angažovanej firmy,“ tvrdí riaditeľka združenia 
Sandra Tordová. 

NEFINANČNÉ DOPADY
•  Združenie získalo prieskumom čitateľov silný nástroj na predaj inzer-

cie a zároveň má k dispozícii odpoveď na otázku, kto číta Nota Bene. 
Medzi čitateľmi dominujú ženy (74 % oproti 52 % v bežnej populácii). 
Berúc do úvahy vekovú štruktúru, najviac čítajú NB 50- až 59-roční 
(23 %). Nasledujú skupiny 40- až 49-ročných a 20- až 29-ročných. 
Ďalším poznatkom, ktorý sa viac-menej predpokladal, je nadprie-
merné zastúpenie čitateľov s vyšším vzdelaním (50 % s maturitným, 
38 % s VŠ, t. j. 88 % čitateľov s vyšším vzdelaním oproti 43 % v bež-
nej populácii). Tieto informácie môžu byť využité pri priebežných 
zmenách v koncepcii časopisu a orientovaní tém článkov na skupiny, 
ktoré sú medzi kupujúcimi zastúpené najviac. Vytvorili sa priaznivé 
podmienky na postupné zvyšovanie predajnosti časopisu.

• Aj vďaka častejšej prítomnosti inzercie v časopise vyvrcholila hneď 
na začiatku projektu dlhodobejšia nespokojnosť šéfredaktorky. Ko-
munikačné problémy medzi ňou a vedením združenia a rozdielne 
postoje ku koncepcii časopisu sa skončili jej odchodom. Po nástupe 
novej šéfredaktorky konflikty v tíme Nota Bene ustali.

• Do získavania inzercie sa majú možnosť zapájať aj predajcovia, moti-
vovaní sú percentuálnym podielom na príjmoch z nej.



32

POHĽAD ZVNÚTRA
Sandra Tordová, riaditeľka o. z.:

„Na jednej strane sa nám v získanej inzercii podarilo prekonať naše oča-
kávania. Cítim však aj veľké sklamanie. Práve to, čo považujem za naj-
väčšiu hodnotu, že inzerátom majú firmy možnosť zlepšiť svoj imidž 
(vysoké percento čitateľov vo výskume uvádza, že vďaka inzerátu v Nota 
Bene sa zlepšil ich pohľad na inzerujúcu firmu), je z ich strany vnímané 
ako bariéra.“

„Napriek prekážkam sa nám podarilo získať inzerciu, ktorú sme nečakali. 
Oslovila nás mediálna agentúra a ponúkla nám najdrahšiu inzerciu pre 
jednu z najväčších poisťovní. Potvrdil sa tým predpoklad, že poisťovne sú 
naším potenciálnym inzerentom.“

„V súčasnosti riešim problém, či naozaj vrhnúť všetku energiu do posil-
ňovania značky a PR stratégie, alebo obohatiť tím o ďalšieho človeka na 
inzerciu a súčasne sa venovať obidvom sféram rovnocenne.“ 

Katarína Čurillová, manažérka inzercie:

„Inzercia závisí od značky. Je potrebné ju posilňovať. Ako veľký potenciál 
vidím získavanie sponzorstiev na naše aktivity s bonusom inzercie, vyu-
žitie vnímania Nota Bene ako sociálneho projektu. Úlohou do budúcnos-
ti je získať generálneho sponzora.“

predajcovia NB:

„Vďaka Nota Bene sa cítim ako človek.“
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„Nota Bene mi dalo šancu, keď som sa vrátil z ‚dovolenky‘ (z väzenia) a 
nikto ma nechcel zobrať do roboty. Nie som úplne odpísaný.“ 

„Každý deň mám kam prísť. Porozprávam sa vo výdajni, dám si kávu a 
idem predávať. Taký skoro normálny život.“

ZÁVER
• Organizácia získa v prípade úspechu projektu prostriedok, ktorý jej 

zabezpečí rôznorodosť príjmov v oveľa väčšom rozsahu ako doteraz. 
Vyššie príjmy bude môcť využívať na čoraz rozsiahlejšie sociálne služby 
pre ľudí bez domova. To však predpokladá zvládnuť navýšenie objemu 
inzercie a, samozrejme, nakloniť si priazeň čoraz väčšieho počtu čitate-
ľov, najlepšie stálych. 

• Pokiaľ bude v spoločnosti existovať verejná objednávka na sociálne 
služby pre túto cieľovú skupinu, organizácia by v budúcnosti mohla 
pokrývať časť nákladov na sociálne služby z verejných zdrojov.

• Pozitívnym trendom je zvyšovanie mesačnej predajnosti pouličného 
časopisu. Za vyše roka dosiahla priemerná predajnosť v roku 2005 úro-
veň 29 000 ks mesačne, v porovnaní s očakávanými 26 000 ks. Plánova-
né aktivity na budovanie značky, prezentačné akcie a prípadne mediál-
ne partnerstvá by predajnosť na úrovni týchto čísel minimálne stabili-
zovali. Stále je prítomný silný potenciál rastu predaja – popri hlavnom 
meste predovšetkým vo väčších mestách na Slovensku.

Jún 2005



Energetická úspornosť 
v domácnostiach

O ORGANIZÁCII
Energetické centrum Bratislava (ECB) je neziskovou organizáciou, 

ktorá podporuje inovatívne energetické technológie, energetickú 
efektívnosť, organizuje vzdelávacie podujatia pre expertov a verejnosť 
o energetike a podporuje realizáciu projektov v tejto oblasti. Jedným 
z jej hlavných cieľov je pomoc pri projektoch využívania obnoviteľných 
zdrojov energie. 

Odborne sa zameriava na transfer inovačných technológií a podpo-
ru ich zavádzania do praxe, vývoj a uplatňovanie energeticky úsporných 
projektov, priame poradenstvo a konzultačnú činnosť pre firmy, podni-
kateľov a domácnosti. Organizuje osvetovú činnosť zameranú na zvyšo-
vanie energetického povedomia obyvateľstva.

ECB sa v posledných rokoch venuje mnohým druhom samofinancu-
júcich aktivít. Ponúka napr. konzultačný servis k štrukturálnym fondom 
a príprave strategických dokumentov. Cieľom organizácie je pomocou 
zárobkovej činnosti znížiť závislosť od grantov na pomer 50 %:50 % 
(granty:vlastné príjmy). Táto prípadová štúdia sa venuje jedinému pro-
jektu ECB zameranému na bežného obyvateľa. Ide o energetické pora-
denstvo domácnostiam vo všetkých krajských mestách Slovenska.  

Priemerný počet pracovníkov ECB bol v rokoch 2002, 2003 a 2004 
postupne 9, 12 a 13.
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Rozpočet Energetického centra Bratislava 

VÝCHODISKÁ 
V príprave tohto podnikateľského zámeru (najmä pri zacielení jeho 

stratégie) pomohla organizácii americká nezisková organizácia NESsT, 
slovami organizácie „zdravou kritikou našich chýb“. Grant z progra-
mu Trust pomohol projekt naštartovať k jeho celoslovenskej realizácii 
po viac ako ročnej príprave. 

Podľa koordinátora projektu organizácia na začiatku precenila situá-
ciu, „pretože slovenský trh nebol pripravený na takýto druh služby“. Viac 
ako rok bude potrebný, kým sa služba etabluje, verejnosť ju akceptuje, 
a ešte dlhšie bude trvať, kým klienti budú ochotní zaplatiť za poraden-
stvo o úsporných energetických opatreniach v domácnosti.

V roku 2004 prebehla smerom k verejnosti veľmi podrobná masívna 
komunikácia o energetickom poradenstve. Z hľadiska marketingu sa 
však ukázala najsilnejšia komunikácia ústneho podania, čo ECB vyhod-
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notilo nasledovne: „Ľudia na Slovensku majú skôr tendenciu sa pred no-
vými podnetmi chrániť, ako ich vyskúšať. Tento postoj [k inovatívnosti] 
sami nezmeníme.“

Od marca 2004 poskytovali poradcovia ECB 8 hodín poradenstva 
týždenne v každom z 8 krajských miest. S cieľom zabezpečiť nezávislé 
a vyvážené poradenstvo použilo ECB na výber poradcov 3-kolové vý-
berové konanie.

Firmy, ktorých produkty a technológie sa používajú pri rekonštruk-
ciách, príp. výstavbe energeticky úsporných domov a bytov, sa stali 
sponzormi – partnermi projektu s cieľom podporiť a rozbehnúť ho do 
podoby, kedy budú k jeho udržateľnosti prispievať svojimi platbami 
klienti.  

PROBLÉMY A VÝZVY
Po úvodnom roku zostáva poradenstvo pre samotných klientov bez-

platné. Zmenila sa rola firiem – z partnerov sa stali klienti platiaci za 
služby. Viac im sedí rola klientov, pretože projekt je pridanou hodnotou 
k tomu, čo ponúkajú. Marketing a nachádzanie nových zákazníkov sa 
pre nich stávajú čoraz náročnejšie, preto im ECB ponúka ako súčasť 
svojho podnikania balík služieb. Umožňuje im priamy prístup k zákaz-
níkovi a sprostredkúva informácie o trendoch v regiónoch, ako aj ich 
medializáciu. Niektoré firmy dokonca zahŕňajú logo projektu (Ener-
getické poradenstvo) aj do svojej komunikácie (na základe dodatku 
k zmluve o podmienkach užívania loga). 
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Získanie firemného klienta až po podpis zmluvy môže trvať roky. 
Najväčším problémom sú zo skúsenosti ECB mladí a jednostranne 
zameraní manažéri, ktorí nezohľadňujú iné dopady pre firmu ako tie 
priame finančné. 

Ďalším kriticky dôležitým aspektom projektu je zachovanie nezá-
vislosti poradenstva ECB. Možné neférové ovplyvňovanie poradcov 
zo strany firiem je ošetrené aj zmluvne. Imidž odbornosti je pre ECB 
mimoriadne dôležitý, preto organizácia v minulosti aktívne riešila situ-
ácie, keď bývalý poradca publikoval nesprávne informácie v Hospodár-
skych novinách pod hlavičkou projektu. 

Pri snahách získať klienta pre projekt mala organizácia pomerne 
úspešnú bilanciu s marketingovými pracovníkmi, oveľa ťažšie bolo „od-
komunikovať“ zmysel projektu konateľovi firmy (podľa koordinátora sa 
v tejto fáze nepresadí 70 % nápadov). Konatelia sú menej oboznámení 
s tým, čo robia neziskové organizácie, menej ochotní dôverovať či pre-
konať prvotnú bariéru voči nepoznaným neziskovým organizáciám.

Po sérii rokovaní vytvorilo ECB „klub firiem“ s možnosťou partici-
povať na projekte a čerpať benefity za finančnú čiastku. Iróniou je, že fir-
my chápu svoje zapojenie ako sponzoring a nie ako čerpanie produktu 
prispievajúceho k podnikaniu.
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POVEDALI
Roman Doubrava, riaditeľ ECB:

„Teraz máme viac skúseností, čo chcú firmy. Hľadajú PR prostredníctvom 
spolupráce s MVO – a niekedy majú tendenciu ich zneužívať v mediali-
zácii. Ak je MVO profesionálna, nenechá sa zneužívať a často komuni-
kuje s firmou.“ 

„Tretí sektor by sa mal starať viac o svoj imidž – stále je chápaný skôr 
negatívne, najmä u konateľov firiem – hoci ide viac o pocitové vnímanie. 
MVO by sa možno mali združiť, aby mohli do legislatívy efektívnejšie 
presadzovať princípy ekológie, lokálneho rozvoja a pod.“ 

„MVO sa podnikaním veľa naučia, začnú inak vidieť realitu. Výsledky 
môžu efektívne použiť v celospoločensky prospešných aktivitách – začnú 
ich vidieť aj z ekonomickej stránky.“

„Rozhodovanie v MVO má aj sociálny rozmer, lepšie zacielenie aktivít. 
MVO nepozerá len na to, aby zarábala, ale aby mala zabezpečené fun-
govanie.  Pri rozhodovaní sa zohľadňujú aj schopnosti ľudí. U firiem je 
rozhodovanie diktované návratnosťou investícií, produktmi, obratom 
a efektívnosťou. Manažment – to sú hráči – ktorým sa buď darí, alebo 
sú vymenení.“
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ZHODNOTENIE A PREDPOKLADY 
DO BUDÚCNOSTI

Vďaka vybudovaniu silného mediálneho postavenia a spolupráce 
s redaktormi sa po rokoch snaženia ECB etablovalo vo svojom odbore 
ako profesionálna odborná organizácia. Najsilnejší prínos sa asi ešte len 
dostaví – viac pozičný ako finančný (od začiatku ECB rátalo iba s ma-
lým ziskom). Projekt už teraz vyrovnáva svoje náklady, rozširuje rozmer 
organizácie a zvyšuje jej know-how.

Stratégiou do budúcnosti je stabilizovať financovanie projektu 
z prostriedkov partnerov. Projekt má však v organizácii vysokú prioritu 
a v prípade potreby bude čiastočne financovaný aj z rezerv.

Október 2005
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Komerčne úspešná 
publikačná činnosť

O ORGANIZÁCII
Slovenský skauting je najväčšou mládežníckou členskou organizá-

ciou na Slovensku. Asi 400 pobočiek (vrátane 210 s právnou subjektivi-
tou) a 8000 členov má ústredie v Bratislave s 10 zamestnancami.

Skauting je prepracovaný a desaťročiami overený systém výchovy 
a sebavýchovy, ktorý ponúka pomoc rodičom pri výchove ich detí. Spája 
príťažlivé i nevšedné formy aktivít a činností, ktoré oslovujú dnešných 
mladých ľudí, s modernými výchovnými a manažérskymi postupmi, 
reagujúcimi na súčasné potreby. Predstavuje cestu k osobnému rastu, 
samostatnosti, schopnosti presadiť sa, povedať svoj názor, tímovo spolu-
pracovať, komunikovať, viesť skupinu ľudí a rozhodovať sa v krízových 
situáciách. Zároveň poskytuje mladým ľuďom voľnosť a príležitosť spo-
znávať, čo v nich v skutočnosti je a čo dokážu – priestor na kreativitu 
a  vlastnú sebarealizáciu. 

Na Slovensku skauti každoročne usporiadajú pod vedením dospe-
lých skautských vodcov, pracujúcich na dobrovoľníckej báze, vyše 200 
táborov a 350 viacdňových podujatí vrátane výprav, výletov či expedícií 
do zahraničia pre takmer 18-tisíc mladých ľudí. 

Ústredie Slovenského skautingu (výkonná zložka siete) realizuje 
približne 20 veľkých projektov, z ktorých jeden – publikačné centrum 

– slúži ako podnikateľská aktivita.
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Rozpočet Slovenského skautingu

 

VÝCHODISKÁ 
Vydávanie tlačovín pre vlastných členov malo v Skautingu vždy dô-

ležité miesto. V minulosti sa uskutočňovalo nízkorozpočtovo s intenzív-
nym využitím práce dobrovoľníkov, neskôr sa presadil trend zvyšovania 
profesionality. Prvým kľúčovým bodom bolo vytvorenie pracovného 
miesta pre grafika, ktorý však nebol plne vyťažený prácou na interných 
publikáciách. Vznikol nápad ponúkať grafické služby pre nižšie zložky 
vlastnej siete, pre RMS a ďalšie organizácie. V ďalšej fáze ústredie Skau-
tingu zamestnalo profesionálneho grafika a Skauting začal svoje časopi-
sy distribuovať aj do verejnej siete novinových stánkov.

Prvotnou motiváciou podnikania bol tlak na efektivitu („Ponúkajme 
služby aj iným, máme na to schopnosti; zarobme si na grafika, ktorý 
bude pracovať na našich vlastných časopisoch, zvýšime svoju nezávis-
losť od štátnej dotácie.“). Medzi prvými zákazkami boli časopis Efekt 
a občasník Nadácie Pontis. Ďalších klientov Skauting získal vďaka 
existujúcim kontaktom, ale aj ponúknutím výhodnej ceny. V súčasnosti 
sa Slovenský skauting usiluje predať služby publikačného oddelenia aj 
klientom v zahraničí. 
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Publikačné centrum pozostáva zo šéfredaktora, jeho zástupcu, ko-
ordinátora a grafika. Na isté činnosti sa však v minulosti osvedčila stále 
existujúca samostatná spoločnosť s ručením obmedzeným vo vlastníc-
tve združenia. Pri tlači vlastných materiálov, zákazkách pre ČR, svetové 
centrum Skautingu a iné pobočky siete na Slovensku prebieha neustále 
vyvažovanie priorít. 

Kľúčové rozhodnutia o podnikaní prijíma v nadácii náčelníctvo 
(správna zložka). Postupne išlo o prijatie grafika, investíciu do komerč-
ných publikácií vo forme grafických služieb a vlastných komerčných 
publikácií. Pri rozbiehaní samofinancovania sa organizácia opierala aj 
o skúsenosti skautských organizácií z iných krajín. 

Samotní skauti si pri podnikaní kládli nasledujúce ciele:
• zarobiť na publikačnú činnosť súvisiacu s  poslaním (najmä tlač časo-

pisu Skaut – potrebná suma cca. 500-tisíc Sk ročne), a minimalizovať 
tak riziko jej ukončenia pri ohrození dotácií 

• využívať naplno a čo najefektívnejšie existujúce kapacity
• rozširovať vzťahy v neziskovom sektore a robiť pozitívne PR. 

Ako najvyhovujúcejšie podnikateľské zámery Skauting identifikoval 
grafické služby, získavanie inzercie a vydávanie komerčných (ziskových) 
publikácií. 

PROBLÉMY A VÝZVY
Chýbajúci úvodný kapitál najmä na manažérsku a marketingovú 

prácu sa organizácii podarilo získať z grantu z Trust programu. Pri zís-
kavaní prvých klientov skauti obrátili pozornosť na im známe neziskové 
prostredie. Vďaka inzercii a prezentácii svojich služieb získali prvú sta-
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bilnú bázu klientov: 1.SNCS, Nadácia Pontis, RMS a pod. Po istom úsilí 
priniesla úspech aj snaha získať klientov zo zahraničia, najmä na predaj 
grafických služieb medzinárodnej skautskej organizácii. 

Doteraz nevyriešenou výzvou zostáva nedostatok platenej inzer-
cie v časopise slovenských skautov Skaut-Explorer, spôsobený najmä 
nízkym nákladom (4000 ks) a nedostatkom prostriedkov na masívnu 
reklamu tohto periodika. Po 2 rokoch organizácia upustila aj od predaja 
časopisu cez stánky. 

Potrebné bolo vyriešiť aj nevýhodnú pozíciu neplatcu DPH voči 
klientom. Riešením bolo, v prípadoch vydávania a distribúcie kníh po-
mocou kníhkupectiev, previesť zákazky na vlastnú firmu SRO – platcu 
DPH.

