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Tento rok sme zostavili jubilejný piaty zborník z prác, 
ktoré prihlásili študenti do Súťaže o najlepšiu diplomovú, 
bakalársku alebo ročníkovú prácu na tému filantropia. 
Počas piatich rokov sa do súťaže Centra pre filantropiu 
zapojilo 45 vysokoškolských študentov. Na začiatku sme 
chceli oživiť pojem filantropia medzi mladými ľuďmi 
a viesť ich k zamysleniu sa nad darcovstvom ako takým, 
jeho významom a  dopadom na život jednotlivcov aj 
spoločnosti. Podarilo sa nám to? Posúďte sami.
  

Zborník vydávame každý rok. Počas piatich rokov sme 
vydali v skrátenej podobe 45 prác, ktoré sa venovali 
širokému záberu tém  - od zadefinovania základných 
pojmov filantropie a tretieho sektora, histórie darcovstva 
v stredoeurópskom priestore až po analýzu najnovších 
nástrojov využívaných v oblasti filantropie. 
Vzhľadom k obmedzenému rozsahu  zborníka sme 
jednotlivé práce skrátili a vybrali z nich pasáže, ktoré 
rozširujú znalosť v oblasti darcovstva a dobrovoľníctva 
a nadväzujú na predchádzajúce ročníky. Kompletné 
študentské práce si  je možné prehliadnuť v knižnici 
Centra pre filantropiu.
 

V tomto roku bolo do súťaže prihlásených 13 prác, 
z ktorých odborná komisia vybrala 3 najkvalitnejšie. 
Víťazkou 5. ročníka súťaže je Natália Blahová, absolventka 
Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Vo svojej práci sa 
venovala úlohe mecenášstva pri financovaní tak význam-
ného kultúrneho stánku, akým je Národné divadlo 
v Prahe.

Autorky ďalších dvoch ocenených prác zúročili svoje 
vlastné dobrovoľnícke skúsenosti. Monika Žitňanská 
z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity sa vo svojej 
bakalárskej práci zamerala na objasnenie vzájomného 
vzťahu dobrovoľníckej činnosti a osobnostného rozvoja 
mladého človeka. Michaela Bálintová ukončila magister-
ské štúdium etnológie a kultúrnej antropológie diplomo-
vou prácou o význame pôsobenia neziskovej organizácie 
vo vylúčenej komunite v lokalite Ladislavov dvor. 
  

Tento rok komisia po prvýkrát udelila čestné uznanie za 
výnimočne kvalitnú prácu Jane Švubovej absolventke 
Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Vo svojej diplomovej 
práci nás uviedla do problematiky financovania pražskej 
divadelnej scény a transformácie divadiel na neziskové 
organizácie. K celej problematike pristúpila komplexne, 
analyticky zhodnotila grantový systém hl. m. Prahy 
a navrhla mechanizmy, ktoré pomôžu optimálnemu 
fungovaniu divadla.
  

Rozprávanie, premýšľanie či písanie o filantropii 
nepovažujem za stratu času, naopak mám to rada, verím, 
že je mojou povinnosťou rozvíjať túto cnosť. Ale rovnako 
intenzívne cítim, že je dôležité urobiť aj „niečo naozaj“, 
prejsť od teórie k praxi. Preto fandím ľudom, ktorí sa 
rozhodnú na svojej ceste (možno aj na základe týchto 
študentských prác) dať smerovku doľava, teda smerom 
k srdcu a „odbočiť“ na cestu činorodosti, dobroprajnosti 
a pomoci.

