
Témy na zamyslenie 
 

1. Transformácie spoločnosti a témy filantropie v nej 
Slovensko sa transformuje aj demograficky a socio-ekonomicky. Postupne sa 
modernizuje, urbanizuje, vzniká stredná vrstva, ale i vrstva super-bohatých ľudí. Ako 
sa v tomto prostredí premieta téma solidarity, filantropie a charity? Kto sú súčasní 
filantropi na Slovensku? Ako sa javia v porovnaní so vzormi z histórie?  Ako sa náš 
obraz o filantropoch mení? 
 

2. Základiny, nadácie a fundácie na Slovensku  
História základín a nadácii na Slovensku, ich vznik, vývoj, zánik. Pohľad na 
spoločenskú situáciu pri vzniku a zániku nadácií, ich činnosti a zakladateľov 
súkromných rodinných nadácií ale aj cirkevných, vzdelávacích nadácií. Osudy majetku 
základín po r. 1948. Analýza právnej úpravy majetku spolkov a základín od Rakúsko-
Uhorska, cez ČSR, Slovenský štát až po socialistické Československo.  
 

3. Ideály a realita vo filantropii veľkých filantropov 
Motivácia, jej zdroje a východiská a životné príbehy filantropov ktorí stáli pri vzniku 
modernej filantropie v Západnom svete napr. Mellon, Ford, Carnegie, Kellog, 
Rockefeller, Mott, Getty, Morgan a i.. Príbehy a osudy známych filantropov a ich 
nadácií z 19.-20.storočia. Interpretácia kontextu spoločenskej situácie v tomto období 
vo vzťahu k filantropickému úsiliu a jeho porovnanie so súčasným kontextom 
a súčasnými filantropickými iniciatívami.  
 

4. Mecénstvo  
Akú rolu zohralo darcovstvo v rozvoji spoločnosti a v ľudskom napredovaní a v rozvoje 
kultúry vôbec? Mecénstvo, jeho dejiny a súčasnosť vo svete i na Slovensku. Rola 
darcovstva v podpore umenia na Slovensku v 20. storočí.  Mecénstvo v podpore 
umenia dnes. Premenlivé a stále vo vzťahu umelca s mecénom, štátom a trhom.  
 

5. Venture Philanthropy 
Povaha filantropie vychádzajúcej z podnikateľských princípov. Čím sa líši od tradičných 
darcovských prístupov a prečo. V čom je jej spoločenský prínos a čo sú hlavné kritické 
výhrady. Kto sú jej nositelia a aké sú ich špecifiká.  
 

6. Filantropia ako kompenzácia štátu 
Rola domáceho súkromného darcovstva v procese rozvoja, oživovaní a v živote 
občianskej spoločnosti. Môže  súkromné darcovstvo nahradiť zmenšujúci sa štát? Má 
filantropia svoje miesto v silnom štáte?  
 

7. 2% a tretí sektor na Slovensku 
Ako ovplynivnila asignácia právnických osôb darcovstvo firiem a tretí sektor? Analýza 
firemných nadácii v porovnaní s ostatnými nadáciami. Porovnanie vývoja nadačných 
sektorov so susednými krajinami.  
 

8. Úloha dobrovoľníctva pri rozvoji občianskej spoločnosti 
 

9. Transparentnosť mimovládnych neziskových organizácií 
Zodpovednosť organizácií voči spoločnosti a darcom. Komunikácia s médiami 
a verejnosťou. Prečo ľudia nedôverujú mimovládkam? Výhody a nevýhody štandardov, 
etických kódexov a iných dobrovoľných nástrojov zvyšovania transparentnosti.  



 
10. Mimovládne neziskové organizácie a štát 

Ako by mala vyzerať rovnocenná spolupráca medzi tretím sektorom a štátom? Aká je 
rola štátu v rozvoji občianskej spoločnosti. Mal by štát vytvárať podporné mechanizmy 
pre rozvoj MVO, alebo by mali fungovať nezávisle? 
 

11. Udržateľnosť mimovládnych neziskových organizácii 
Odkiaľ pochádzajú zdroje pre financovanie MVO? Formy aktívneho fundraisingu 
a samofianncovania. Ako MVO využívajú možnosti, ktoré prinášajú nové technológie. 
Darcovstvo na internete. 
 

12. Sociálna podnikanie ako nová forma verejnoprospešnosti.  
Rôzne koncepcie sociálneho podnikania, ich analýza a porovnanie. Podnikanie 
neziskových organizácii. Zárobková činnosť organizácii občianskej spoločnosti – riziká, 
výhody, prax – domáca i zahraničná. Analýza právnych, daňových a manažérskych 
aspektov samofinancovania a zárobkovej činnosti neziskových organizácii.  
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