NEFINANČNÉ DOPADY 
V podnikaní v Slovenskom skautingu sú aktuálne otázky, ako skĺbiť 

profesionálnu a dobrovoľnícku činnosť (dobrovoľníci nepracujú na ko-
merčných zákazkách), ktoré služby si objednať za komerčné ceny a ktoré 
vykonávať svojpomocne, kedy využívať vlastnú firmu a kedy vstupovať 
do komerčného vzťahu ako nadácia (pre firmy je problém, že nadácia 
nie je platcom DPH). V čase tlače tejto publikácie sa Slovenský skau-
ting snažil zjednodušiť svoje podnikateľské aktivity a konsolidovať ich 
podľa možností výlučne na svoje publikačné centrum, prípadne výlučne 
na svoju firmu. 

Podnikateľská aktivita Skautingu vo forme publikačného centra však 
plní aj svoju primárnu funkciu voči združeniu – tlačí interné publikácie, 
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ktoré nie sú určené na tvorbu zisku: vlastné vizitky, plagáty, výročnú 
správu, časopisy, ale napr. aj plnofarebnú knihu pre deti (poslanie orga-
nizácie). V prípade, že ide o dotovanú publikáciu, centrum si pri cenovej 
stratégii stráži, aby sa kniha nestala zisková. Vlastné publikácie sa Skau-
ting snaží orientovať viac na deti ako na vedúcich.

Podnikanie pomáha Skautingu pokrývať chýbajúce zdroje na ne-
ziskovú činnosť súvisiacu s poslaním a nepriamo tiež viedlo k novým 
zaujímavým kontaktom. Napríklad vďaka „ziskovo“ zameranej knihe 
Kamenní strážcovia skauti neskôr rozbehli veľký projekt Odklínanie 
hradov. Vďaka knihe Zlato na Slovensku viackrát využili pri svojich 
aktivitách odborníkov na zlatokopectvo.

Podnikanie v Skautingu viedlo tiež k vyššej profesionalizácii publi-
kačnej činnosti. Výsledné produkty sú hodnotené skautskými organi-
záciami v zahraničí aj členmi mimoriadne pozitívne. Podľa vyjadrenia 
skautov pozitívna spätná väzba zvyšuje potrebnú sebadôveru organizá-
cie, potrebné vedomie, „že to dokážeme“, a chuť púšťať sa do odvážnej-
ších projektov. 

Samofinancovanie vedie aj k efektívnemu vyťaženiu zamestnancov, 
núti ich klásť dôraz na kvalitu, čo sa spätne prejavuje i pri činnostiach 
orientovaných na členov.

Skauting hodnotí svoju skúsenosť s podnikaním nasledovne: „Vzťahy 
v komerčnom prostredí sú komplikovanejšie a v mnohých rozhodnu-
tiach musíme testovať etiku a čestnosť, ktorá patrí k základom skautské-
ho kréda. V sporných prípadoch sme sa však zatiaľ rozhodovali nepre-
kračovať hranicu, kde by boli ziskové benefity za hranicou našich zásad.“ 
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POVEDALI
Martin Macharik, riaditeľ o.z.:

„V podnikaní sme veľa vyskúšali, teraz chceme niečo zjednodušiť.“

Pavel Hrica, vedúci publikačného centra:

„O našom biznise sme sa naučili veľmi veľa, naši ľudia sa dokážu uplatniť 
v komerčnej sfére.“

„Podnikanie nás naučilo, že musíme myslieť dlhodobo dopredu – na nie-
koľko rokov.“

„Vnímame aj trend, že deti prestávajú čítať. Časopisy pre deti sú grafickej-
šie a používajú menej textu.“

„Ak MVO berie peniaze za produkt/službu, existuje väčší tlak na výkon. 
Podobne to je, ak MVO sama využíva služby iných.“

„Pri podnikaní človek spoznáva nové témy a ľudí, čo využije aj v nezisko-
vých projektoch. Napríklad komerčne tlačená kniha Kamenní strážcovia 
o hradoch nás priviedla k projektu ochrany hradov.“

„Keď sa finančne darí, treba myslieť na budúcnosť a investovať. Keď sa 
nedarí, vtedy sa investovať nedá.“ 

„Učíme sa, kde sú hranice ústretovosti voči zákazníkom, napríklad vo for-
me zliav.“
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ZHODNOTENIE 

Koordinátor publikačného centra Pavel Hrica otvorene hovorí, že 
podnikanie ich núti k profesionalite – podobne ako ich vedie dobrým 
smerom grant inštitucionálnej podpory – k vyššej efektívnosti a trans-
parentnosti. Rozhodovanie, čo tlačiť kvôli poslaniu a čo komerčne a ako 
prepojiť podnikanie s neziskovými projektmi, zostáva stále aktuálne. 
Podnikanie však tlačí na kvalitu, ktorá sa následne premieta aj do vlast-
nej činnosti.

Organizácia bola doposiaľ schopná z príjmov zo samofinancovania 
dotovať mzdy v neziskových projektoch, prevádzku organizácie nesúvi-
siacu so samofinancovaním, ale najmä vydávanie publikácií.

Október 2005
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Uviesť moderné umenie 
do života 

O ORGANIZÁCII
Galéria Priestor for Contemporary Arts je súkromná galéria na Slo-

vensku zameraná na prezentáciu aktuálnych trendov súčasného vý-
tvarného umenia. Ako neziskové občianske združenie sa zameriava 
predovšetkým na prezentáciu inovatívnych projektov domácich autorov 
mladšej generácie a podporu medzinárodnej komunikácie a výmeny. 
Od svojho založenia v roku 1999 zrealizovala 60 výstav a pripravila 
množstvo prednášok, prezentácií a podujatí.

Pri vzniku organizácia definovala svoj charakter ako nekomerčná 
súkromná galéria s poslaním „stáť medzi divákom a umením“ a podľa 
možností plniť aj funkciu spojivka medzi umelcami a zberateľmi umenia. 
V slovenskom prostredí si Galéria dáva za cieľ sprístupňovať moderné 
umenie širokému spektru divákov a prispievať k rozvoju trhu s umením. 
Na rozdiel od neskôr vzniknutých súkromných komerčných galérií 
Galéria Priestor zaraďuje aj inovatívne experimentálne výstavy. Ochota 
Galérie ísť aj mimo hlavného prúdu viedla k vybudovaniu jej reputácie aj 
medzi zahraničnými umelcami ako zdroj referencií pre Slovensko.

Galéria prebrala na svoju činnosť medzinárodný koncept „project 
space“, nezamerala sa však osobitne na predaj diel, ale zvolila si formu 
neziskovej organizácie financovanej najmä z grantov. Jedným z dôvodov 
bol aj slabo rozvinutý trh s moderným umením, o ktorého rozvoji do-
dnes chýba diskusia. 
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Od svojho vzniku bola Galéria finančne najviac zabezpečená z prí-
spevkov Ministerstva kultúry SR a z grantov súkromných nadácií, 
najmä Centra pre súčasné umenie podporovaného finančníkom Geor-
gom Sorosom. Doterajšie čerpanie prostriedkov z EÚ fondov prinieslo 
skúsenosť výrazného personálneho zaťaženia a občasného politického 
rozhodovania na ministerstve.

VÝCHODISKÁ
V posledných rokoch sa pre pravidelnú činnosť Galérie ukázalo 

problematickým získať financovanie na aktivity v prvých 8 mesiacoch 
roka. Hlavní donori sústredili svoju podporu na koniec roka. To bol je-
den z dôvodov ponúknuť na trh službu, ktorú bežne poskytujú galérie 
v zahraničí – prenájom umeleckých diel komerčným klientom do ich 
kancelárií a predajní. Projekt s názvom RENTART mal prispieť aj 
k formovaniu trhu s moderným výtvarným umením formou vzdeláva-
nia.Komerčný prenájom diel slovenských výtvarníkov priamo napĺňa 
poslanie Galérie, ktorým je aj pomoc tejto skupine. Má v sebe aj silný 
prvok udržateľnosti.

Pôvodnými cieľmi podnikateľského projektu RENTART boli teda: 
a) pomoc umelcom (finančná aj zvyšovanie prestíže) 
b) finančná pomoc Galérii 
c) formovanie trhu (snaha dostať umenie viac do popredia). 

Do budúcnosti sa javilo zmysluplným rozhodnutie získavať stabil-
nejšie (hoci nie úplne isté) peniaze z prenájmu diel, ako sa spoliehať 
na neisté dotácie z ministerstva.
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PROBLÉMY A VÝZVY 

Po predbežných analýzach si Galéria stanovila, že projekt je udr-
žateľný na úrovni 3–4 klientov. Hlavnou konkurenciou sa stali „hlav-
noprúdoví“ umelci, ktorých práce nepatria k špičke moderného umenia, 
ale pri ich predaji výborne využívajú marketing väčšou ústretovosťou 
k „strednoprúdovému vkusu“. S podporou z Trust programu si projekt 
RENTART sľuboval väčšiu profesionalizáciu (a rozšírenie počtu klien-
tov). Dnes sa mu venuje koordinátor (najmä vyhľadávanie klientov) 
a asistent (inštalácia diel). Najväčšou výzvou projektu zostáva zaplatenie 
koordinátora schopného prinášať nových klientov. Kľúčovou sa ukázala 
aj schopnosť udržať si aspoň dvoch silných klientov, vďaka ktorým je 
v projekte zabezpečený aspoň základný peňažný tok.

VÝSLEDKY A ODHADY DO BUDÚCNOSTI
Pravdepodobne sa nepodarí prekonať doterajšiu neistotu v pokrytí 

mzdových nákladov z projektu, ak počet klientov využívajúcich prená-
jom klesne pod minimálny počet 3–4. Do budúcnosti Galéria zvolila 
stratégiu špičkovej služby pre solventných klientov namiesto znižovania 
cien s cieľom získať klienta za každú cenu. Podľa vyjadrenia riaditeľa 
Galérie Juraja Čarného, ak by projekt RENTART začínal odznova, oveľa 
väčší dôraz by kládol na to, aby koordinátor poznal potenciálny trh.

Perspektívnou komerčnou budúcnosťou Galérie môžu byť zberatelia. 
Je to tak v zahraničí, kde galérie uzatvárajú zmluvy s umelcami o zabez-
pečení produkcie za 50 % predajnej ceny diela.

Október 2005
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Práca namiesto drogy

O ORGANIZÁCII
Mimovládna organizácia Pahorok vznikla roku 1999 s poslaním po-

máhať drogovo závislým k dosiahnutiu života bez drogy. Snaží sa v nich 
posilňovať pozitívny obraz o sebe samých a uvedomovanie si vlastných 
schopností, postojov a novej zodpovednosti voči sebe. Sledujúc tento 
cieľ organizácia prevádzkuje v dedinke Bohunice (okres Levice) reso-
cializačné zariadenie Pahorok. Jeho kapacita je 15 mužských klientov, 
ktorým sú počas 16-mesačného pobytu poskytované terapeutické 
a poradenské služby. Pred príchodom do Pahorka už všetci absolvovali 
liečbu na psychiatrii. Mnohí opakovane, pretože pre drogovo závislých 
samotný pobyt v psychiatrickej liečebni nepostačuje. Na zvládnutie 
závislosti je potrebné absolvovať jedenapolročný resocializačný pobyt. 
O mladých ľudí v kríze sa permanentne stará šesť stálych zamestnancov 
(štyria terapeuti, ekonómka, riaditeľ). Úspešnosť zariadenia potvrdzuje 
fakt, že štrnásti klienti z pätnástich žijú po opustení Pahorka bez drog.
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Príjmy a výdaje n.o. Pahorok 

Hlavní donori 

rok 2003: 
• VÚC
• Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
• Protidrogový fond
• Nadácia Pontis
• Nadácia pre deti Slovenska

rok 2004:
•  VÚC
• Vzdelávacia nadácia J. Husa

Príjmy a výdaje Podiel príjmov zo zárobkovej činnosti na  cel-
kových príjmoch 
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• Protidrogový fond
• Nadácia pre deti Slovenska
• Ford Foundation

VÝCHODISKÁ 
Ľudia z Pahorka rozhodnutím o samofinancovaní sledovali dva 

ciele: finančne stabilizovať organizáciu a vytvoriť väčší priestor na ne-
závislosť od verejných zdrojov. Každoročná dotácia z VÚC pravidelne 
mešká – prostriedky majú k dispozícii až koncom apríla. Na pokrytie 
tohto 4-mesačného obdobia potrebovali určitý zdroj príjmov. Preto 
sa rozhodli realizovať projekt chovu pštrosov, ktorý zároveň vytvoril 
priaznivé podmienky na pracovnú terapiu klientov. Získané financie za-
mýšľajú v budúcnosti využiť na kofinancovanie rekonštrukcie vlastnej 
budovy, v ktorej bude sídlo organizácie (momentálne sídli v prenajatých 
priestoroch).

V neziskovej organizácii sa rozhodli pre chov na Slovensku netradič-
ného vtáka – pštrosa. Ako chovné zviera je cenený pre svoju univerzál-
nosť; dá sa z neho využiť takmer všetko – koža, mäso, perie, vajcia. Koža 
sa vyznačuje mimoriadnou pevnosťou a trvanlivosťou. Mäso obsahuje 
veľmi nízke hodnoty tuku a cholesterolu. Chov pštrosov v Pahorku 
plánovali zamerať na produkciu mäsa, hoci v budúcnosti by sa mohol 
využiť aj potenciál predaja kože.

V jarných mesiacoch roku 2004 pripravili pre pštrosy vhodné 
priestory – z kovových konštrukcií vytvorili výbehy, rekonštruovali 
maštale, vystavali dvojplot. Aktívne sa zapojili klienti, ktorí mali mož-
nosť pracovať pre víziu – pripraviť vhodné podmienky na chov pštrosov. 
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V auguste kúpili prvé pštrosy – triádu (samec + dve samice), neskôr do-
kúpili ďalšie. Na jar roku 2005 začali tri samice znášať 1,5-kilogramové 
vajcia, ktoré ihneď doplnili jedálny lístok klientov. V apríli mali vo výbe-
hoch trinásť behajúcich vtákov.

PROBLÉMY A RIEŠENIA
• Pozemok pri potoku organizácia kupovala v zimnom období, keď 

sa nedal odhadnúť jeho stav a predvídať budúce problémy. Neskôr 
sa zistilo, že v jarných mesiacoch býva premočený. Tento stav bol 
na chov pštrosov nevyhovujúci, preto sa pozemok musel odvodniť. 
Organizácia musela investovať do nákupu drenážneho potrubia 
a pred jeho osadením vykopať zákopy. Na všetkých prácach spo-
jených s prípravou výbehov a odvodňovania pozemku sa aktívne 
zúčastňovali klienti.

• Členovia organizácie boli zaskočení vírovým ochorením pštrosov. 
Hoci počas prípravných prác intenzívne komunikovali so skúse-
nými chovateľmi, pozabudli na prípadné choroby. Pštrosy museli 
dať zaočkovať a následne zlepšiť stravu a prísun vitamínov. Vakcíny 
za 11 000 Sk boli ďalším nepredvídaným výdavkom, s ktorým pri prí-
prave projektu neuvažovali. Na vlastných skúsenostiach sa poučili, že 
pre mladé pštrosy sú dôležité vakcinácia a kvalitné krmivo. Našťastie, 
neuhynulo žiadne zviera a prítomnosť choroby sa šťastne skončila.

• Pôvodné odvodnenie pozemku bolo nedostatočné a s príchodom 
dažďov sa muselo skvalitniť.

• Členovia organizácie a klienti neboli vopred podrobne oboznámení 
so psychológiou pštrosov. Sú to zvieratá, ktoré majú tendenciu ute-
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kať, pokiaľ vidia voľný priestor. Preto museli vybudovať drevený plot 
do výšky až 2,5 metra. Prvé skúsenosti ukázali, že pštrosy sú v  tme 
zmätené a v maštali sa počas noci plašili. Preto museli v maštali za-
viesť stále osvetlenie, čím sa náklady zvyšovali.

• Aby predišli problémom legalizácie chovu, farmu zaregistrovali a spĺ-
ňa kritériá noriem.

VÝSLEDKY A ODHADY DO BUDÚCNOSTI
• Pštrosy boli zakúpené a prevezené do dedinského prostredia v Štiav-

nických vrchoch roku 2004. Organizácia počas prvého roku ich 
chovu neuvažovala o žiadnych príjmoch. V projekte bol prvý kladný 
hospodársky výsledok predpokladaný až v treťom roku, aj to v sym-
bolickej výške. Prvé významné zisky očakávajú v Pahorku až vo štvr-
tom roku realizácie projektu.

• Členovia organizácie sa s rozhodnosťou vyrovnali s počiatočnými 
nepredvídanými problémami, ktoré priniesli výdavky navyše. Museli 
si pomôcť sami a vďaka výraznej pomoci klientov túto úvodnú fázu 
prekonali. Keďže bežné výdavky nie sú príliš vysoké (na jedného 
pštrosa mesačne vypočítali výdavky vo výške 1142 Sk – na krmivo, 
vitamíny, vodu a elektrickú energiu), pokiaľ sa zvieratám budú vyhý-
bať vážnejšie choroby, má tento projekt dobrý potenciál byť úspešný.

• V najbližšom období budú mať menšie príjmy z vajec. Reálne ich 
väčšinou budú konzumovať klienti resocializačného zariadenia, čím 
sa znížia náklady na stravu a ušetrené financie sa môžu použiť na iné 
výdavky.
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• Organizácia má v krátkom čase v pláne zakúpiť elektrickú liaheň, 
ktorá umožní odchovávať malé pštrosíčatá. Výška investície sa po-
hybuje do 60 000 Sk, pokryjú ju zväčša z príjmov z 2 % z daní. Výška 
príjmov v horizonte jedného až dvoch rokov bude závisieť od miery 
úmrtnosti mladých pštrosov krátko po narodení. Práve vtedy by mali 
byť mladé pštrosy predávané na mäso, a tak prinášať prvé výraznejšie 
príjmy.

• Podstatnú úlohu zohráva pozitívny faktor – pracovná terapia klien-
tov. Vedenie organizácie má k dispozícii 10–15 usilovných párov rúk, 
ktoré nemusia za odvedenú prácu honorovať. Podstatná je aj skutoč-
nosť, že klienti pracujú radi a táto práca im zároveň poskytuje väzbu 
na život bez drogy. Výdavky sa v týchto podmienkach redukujú len 
na krmivo, vodu, elektrickú energiu, prípadne liečivá.

• Po prekonaní počiatočnej fázy – odchov vlastných pštrosov – bude 
pre úspešnosť projektu dôležité, ako prijmú pštrosie mäso spotrebi-
telia a v akom rozsahu sa stane obľúbeným. Pokiaľ by sa organizácii 
nedaril vlastný odbyt, má zaistený odber mäsa cez pštrosiu farmu, 
ktorá im dodala pštrosy. To by však znížilo jej príjmy. Táto fáza pro-
jektu preto vedeniu organizácie prinesie ďalšiu výzvu – zabezpečiť 
odbyt mäsa cez vlastný odbytový kanál.
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NEFINANČNÉ DOPADY 
• Stmelenie ľudí v organizácii. Ľudia sa pri riešení problémov zomkli.