Zuzana Thullnerová

Úvod
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Úvod
Každý človek sa snaží napĺňať svoje potreby, pretože ich 
napĺňanie patrí k základným predpokladom spokojného 
a vyrovnaného života.
Jedna z foriem, prostredníctvom ktorej dochádza 
k napĺňaniu potrieb, je aj zapájanie sa do dobrovoľníckych 
aktivít.
Človek sa v dobrovoľníctve dokáže naplno realizovať, 
pretože si môže sám vyberať oblasti pôsobenia (kultúra, 
šport, veda), činnosti, ktoré ho zaujímajú, bavia a tým 
nielen aktívne využíva svoj voľný čas, ale aj rozvíja svoju 
osobnosť, učí sa zodpovednosti a iným pozitívnym 
vlastnostiam, nie z donútenia, ale z vlastného rozhodnutia 
a prostredníctvom aktivít, ktoré sú pre neho pútavé 
a zaujímavé a tým zároveň motivujúce.
Dobrovoľníctvo je tiež prostriedkom ako sa vymaniť 
z bežného stereotypu života a vykonávať aktivity, služby, 
činnosti, ktoré jednotlivec považuje za potrebné 
a hodnotné, a v ktorých pri ich vykonávaní vidí zmysel 
a prínos, a to nielen pre seba, ale hlavne pre spoločnosť.
Dôležitý aspekt ovplyvňujúci správanie a rozhodovanie sa 
mladého človeka je jeho hodnotová orientácia, ktorá sa 
buduje od narodenia prostredníctvom výchovy v rodine, 
vzťahov a hodnôt, ktoré rodina preferuje a ktoré považuje 
za dobré a potrebné pre budúci samostatný život svojho 
dieťaťa. Hodnotová orientácia tak pôsobí aj na samotné 
rozhodovanie sa vykonávať alebo nevykonávať 
dobrovoľnícke aktivity.
Dôvod výberu tejto témy je v pomerne nízkej 
informovanosti o dobrovoľníctve, mnoho ľudí nevie, čo to 
znamená „byť dobrovoľníkom“, nevidí v ňom 
opodstatnenie a prínos pre jednotlivcov a tým pre 
spoločnosť. Touto prácou chceme poukázať na potrebnosť 
dobrovoľníctva a správnu motiváciu k jeho vykonávaniu.
Cieľom tejto diplomovej práce je priblížiť čitateľovi 
dobrovoľníctvo, jeho históriu a prínos, poukázať na motívy 
smerujúce k vykonávaniu dobrovoľníckej činnosti 
a ozrejmiť hodnotovú orientáciu mladých ľudí a jej vplyv na 
rozhodnutie sa pre dobrovoľníctvo. Prostredníctvom 
empirického výskumu je cieľom zistiť motiváciu mladých 
ľudí k dobrovoľníctvu.
  

Dobrovoľníctvo
Dobrovoľníkom (lat. voluntarius – ochotný, naklonený, 
angl. volunteer) je „človek, ktorý bez nároku na finančnú 
odmenu poskytuje svoj čas, svoju energiu, vedomosti 

1a zručnosti v prospech ostatných ľudí či spoločnosti.  
2Hledíková  tiež uvádza, že táto fyzická osoba sa pre túto 

prácu rozhodla slobodne, bez nátlaku a venuje tak svoje 
schopnosti a zručnosti nejakej činnosti, ktorú pokladá za 

zmysluplnú a prospešnú. Túto činnosť vykonáva buď 
organizovane alebo samostatne a maximálne za úhradu 
nákladov a školení.
Dobrovoľníkom je tiež človek, ktorý si dostatočne verí, že 
môže prispieť k zmene určitých javov, k vyriešeniu 
problémov a je ochotný obetovať svoj voľný čas na 

2naplnenie tohto cieľa.
Dobrovoľníkom by mal byť hlavne človek zrelý, schopný 
a zodpovedný duševne a telesne zdravý, ktorý vedome 
pracuje v prospech iných. Z vlastností by mal oplývať 
otvorenou mysľou, citlivosťou, schopnosťou spolupra-
covať, odborným postojom, toleranciou, vysokou 

3motiváciou.  Dovolíme si apelovať na vyššie spomenutý 
fakt telesného zdravia, pretože sme presvedčení, že aj 
telesne postihnutí ľudia môžu byť plnohodnotnými 
dobrovoľníkmi a tiež byť prínosom pre spoločnosť.
Dobrovoľníctvo môžeme teda charakterizovať ako 
neplatenú činnosť, ale priamo súvisiacu s pracovnou 
činnosťou človeka, ktorý ju vykonáva za účelom pomôcť 
sebe, rodine, blízkym, svojej komunite alebo verejnosti, 
a to bez žiadneho priameho profitu z výsledku jeho 
činnosti. O efektivite dobrovoľníctva je možné hovoriť až 
vtedy, ak táto činnosť je vzájomne prospešná aj verejne 
prospešná, to znamená, že prináša osoh nielen pre 