• Podpora poslania. Pracovná terapia a utváranie vzťahu klientov 
k zvieratám nanovo budujú ich cieľavedomosť a zodpovednosť voči 
sebe a okoliu a spolupatričnosť v komunite klientov.

POVEDALI
Štefan Hacaj, riaditeľ n.o.:

„Zistili sme, že pri takom obrovskom zvierati môžme získať prevahu 
len vtedy, keď si zoberieme na pomoc lopatu. Vďaka nej je človek vyšší 
a pštros si netrúfne na neho zaútočiť. Hoci aj v tomto prípade sa musíme 
domôcť autority.“

„Myslíme si, že sme boli dostatočne pripravení a problémy, ktoré vznikli, 
sa dali zvládnuť. I vďaka ochote klientov, personálu a donora.“

„Pštrosia farma je ‚americkým snom‘. Spojenie ľudí a pštrosov, majestát-
nych zvierat a ľudí, čo okúsili chuť smrti – závislosti od drogy.“

ZHODNOTENIE SAMOFINANCOVANIA 
Výhodou projektu je, že slovenský trh vôbec nie je pokrytý týmto 

druhom mäsa. Na Slovensku zatiaľ existujú len tri pštrosie farmy, ktoré 
produkujú mäso, takže Pahorku nehrozí pretlak konkurencie. Zostáva 
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však otázne, či si zákazníci tento druh mäsa, ktorý nie je najlacnejší 
a na ktorého chuť nie sú zvyknutí, obľúbia. Pokiaľ Pahorok získa pre  svo-
ju farmu stabilných zákazníkov, a teda i odbyt do reštaurácií, má potenci-
ál byť v tomto segmente podnikania dlhodobo úspešný.

Zaujímavým a súčasne kurióznym vedľajším dôsledkom projektu 
je atraktívnosť chovu pre médiá. Spojenie resocializačného zariadenia 
a chovu pštrosov prinieslo Pahorku častú prítomnosť v médiách – tlači, 
rozhlase, ale aj televízii. Cez pštrosy sa tak organizácia zviditeľňuje, či už 
pre svoju cieľovú skupinu, alebo pre potenciálnych sponzorov. V prípade 
chovu na Slovensku bežných domácich zvierat by Pahorok určite nebol 
tak často medializovaný. Medializácia je pre neziskovú organizáciu skve-
lou možnosťou osloviť možných darcov (z radov podnikateľov i bežných 
občanov), či už v rámci kampane 2 % z daní, alebo aj mimo nej.

Apríl 2005
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Príjmy pre Stanicu 
súčasnej kultúry

O ORGANIZÁCII
Otvorený kultúrny priestor STANICA je novým centrom súčasného 

umenia, kultúrno-sociálnych a komunitných aktivít v priestoroch starej 
železničnej zastávky Žilina-Záriečie, v prevádzke občianskeho združe-
nia Truc sphérique.

Organizácia vznikla roku 1998 z nadšenia niekoľkých priateľov 
so záujmom o avantgardné umenie. Do súčasnosti zostáva organizáciou 
postavenou na ľuďoch, ktorí dokážu spolu komunikovať a ktorí vytvára-
jú „konzorcium aktivít“. Napriek právnej forme občianskeho združenia 
je Truc sphérique svojím charakterom viac verejnoprospešnou ako vzá-
jomnoprospešnou organizáciou.

Výraznou zmenou v živote združenia bolo získanie železničnej 
zastávky Žilina-Záriečie do dlhodobého prenájmu. Tá aj počas rekon-
štrukcie umožňuje zastrešiť rastúce množstvo organizovaných aktivít.

V júni roku 2005 mala organizácia 6 stálych a 10 príležitostných pra-
covníkov, ako aj 3 medzinárodných dobrovoľníkov na plný úväzok.
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Rozpočet o. z. Truc sphérique 

VÝCHODISKÁ 
Združenie malo pred systematickým rozvojom samofinancovania 

vlastné príjmy z dielní a vstupného na kultúrne podujatia (približne 
10 % rozpočtu).

Cieľavedomejšie samofinancovanie malo pozostávať najmä z: 
1. prenájmu multifunkčných priestorov Stanice, 
2. prevádzky infokaviarne s čitárňou a internetom, 
3. predaja umeleckých artefaktov, 
4. originálnych služieb v oblasti grafického dizajnu, webdizajnu 

a tlače, 
5. doplnkového prenájmu reklamného priestoru. 

Pomocou týchto služieb si organizácia kládla za cieľ získať 400-tisíc 
Sk ročne a využiť potenciál svoj aj spolupracujúcich partnerov. Na rok 
2005 sa cieľ posunul už na 800-tisíc Sk.

Grant z Trust programu s cieľom využiť zrekonštruovaný priestor 
na samofinancovanie znamenal pre organizáciu výzvu a zároveň šancu 
výrazne pokročiť s rekonštrukciou. Tá si doposiaľ vyžiadala investíciu 
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asi 6 miliónov Sk (2 mil. Sk v grantoch a 4 mil. najmä v materiálnych 
daroch a službách od sponzorov) z pôvodne odhadovaného rozpočtu 
10 mil. Sk.

Záujem o samofinancovanie vyplynul pre organizáciu prirodzene, 
keďže má k dispozícii budovu, techniku aj ľudského zdroje, ktoré nie sú 
vždy plne využité na programy. K rozhodnutiu realizovať samofinanco-
vanie dospel celý kolektív organizácie.

Grant z Trust programu slúžil ako impulz na jasnejšie finančné 
plánovanie samofinancovania, hoci, ako dodáva riaditeľ združenia Ma-
rek Adamov, „žiadna aktivita nevznikla s hlavnou motiváciou zarábať 
peniaze“. Jednoducho sa vyvinula potreba ponúknuť návštevníkom kul-
túrnych podujatí občerstvenie vo forme baru, ktorý je zároveň miestom 
na stretávanie sa a rozhovor.

PROBLÉMY A VÝZVY
Pre Truc sphérique bol finančne veľmi záťažový začiatok samofi-

nancovania, ktorý si vyžadoval aspoň čiastočnú rekonštrukciu Stanice. 
Bez finančnej investície však prebieha pomaly a otvorenie Stanice bolo 
niekoľkokrát oddialené.

Dlhá a vyčerpávajúca bola dohoda s vlastníkom budovy ŽSR o úpra-
ve pôvodnej zmluvy. Vyžadovala si dokonca aj istú dávku politického 
lobingu.

Nevyhnutnosť postaviť rekonštrukciu na dobrovoľníkoch a spon-
zoroch spôsobila, že proces bol veľmi zdĺhavý, priniesol však úspory 
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približne 50 % odhadovaných financií. Podarilo sa to najmä vďaka 
nadšeniu a nadpráci, ako aj vďaka prepracovanému fundraisingovému 
systému komunikácie so súkromnými sponzormi.

NEFINANČNÉ DOPADY
Organizácia pri hodnotení grantu vnímala jeho náročnosť v príprave, 

ale aj otvorenosť z hľadiska možných výdavkov – podľa riaditeľa podpo-
ra samofinancovania predstavovala pre Truc sphérique takmer inštitu-
cionálnu podporu. Primala organizáciu zaoberať sa vlastnými príjmami 
systematicky a podložiť svoje plány argumentami.

Samofinancovanie posilnilo ekonomické uvažovanie o všetkých 
činnostiach organizácie a ich marketingu. Viedlo aj k intenzívnejšiemu 
vnímaniu etických otázok.

VÝSLEDKY A ODHADY DO BUDÚCNOSTI
Samofinancovanie postupne získalo štatút samostatného projektu, 

na ktorý však v ideálnom prípade nebude potrebné získavať prostriedky 
fundraisingom. Príjem z neho vytvára v organizácii iba minimálne hod-
notové rozpory. Tímová kultúra určuje, že príjmy z prenájmu techniky 
či prevádzky baru sa investujú do činnosti organizácie. Už dnes pred-
stavujú tieto príjmy 20 % rozpočtu. Zákazníkmi sú najmä návštevníci 
kultúrnych podujatí (zo Žiliny, ale aj zahraničia), miestne firmy (najmä 
pri nazvučovaní akcií) a miestni obyvatelia (infokaviareň).

Podnikanie by pri svojom charaktere organizáciu nikdy plne ne-
uživilo, ale – ako hovorí jej riaditeľ: „Už dnes má samofinancovanie 

68

schopnosť poslúžiť nám ako záchranné koleso – príjmy z neho dokážu 
pokryť základnú réžiu, budovu a základných pracovníkov. Zmenil by sa 
len program a väčšina ľudí by pracovala ako dobrovoľníci.“

Situácia sa mení na jeseň roku 2005 otvorením baru pre širšiu ve-
rejnosť a nielen v čase pred kultúrnymi podujatiami. Truc sphérique si 
však zachováva silné zameranie na poslanie, bez motivácie pritiahnuť 
do baru čo najviac zákazníkov za každú cenu. Do budúcnosti má snahu 
prevádzkovať tento typ podnikania profesionálnejšie, aby prevádzka 
baru podporovala hlavné aktivity Stanice.

ZHODNOTENIE SAMOFINANCOVANIA
Podľa doterajších skúseností sa ľudia v organizácii venujú aktivitám, 

ktoré ich bavia a ktoré považujú za zmysluplné, čo niekedy znamená, že 
si za poskytnuté služby nevedia od zákazníka „zapýtať“.

Hoci je podnikanie v porovnaní s grantmi náročnejšie, jeho výhodou 
je možnosť celoročných príjmov s pomerne malými rizikami. Organizá-
cia sa necíti pod tlakom neustále získavať nové zákazky. Marek Adamov 
konštatuje: „Z podnikania momentálne nedokážeme mať pri investovaní 
rovnakého množstva energie a času také príjmy ako od sponzorov či 
z grantov. Je to však podnikanie, ktoré nás baví, pretože slúži ľuďom 
a rovnako ako naše hlavné aktivity ťaží z tvorivého potenciálu organi-
zácie.“

September 2005
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Dom (nielen) pre skautov

O ORGANIZÁCII
Nadácia Baden-Powella vznikla s cieľom podporovať aktivity skau-

tov a skautiek na Slovensku prostredníctvom prevádzkovania Skautské-
ho domu v Banskej Štiavnici a letného táboriska pri Banskej Hodruši. 
Priestory v centre mesta môžu využívať aj miestne združenia. 

Skautský dom je zrekonštruovanou budovou zo 17. storočia, ktorá 
poskytuje ubytovanie a rozličné služby najmä mladým návštevníkom 
Banskej Štiavnice. Nachádza sa v historickom centre mesta, v bez-
prostrednom susedstve Starého zámku, a je ideálnou základňou na po-
znávanie regiónu Štiavnických vrchov.

Nadácia dlhodobo zamestnáva pracovníkov vo výške 1,5 úväzku.

Príjmy a výdaje Nadácie Baden-Powella
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VÝCHODISKÁ
Od začiatku mala Nadácia (prepojená cez svoju správnu radu so Slo-

venským skautingom) 3 ciele:

1. Vytvárať pre skautov akúsi základňu v priestoroch Skautského domu 
v Banskej Štiavnici, s prioritou na potreby miestneho oddielu.

2. Prenajímať Skautský dom na semináre, zahraničné tábory a ďalšie 
akcie najmä skautských organizácií. Výhodou je atraktívnosť a do-
stupnosť budovy.

3. Generovať pomocou Skautského domu príjmy na vykrytie dotova-
ných skautských akcií, ale aj prostriedky na ťažko financovateľné 
aktivity (napr. na rozbeh nového skautského oddielu). 

Budovu v Banskej Štiavnici dostala Nadácia od okresného úradu, 
keďže išlo o bývalý dom detí a mládeže. Išlo o kúpu za symbolickú 1 Sk 
bez pozemku a v schátranom stave. Hoci pôvodný projekt rekonštruk-
cie počítal so 49 mil., rozpočet bol úsporne znížený na 14 mil. Sk.

Na začiatku rekonštrukcie, roku 1999, získala Nadácia veľký, 2-mili-
ónový grant zo Spojených holandských nadácií, po ktorom nasledovali 
4 granty na bezbariérovú úpravu budovy, spolu vo výške asi 2 mil. Sk. 
Ďalšie investície pomohol organizácii získať sociálny a rozmer projektu. 
Sami skauti investovali do stavby tisíce hodín dobrovoľníckej práce.
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PROBLÉMY A VÝZVY
Projektom rekonštrukcie budovy a  jej následným finančným využi-

tím čelila organizácia od začiatku dvom problémom:
1. Finančné poddimenzovanie, v dôsledku čoho si projekt vyžadoval 

množstvo dobrovoľníckej práce – to takmer spôsobilo zánik miest-
neho skautingu (postupný pokles členskej  základne zo 100 na 20 
členov).

2. Druhým problémom bolo to, že rozhodnutie pustiť sa do takéhoto 
veľkého projektu bolo rozhodnutím len jedného človeka s dosahom 
nielen na miestnu komunitu ale aj na celý Slovenský skauting. Z dô-
vodu neprizvania do tohto rozhodnutia a nejasného manažovania 
projektu si projekt len ťažko získaval podporu u všetkých zaintereso-
vaných. Vzťahy sa však neskôr normalizovali a v súčasnosti je Sloven-
ský skauting zastúpený v správnej rade nadácie a polovicu jej členov 
tvoria zástupcovia miestnej skautskej komunity.

Problémom bola aj komplikovaná realizácia. Projekt si vyžadoval 
stavebný dozor, manažéra, ekonóma aj prevádzkara, ktorý by zabez-
pečoval pragmatické vyvažovanie požiadaviek na priestor, ak je naň 
viacero objednávok súčasne.

V súčasnosti budova slúži aj na budovanie mena Slovenského skau-
tingu za hranicami vďaka organizácii školiacich aktivít či hier pre me-
dzinárodné skautské skupiny. Nadácia začína s aktívnym marketingom 
až roku 2005, aj preto budova nedosahuje dosiaľ štandardnú vyťaženosť 
ubytovacích zariadení (reálne 20 % v porovnaní s približne 50-% štan-
dardom).
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Samotný proces kolaudácie si vyžiadal „dokončenie drobností“ po-
čas jedného roka a sumu takmer 1 mil. Sk, čo bolo podmienkou doúčto-
vania grantu z programu Trust. Nadácia v tejto fáze pristúpila aj na úve-
rové mimobankové financovanie (Pontis, Slovenský skauting a skautský 
zbor) a v roku 2005 zvažuje aj pôžičky od jednotlivcov. V máji 2005 
organizácii zostávalo splatiť 550-tisíc Sk z troch úverov.

Z hľadiska prehľadnosti vzťahov neprospela Nadácii zmena zákona 
o nadáciách, ktorá im zobrala možnosť podnikať. V praxi to znamena-
lo, že Nadácia Baden-Powella nemohla byť prevádzkovateľom budovy 
s príjmom z prenájmu. Budovu preto prevádzkuje spoločnosť s ručením 
obmedzeným vo vlastníctve Slovenského skautingu, ktorá prípadný zisk 
z prevádzky poskytne Nadácii ako nájom. Podľa organizácie by celé 
usporiadanie bolo jednoduchšie, ak by bol vlastníkom budovy Skauting.

PREDPOKLADY DO BUDÚCNOSTI
Nadácia očakáva, že roku 2005 sa dostane s budovou do prevádzko-

vého „plusu“ a začne splácať Skautingu pôžičku. 

Už v súčasnosti sa jej darí napĺňať dva z pôvodných troch cieľov. 
V budúcnosti chce využívať extra príjmy z prevádzkovania budovy 
na fond opráv (50 %), granty (50 %) a neskôr aj na ďalšie investície. 
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POVEDALI
Martin Macharik, člen správnej rady:

„VNJH nás donútila pripraviť realistickejšie čísla.“

„Skúsenosti z Banskej Štiavnice nás presvedčili, že pri podnikaní je 
najdôležitejší poriadok v právnych a účtovných záležitostiach, potom 
v prevádzke a nakoniec je dobrá atmosféra. Opačné poradie je znakom 
nedobrého manažmentu.“
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Od služieb verejnosti 
k prenájmu majetku

O ORGANIZÁCII
VIDiecka Rozvojová Aktivita so sídlom v Čiernom Balogu je dob-

rovoľným neziskovým mládežníckym občianskym združením mladých 
ľudí z celého Slovenska. Pôsobí vo vidieckom Mikroregióne Čierny 
Hron (MrČH) a nadväzuje na 21-ročnú históriu mládežníckeho hnutia 
na záchranu Čiernohronskej železnice.

Poslaním OZ VYDRA je prostredníctvom dobrovoľných aktivít za-
chovávanie tradícií, kultúrnych a prírodných hodnôt, trvalá spolupráca 
s Čiernohronskou železničkou a podpora trvalo udržateľného rozvoja 
vidieckeho Mikroregiónu Čierny Hron. Ciele Vydry zahŕňajú podporu 
rozvoja vidieckeho turizmu, udržanie dobrovoľníctva a zachovanie prí-
rodných hodnôt regiónu. 

V posledných rokoch realizovala v rámci spolkovej činnosti mládež-
nícke a detské tábory, víkendové školenia a víkendové akcie pre mladých 
dobrovoľníkov. Venovala sa aj rozvoju vidieckeho turizmu vrátane pre-
vádzky 3 turistických informačných kancelárií (Č. Balog, Chvatimech, 
Vydrovo) a vstupnej časti Lesníckeho skanzenu (bufet v stanici ČHŽ, 
amfiteáter, vodovod, nástupište, WC, detské ihrisko, chlebová pec). Po-
čet zamestnancov v rokoch 2002 až 2004 dosahoval 7-9 zamestnancov.
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Rozpočet o.z. Vydra

VÝCHODISKÁ 
Vydra začala so samofinancovaním hneď po založení, aj na základe 

očakávaní okolia (oddelením sa od Stromu života). Prvou aktivitou 
tohto druhu bol predaj suvenírov, remeselných výrobkov a informač-
ných materiálov v 1. turistickej informačnej kancelárii v Čiernom 
Balogu. Predaj z tejto kancelárie do dnešného dňa vytvára neviazané 
prostriedky, z ktorých možno financovať náklady nepokryté z grantov 
a ktoré možno použiť ako vlastný vklad do projektov.

Ďalšou samofinancujúcou aktivitou boli od roku 1997 mládežnícke 
a detské tábory. Poplatky začala organizácia vyberať po ukončení dotácií 
na prácu s deťmi a mládežou. Tábory zostávajú finančne najúčinnejším 
nástrojom, z ktorého možno hradiť časť prevádzky a prispievať na ostat-
né mládežnícke projekty.