4 spoločnosť ale aj pre samotného dobrovoľníka.
Jednotlivé oblasti dobrovoľníctva môžeme rozčleniť aj na 
základe týchto modelov dobrovoľníctva, ktoré rozozná-
vame dva:

I. Európsky model dobrovoľníctva – komunitný, ktorý je 
vývojovo starší, je založený na stretávaní sa 
dobrovoľníkov v prirodzenom spoločenstve na základe 
ich spoločných záujmov. Zaraďujeme tu napr. cirkevné 
alebo športové či detské organizácie. Neskôr sa z týchto 
zoskupení stávajú aj profesionálne dobrovoľnícke 
centrá, špecializované na určitú oblasť dobrovoľníctva 
alebo vekovú kategóriu.

II. Americký model dobrovoľníctva – manažérsky, je zalo-
žený na práci profesionálne vedených dobrovoľníckych 
centier, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi, keď vyhľadávajú 
občanov altruisticky zameraných a ponúkajú im 
dobrovoľníctvo.

U nás sa objavujú obidva modely. Komunitný prevláda tam, 
kde sú dobré medziľudské vzťahy alebo silná zameranosť 
na poslanie a cieľ organizácie, t.j. charitatívne, 
humanitárne a cirkevné organizácie ako napr. DOMKA, 
eRko, ZKSM, Slovenský červený kríž, Jednota dôchodcov. 
Model manažérsky je väčšinou vo väčších mestách, má širší 
záber a tým môže účinnejšie pomáhať ľuďom, na základe 

1potrieb občanov, napr. Dobrovoľnícka skupina Vŕba.

Autorka: Bc. Anna Bodnárová
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce
Názov diplomovej práce: Motivácia mladých ľudí k dobrovoľníctvu
Študijný program: Sociálna práca
Ročník: V., školský rok 2010/2011
Vedúci diplomovej práce: PhDr. Vladimíra Antolová, PhD.
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Prínosy dobrovoľníctva
- Prispieva k tvorbe sociálneho kapitálu, posilňuje sociálnu 
súdržnosť a stabilitu spoločnosti a sociálnu integráciu. 
Poskytuje priestor pre začlenenie sa marginalizovaných 
skupín spoločnosti a tým predchádza sociálnemu 
vylúčeniu. Zapája ľudí s postihnutím do života v spoločnosti 
a tým rúca predstavy o ich pasivite a odkázanosti. Dáva 
možnosť zmysluplného využitia voľného času zárobkovo 
činných osôb a tiež jeho aktívneho využitia deťmi 
a mládežou. Dáva možnosti k nadväzovaniu a posilňovaniu 
vzťahov ľudí rôzneho veku a rôznych vrstiev spoločnosti. 
Pre staršiu generáciu predstavuje aktívne starnutie 
a prispieva k udržaniu a rozvoju medzigeneračných väzieb 
a solidarite.
- Je prostriedkom vyjadrenia spoločenskej angažovanosti 
občanov prostredníctvom participácie na rozvoji komunít, 
riešení konkrétnych problémov spoločnosti, pomoci 
druhým. Čím sa stávajú z pasívnych občanov, aktívni 
občania a podieľajú sa tak aj na formovaní občianskeho 
povedomia a postojov.
- Podporuje zamestnanosť, a to posilnením sebadôvery, 
rozvojom zručností, poskytnutím prístupu k sieťam 
pracovných možností, zvyšuje možnosť sociálnych 
kontaktov a umožňuje udržať si štruktúru dňa a nestratiť 
pracovné návyky. Dobrovoľníctvo je tiež prostriedkom 
celoživotného vzdelávania.
- Vedie k rozšíreniu a skvalitneniu služieb organizácie 
prostredníctvom flexibility a humanizácie (vnútorná 
potreba pomáhať iným) dobrovoľníckej činnosti, ktorá je 
odpoveďou na ľudské potreby. Dobrovoľníctvo môže tiež 
viesť k vytvoreniu nových pracovných miest, v dôsledku 
zapracovania konkrétnej dobrovoľníckej práce do 
plateného pracovného miesta v organizácii. Vedie tiež 
k porozumeniu a zvyšovaniu zodpovednosti za dianie vo 
svete a tým k medzikultúrnemu dialógu a pomoci.
- Prispieva ku kultúrnemu rozvoju zapájaním sa a účasťou 
dobrovoľníkov na kultúrnych podujatiach a na ich 
organizácii.
- Ekonomický príspevok v podobe odvedenej neplatenej 
práce a vo vytvorených hodnotách, ktoré sú výsledkom 
činnosti dobrovoľníka, ktorá má aj svoju ekonomickú 
hodnotu, aj keď je mnoho názorov, či je správne vyčísľovať 
túto činnosť dobrovoľníkov. Zaujímavá je skutočnosť, že 
v mnohých krajinách tieto prínosy merajú a vyčísľujú, čím 
chcú zdôrazniť veľký prínos dobrovoľníckej práce 
v komunitnom rozvoji, pomôcť taktiež väčšej propagácii 

5dobrovoľníctva a tým jeho potrebnosti.  Je potrebné si tiež 
uvedomiť, že aj keď dobrovoľníctvo vo veľkej miere šetrí 
mnoho finančných prostriedkov a je prostriedkom 
efektívneho spôsobu financovania celého rozsahu 
sociálnych služieb, nemôže existovať bez akýchkoľvek 
nákladov. Aby sa dobrovoľníctvu darilo, potrebuje mať aj 

6podporu zo strany štátu.  
- Špeciálny prínos pre samotného vykonávateľa 
dobrovoľníckej činnosti vidíme v získavaní nových 
skúseností, zručností, sociálnych kontaktov. Dobrovoľník je 
často konfrontovaný s rôznymi problémami, čo mu 
v budúcnosti môže byť prínosom ako zvládnuť tieto 
konflikty. Pre mladého človeka predstavuje posilnenie 
sebadôvery, motivácie, získanie pocitu dôležitosti, 
zmysluplnosti a hodnoty vlastnej práce, svojho 

5vynaloženého úsilia a času.

4Mydlíková  tiež uvádza, že dobrovoľníctvo je prínosom pre 
vykonávateľa tejto činnosti, ktoré mu prináša ako silné 
stránky ľudskosť, zodpovednosť, kooperatívnosť, 
komunikačné a organizačné schopnosti.
Tieto silné stránky budú sprevádzať človeka celý život 
a pripravovať ho na budúce pracovné pozície.
  

MOTIVÁCIA K DOBROVOĽNÍCTVU
  

Motívy k dobrovoľníckej činnosti
1Autori Tošner, Sozanská  uvádzajú, že boli deklarované tri 

základné motivácie k dobrovoľníctvu. Tieto motivácie sa 
navzájom prelínajú, ale stále jedna z nich získava 
dominantné postavenie.
- Konvenčná (normatívna) motivácia sa v širšom zmysle 
slova opiera o princípy kresťanskej morálky a predstavách 
o správnom spôsobe života. Nositeľmi sú najčastejšie 
dobrovoľníci z radov veriacich a starší ľudia nad 60 rokov. 
Osoby sa stali dobrovoľníkmi preto, lebo ich k tomu viedli 
morálne normy najbližšieho okolia alebo všeobecné 
uznávané pravidlá správania sa v konkrétnej spoločnosti.
- Recipročná motivácia orientuje svojho nositeľa na to, aby 
vo svojej dobrovoľníckej práci hľadal prvky užitočné nielen 
pre organizáciu, ale aj pre neho samotného. Takto 
motivovaní dobrovoľníci sa snažia spojiť dobro pre 
ostatných s vlastným prospechom majú záujem získavať 
nové skúsenosti, nadväzovať nové vzťahy. Tento typ 
motivácie prevláda väčšinou u mladých ľudí do 30 rokov 
s ateistickým zmýšľaním.
- Nerozvinutá motivácia sa zameriava na súbor prvkov 
(dôvera v organizáciu, presvedčenie o zmysluplnosti 
konkrétnej práce, pocit spolupodieľania sa na šírení dobrej 
myšlienky), ktoré ovplyvňujú rozhodovanie sa dobrovoľ-
níka. Tento typ nerozvinutej motivácie zväčša prevláda 
u vysokoškolskej mládeže a v strednej a staršej generácii 
obyvateľstva od 46 do 60 rokov.
  