V prvých 3 rokoch (1997–99) samofinancovania Vydra očakávala, 
že podiel príjmov z neho bude tvoriť 30 % celkového rozpočtu, v ďal-
ších rokoch (2000–02) bude podiel 50-percentný a do roku 2007 mal 
stúpnuť až na 70 %. Na jar roku 2005 však organizácia tento vysoký cieľ 
prehodnotila, najmä po skúsenostiach z predchádzajúcich 2 rokov.
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PROBLÉMY A VÝZVY 
Zatiaľ najťažšou časťou samofinancovania sú vo Vydre služby spojené 

s turizmom (ubytovanie, stravovanie, sprievodcovstvo, výlety na koňoch, 
pobyty na farme atď.). Pri nich sa začala diskusia o charaktere organizá-
cie, po ktorej bolo prijaté rozhodnutie venovať sa iba podnikaniu, ktoré 
súvisí s jej poslaním a ktoré má aj verejnoprospešný rozmer. Mottom sa 
stalo: „Robme programy, ktoré vnímame ako dôležité pre naše poslanie, 
ale tak, aby nám prinášali aj peniaze.“

Hoci niektoré služby organizácia poskytuje sama (napr. sprevádzanie 
v skanzene, v pralese alebo ekologické hry pre deti), väčšinou pôsobí ako 
rozvojová agentúra („tour operátor“), ktorá si účtuje províziu (zväčša 
10 %) za sprostredkovanie služieb miestnym poskytovateľom. Keďže 
sama kupuje služby od neplatcov DPH, organizačným preskupením sa 
aj sama snažila zachovať si štatút neplatcu DPH. 

Skúsenosť so službami potvrdila vo Vydre potrebu vopred realizovať 
prieskum trhu. Pôvodne zamýšľaný balík služieb pre rodiny s deťmi 
a mladých ľudí (pri ktorom nebol vykonaný prieskum trhu) sa totiž ne-
stretol s dostatočným záujmom, napriek pozitívnym názorom externých 
expertov i napriek nadšeniu vlastných pracovníkov. Na základe analýzy 
trhu organizácia momentálne kladie väčší dôraz na väčšie skupiny a sna-
ží sa skĺbiť požiadavky trhu s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

V minulosti spôsobovala ťažkosti aj inklinácia zamestnancov viac 
k verejnoprospešnosti ako k predaju. Dnes sa jedna zamestnankyňa sú-
streďuje najmä na prácu predajcu, s pozitívnym výsledkom. U všetkých 
pracovníkov boli tiež ako systém motivácie zavedené odmeny k platu, 
ktoré sú odvodené od celkových príjmov organizácie. 
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Ťažkosti s nejednoznačným výkladom legislatívy Vydra rieši kon-
zultáciami s právnikmi, daňovými poradcami, audítormi a vlastným 
štúdiom zákonov. Na nedostatok investičných prostriedkov na samofi-
nancovanie reaguje žiadosťami o podporu a snahou vygenerovať vlast-
né zdroje. 

Jednou z najnovších myšlienok v oblasti samofinancovania bola 
stavba a prevádzka bufetu vo Vydrovskej doline. Pôvodná ambícia 
vybudovať aj ubytovňu bola prehodnotená, po nadviazaní partnerskej 
spolupráce s ďalšími 3 partnermi (Štátne lesy SR, miestny úrad a Čier-
nohronská železnica) však vznikol amfiteáter. Štátne lesy ponúkli od-
vodniť lúku a v doline vybudovali lesnícky skanzen.

Pred uvedením bufetu do prevádzky v lete roku 2003 sa ukázala 
problematická komunikácia s miestnymi hygienikmi. Postupné zvy-
šovanie vopred neujasnených požiadaviek si vyžiadalo ďalšie investície 
a oneskorenie spustenia do prevádzky. Na druhej strane však organizá-
cia mala šťastie v jednej svojej pracovníčke, ktorá sa bufetu začala veno-
vať s plným nasadením.

Ako uviedla riaditeľka organizácie, neziskové zameranie tímu ob-
čianskeho združenia postupom času spôsobilo istú opatrnosť a neocho-
tu podstupovať v podnikaní riziko. Podľa jej slov „sa prejavilo, že nie 
sme draví podnikatelia“. V regióne idú podnikatelia na často doraz, kým 
nás ,nechytia‘.“ Snaha naplno vyhovieť zákonným normám a nedostup-
nosť pitnej vody v bufete však organizáciu na miestnom trhu znevýhod-
ňovali. Preto roku 2005 ukončila výstavbu vlastného vodovodu a bufet 
prenajala za poplatok miestnemu podnikateľovi. Cieľom bolo vyhnúť sa 
situácii z minulosti, keď bufet nepriniesol dostatočný zisk, ktorý by zod-
povedal vynaloženej ľudskej kapacite a administratívnym nárokom. 

80

NEFINANČNÉ DOPADY
Podľa vyjadrenia samotnej organizácie malo samofinancovanie aj 

viacero nefinančných dopadov:

• na poslanie: „Samofinancovanie v mnohom napĺňa naše poslanie. 
Dali sme si záležať, aby naše samofinancujúce aktivity boli v súlade 
s poslaním, lebo sa nechceme zmeniť na firmu. Chceme sa odlišovať 
od obyčajného biznisu, napr. tým, že predávame služby a produkty 
najmä regionálnych podnikateľov, poskytujeme poradenstvo pod-
nikateľom a sieťujeme ich… Na druhej strane, rozsah a náročnosť 
samofinancovania zatlačili u nás do úzadia dobrovoľnícku činnosť 
(dobrovoľnícky program dnes tvorí cca 20 % činnosti organizácie), 
ako aj čisto verejnoprospešné činnosti nesúvisiace so samofinanco-
vaním; na tie už dnes nezameriavame našu výlučnú pozornosť.“

• na vzťahy s verejnosťou a na reputáciu: „Na jednej strane, naše posta-
venie v regióne sa výrazne zlepšilo. Najmä podnikatelia, ale aj obča-
nia a samospráva vidia hmatateľné výsledky našej samofinancujúcej 
činnosti – budujeme infraštruktúru potrebnú na podnikanie v ces-
tovnom ruchu, prinášame tržby miestnym podnikateľom, vydávame 
propagačné materiály o regióne… Predtým len málo ľudí rozumelo 
našej tak trochu sofistikovanej činnosti s deťmi, ženami, Rómami, 
mladými dobrovoľníkmi a pod. Na druhej strane nás však najmä 
podnikatelia začali vnímať ako podnikateľský subjekt a veľmi ťažko 
sa im vysvetľuje, že medzi naším podnikaním a bežným podnikaním 
je rozdiel. V konečnom dôsledku je tak na nás vyvíjaný tlak najmä 
v regióne, aby sme robili verejnoprospešnú činnosť, zároveň však 
musíme bojovať s prístupom niektorých partnerov (vrátane samo-
správy), že nás nie je potrebné podporovať, keďže podnikáme.“
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• na vzťahy vnútri organizácie: „Samofinancovanie ich skôr zhoršilo, 
a to najmä pre stres a únavu a nedostatok času a energie budovať 
vzájomné vzťahy. Tento efekt sa dostavil asi po 3 rokoch veľmi inten-
zívnej práce na samofinancovaní. Možno je to aj dôsledok toho, že 
výnosy z neho nedávajú istotu, že organizácia bude mať dosť zdrojov 
na dlhodobé fungovanie a zamestnávanie pracovníkov.“

• na étos/etiku: „Žiadny, hoci otázky etiky sme museli riešiť určite 
častejšie, ako keby sme sa venovali len dobrovoľníckej, resp. verejno-
prospešnej činnosti.“

• na iné aspekty: „Nadobudli sme majetok a s ním prišlo veľa starostí 
a nárast administratívy organizácie, na ktorú samofinancovanie ne-
stačí vytvárať zdroje.“

PREDPOKLADY DO BUDÚCNOSTI
Výstavba a prevádzka bufetu nefinančne posilnila meno organizácie 

v regióne (ktorá „konečne niečo vybudovala“) a priniesla jej zaujímavé-
ho partnera – Štátne lesy SR. Dnes Vydra vie, že všetky samofinancujúce 
aktivity nebudú tvoriť viac ako 60 % jej rozpočtu (oproti súčasným 50–
55 %), dokážu však zabezpečiť fungovanie organizácie v nasledujúcich 
2–3 rokoch do ďalšieho programovacieho obdobia EÚ, v ktorom bude 
možnosť získať financovanie na regionálny rozvoj väčšia. 
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POVEDALI
Michaela Galvánková, riaditeľka o.z.: 

„Podnikanie nás sprofesionalizovalo.“

August 2005
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Šanca pre mamy

O ORGANIZÁCII
Občianske združenie Materské centrum (MC) Bambino pomáha 

v priestoroch, ktoré získalo v lete roku 1999 od  Okresného úradu 
v Poprade, mladým rodinám žijúcim na popradskom sídlisku. Centrum 
popri voľnočasových aktivitách ponúka ženám možnosť sebarealizácie 
a príležitostného zárobku. Poskytuje na sídlisku chýbajúce služby orien-
tované najmä na cieľovú skupinu – matky s deťmi:

• opatrovanie detí
• príprava na pôrod a rodičovstvo
• sociálno-právne poradenstvo
• podporná skupina dojčenia
• podporná skupina obetí násilia
•  krajčírske a kadernícke služby
• kurzy znovunadobudnutia zručností.

Popri nich usiluje o rozvoj dobrovoľníctva. Vedúce predstaviteľky 
MC sú aktívne v celoslovenskej sieti – Únii materských centier (štatu-
tárka Bambina je súčasne štatutárkou ÚMC). Medzi verejnosťou sa stali 
známymi kampaňou proti diskriminácii matiek v spoločnosti „Dovoľte 
mi vstúpiť s dieťaťom“, ktorá upozorňovala na diskriminovanie matiek 
zo strany zamestnávateľov a pranierovala pre matky nevyhovujúcu le-
gislatívu. Bambino ako spoluiniciátor zaangažovalo do kampane takmer 
60 materských centier po celom Slovensku. Úspechom kampane bolo 
zadefinovanie materských centier do výziev programových dokumen-
tov v rámci štrukturálnych fondov.
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V Bambine sú v súčasnosti zamestnané tri ženy, jedna so ZPS pracuje 
v chránenej dielni. Materské centrum združuje do 10 členiek a má k dis-
pozícii do 20 dobrovoľníkov.

Príjmy a výdaje MC Bambino

Hlavní donori

rok 2003:
• Okresný úrad práce
• Nadácia otvorenej spoločnosti – OSF 
• ZIPP 
• Vzdelávacia nadácia Jana Husa

Príjmy a výdaje Podiel príjmov zo zárobkovej činnosti na celko-
vých príjmoch 
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• Nadácia Ekopolis
• NPOA 
• Mestský úrad 
• 1 % z daní: 26 779

rok 2004:
• Okresný úrad práce 
• 2 % z daní: 89 478
• MPSVR SR 
• Nadácia pre deti Slovenska
• Pro Familia 
• Nadácia Ekopolis 
  

VÝCHODISKÁ 
Samofinancujúci projekt chápali jeho tvorkyne ako pilotný. Jedným 

z cieľov bolo overiť možnosti mamičiek venovať sa aj popri starostiach 
o rodinu získavaniu príjmov pre seba a súčasne pre združenie. So zís-
kanými skúsenosťami sa chceli podeliť s ďalšími materskými centrami 
na Slovensku. Prostredníctvom publikácie Ako na to poskytli pre iných 
inšpiráciu, akými rôznymi aktivitami môže organizácia dosahovať príjmy.

Hlavným aspektom projektu bolo rozšírenie možností na seba-
realizáciu žien. Ženy na materskej dovolenke, príp. krátko po nej sú 
na pracovnom trhu hendikepované a prístup zamestnávateľov k nim 
je často diskriminačný. Matka po niekoľkých rokoch strávených doma 
s dieťaťom (deťmi) má na trhu práce slabú pozíciu. V dôsledku toho sa 
zníži sebavedomie v zručnostiach, zhoršia sa schopnosti komunikovať 
a zaujme sa pasívny postoj. Preto v Bambine vytvorili projekt dielní, 



vďaka ktorým matky získavajú zručnosti potrebné na lepšie uplatnenie 
sa na trhu práce. Dôležitú úlohu zohrával aj fakt, aby celý projekt pri-
spieval k finančnej udržateľnosti organizácie.

Jeho tvorkyne zvolili predaj reklamných produktov a poskytovanie 
služieb. Pri reklamných produktoch išlo o rôzne druhy ľudových re-
mesiel (tkanie, šitie, háčkovanie, rezbárstvo, výroba ozdôb a suvenírov 
zo slamy, cesta, hliny, farbenie a tlač textilu), v službách sa zamerali 
na kaderníctvo, krajčírstvo a opatrovanie detí. 

PROBLÉMY A RIEŠENIA
• Centrum zabezpečovalo odbyt výrobkov väčšinou prostredníctvom 

osobných kontaktov, predaj priamo v priestoroch MC a na sezón-
nych jarmokoch. Veľkým problémom sa ukázal nedostatok kapacít. 
Vhodným sa javilo zamestnať niekoho na predaj výrobkov a marke-
ting, neboli však naňho financie.

• Pri výrobe darčekových predmetov sa muselo počítať s častou fluk-
tuáciou. Mamičky do centra prichádzajú a po istom čase z neho od-
chádzajú. To spôsobuje, že nie vždy sa nájde mamička so záujmom 
o niektorý druh remeselnej práce a nadaním preň. Závisí od konkrét-
nej osoby, ako sa zhostí vybranej aktivity a aké atraktívne výrobky do-
káže vyrobiť. Tento jav sa nedá odstrániť, vedenie centra s ním môže 
len kalkulovať.

• Od začiatku projektu bambiňáčky zvažovali podmienky zriadenia 
živnostenského listu. Problém konzultovali s právnikmi, ekonómami 
i daňovými expertmi. Ich názory boli rozdielne. Argumenty proti 
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zriadeniu hovorili, že aktivity podporujú poslanie centra. So získa-
ním živnosti by sa tiež podľa názorov prenajímateľa priestorov zme-
nil charakter organizácie a symbolické nájomné by sa niekoľkonásob-
ne zvýšilo. V prospech živnostenského listu hovorili okolnosti, keď si 
klienti – firmy – potrebujú zakúpené suveníry uvádzať do nákladov, 
pretože finančné dary za výrobky sú pre nich nevýhodné. Konečné 
rozhodnutie nezaložiť si zatiaľ živnosť bolo vyargumentované tým, že 
samofinancujúca činnosť nie je sústavná (výroba i služby fundamen-
tálne závisia od toho, aké ženy práve materské centrum navštevujú), 
spoločne so zvážením možnej zmeny podmienok nájmu priestorov.

• V podstate materského centra je zakódovaný prvok fluktuácie čle-
niek. V čase po pôrode má žena väčšiu potrebu vyhľadávať služby 
centra alebo sa v rámci jeho možností sebarealizovať. Po zmene 
podmienok v rodine ženy väčšinou prestanú do centra chodiť alebo, 
získajúc dostatočné znalosti a sebavedomie, sa profesijne osamostat-
ňujú. V Bambine investujú veľa financií i energie do vzdelávania jed-
notlivých členiek. Problém nastáva, keď sa kľúčová osoba rozhodne 
osamostatniť a začať podnikať mimo Bambina. Deje sa síce prirodze-
ná vec – matka sa profesijne stavia na vlastné nohy, na druhej strane 
však Bambino prichádza o kvalifikovanú zamestnankyňu, do ktorej 
investovalo energiu i financie. Tieto procesy bolo potrebné nalieha-
vo regulovať. Preto v MC vytvorili kódex cechu bambiňáckeho. Išlo 
v ňom o:
a. definovanie pravidiel, ktoré mali zamedziť nedorozumenia 

vo vnútorných vzťahoch materského centra
b. pomenovanie výsad členiek a ich záväzkov voči organizácii
c. stanovenie základných hodnôt v činnosti materského centra.
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VÝSLEDKY A ODHADY DO BUDÚCNOSTI
Príjmy zo zárobkovej činnosti v roku 2004 v porovnaní s celkovými 

príjmami dosiahli 35 %. Je to pomerne vysoký podiel, čím sa výrazne 
posilňuje diverzifikácia príjmov organizácie. Tento podiel by sa pri za-
chovaní úspešnosti na súčasnej úrovni nemal posúvať smerom dole. 
Služby rôzneho charakteru poskytované cieľovej skupine centra majú 
naďalej potenciál rozvíjať sa.

Cieľom materského centra je dosiahnuť stav financovania, v ktorom 
sú verejné zdroje a privátni darcovia v rovnováhe. V oblasti samofi-
nancovania by radi pravidelne dosahovali 30-% podiel na celkových 
príjmoch združenia.

V budúcnosti by MC mohlo získavať príjmy z lokálnych verejných 
zdrojov a pomerne veľký potenciál, ktorý sa však dá i premrhať, sa skrý-
va v 2 % z daní fyzických a právnických osôb. Súčasný trend dokazuje 
úspešnosť Bambina v tejto oblasti. 

NEFINANČNÉ DOPADY
V MC pri začiatku samofinancovania zaviedli vyššiu organizač-

nú štruktúru založenú na tematicky rozdielnych pracovných tímoch. 
V združení začali uvažovať viac marketingovo, rozšírili svoje zručnosti 
a vedomosti. Samofinancovanie doteraz nemalo vplyv na vnímanie 
materského centra zo strany verejnosti. Podľa riaditeľky je rovnaké ako 
pred začiatkom samofinancovania, hoci rozsah informácií sa rozšíril.
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POVEDALI
Eva Fiedlerová, riaditeľka MC:

„Zo strategického hľadiska nám samofinancovanie pomohlo minulý 
rok prežiť, pretože granty zďaleka nepokryli naše výdaje. Snažíme sa 
viac spoliehať na vlastný potenciál a kreativitu. Ženy, ktoré pracovali 
v Bambine, nemajú problém s uplatnením sa na trhu práce, niektoré aj 
naďalej organizácii pomáhajú a podporujú ju. Okrem veľkých osobných 
skúseností nás projekt naučil kvalitnejšie manažovať ľudí, dôkladnejšie 
plánovať a byť opatrnejší pri strategických krokoch.“

členka MC Heňa:

„Vďaka Bambinu som sa rozhľadela, nabrala som pocit istoty a viery 
vo vlastné sily a schopnosti, ktorym som dovtedy neverila. Získala 
som výbornú prácu, dostala som sa do vedenia firmy a zručnosti 
z absolvovaných tréningov využívam doteraz. Naďalej chcem Bambinu 
pomáhať.“

ZHODNOTENIE SAMOFINANCOVANIA
• Počas projektu bolo ženám vo vedení materského centra niekoľkokrát 

ťažko, najmä keď ich trápil alarmujúci nedostatok finančných zdrojov 
či nezhody medzi členkami, ktoré vznikali z nepochopenia samofi-
nancovania. Podľa vyjadrení riaditeľky by však do projektu išli znovu.
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• MC si vybralo na samofinancovanie veľmi veľa rôznorodých aktivít. 
Ohrozením je, že v nich roztriešti svoje sily a nakoniec žiadna z nich 
nebude úspešná. V prípade, že na niektorú aktivitu nezareaguje do-
pyt, však MC môže presunúť energiu a financie na aktivity, ktorým 
sa darí oveľa viac. Dopyt je najmä po krajčírskej dielni a psychopro-
fylaktickej príprave na pôrod a rodičovstvo. Členky centra sa tiež 
naučili počítať s faktom, že pre mnohé ženy je materské cenrum len 
prechodnou stanicou.

• Tento spôsob samofinancovania – niekoľko drobných aktivít – vyho-
vuje typu organizácie, akou je materské centrum. Pokiaľ by sa členky 
MC zamerali na jednu dominantnú aktivitu, museli by do nej vložiť 
obrovské množstvo energie a času. V systéme fungovania materského 
centra, keď ženy nie vždy majú čas, by tento spôsob samofinancovania 
bol veľmi náročný až nemožný. Vedenie MC sa rozhodlo pre viacero 
aktivít, ktorých charakter umožňuje ženám súčasne sa starať o rodi-
nu a venovať sa aj sebarealizácii v zamestnaní. Mnohé aktivity centra 

– tvorivé dielne pre deti, spoločenské podujatia, výučba angličtiny, 
krajčírska a tkáčska dielňa, psychoprofylaktická príprava na pôrod 
a rodičovstvo, podporné skupiny a poradenstvo, humanizácia pôrod-
níc, účtovníctvo, práca s PC – ukázali, že toto spojenie môže fungo-
vať.

Jún 2005
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Podpora v novom živote

O ORGANIZÁCII
Občianske združenie Maják vzniklo v roku 2000. Jeho cieľom sa stali 

sociálna prevencia a sociálne poradenstvo plnoletým osobám vo výko-
ne trestu odňatia slobody, ako aj klientom po výkone trestu. Celkovým 
zámerom združenia je hájiť vo väzenskom systéme ľudskú dôstojnosť 
a jej princípy. Päť zakladajúcich členov a okolo 30 spolupracovníkov 
sa prostredníctvom projektov snaží prispievať k znižovaniu miery kri-
minality. Do prostredia väzníc v Ilave, Leopoldove a Bratislave zaviedli 
výchovno-vzdelávacie projekty umožňujúce najmä mladším klientom 
vo výkone väzby získať maturitné vzdelanie, nadobudnúť počítačové 
znalosti, študovať angličtinu či korešpondenčne sa vzdelávať v cudzích 
jazykoch. Tradičné vzdelávanie doplnila výučba sociálnej psychológie. 
V združení prevláda presvedčenie, že problém násilia a kriminality je 
možné riešiť predovšetkým pozitívnou motiváciou a pomocou. U klien-
tov, ktorí prešli vzdelávacími projektmi, sa prejavuje znižovanie negatív-
nych emócií voči majoritnej spoločnosti. Zároveň je viditeľná ich snaha 
eliminovať vylúčenie zo spoločnosti.

Združenie sa cielene zameriava na resocializáciu ľudí odsúdených 
na dlhodobý trest (nad 5 rokov) – ľudí, ktorí spáchali závažné trestné činy. 
Tí sú po výkone trestu najväčším ohrozením pre spoločnosť. V chráne-
nom pracovnom prostredí združenie zamestnáva účastníkov projektov 
z výkonu trestu a súčasne im poskytuje sociálne poradenstvo.
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Príjmy a výdaje o. z. Maják

Hlavní donori

rok 2003: 
• SOCIA – Nadácia pre podporu sociálnych zmien
• Trust program
• Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation
• Nadácia pre podporu občianskych aktivít
• Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
• Okresný úrad práce Zlaté Moravce

rok 2004: 
• Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR – grant Phare
• Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
• Okresný úrad práce Zlaté Moravce
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Príjmy a výdaje Podiel príjmov zo zárobkovej činnosti na cel-
kových príjmoch 

VÝCHODISKÁ 
V čase podpory projektu časť členov združenia už podnikala a zo zis-

ku podporovala aktivity v Majáku. Združenie potrebovalo zabezpečiť 
finančnú nezávislosť a udržateľnosť aktivít, ktoré napĺňajú jeho ciele. 
Jedným z cieľov je pomáhať občanom po výkone trestu pri hľadaní 
práce (čo býva vďaka predsudkom spoločnosti veľmi náročné), preto sa 
v Majáku rozhodli zapojiť do projektu aj svoju cieľovú skupinu. Tým, že 
umožnili trestaným pracovať v združení, pod odborným dohľadom, im 
pomôžu preklenúť ťažké obdobie adaptácie na prostredie mimo väzni-
ce. O autodoprave, spôsobe samofinancovania, do ktorého sú zapojení 
ľudia po výkone trestu, nakoniec rozhodli všetci členovia organizácie. 
Zrodil sa projekt, ktorý v sebe ideálne spája prvky napĺňania misie 
a produkovania ziskov.

Maják získal vo februári roku 2003 živnosť na nákladnú cestnú do-
pravu vozidlami do hmotnosti 3,5 tony. Združenie začalo s podnikaním 
na jar roku 2003, ešte pred grantovou podporou. Na začiatku s jedným 
vodičom, ktorý bol po výkone trestu odňatia slobody. Na náklady zdru-
ženia bol zaučený a získal vodičský preukaz typu „C“. Prvé jazdy do za-
hraničia absolvoval s profesionálnym vodičom. Špedičnú činnosť spo-
čiatku vykonávala riaditeľka združenia. Vopred dohodnutá spolupráca 
so špedičnými firmami a výrobcami, ktorí potrebovali prepravovať to-
var, bola dôležitým faktorom úspešného rozbehu aktivity. Z grantových 
prostriedkov združenie kúpilo dve staršie autá (Fiat Ducato, Citroën 
Pickup), z vlastných finančných zdrojov Mercedes Sprinter. Postupne 
do organizácie prichádzali ďalší zamestnanci po ukončení výkonu 
trestu. Doteraz ich zamestnali šesť. Po získaní pracovných zručností 
a po adaptácii na život na slobode odchádzajú do nových zamestnaní 
bližšie k svojmu bydlisku.
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PROBLÉMY A RIEŠENIA
• Rozbiehajúca sa autodoprava musela najprv získať kontakty, čo bolo 

v tomto type podnikania zložité. Na trhu pôsobí množstvo etablo-
vaných prepravcov, ktorí majú sami problém získavať objednávky. 
Pri  oslovovaní špedičných firiem združenie využívalo sociálny ka-
pitál svojich členov. Časom si vytvorilo rozsiahlejšiu sieť kontaktov 
a vďaka poskytovaniu kvalitných služieb získavalo ďalších klientov.

• Pre segment podnikania, ktorý si vybralo združenie, je príznačná sil-
ná konkurencia. Podnikatelia súťažia o zákazníka za pomoci dvoch 
činiteľov – kvality služieb a ceny. V združení bolo potrebné znížiť 
cenu, a teda prakticky náklady. Spolu s vodičmi hľadali po ukončení 
každej jazdy rezervy na znižovanie nákladov. Týmto spôsobom vý-
razne znížili náklady na telefón, parkovanie, spotrebu nay, na me-
dzinárodné bankové poplatky. Vstupom SR do EÚ sa zrušili colné 
poplatky, čo však znížilo náklady v celom segmente medzinárodnej 
autodopravy.

• Vodičov-začiatočníkov zaúčali tak, že ich posielali na jazdy so skú-
seným vodičom. V druhej fáze už boli vysielaní na kratšie trasy bez 
supervízora. Svojou neskúsenosťou však spočiatku zvyšovali náklady 
na prepravu a spôsobovali straty. Ľudia po dlhom výkone trestu sú 
dezorientovaní a len veľmi pomaly sa učia zvládať život na slobode. 
Zaučenie je v tejto oblasti náročné – vodič musí zvládnuť aspoň zá-
kladnú údržbu auta a jeho základné opravy. V združení práve pripra-
vujú nadväzujúci projekt, v ktorom vodiči budú získavať zručnosti 
v automechanickej dielni, čo by malo výrazne eliminovať problémy 
so zaúčaním a so starostlivosťou o údržbu áut. Tiež sa tým rozšíria 
možnosti zamestnať ďalších ľudí po výkone trestu.
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• Maják sa pokúšal hľadať na túto rozvojovú aktivitu ďalšie zdroje, ale 
nepodarilo sa mu získať žiadny grant. Ako občianskemu združeniu 
im žiadna banka nechcela poskytnúť úver. Tento problém vyriešili 
členovia získaním niekoľkých súkromných úverov na zakúpenie ďal-
ších áut a ich generálne opravy.

• V občianskom združení museli čeliť aj nepredvídaným udalostiam 
– niekoľkým haváriám vozidiel, ktoré však boli poistené. Potvrdilo 
sa, že pri podnikaní treba vopred eliminovať potenciálne riziká. Na-
priek tomu, že priamu škodu n ahradila poisťovňa, havárie priniesli 
združeniu starosti s vybavovaním poistnej udalosti a navyše aj stratu 
ziskov pre dočasnú nefunkčnosť vozidiel.

• Spočiatku nebolo možné naplniť počet zamestnancov bývalými 
odsúdenými, preto sa združenie rozhodlo dočasne zamestnať pro-
fesionálnych vodičov. Ľudia, s ktorými združenie spolupracovalo 
vo výkone trestu, boli zamestnávaní postupne, ako opúšťali výkon 
trestu. Profesionálni vodiči pomohli organizácii v počiatočnej fáze 
udržať ziskovosť a boli pre ňu oporou. Na základe negatívnych skúse-
ností sa vedenie združenia tiež rozhodlo, že nebude zamestnávať ľudí 
len preto, že sú bývalými väzňami. Sústredí sa len na zamestnávanie 
svojich bývalých klientov z výkonu trestu, pri ktorých vie, čo môže od 
nich očakávať.
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VÝSLEDKY A ODHADY DO BUDÚCNOSTI
Pri predkladaní projektu v apríli roku 2003 združenie počítalo s hos-

podárskym výsledkom na rok 2004 vo výške 586 000 Sk pri podnikaní 
s dvoma autami. Postupne sa počet áut zvýšil až na štyri a pôvodne 
prvý vodič prešiel na špeditérsku pozíciu. Združenie upravilo metodiku 
výpočtu zisku podľa špecifických podmienok, pretože náklady výrazne 
kolíšu pri opravách áut, príp. haváriách. Do každého kilometra jednot-
livého auta sa započítavajú aj náklady na jeho opravu, mzdové a ďalšie 
náklady. Týmto spôsobom sa vypočíta čistý zisk za každú jazdu. Aby sa 
investícia do každého auta vrátila do troch rokov – čo je čas opotrebo-
vania sa auta – musí každé najazdiť minimálne 5000 km mesačne, inak 
by združenie na ňom strácalo. Rok 2004 Maják začínal s dvoma vodičmi 
a tromi autami, v decembri sa počet vodičov zvýšil na štyroch s rovna-
kým počtom áut. Rok 2004 združenie ukončilo so ziskom 542 000 Sk 
pred zdanením (nie sú započítané odpisy). Pomerne úspešne sa tak 
v realite priblížilo predikcii, hoci s vyšším počtom áut.

Výhľad na najbližšie obdobie je pozitívny: štyria vodiči by mali 
udržať, prípadne zvýšiť tvorbu zisku. Podmienkou je, aby si organizácia 
zachovala dosiahnutú úroveň konkurencieschopnosti. Autodoprava je 
s vysokou pravdepodobnosťou už stabilizovaná, „detské“ choroby má 
za sebou.

NEFINANČNÉ DOPADY
• Samofinancovanie pozitívne pôsobí na poslanie Majáka – ľudia 

po výkone trestu získavajú možnosť práce a postupného začleňova-
nia sa do spoločnosti.
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• Malo účinok aj na efektivitu práce, pretože zamestnanci dovtedy pra-
cujúci na polovičný úväzok mohli byť vyťažení naplno.

• V organizácii sa riešením mnohých vážnych problémov, s ktorými sa 
autodoprava doteraz musela vyrovnať, utužili ľudské vzťahy a pres-
ným zadelením úloh a stanovením zodpovednosti sa upevnila jasnosť 
a korektnosť v pracovných vzťahoch.

• Organizácia účtovala od začiatku projektu v podvojnom účtovníctve 
a autodopravu účtuje oddelene.

POVEDALI
Martina Justová, riaditeľka o.z.:

„Pocitovo sme prešli už hádam všetkými stavmi. Boli chvíle, keď sme uva-
žovali, že všetko zabalíme a skončíme skôr, než nás autodoprava položí.“

„Každé podnikanie je veľmi náročné a máloktorá organizácia si môže 
čosi také dovoliť. Je to veľmi riskantný a odvážny krok. Naše rozhodnutie 
neľutujeme, pre nás to bola jediná cesta, ako sa udržať, pretože robíme 
veľmi špecifickú sociálnu činnosť a našu udržateľnosť sme nechceli riešiť 
kompromisom.“

„Aktivita sa stala súčasťou nášho života a bez nej si už našu prácu ne-
vieme predstaviť. Priniesla nám neoceniteľné životné skúsenosti, mnohé 
spôsoby komunikácie a stratégie sú užitočné aj pre sociálnu prácu.“

„Veľmi zaujímavé je spojenie dvoch svetov, ktoré sa denne u nás prelína-
jú – sociálna práca a biznis. Dnes už máme pocit, že biznis je vyvažujú-
cim prvkom, ktorý prináša organizácii pocit rovnováhy.“
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ZHODNOTENIE SAMOFINANCOVANIA
• Autodoprava v Majáku je sociálnym podnikaním, pretože zamestná-

va tzv. marginalizovanú skupinu – ľudí po výkone trestu. Zárobková 
aktivita organicky zapadá do portfólia neziskových aktivít združenia. 
Už iba táto skutočnosť postačuje na to, aby sme danú aktivitu mohli 
označiť za úspešnú. Významnou pridanou hodnotou je, že Maják 
prostredníctvom nej získava priaznivé príjmy, ktoré finančne zabez-
pečia vzdelávacie a výchovné aktivity združenia vo väzniciach. Pre-
dovšetkým tie, na ktoré nie je možné získať zdroje z grantov: práca 
s väzňami odsúdenými na výnimočné tresty, individuálna pomoc 
podľa potreby klienta a podobne.

• Rozloženie zdrojov v rokoch 2003 a 2004 napovedá, že Maják bude 
čoraz zriedkavejšie získavať financie zo súkromných nadácií a musí 
sa orientovať na verejné finančné prostriedky (národné, resp. európ-
ske). Pri priaznivých podmienkach pre autodopravu môžu príjmy 
zo samofinancovania zvyšovať podiel na celkových príjmoch združe-
nia; už v roku 2005 dosiahli priaznivých 54 %.

• Ľudia z Majáka si v projekte určili jemnú hranicu medzi dosahova-
ním zisku a sociálnou prácou. Za každú cenu neuprednostňujú zisk, 
sociálna práca je však menej dominantným prvkom („nezamestná-
me každého len preto, že bol vo výkone trestu“). Projekt je aktivitou, 
ktorá v prvom rade podporí organizáciu a pomôže jej pri napĺňaní 
poslania. Výhody, ktoré prináša, musia prevážiť nad nevýhodami. 
V budúcnosti by vedenie združenia malo ustriehnuť situáciu, v kto-
rej by sa energia celého združenia podriadila snahám o čo najvyššie 
zisky. V združení si toto riziko vývoja uvedomujú, lebo „po šialenom 
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tempe na začiatku sme sa zhodli, že nejde až tak o zisky, ako o sociál-
nu prácu, preto by nemalo byť prvoradé naháňanie zisku“.

Apríl 2005
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Úspechy a ťažkosti: 
Na inšpiráciu aj varovanie

Podnikanie alebo zárobková činnosť prinášajú do neziskovej orga-
nizácie veľké zmeny. Ovplyvňujú motiváciu jej zamestnancov, menia 
jej príjmy aj výdaje, vplývajú na strategické rozhodnutia, majú dosah 
na vzťahy s vonkajším prostredím, ale aj vnútroorganizačnú kultúru 
a menia perspektívu organizácie do budúcnosti. Túto kapitolu venuje-
me diskusii, ako sa tieto vplyvy premietajú do praxe na Slovensku. Azda 
poskytne inšpiráciu či varovanie organizáciám, ktoré začínajú podnikať 
alebo rozširujú svoju zárobkovú činnosť.

ĽUDSKÉ ZDROJE: 
NIE PENIAZE, ALE ĽUDIA ROBIA PENIAZE

V súčasnej ekonomike, stále viac orientovanej na služby, predstavu-
jú jadro úspechu či neúspechu firiem ľudia. Podnikanie neziskových 
organizácií sa ešte menej zameriava na výrobu v továrňach či dielňach 
a ešte viac na neautomatizované služby. Jedným z najdôležitejších pi-
lierov podnikania v meniacom sa prostredí trhu sa stávajú odborná 
kapacita pracovníkov, ich produktivita, ale aj lojálnosť.

Pri téme stability zamestnancov neziskovej organizácie nemožno 
prehliadnuť vyššie finančné ohodnotenie v biznise ani zanedbať pôvod-
nú motiváciu zamestnancov pracovať v neziskovej organizácii. Práca 
na podnikateľskom zámere v neziskovej organizácii môže predstavo-

vať „to lepšie z oboch svetov“ – silný profesionálny rast pri zmyslupl-
nej práci, v ktorej nie je zisk pre majiteľa tou najvyššou hodnotou. Sa-
mozrejme, dá sa aj namietať, že ide o „to horšie z oboch svetov“ – práca 
na plný výkon s vysokými požiadavkami, ale za plat „z nižšej ligy“.

Získavať prvé skúsenosti s podnikaním práve v neziskovej organizá-
cii môže byť príliš ambiciózne a nad sily „podnikateľských nováčikov“. 
Koniec koncov, rozbehnúť firmu a udržať ju funkčnú je často aj nad sily 
začínajúceho podnikateľa bez dobročinného poslania. Zárobková čin-
nosť v neziskovej organizácii môže byť dokonca ťažšia ako vo firme 
(napr. slabšia pozícia v rokovaní s bankou o úvere a možné ohrozenie 
príjmov z fundraisingu). V praxi nezisková organizácia uspeje v pod-
nikaní najmä vtedy, ak má ľudí s firemnou skúsenosťou. Tí niekedy 
so sebou prinášajú znalosť daného trhu, kontakty na konkrétnych do-
dávateľov, príp. zákazníkov, ale aj zručnosť viesť obchodné rokovania či 
prezentovať komerčnú ponuku. Mnohé úspešné neziskové organizácie 
sú v skutočnosti riadené ľuďmi, ktorí v minulosti viedli celé pracovné 
tímy vo firme. Predchádzajúcu skúsenosť z firmy však môžu priniesť aj 
dobrovoľník alebo projektový koordinátor.