Spomínaní autori ďalej uvádzajú aj negatívne motívy 
k dobrovoľníckej činnosti, ktoré je potrebné poznať a tým 
zabrániť poškodeniu klienta dobrovoľníkom. Medzi tieto 
motívy patrí:

· Súcit vedúci k degradácii klienta.
· Neprimeraná a zbytočná zvedavosť.
· Služba prameniaca z pocitu povinnosti.
· Snaha niečo si zaslúžiť.
· Túžba obetovať sa, osobné nešťastie, s ktorým si uchá-

dzač nevie poradiť, a preto chce v službe hľadať svoju 
vlastnú duševnú rovnováhu.

· Osamelosť a z nej prameniaca túžba po priateľstve.
· Pocit vlastnej dôležitosti, nenahraditeľnosti.
· Nedostatok sebaúcty  a  s ňou spojená  túžba  stretnúť 

ešte úbohejších ľudí.
1· Panovačnosť, túžba ovládať iných a uplatniť svoj vplyv.

Usudzujeme, že po uvedení troch základných motivácií 
k dobrovoľníctvu a identifikovaní negatívnych motívov je 
veľmi dôležitou súčasťou náboru, a potom samotnej práce 
dobrovoľníka, práve spomínaná motivácia k činnosti, ktorá 
môže byť na jednej strane prínosom pre klienta aj 
dobrovoľníka, no na strane druhej môže dôjsť k poškodeniu 
klienta v dôsledku neadekvátneho prístupu dobrovoľníka 
a tiež môže negatívne vplývať aj na samotnú osobnosť 
dobrovoľníka.
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Mladý človek a hodnoty
Pri skúmaní a následnej analýze hodnôt mladých ľudí sa 
výskumníci domnievajú, že tieto hodnoty netvoria 
hierarchicky usporiadaný systém, ale miešaný, vyplývajúci 
z ich životných postojov. Hodnoty mladých ľudí sú 
vzájomne vertikálne a horizontálne poprepájané. 
V hierarchii hodnôt absolútne dominuje jeden druh 
hodnôt nad ostatnými. A tá hodnota, ktorá je na vrchole, 
tej človek podriaďuje všetky ostatné hodnoty. No 
v hodnotovom systéme mladých ľudí často táto hlavná 
hodnota absentuje. Rozdiel medzi hodnotami hlavnými 
a vedľajšími (nižšími) u mladého človeka často nie je príliš 

7 viditeľný, pretože všetko záleží od konkrétnej situácie.
Na základe výskumov je tiež známe, že mladí ľudia sa rýchlo 
nadchnú pre dobrovoľnícku aktivitu, či už jednorazovú 
alebo sporadickú. Vytrvanie v dobrovoľníckej službe 
(dlhodobejšia činnosť) si však už vyžaduje vôľu, 
sebazaprenie, filantropiu, zodpovednosť a vytrvalosť. 
Mladí si chcú najprv vyskúšať, čo táto dobrovoľnícka 
aktivita so sebou prináša a tým sú nápomocní pre svoju 
aktívnosť, priebojnosť, snahu meniť veci. Ak však táto ich 
činnosť má prerásť do služby, znamená to pre nich 
obetovanie svojich obľúbených vecí  na úkor 
dobrovoľníctva a pomoci iným, no samozrejme prínosom 

8 sú zase nadobudnuté skúsenosti a zručnosti.
Avšak, keď sa mladý človek rozhodne pre dobrovoľníctvo 
a zapojí sa do činnosti v organizácii, začne rozvíjať 
najčastejšie nasledovné hodnoty:

· Hodnotu lásky všeobecne a lásky k blížnemu a priateľ-
stva, spolunažívania, duchovné pochopenie, vážiť si 
iného,

· hodnotu trpezlivosti a dôvery,
· hodnotu  prežitia  plnohodnotného  a  kvalitnejšieho ži-

vota, hodnotu aktivity,
· hodnoty pomoci,
· hodnotu  sebadôvery, úcty  a  sebaúcty  a  spokojnosti 

9z dobre vykonanej práce.  
 