Podnikateľský zámer tvorí iba časť aktivít neziskovej organizácie 
a zväčša ho realizujú ľudia, ktorí pracujú aj na neziskových projektoch. 
Dochádza k akejsi konkurencii medzi projektmi o čas a kapacitu pra-
covníkov. Je pravdepodobné (a niekedy nevyhnutné), že v situácii, keď 
zárobková činnosť ešte nie je jasne zárobková, bude kapacita človeka 
vyhradeného na projekt využitá (aj) na projekt zaplatený z grantu. A ak 
organizácia získa väčšiu podporu z EÚ fondov, menia sa jej priority, aby 
vyhradila kapacitu na veľké EÚ projekty.
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Zmysel zárobkovej činnosti v neziskovej organizácii spočíva čiastoč-
ne v zabezpečení jej udržateľnosti. Ak ju má pomôcť stabilizovať, musí 
mať trvalejší charakter. Zárobková činnosť si na rozdiel od 1-ročných 
či 3-ročných projektov vyžaduje silnejšiu kontinuitu, keďže vybudova-
nie pevnejšej bázy klientov a vylepšenie produktu/služby nie je možné 
za pár mesiacov. A kontinuitu udržujú konkrétni ľudia, najmä v ob-
chodných vzťahoch. Výmena človeka, ktorý podnikanie v organizácii 
vedie, predstavuje výrazný nápor, o to silnejší v nešťastnej situácii, ak 
daný človek po odchode zoberie klientov so sebou.

Ak je jadrom práce lídra neziskovej organizácie schopnosť udržať 
víziu živú, vysvetľovať jej zmysel verejnosti a donorom a motivovať ko-
lektív, o to dôležitejšie bude pre neho udržať motiváciu kolegov, ktorí 
odvádzajú v zárobkovej činnosti podobnú prácu ako vo firme.

VÝBER PRODUKTU/SLUŽBY: SCHOPNOSŤ 
ZOSÚLADIŤ ZÁUJMY

MVO vstupujú podnikaním do priestoru, kde dominujú firmy. Tie 
vyberajú produkty a služby do svojho portfólia tak, aby oslovili rôzne 
skupiny zákazníkov (dôchodcovia, mladí a dobre zarábajúci, slobodné 
ženy-profesionálky, starostlivé mamičky a pod.) Firmy diverzifikujú 
zdroje svojich tržieb, a znižujú tak riziko úpadku, ak jeden konkrétny 
produkt neuspeje.

Podnikajúce neziskové organizácie uvažujú týmto spôsobom 
zriedkavo. Pochopiteľne, najväčší dôraz kladú na neziskové projekty, 
a preto portfólio produktov a služieb na predaj nie je také široké. 

Organizácia málokedy uvažuje v rozmere „podiel na trhu“. Kritériom 
úspešnosti nie je až tak návratnosť investícií ako skôr spokojnosť cieľo-
vej skupiny (návratnosť investícií je jednou z veličín, na základe ktorej 
majitelia/akcionári firmy rozširujú jej činnosť alebo, naopak, prepúšťajú 
zamestnancov, či dokonca vyhlasujú úpadok).

Nezisková organizácia pri voľbe produktu/služby skôr zvažuje, aké 
„aktíva“ má už k dispozícii (napr. priestory na otvorenie kaviarne, nevy-
užité technické vybavenie či nevyužitú kapacitu zamestnanca). Vysoká 
finančná investícia na rozbehnutie biznisu je často neprekonateľnou 
prekážkou, pretože nezisková organizácia nemá prístup k rovnakým 
kapitálovým zdrojom ako začínajúci podnikatelia („venture capital“, 

„business angels“, úver z banky). Navyše, pre neziskovú organizáciu je, 
pochopiteľne, typické „grantové uvažovanie“, pri ktorom treba peniaze 
získať, minúť (t. j. spotrebovať) a potom vykázať, zreportovať. V podni-
kaní však peniaze treba minúť tak, aby sa vrátili. Umiestnenie voľného 
kapitálu do novej investície, splatenia dlhu alebo do spätnej kúpy vyda-
ných akcií má za cieľ zvýšiť zisk. (Ak firma nedokáže minúť voľný kapitál 
tak, aby zvýšila svoj dlhodobý zisk, rozdelí ho podielnikom/akcionárom, 
t. j. majiteľom.)

Neziskové organizácie na rozdiel od firiem neinvestujú peniaze 
do výskumu a vývoja s cieľom získať produkt/službu na predaj, ale 
napr. s cieľom posunúť všeobecné hranice vedomostí alebo zvyšovať 
povedomie verejnosti (o ekonomických, environmentálnych, kultúr-
nych, politických a ďalších otázkach). Neziskové organizácie rozbiehajú 
svoje aktivity, aby riešili problém, príp. potrebu svojich cieľových skupín. 
Zárobková činnosť si však vyžaduje analýzu, aké sú problémy a potreby 
zákazníkov, ktorí majú možnosť za produkt/službu zaplatiť. Organi-
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zácia preto v prípade podnikania hľadá skôr zhodu medzi tým, čo môže 
ponúknuť a o čo majú zákazníci záujem (a čo môžu zaplatiť). Na rozdiel 
od projektu nestačí, aby bol spokojný najmä donor a až potom cieľová 
skupina – pri zárobkovej činnosti ide najmä o spokojnosť cieľovej sku-
piny. Produkt/služba v podnikaní prežije, ak si nájde u zákazníkov svoju 

„niku“ (konkrétne miesto).

Logika ponúkať iba to, čo si žiada trh, však niekedy zlyháva. Voľne 
parafrázujúc Eduarda Chmelára, trh niekedy nedáva priestor tomu, čo 
je zdravé a potrebné, ale neprináša peniaze. Presadzuje to, čo prináša 
zisk, aj za cenu toho, že je to škodlivé a nepotrebné. Čisto trhové uvažo-
vanie má svoje zradné miesta.

Nezisková organizácia niekedy získava cez projekty jedinečné od-
borné know-how, napr. v environmentálnej alebo ekonomickej oblasti. 

„ink-tank“ a „watchdog“ organizácie pracujú s analýzami, za ktoré sú 
klienti často ochotní zaplatiť. Nestranné a vyvážené analýzy vypraco-
vané mimovládnou organizáciou sú vnímané hodnovernejšie – vďaka 
bohatšej skúsenosti aj vďaka tomu, že nepresadzujú záujmy konkrétnej 
firmy, a nedajú sa preto tak ľahko „ohýbať“ podľa prísľubu peňazí. (Prí-
kladom môže byť Energetické centrum Bratislava, ktoré využíva svoje 
odborné vedomosti z oblasti úspory energií na poradenstvo pre do-
mácnosti. Spolupracuje so všetkými väčšími firmami v stavebníctve, ale 
stráži nezávislosť svojich poradcov.)

Ďalšiu šancu pre úspech na trhu predstavujú nové technológie 
a inovácie. Aj v neziskových organizáciách sú ľudia, ktorí využívajú 
nové technológie medzi prvými a môžu si nájsť vlastný spôsob, ako 
ich využiť na zárobkovú činnosť v organizácii. Či ide o poskytovanie 
prístupu na internet cez najnovšie technológie (napríklad Klub Strážov 

v Považskej Bystrici), alebo dizajn webových stránok (Truc sphérique), 
neziskové organizácie sú niekedy schopné využiť inovácie v prospech 
svojho poslania aj v prospech platiaceho zákazníka.

MARKETING: 
VÝMENA K OBOJSTRANNEJ SPOKOJNOSTI

Marketing sa v posledných rokoch rozvinul na Slovensku do hĺbky 
porovnateľnej s ekonomicky najrozvinutejšími krajinami. Ako zákazníci 
sme si postupne zvykli očakávať od firiem cenové vojny, výpredajové ak-
cie, promočné „events“, prepracované obaly, emotívnu reklamu, možnosť 
vyskúšať si výrobky, nákup na splátky, ale pocítili sme aj zneužívanie 
monopolov, bohatnutie na úkor nevedomosti zákazníka, vytláčanie kon-
kurencie z trhu neférovými taktikami a zahltenie poštových schránok 
nevyžiadanou reklamou. Využívanie aj zneužívanie sily obchodu vidíme 
v rôznych podobách: nestačí vyrobiť (napr. veľmi lacno v Indii alebo 
Číne), treba aj predať (niekoľkonásobne drahšie v EÚ). Rozdiel medzi 
silným a slabým marketingom je v rozvoji firmy alebo jej pohltení 
konkurentom. Aj vďaka stále rastúcim firemným rozpočtom na reklamu 
sa vyprofilovali a stále viac špecializujú povolania predajcov, reklamných 
kreatívcov, marketingových špecialistov či mediálnych plánovačov.

Neziskové organizácie poznajú na rozdiel od bežných zákazníkov 
svet firemného marketingu aj z inej stránky – stretávajú sa s ním 
pri  svojom fundraisingu. Pri hľadaní firemného sponzora, partnera 
projektu, nie sú prekvapením požiadavky na komunikáciu značky či 
vylepšovanie „good will“.
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Čo však znamená marketing pre zárobkovú činnosť neziskovej or-
ganizácie? Organizácia hľadá odpovede na prirodzené marketingové 
otázky typu:
• Ako dôrazne presadzovať značku? 
• Zviditeľniť sa na verejnosti ako organizácia (napr. Energetické cen-

trum Bratislava) alebo ako program (Poradenstvo – Úspory energie)?
• Akú cenovú stratégiu zvoliť? Odlíšiť produkt/službu a jeho cenu 

pre rôzne skupiny zákazníkov? Vytvárať luxusné produkty pre sol-
ventných klientov a úsporné produkty pre klientov citlivých na cenu?

• Ako reagovať na konkurenciu? Odlíšiť sa marketingom? Alebo súťa-
žiť? Ak súťažiť, tak kvalitou, cenou, inovatívnosťou?

• Koľko percent obratu investovať do reklamy a podpory predaja? Keď 
sa výrobky nepredávajú, treba posilniť reklamu?

Nezisková organizácia pri písaní grantovej žiadosti na projekt ar-
gumentuje prieskumom potrieb cieľovej skupiny. Takýto prieskum 
nevzniká v prípade podnikania kvôli grantu od donora, ale kvôli vlast-
nému plánovaniu s cieľom ochrániť vynaloženú investíciu (času, ľudí, 
peňazí). Takáto myšlienka nemusí byť napriek užitočnosti prieskumu 
trhu prijatá ľahko. Prieskum totiž napríklad môže odhaliť, že o produkt/
službu nie je záujem, že plánovaná cena sa zdá budúcim zákazníkov prí-
liš vysoká. Inokedy sa prieskum ani neuskutoční, pretože zamestnanci 
organizácie sú intuitívne presvedčení, že nimi zvolený produkt/služba sa 
bude predávať dobre. Riziko sa dá minimalizovať aj tým, že organizácia 
nebude vytvárať nový produkt/službu pre novú klientelu. Ak ponúkne 
nový produkt/službu existujúcim klientom alebo nájde pre existujúcu 
službu/produkt nových zákazníkov, riziko je menšie.

Pri prieskume budúceho záujmu o produkt/službu možno využiť 
metódy kvantitatívne (otázky s merateľnými odpoveďami vo forme 
dotazníka, ankety a pod.) alebo kvalitatívne (otvorené otázky v rozho-
voroch, fokusových skupinách a pod.). Výborným ukazovateľom bu-
dúceho nákupného správania zákazníkov je ich nákupné správanie 
z minulosti. Ak napríklad členovia občianskeho združenia v minulosti 
dostávali občasník/časopis zdarma, je menej pravdepodobné, že si kúpia 
novú knihu organizácie, ako v prípade, že si časopis kupovali.

Ďalšou oblasťou marketingu je stanovenie ceny. Veľmi podrobne sú 
prepracované rôzne stratégie pre firmy a podnikajúca nezisková organi-
zácia môže len získať, ak sa s takýmto pohľadom oboznámi. Cena môže 
byť stanovená na základe dopytu (stúpa cena benzínu, pretože stúpa 
dopyt pri súčasne obmedzenej produkcii), na základe výrobnej ceny 
(výrobné náklady + percentuálna „marža“), vnímanej hodnoty (vní-
maný pomer výkon/cena), značky (luxusné značkové výrobky si ľudia 
zväčša kupujú z iných ako cenových dôvodov) alebo podľa zákazníka 
(„čo zákazník znesie“). Každopádne, cena je stanovená tak, aby došlo 
k predaju/kúpe.

Nezisková organizácia sa môže ľahko ocitnúť v situácii, keď hľadá 
pre svoj produkt/službu „spravodlivú“ alebo „primeranú“ cenu. Etic-
ký rozmer ceny je určite dôležitý a snaha o primeranú cenu je namieste 
napriek možným protiargumentom, že cenu určuje trh a jej spravodli-
vosť je relatívna. Stanovená cena totiž neovplyvní len príjmy organizá-
cie, ale aj jej reputáciu a následne schopnosť získavať dary fundraisin-
gom. Firma musí konať v súlade so zákonom, MVO navyše aj v súlade 
s dobrými mravmi, a nespájať svoje meno a aktivity s „úžerníckymi“, 

„monopolnými“ či  „nekresťanskými“ cenami. Diskusia o tom, čo tieto 
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prívlastky znamenajú, možno nebude viesť k presným odpovediam, ale 
je potrebná. Zákazníci sa v konečnom dôsledku dozvedia, či sa nezisko-
vá organizácia snažila o férový vzťah výhodný pre obe strany, alebo sa 
na zákazníkovi snažila neprimerane zarobiť.

Existujú aj menej známe ekonomické teórie, ktoré tvrdia, že stano-
vením správnej ceny sa zachováva rovnováha na trhu, v podobnom 
zmysle ako rovnováha v ekologickom systéme. Jeden z takýchto po-
hľadov hovorí, že vytváranie bohatstva za cenu vytvárania nedostatku 
u niekoho iného je nielen nespravodlivé, ale aj kontraproduktívne. Fir-
ma, ktorá zbohatla na ochudobnení svojich zákazníkov, nebude schopná 
udržať svoje bohatstvo. Samozrejme, platnosť takýchto úvah nemožno 
overiť štatistikou…

V situácii umožňujúcej rýchly zisk nie je ani nezisková organizácia 
imúnna voči lákadlu neprimeraných ziskov, ktoré sú príťažlivejšie 
ako perspektíva pomalého stabilného rastu. Ak sa nezisková orga-
nizácia cíti ohrozená nedostatkom grantov, ešte ľahšie „ohne“ svoje 
poslanie smerom k rýchlemu zarábaniu peňazí. Organizácia zoči-voči 
tvrdým úsporným opatreniam (ako napr. čiastočný prechod platených 
zamestnancov na dobrovoľnícku bázu) ľahšie pristúpi na argument 

„musíme v prvom rade robiť to, čo nás uživí; až potom si môžeme dovo-
liť ostatné – to, čo sami považujeme za podstatné“. V duchu tejto logiky 
vykonáva čoraz viac aktivít, aby prežila alebo zabezpečila platy, a čoraz 
menej dbá na napĺňanie vlastnej vízie. Postupne prestane vyhľadávať 
peniaze na aktivity a začne vykonávať aktivity kvôli peniazom.

Pri stanovovaní ceny sa nezisková organizácia odlišuje od firmy na-
sledovne:
• Väčšinou má nižšie náklady na ľudské zdroje (v priemere sú platy 

v neziskovom sektore nižšie ako v biznise).
• Často môže základné prevádzkové náklady (energie, nájom a pod.) 

dotovať z príspevkov darcov, z 2 % z dane z príjmu, príp. z grantu.
• Môže si uplatniť úľavu na dani z príjmu (do výšky 300 000 Sk ročne), 

hoci podnikajúce neziskové organizácie túto možnosť často nevyuží-
vajú.

• Môže predpokladať, že ponúkaná služba sa bude predávať nielen 
na základe ceny, ale aj pre pridanú hodnotu plynúcu z prepojenia 
s poslaním organizácie (sociálny aspekt); pri niektorých produk-
toch sú ľudia ochotní priplatiť si za to, že ide o ekologicky čistý výro-
bok, netestovaný na zvieratách, geneticky neupravovaný, nevyrobený 
detskou prácou a pod.

• Služby subdodávateľov môže získať sponzorsky so zľavou.
• Na druhej strane si nemôže uplatniť tak často ako veľké firmy množ-

stevné zľavy.
•  Môže byť nesprávne presvedčená, že sa dokáže presadiť nižšou cenou, 

čo najmä pri konkurencii výrobkov importovaných z Ázie často nie je 
možné. 

• Neprimerane vysoké ceny môžu vyvolať otázky o hlavnej motivácii 
organizácie (či existuje skutočne najmä kvôli poslaniu, alebo zneuží-
va formu neziskovej organizácie na získanie konkurenčnej výhody 
v snahe o zisk).

• Neprimerane nízke ceny však môžu spochybniť očakávanú kvalitu 
alebo vyvolať nevôľu konkurenčných firiem, či organizácia nezneuží-
va grantové dotácie na získanie neférovej cenovej výhody.
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Pri reklame sa nezisková organizácia odlišuje od firmy nasledovne:
• Môže prezentovať svoju službu vo svetle svojej verejnoprospešnej 

činnosti, a využívať tak u zákazníkov skutočnosť, že kúpou podporu-
jú dobrú vec.

• V reklame nie je potrebné zdôrazňovať nízku cenu vo forme akcií 
(keďže cena býva už aj tak pomerne nízka a takmer žiadna nezisková 
organizácia si k nákladom nepridáva takú vysokú maržu zisku, ako to 
robia napr. obchodníci s oblečením; preto si nemôže dovoliť ponúk-
nuť 50- až 70-% zľavy).

• Málokedy využíva masovú reklamu typu direct mail, billboardy, 
príp. celostránkovú platenú inzerciu na predaj služieb. Ak využíva tie-
to typy komunikácie, ide takmer výlučne o fundraisingové kampane, 
kde sa komunikujú programy, príp. verejnoprospešnosť organizácie.

• Reklama produktov/služieb neziskovej organizácie má často „ama-
térskejší“ charakter, najmä ak organizácia nevyužíva sponzorské 
služby reklamnej agentúry. Znamená to zväčša komunikovanie 
produktov/služieb ako predajného doplnku k hlavnej činnosti orga-
nizácie.

Pri distribúcii sa nezisková organizácia odlišuje od firmy nasledovne:
• Využíva zväčša priamu distribúciu: priamy zásielkový predaj s ob-

jednávkami cez vlastnú webovú stránku, predaj vo vlastnom stánku 
na festivale či veľtrhu, príp. predaj publikácií a iných materiálov na 
konferenciách.

• Produkty neziskových organizácií s výnimkou niektorých publikácií, 
suvenírov alebo malých remeselných výrobkov sa málokedy dosta-
nú k zákazníkovi cez maloobchodnú sieť na celoslovenskej úrovni. 
Predaj v klasických obchodoch sa využíva najmä pri suveníroch, príp. 
pobytových táboroch pre deti.

• Takmer nevyužívanou formou je multi level marketing.

FINANČNÝ MANAŽMENT A ÚČTOVNÍCTVO: 
POCHOPENIE A PRÁCA S PENIAZMI

Finančný manažment v neziskovej organizácii a vo firme sa líši. 
Rozdiely spočívajú v mierne odlišných princípoch účtovania (napr. ná-
kladov), ale vo veľkej miere sú spôsobené rozdielnymi typmi príjmov. 
Na rozdiel od firmy má nezisková organizácia medzi príjmami dary, 
granty, členské príspevky, 2 % z dane z príjmu a pod. Prehľadnosť fi-
nančného manažmentu ovplyvňuje aj požiadavka niektorých donorov 
viesť nimi poskytnuté prostriedky na samostatnom účte.

Informácie potrebné na rozhodovanie je náročnejšie získať v situácii 
rôznych typov príjmov s odlišnými pravidlami vykazovania: Ako bude 
vyzerať cash flow našej organizácie, ak nevieme, či odsúhlasený štátny 
príspevok príde na účet v júli, alebo v novembri? Koľko zostane na na-
šich účtoch prostriedkov z EÚ projektu (s viacerými partnermi) a koľko 
nimi iba pretečie? Ako vykryť čo najviac nákladov z viazaných zdrojov, 
aby sme z voľných zdrojov mohli budovať rezervu?

Pri zárobkovej činnosti je dôležitý finančný prehľad najmä z dôvodu, 
že organizácia potrebuje vedieť, kedy príjmy z podnikania prevyšujú 
výdavky. Hoci zárobková činnosť neziskovej organizácie často plní aj 
(prípadne najmä) iný účel ako finančný zisk, informácia o nákladoch 
a výnosoch je pre ňu kľúčová. V praxi to znamená a) vytvorenie sa-
mostatnej organizačnej jednotky s vlastným účtovníctvom alebo b) 
podrobné oddelenie podnikateľských nákladov v evidencii – či už 
priamych, alebo nepriamych – napr. časť celkových prevádzkových 
nákladov organizácie, príp. c) založenie firmy vo vlastníctve neziskovej 
organizácie.
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Pri zárobkovej činnosti, ktorá je investične náročná, vstupuje do hry 
aj lehota splatnosti faktúr. „Úverovanie“ klienta pri splatnosti do 60 dní 
kladie vyššie nároky na cash flow manažment (hoci neziskové organizá-
cie majú svoje skúsenosti s platbami z EÚ fondov, ktoré často meškajú 
oveľa dlhšie). Inokedy môže príjmy organizácie ovplyvniť aj to, či je, 
alebo nie je platcom DPH.

V súvislosti s účtovníctvom treba poznamenať, že podnikanie (v  už-
šom zmysle, ako ho definuje zákon, nie širšie chápanie zárobkovej čin-
nosti) si vyžaduje vedenie podvojného účtovníctva.

Podľa prieskumu z roku 2003 je finančný manažment nezisko-
vých organizácií nedostatočný („Správa z prieskumu o finančnom ria-
dení mimovládnych organizácií“, Pricewaterhouse Coopers, Slovensko). 
Finančné toky v neziskových organizáciách, napriek tlaku na transpa-
rentnosť, sú stále vnímané ako málo čitateľné. Ak organizácia podni-
ká, zvyšuje sa aj očakávanie jasného oddelenia neziskových projektov 
a predaja služieb/produktov. V takom prípade organizácia nevstupuje 
len do vzťahov podľa Občianskeho zákonníka, ale má čoraz viac vzťa-
hov definovaných aj zmluvami podľa Obchodného zákonníka.

Každoročný audit pomôže transparentnosti a dôveryhodnosti, ale 
na finančné rozhodovanie v kratších intervaloch sú potrebné dôve-
ryhodné podklady. Priebežné (napr. mesačné) výstupy účtovného 
sovéru o stave financií umožnia realistickejšie plánovanie. Analýza 
nákupného správania klientov (objednávajú si služby jednorazovo, 
opakovane, objednávajú si tie, ktoré sú komplexnejšie a drahšie, alebo 
skôr doplnkové a lacnejšie?) dovolí organizácii zostaviť predpokladaný 
vývoj príjmov a výdajov na nasledujúcich 6–24 mesiacov. 

Finančné analýzy môžu odhaliť aj trendy a naznačiť zmenu v smero-
vaní podnikania (napr. väčší dôraz na klientov zo zahraničia, rozšírenie 
lacnejšej služby do regiónov, príp. „outsourcovanie“ menších služieb 
dodávateľom).

V oblasti nákladov stoja za zmienku dve dôležité skutočnosti: 
(1) Pri financovaní z grantu niekedy nastane situácia, keď je potrebné 
pridelené peniaze minúť, „aby neprepadli“. Pri podnikaní je, naopak, 
snaha náklady minimalizovať, keďže väčšinou ide o vlastné peniaze 
organizácie. (2) Pri financovaní z grantov a darov sa budúce príjmy 
odvíjajú od súčasných výsledkov, ale aj od schopnosti presvedčiť dar-
cov. Budúce príjmy nie sú primárne závislé od súčasných výdavkov. 
Pri podnikaní však budúce príjmy často oveľa užšie súvisia s tým, koľ-
ko prostriedkov a na čo organizácia v súčasnosti vynakladá. Prílišné 

„šetrenie“ v čase finančného úspechu môže znamenať, že sa nevynakla-
dajú prostriedky nevyhnutné na zabezpečenie budúcich príjmov (napr. 
marketing, vzdelávanie, inovácia služby/produktu, obnova vybavenia 
a pod.). Vo finančne striedmejších časoch sú takéto výdavky oveľa me-
nej pravdepodobné.

Dobrý finančný manažment je predpokladom získavania dodatoč-
ného kapitálu, či už vo forme pôžičky (napr. z programu Nadácie Po-
ntis), grantu (ako bol napr. grant z Trust Programu), alebo kombinácie 
finančnej a odbornej podpory (NESsT). So zvyšujúcou sa konkurenciou 
medzi bankami a s kvalitným podnikateľským plánom v ruke budú mať 
azda aj neziskové organizácie šancu získať investície z podnikateľského 
prostredia, ideálne od súkromných veriteľov a nie od bánk. 

Zisk z podnikania predstavuje pre neziskovú organizáciu veľmi 
atraktívny príjem neviazaný na konkrétny účel. (Tiež je však pravda, 
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že aj 2 % z dane z príjmu spĺňajú túto podmienku a niektoré organizácie 
ich získavajú ľahšie.) Pre mnohé podnikajúce neziskové organizácie 
je otázka použitia zisku skôr teoretická, keďže ich príjmy nepokrývajú 
ani všetky náklady na podnikanie. 

Po úspešnom rozbehu a dosiahnutí zisku je však použitie zisku 
skutočným testom integrity organizácie. Ak po obnove technických 
zariadení a pokrytí nákladov zo zisku niečo zostane, jeho použitie 
na neziskové projekty je viac ako spravodlivé – pri rozbehu totiž pod-
nikaniu pomohli aj rozpočty neziskových projektov. Dofinancovaním 
neziskových projektov z podnikania sa kruh uzatvára – začína sa 
skutočné samofinancovanie MVO a zvyšuje sa nezávislosť od von-
kajších zdrojov.

PRÁVNE OTÁZKY: POHYB V NEJASNE 
DEFINOVANOM PRIESTORE

Tak ako sa vyvíja legislatíva upravujúca organizácie nezriadené s cie-
ľom dosahovania zisku, vyvíja sa aj interpretácia zákonov a predpisov 
upravujúcich ich zárobkovú či hospodársku činnosť. Nie je výnimočné 
stretnúť sa na rôznych daňových úradoch s rôznymi názormi, kedy 
nezisková organizácia potrebuje na svoju hospodársku činnosť živ-
nosť a kedy nie. Celkom jasná nie je ani hranica medzi tým, ktorú čin-
nosť organizácia vykonáva na objednávku (formou kontraktor – dodá-
vateľ) a ktorá činnosť je výsledkom spolupráce dvoch partnerov. V praxi 
sa používajú rôzne právne úpravy takejto činnosti – napr. objednávka 
na služby s platbou na faktúru, príp. dohoda o spolupráci s  príspevkom 

za poskytnutú službu. Samozrejme, ak je klientom firma, zvyčajne oča-
káva, že si objednanú službu neziskovej organizácie uplatní ako daňový 
náklad, a vyžaduje preto faktúru.

Príležitostne je možné stretnúť sa s pochybnosťami, či podnikanie 
konkrétnej neziskovej organizácie nezakladá nekalú súťaž voči firmám 
pôsobiacim na rovnakom trhu. Takáto situácia môže nastať, ak sa „pod-
nikateľ“ pokúsi zneužiť právnu formu neziskovej organizácie na získanie 
neoprávnenej konkurenčnej výhody. Hoci ide o zriedkavý prípad, jeho 
odhalenie daňovým úradom je dôležité, pretože poškodzuje reputáciu 
ostatných neziskových organizácií. 

Predpisy však nie sú vždy naklonené priaznivo neziskovým or-
ganizáciám, ktoré majú odbornú kapacitu aj vôľu diverzifikovať svoje 
príjmy podnikaním. Niekedy sú napríklad pre svoju právnu formu 
vylúčené z tendra (napr. aj pri verejnom obstarávaní). Ďalším právnym 
prípadom sú zmluvy na zlacnený alebo bezplatný prenájom priesto-
rov (prípadne darcovské zmluvy), ktoré znemožňujú príjemcovi – ne-
ziskovej organizácii – využívať priestory na komerčné účely. Mestský 
úrad napríklad poskytne materskému centru priestory do dlhodobého 
prenájmu za symbolický poplatok, ale s podmienkou, že nebudú využí-
vané na komerčné účely. Ak sa materské centrum rozhodne prevádzko-
vať v časti priestorov čajovňu pre mamičky, môže byť nevyhnutná úpra-
va zmluvy. Pomôže vysvetlenie, že prípadný zisk musí byť zo zákona 
použitý na aktivity centra. V takýchto prípadoch je potrebné zdôrazniť, 
že komerčná činnosť neziskovej organizácie nesmeruje k finančnému 
zisku jednotlivca, ale k väčšej finančnej nezávislosti organizácie. 

Na rozdiel od podnikateľského sektora, kde Obchodný zákonník 
upravuje väčšinu vzťahov a poskytuje pochopiteľný rámec na činnosť 
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firiem, pri hospodárskej činnosti neziskových organizácií nedošlo 
k zjednoteniu názorov napríklad ani medzi daňovými a živnosten-
skými úradmi v jednotlivých okresoch. Aj vďaka aktivitám 1. SNSC 
však tieto organizácie dostávajú odpovede na právne a účtovné otázky 
súvisiace s ich zárobkovou činnosťou a situácia sa postupne vyjasňuje.

INÉ RIZIKÁ: 
PRÍPRAVA NA NEPREDVÍDATEĽNÉ

Ani to najlepšie plánovanie nedokáže dokonale predvídať budúc-
nosť. Podnikanie nesie so sebou momenty prekvapenia a „aha“ zážitky. 
Ani výraznejšie zmeny plánu nemusia organizáciu poškodiť, ak má 
schopnosť pružne reagovať, vopred počíta s istou mierou rizika a ne-
istoty a ak jej podnikanie stojí na pevných základoch.

Najčastejšie „iné riziká“ sa dostavia v podobe nenaplnených pred-
pokladov typu „prenájom priestoru už máme dohodnutý, stačí iba pod-
písať zmluvu“ alebo „máme dohodnutého veľkého odberateľa v našom 
meste, treba už len vyjadrenie centra firmy v Bratislave“. Prekvapením 
môžu byť aj zdržanie kolaudačného rozhodnutia po rekonštrukcii či 
nové a nové požiadavky hygienikov. Oneskorené otvorenie predajne 
alebo reštaurácie, napr. pre dlhé vybavovacie lehoty úradov, tiež predsta-
vuje ušlý zisk a s tým spojené riziko (napr. v prípade zmeškania hlavnej 
turistickej sezóny).

Nezisková organizácia nemá vždy k dispozícii „finančný van-
kúš“, ktorý stlmí náraz, ak niečo nevychádza podľa plánu. Schopnosť 
rýchlo vyhodnotiť situáciu a uskutočniť prípadné rýchle zmeny môže 
znamenať rozdiel medzi veľkou a znesiteľnou stratou. 
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Záver: 
Myšlienky na reflexiu

Zvykli sme si deliť spoločnosť na verejné inštitúcie, súkromné firmy 
založené s cieľom zisku a súkromné organizácie založené s iným cieľom. 
Zárobková činnosť neziskových organizácií nám však pripomína, že 
zisk nie je výlučnou výsadou firiem. Kľúčom je rozdielna motivácia: 
u podnikateľských subjektov je to zisk pre vlastníkov; v neziskových 
organizáciách zas financovanie poslania. 

Jedinečnosť podnikania v neziskovom sektore spočíva v neustálom 
hľadaní rovnováhy medzi rôznymi typmi úžitku/zisku: spoločen-
ským, finančným a environmentálnym. Organizácie, ktoré sa nazývajú 
neziskové, ideálne prinášajú väčšie hodnoty (sociálny kapitál, prevencia, 
ochrana hodnôt atď.), ako sú do nich vkladané, a v tomto zmysle sú 

„ziskové“. 

Ak chcú majitelia firmy posilniť jej pozíciu filantropiou a spoločen-
sky zodpovedným správaním, majú tú možnosť. Ak chcú členovia po-
môcť svojej neziskovej organizácii posilniť jej udržateľnosť vlastnou 
zárobkovou činnosťou, takisto majú možnosť. Zákon umožňuje kaž-
dej organizácii konať tak, aby zabezpečila svoje prežitie a pokračovala 
v presadzovaní záujmov, kvôli ktorým bola zriadená. 

Je potrebné zdôrazňovať, že do firmy vkladajú kapitál investori s oča-
kávaním jeho návratnosti a zhodnotenia a do neziskovej organizácie 
darcovia bez očakávania osobnej návratnosti či protihodnoty. Úspeš-
ná firma slúži zákazníkom aj majiteľom, úspešná nezisková organizácia 
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slúži svojej cieľovej skupine (a azda pre radosť darcov, nie však na ich 
finančný prospech). Pritom je ideálne, ak nezisková organizácia – rov-
nako ako firma – drží svoje náklady minimálne a svoj majetok/aktíva 
spravuje efektívne. Výnosy z tejto činnosti však neodovzdáva tým, ktorí 
jej majetok/aktíva poskytli, príp. pomohli vybudovať. 

Snaha, aby neziskové organizácie financie do nich vložené nielen 
spotrebovali, ale aj použili ako semienko budúceho rastu („seed ca-
pital“), kopíruje prax tzv. rizikového kapitálu („venture capital“). Tento 
prístup sa v zahraničí označuje ako „riziková filantropia“ (venture phi-
lanthropy). Ak použijeme túto metaforu, tak zo semienka možno vypes-
tovať úrodný strom aj pomocou vlastnej zárobkovej činnosti. Treba však 
mať na pamäti približný odhad, že 4 z 5 začínajúcich firiem sa nedožijú 
5 rokov. Pre neziskovú organizáciu ide o silné varovanie: je príliš rizi-
kové, aby sa podnikanie stalo pre ňu dôležitejšie ako jej hlavné dob-
ročinné či verejnoprospešné programy.

Napriek rizikám môže ekonomickejšie uvažovanie o nákladoch 
a návratnosti prostriedkov nielen zlepšiť ekonomickú situáciu podnika-
júcej neziskovej organizácie, ale aj uľahčiť ďalší fundraising zlepšením 
ukazovateľa úžitok/cena (benefit/cost) pre donorov.

Pri zárobkovej činnosti vstupuje nezisková organizácia do prostredia, 
v ktorom nie je „doma“ a v ktorom sa stretáva aj s oveľa silnejšími a skú-
senejšími hráčmi. Zažíva preto väčšiu neistotu a problémy, na ktoré si 
vyhľadáva odbornú pomoc (podobne ako firma) – právnika, účtovníka, 
skúseného manažéra, príp. marketingového špecialistu. 

Neziskovú organizáciu najviac definuje jej poslanie a ľudia napĺňa-
júci toto poslanie. Preto je pre ňu vysokým rizikom zakladať svoje 
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živobytie na príjmoch z podnikania. Tie totiž pochádzajú z „cudzieho“ 
komerčného prostredia a nemali by dominantne vytvárať imidž orga-
nizácie. Sú dobrou súčasťou diverzifikovaného (a ideálne vyváženého) 
rozpočtu, nemusia však tvoriť jeho kostru. Podnikateľské riziko by ne-
malo ani v prípade úspechu, ani v prípade neúspechu ohroziť základy 
organizácie, t. j. jej poslanie, zmysel. Aj bez podnikania čelí nezisková or-
ganizácia mnohým tlakom odchýlenia sa od poslania (napr. tlak prežitia, 
politický tlak, meniace sa preferencie darcov, „nadbiehanie“ donorom, 
zmeny v legislatíve, oslabenie nadšenia pre poslanie). 

Neziskovej organizácii neradno vkladať do zárobkovej činnosti naj-
väčšiu časť svojej ľudskej a finančnej kapacity. Ak si podnikanie pýta 
ďalšie a ďalšie zdroje s malou pravdepodobnosťou úspechu, je namieste 
krok zodpovedného investora – podnikanie čím skôr zastaviť a upchať 
túto čiernu dieru na peniaze. Odvaha správne vyhodnotiť prípadné 
počiatočné neúspechy je v tomto prípade cennejšia ako „idealistická 
tvrdohlavosť“ či „zanietenie pre myšlienku“. V podnikaní platí finančná 
múdrosť „ak si hlboko v diere, prestaň kopať“. 

Strategické rozhodnutia si okrem intuície vyžadujú pružnosť a ob-
jektívne informácie (ich zdrojom sú najmä aktuálne finančné výkazy). 
Zárobkovú činnosť tiež neradno začínať bez podnikateľského plánu, ale 
držať sa ho bezhlavo sa môže tiež skončiť katastrofou. „Terén“, t. j. trh, sa 
totiž v čase mení a „mapa“ si vyžaduje aktualizáciu. 

Vlastníctvo poslania/vízie a jeho napĺňanie si vyžaduje silnú motivá-
ciu a odhodlanie. V časoch, keď väčšina neziskových organizácií bola fi-
nancovaná najmä z grantov nadácií, držali ochrannú ruku nad verejno-
prospešnými aktivitami ich financovaním častokrát donori. Dnes však 
toto vlastníctvo a zodpovednosť zaň prechádza čoraz viac do rúk 
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samotných neziskových organizácií, ktoré si musia samy ustrážiť, aby 
sa neodklonili od cesty za víziou a získali prostriedky na jej napĺňanie. 
Najmä lídri musia zachovať dôraz na poslanie a reputáciu organizácie 
(ako to najcennejšie, čo organizácia má) aj v časoch finančnej núdze. 
Práve vtedy je totiž ľahké zmeniť najvyššiu prioritu z poslania na „pre-
žitie“. 

Ako naznačuje jedna múdrosť z fundrasingu, „peniaze tečú cez ľudí, 
ale nasledujú víziu/myšlienku“. S hlavnou prioritou „prežiť“ sa organi-
zácii nebudú peniaze z darov získavať ľahko. Používať prípadný zisk 
z podnikania na prežitie organizácie (prevádzku) a nie na napĺňanie 
poslania (programy) je tiež krátkozraké. Bez vízie a integrity môže 
podnikanie postupne meniť identitu neziskovej organizácie a následne 
jej reputáciu. Bez získavania darov/grantov a bez silných neziskových 
programov je spochybnená verejnoprospešnosť organizácie, chýba jej 
vlajková loď. 

Takže (aj) pre neziskovú organizáciu so zárobkovou činnosťou platí:

„Ak nie som sám za seba, kto bude za mňa?
A ak som iba za seba, kto vlastne som?
A ak nie teraz, tak kedy?“

rabín Hillel
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Základné údaje o programe

Zdroj: neziskové organizácie podporené v programe Samofinancovanie MVO

Počet žiadostí Počet grantov

Sumy grantov v SKK Priemerná výška grantu
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Organizácia Právna 
forma

Poslanie Podnikateľ-
ský zámer

Pôsobenie 
(miestne, regi-
onálne, celoslo-
venské)

Súvis 
s poslaním 
(áno/nie)

Schvále-
ný grant 
(SKK)

Typ zá-
robkovej 
činnosti 
(služby/
/tovar/
/prenájom)

Proti prúdu, 
Bratislava

o.z. integrácia 
ľudí 
bez domova

inzercia 
v pouličnom 
časopise

celoslovenské áno 500 000 služby

Nadácia 
Pontis, 
Bratislava

nadácia rozvoj 
občianskej 
spoločnosti 
a filantropie

pôžičkový 
fond 
pre MVO

celoslovenské áno 423 600 služby

ECB, 
Bratislava

o.z. podpora 
inovatívnych 
energe-
tických 
technológií 
a obnoviteľ-
ných zdrojov 
energie

poradenstvo 
v úsporách 
energie 
pre domác-
nosti

celoslovenské áno 450 000 služby

SLSK, 
Bratislava

o.z. práca s mla-
dými ľuďmi

publikačné 
centrum

celoslovenské čiastočne 
áno

290 000 služby

Galéria 
Priestor, 
Bratislava

o.z. propagácia 
moderného 
umenia

prenájom 
umeleckých 
diel firmám

miestne áno 342 900 prenájom

Klub Strážov, 
Považská 
Bystrica

o.z. aktivizácia 
občanov 
na lokálnej 
úrovni, kon-
trola miest-
nej moci

internetové 
pripojenie 
na sídlisku

miestne čiastočne 
áno

520 500 služby

VOKA, 
Banská 
Bystrica

o.z. rozvoj 
vidieka

pôžičky pre 
drobných 
podnikateľov 
na vidieku

regionálne áno 220 000 služby

Cykloklub, 
Poľana

o.z. regionálny 
rozvoj 
a cykloklub

ekologicky 
šetrné formy 
turistiky

regionálne čiastočne 
áno

300 000 služby

→

Prehľad projektov podporených v programe Samofinancovanie MVO 
v rokoch 2002–2004



Organizácia Právna 
forma

Poslanie Podnikateľ-
ský zámer

Pôsobenie 
(miestne, regi-
onálne, celoslo-
venské)

Súvis 
s poslaním 
(áno/nie)

Schvále-
ný grant 
(SKK)

Typ zá-
robkovej 
činnosti 
(služby/
/tovar/
/prenájom)

Pahorok, 
Bohunice 

n.o. resocializač-
né zariadenie 
pre závislých 

chov pštrosov miestne áno 525 600 tovar

Sieť, 
Žilina

o.z. mládežnícke 
aktivity

obedy 
v mládežníc-
kej kaviarni

celoslovenské nie 486 435 tovar

Ozveny, 
Hrachovo

o.z. komunitný 
rozvoj

internetová 
cukráreň 

miestne čiastočne 
áno

326 000 tovar

Truc 
sphérique, 
Žilina

o.z. rozvoj kul-
túry

i-café, 
centrum 
moderného 
umenia

miestne áno 400 000 služby

Nadácia 
Baden-

-Powella, 
Banská 
Štiavnica

nadácia podpora 
skautského 
hnutia

rekonštrukcia 
historického 
domu 
v centre B. 
Štiavnice

celoslovenské áno 566 500 prenájom

Ramža, 
Nižná Boca 

o.z. regionálny 
rozvoj

výroba ovoc-
ných štiav

miestne áno 163 000 tovar

Vydra, 
Čierny Balog

o.z. regionálny 
a komunitný 
rozvoj

bufet 
vo Vydrov-
skej doline

miestne áno 353 850 tovar

Jantárová 
cesta, Banská 
Štiavnica

o.z. rozvoj a 
propagácia 
trvalo udrža-
teľnej formy 
turizmu

sprostredko-
vanie turistic-
kých pobytov 
v okolí B. 
Štiavnice

miestne áno 284 000 služby

Bovap, 
Lučenec

o.z. regionálny 
rozvoj

pestovanie 
hlivy ustri-
covitej

miestne nie 220 000 tovar

Zelená linka, 
Púchov

o.z. environmen-
tálne aktivity 
s deťmi

netradičné 
turistické 
aktivity + po-
byty pre deti 
v prírode

miestne čiastočne 
áno

318 210 služby

ZPMP, 
Vranov 
nad Topľou

o.z. práca 
s ľuďmi 
s mentálnym 
postihnutím

aktivity 
v chránenej 
dielni

miestne áno 292 000 tovar

→
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Organizácia Právna 
forma

Poslanie Podnikateľ-
ský zámer

Pôsobenie 
(miestne, regi-
onálne, celoslo-
venské)

Súvis 
s posla-
ním (áno/
nie)

Schválený 
grant 
(SKK)

Typ zá-
robkovej 
činnosti 
(služby/
/tovar/
/prenájom)

Heuréka 
Evolution, 
Košice

o.z. debarierizá-
cia budov 
a zlepšovanie 
podmienok 
pre zdravot-
ne postihnu-
tých

grafické štú-
dio-chránená 
dieľňa

miestne áno 305 000 služby

Kostitras, 
Prešov

o.z. cykloklub bar v cyk-
loklube

miestne nie 320 000 služby

Bambino, 
Poprad

o.z. materské 
centrum

dom remesiel 
a služieb

miestne áno 251 920 služby

Maják, 
Zlaté 
Moravce

o.z. práca s väz-
ňami a ľuďmi 
po výkone 
trestu

autodoprava regionálne áno 550 000 služby

Slonad, 
Nitra

o.z. pomoc 
obetiam 
domáceho 
násilia

predaj 
predmetov 
spojených 
s kampaňou

regionálne áno 205 000 tovar
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Podporené organizácie podľa sídla

Podporené organizácie podľa územného pôsobenia

Zdroj: neziskové organizácie podporené v programe Samofinancovanie MVO

Zdroj: neziskové organizácie podporené v programe Samofinancovanie MVO
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Súvis podporenej zárobkovej činnosti s poslaním organizácie:

Čiastočne 
áno 

Zdroj: neziskové organizácie podporené v programe Samofinancovanie MVO

Podporené typy zárobkovej činnosti

Zdroj: neziskové organizácie podporené v programe Samofinancovanie MVO

Služby



Žiadateľ Právna 
forma

Rozpočet 2004 
(zaokr. na tis.) 

Počet za-
mestnancov 
(na konci 
roku 2004)

Predchádza-
júca skúsenosť 
so zárobkovou 
činnosťou

Proti prúdu o.z. 6 183 5 a

ECB o.z. 13 500 13 a

SLSK o.z. 25 000 9 a

Galéria Priestor o.z. 2 700 4 n

Pahorok n.o. 2 949 6 n

Truc Spherique o.z. 5 500 9 n

Nadácia Baden-Powella nadácia 1 243 1,5 n

Vydra o.z. 2 809 5,5 a

Bambino o.z. 890 4 a

Maják o.z. 4 392 5 a
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Prehľad organizácií popísaných v prípadových štúdiách

Zdroj: neziskové organizácie podporené v programe Samofinancovanie MVO

Prípadové štúdie podľa výšky rozpočtu

Zdroj: 10 prípadových štúdií
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Počet org.

Súvisí s kľúčovými neziskovými projektami 2

Ide o jeden z viacerých projektov organizácie 7

Ide o formálne vyčlenenú činnosť 1

Počet org.

Všetky príjmy sú vkladané späť do podnikateľského zámeru 1

Časť príjmov je investovaná do rozvoja neziskových projektov 3

Z časti príjmov uhrádzajú prevádzkové náklady organizácie 4

Zárobková činnosť si vyžaduje dotáciu 2

Použitie príjmov zo zárobkovej činnosti (jún 2005)

Zárobková činnosť v organizácii

Zdroj: 10 prípadových štúdií

Zdroj: 10 prípadových štúdií



Z EVALUAČNEJ SPRÁVY 
(EVALUÁTOR JÁN MIHÁLIK):

...V realite sa rôzne kombinovali nasledujúce tri dôvody na začatie 
samofinancovania:
1. Nie sú iné dostatočné zdroje:

„...nízka podpora zo samosprávy, s podnikateľmi bolo ťažko... Mater-
ské centrá si začali konkurovať pri získavaní projektov... Potrebovali 
sme další finančný zdroj...“ 

2. Organizácia disponuje prostriedkami či možnosťami, ktoré prirodze-
ne vedú pri uvažovaní o ich efektívnom využití k samofinancovaniu:
„...(aj keby sme nedostali grant) aj tak by sme s tým majetkom niečo 
robili...“ 

3. Samofinancovanie je súčasťou napĺňania/vylepšenia určitého 
programu/poslania (napr. financovaná práca na poslaní):
„...samofinancovanie bol dôležitý projekt so sociálnym cieľom, preto-
že umožnil zamestnávať našu ťažko zamestnateľnú cieľovú skupinu = 
priamo napĺňať ciele našej organizácie...“ ...

... Pri posudzovaní grantov na samofinancovanie je veľmi dôležité 
posúdiť kapacitu a schopnosti organizácie a jej pracovníkov fungovať 
v prostredí biznisu. Nestačí dobre napísaný projekt a prepracovaný plán. 
Tie majú obmedzenú platnosť východiskovej úvahy. V praxi, zdá sa, za-
váži najmä schopnosť operatívne meniť zámer, aby sa dosiahol konečný 
cieľ. Preto je dôležitejšie, aby grantisti aj donor boli nastavení na vyššiu 
flexibilitu pri narábaní s grantom a plánovanými aktivitami (po obsaho-
vej stránke), ako to bolo zvykom pri „klasických“ projektoch. ...

... Projekty sa zdržiavali, postretli ich neočakávané ťažkosti, výnosy 
boli nižšie, ako kalkulovali, v praxi zistili, že zámer nevyhovuje úplne 
ich možnostiam, alebo zistili finančné poddimenzovanie zámeru a pod. 
Samofinancovanie zaťahuje organizácie do oblastí, s ktorými ako nezis-
kové organizácie nemali skúsenosť a vytvára tlak na zmenu prístupu 
pracovníkov, organizačnej kultúry a niektorých vnútroorganizačných 
mechanizmov (napr. účtovníctvo, systém finančného riadenia, pláno-
vanie a pod.). ...

... V prípadoch, že samofinancujúca aktivita je hlbšie prepojená 
s poslaním, organizácia často nemá tendenciu rozhodovať o nej s „pod-
nikateľským rozumom“, ale hľadí na ňu skôr ako na svoj ďalší program. 
V iných prípadoch zas samofinancujúce aktivity podliehajú „nezisko-
vému étosu“, ktorý podporuje prevažne také aktivity, ktoré ľudí bavia 
a v ktorých nachádzajú zmysel alebo hodnotový súlad. A tie majú ten-
denciu robiť bez ohľadu na striktné ekonomické ukazovatele. ...

... Napriek tomu sa zdá, že organizácie nezabúdajú na ekonomické 
ukazovatele. V tomto vidíme pozitívny dopad grantového programu, 
ktorý nestrhol organizácie k „produkovaniu zisku“, ale umožnil im skĺ-
biť samofinancujúce aktivity s poslaním. Navyše sa ukazuje, že prostre-
die neziskových organizácií nie je nastavené na „čistý biznis“, ktorý by 
financoval neziskovú činnosť. ...

... Do budúcnosti sa podľa nás ukazuje, že samofinancovanie je 
pre MVO náročným zdrojom prostriedkov a jeho potenciál neradno 
preceňovať. Poslúži pravdepodobne najmä ako jeden z viacerých zdrojov 
pre niektoré organizácie na udržanie svojich aktivít. Zvlášť zmysluplné 
sa ukazuje prepojenie samofinancujúcej aktivity s poslaním organizácie, 
ktoré prináša aj iné pridané efekty ako iba prostriedky na neziskovú 

135134



činnosť. Takáto alternatíva však kladie zvýšené nároky na vyjasňovanie 
si hraníc a etických pravidiel v organizáciách a na dôsledné nastavenie 
vnútroorganizačných postupov v záujme zladenia a vnútorne nekon-
fliktného fungovania organizácií. ...

Zdroj: 

Evaluácia Trust Programu: Permanent Development and Sustainability 
of the Slovak 3rd Sector
PDCS, o.z., Partners for Democratic Change Slovakia
Ing. arch. Karolína Miková
PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Mgr. Ján Mihálik

júl 2005

Verejne prístupnú verziu nájdete na webovej stránke 
www.trustslovakia.sk

Odporúčané zdroje
Publikácie:
Príručka podnikania neziskových organizácií (PDCS, www.pdcs.sk)
Risky Business (NESsT, v angličtine k dispozícii na stránke 
www.nesst.org)
Financovanie neziskového sektora na Slovensku po roku 1989 
(PANET, www.panet.sk)
Spoločensky zodpovedné podnikanie (Nadácia Integra)

Webové stránky:
www.trustslovakia.sk
www.integra.sk
www.mvoservis.sk
www.casopisefekt.sk
www.partnerstva.sk
www.nesst.org

Konzultačná pomoc:
PDCS (www.pdcs.sk)
1. SNSC (www.mvoservis.sk)
  
 
Pôžičky pre neziskové organizácie:
Nadácia Pontis (www.pontisfoundation.sk)
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English Summary
Very much like concepts of fair trade or corporate social responsibility 

(and less so social economy and venture philanthropy), the idea of a 
nonprofit organization self-financing (making money through sale of 
services/products) has been in recent years gaining more attention in 
Central and Eastern Europe. With general improvements of the market 
and relatively supportive legislation, some nonprofit organizations are 
now able to earn a fair share of their income from sale of services and 
products.

FOR-PROFITS AND NON-PROFITS: 
ALIKE AND YET DIFFERENT

When discussing income earned by businesses and nonprofit 
organizations, one should keep in mind their different motivation. A for-
profit company comes into existence to bring financial profit and stops 
to exist because of financial loss. A non-profit organization, on the other 
hand, may continue to operate its programs even with negative earnings, 
thanks to the additional support of donors and volunteers. e purpose 
of a public-benefit program becomes no less valid if the program needs 
subsidy. e bottom line for a nonprofit organization is then both its 
ability to survive economically and to fulfill its purpose/mission.

And it is the vision and leadership, which allow the nonprofit to 
develop and maintain wide support base. erefore, the organization 
should not seek security in income from sale of services/products. 

Consistently choosing activities primarily on the basis of expected 
financial reward inevitably leads to loss of focus on the very basic 
purpose for which the organization came into existence in the first 
place. 

Not only is a nonprofit organization not required to produce 
financial profit from sales to keep it alive, too much of profit-seeking 
may actually hurt its other important source of income – donations and 
grants. It is this balancing of sources from fundraising and income from 
sales that makes entrepreneurship within a nonprofit different from that 
in a company. 

As with any entrepreneurial effort, success is ultimately comes down 
to people – quality of leadership and management and commitment 
of staff to organization’s cause. ese represent strong drives towards 
sustainability, whether in terms of traditional fundraising or through 
income generation from own activities.  

Being forced by competition into greater cost effectiveness oen 
provides a valuable lesson to a nonprofit organization to be applied 
equally well to its non-business projects. By understanding the concept 
of return on capital, a nonprofit is better equipped to face the cost vs. 
benefit questions from its donors and perhaps even refine its economic 
evaluation indicators.

While ultimate motivation for sales activities in a nonprofit 
organization and in a for-profit company differs substantially, skills 
needed to succeed do not. An enterprising nonprofit organization 
would benefit well from the experience of much more business-savvy 
market players, for-profit companies. e know-how to be explored and 
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used mostly includes financial planning and management, marketing 
(product/service development, market research, pricing, distribution, 
and promotion), as well as risk management. 

In well-developed markets with the presence of both individual and 
institutional investors, valuable help may be available to an enterprising 
non-profit through consultation by venture capitalists or business 
angels, provided they feel strongly for the nonprofit cause.

EXPERIENCE IN SLOVAKIA
In countries such as Slovakia with a relatively short history of 

independent civil sector (and less than deep-rooted local philanthropy 
and individual fundraising), nonprofits seeking both donations and 
income from sales may need to work at their public acceptance, proving 
that their public-benefit motivation outweighs profit-generating motif.

Aer great pioneering work on self-financing of civil society 
organizations in Central Europe by international organizations such 
as NESsT (www.nesst.org), the concept has been gradually gaining 
acceptance as a legitimate element of sustainability of civil society 
organizations. In Slovakia, the trend found support also from the Trust 
for Civil Society in Central and Eastern Europe, a consortium of private 
U.S. foundations. With the Trust support, Jan Hus Foundation Bratislava 
managed from 2002 to 2005 a program combining grant-making and 
technical support/operational activities titled “NGO Self-Financing”. 

Aiming to help nonprofit organizations develop or expand income-
generating ideas, this program achieved fair if not excellent results, with 
part of the grantees showing positive cash-flow aer one-year launch 
period of grant support. Of course, even pure business ventures require 
time to break even and more definite evaluation of grantees’ efforts will 
become relevant in a few years’ time. 

is publication describes case studies of the following ten 
organizations and their self-financing business ideas:

Bambino Mother Center, Poprad – sale of handicra products made by 
mothers attending the mother center

Vydra, Čierny Balog – paid summer camps for children, sale of souve-
nirs, rental of cafeteria to a local businessman

Slovak Scouting, Bratislava – design and desktop publishing services

Baden-Powell Foundation, Banská Štiavnica – rental of a building for 
educational events

Energy Centre Bratislava – provision of energy-saving consultancy 
paid by producers of construction and housing materials

Priestor Gallery,  Bratislava – rental of modern art to business clients

Pahorok , Bohunice– sale of ostrich meat and related products; ostriches 
are cared for by recovering drug addicts as part of their work therapy

Truc sphérique, Žilina – sound engineering, design and desktop 
publishing services, café 
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Proti prúdu, Bratislava – sale of advertising space in the Nota Bene 
monthly street paper sold by the homeless 

Maják, Púchov – transportation of goods by former prisoners in the 
process of their reintegration into society

MONEY FLOWS THROUGH PEOPLE 
AND FOLLOWS IDEAS

In conclusion, it should be noted that motivation to start self-
financing in an nonprofit organization is all important. With the main 
priority “to survive” as opposed to follow a vision, such organization is 
not only going to have difficult time raising donations over long term, 
it is equally short-sighted for it to use possible earnings from sales 
towards such purpose. Without support to organization’s programs, 
the nonprofit’s status may come into question. Combining leadership 
with public-benefit purpose and a drive towards greater self-reliance, 
one finds the ancient truth validated for enterprising nonprofit 
organizations:

If I am not for myself, who will be for me? 
If I am only for myself, what am I?
If not now, when?

rabbi Hillel 
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