PROJEKT VÝSKUMU
Predmetom výskumu je motivácia mladých ľudí a ich 
rozhodnutie vykonávať dobrovoľnícku činnosť.
Objektom výskumu sú mladí ľudia vo veku 18 – 25 rokov, 
študenti vysokých škôl denného štúdia v rôznych študijných 
zameraniach, ktorí dobrovoľnícku činnosť ne/vykonávajú.
Cieľom výskumu je zistiť motiváciu mladých ľudí 
k dobrovoľníctvu. 
 

Výskumná vzorka
Výskum bol realizovaný na vysokých školách v Slovenskej 
republike: Katolícka univerzita v Ružomberku, Technická 
univerzita v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, Ekonomická univerzita v Bratislave. Dotazníky boli 
distribuované 140 respondentom, ich návratnosť bola 
94%. Všetkých 131 doručených a platných dotazníkov bolo 
zaradených do záverečného spracovania. Dotazník vypĺňali 
študenti denného štúdia rôznych študijných zameraní, 
konkrétne študenti technických smerov (30 dotazníkov), 
pedagogického a humanitného zamerania (40 dotazníkov), 
ďalej študenti ekonomických smerov (28 dotazníkov) a tiež 
študenti sociálnej práce (33 dotazníkov). 77 respondentov 
pochádzalo z obce, 54 z mesta. Respondenti boli vybraní 
náhodným výberom, ktorý sa z teoretického hľadiska 
najviac približuje požiadavkám kladeným pre 
reprezentatívne výbery.

Závery a odporúčania pre prax
Na základe spracovania teoretickej časti práce 
odporúčame:
- zvyšovať status dobrovoľníctva na Slovensku spôsobom, 
ktorý bude dobrovoľnícku činnosť považovať za 
zodpovednú prácu, ktorej cieľom je vytvárať priestor pre 
zlepšovanie životných podmienok, vzájomnú komunikáciu, 
spoluprácu, zodpovednosť a osobnostný rast človeka. 
Ďalším spôsobom je pozitívne vyzdvihovať aktívnych 
dobrovoľníkov správnym oceňovaním a uznávaním 
v spoločnosti (v škole, v zamestnaniach), no najzáklad-
nejším zvyšovaním statusu je samotné správanie sa 
dobrovoľníkov, na ktorých budú ľudia vidieť, že svoju úlohu 
neberú len ako vyplnenie času, ale ako službu ľuďom, teda 
spoločnosti;
- dostatočne legislatívne ošetriť rozdiel medzi členom 
organizácie a dobrovoľníkom. V teoretickej časti práce 
sme jasne vyjadrili tento rozdiel, no nesúhlasíme s tým, že 
človek môže byť buď „len“ dobrovoľník alebo len „člen“ 
organizácie, na ktorého sa už potom status dobrovoľníka 
nevzťahuje, pretože na základe skúseností tvrdíme, že 
existuje vzájomná prepojenosť medzi členstvom 
a dobrovoľníctvom v rámci jednej organizácie.
  

Ako dôvod uvádzame nasledujúci príklad: Pavol pôsobil 
5 rokov ako „dobrovoľník“ v občianskom združení 
poskytujúcom pomoc bezdomovcom, poskytoval svoj 
voľný čas, schopnosti, zručnosti, peniaze. Za túto prácu 
nedostával žiadnu finančnú odmenu. Po piatich rokoch 
podpísal členstvo v tejto organizácii, bol zvolený do jednej z 
riadiacich funkcií. No naďalej poskytoval, popri svojom 
zamestnaní, tejto organizácii svoj voľný čas, schopnosti, 
zručnosti, peniaze. S rozdielom, že už nemohol byť 
považovaný za dobrovoľníka, napriek tomu, že jeho stav 
naďalej zodpovedá definícii dobrovoľníctva.
Táto úprava tiež prispeje k lepšej motivácii stať, resp. ostať 
dobrovoľníkom.
Prostredníctvom výskumu sme zistili, že určité študijné 
zamerania, na základe svojich predmetov štúdia, nemajú 
veľké uplatnenie v dobrovoľníckej sfére, ale to neznamená, 
že títo študenti nie sú potrební pre dobrovoľnícke aktivity, 
pretože každý jeden človek sa môže angažovať 
v dobrovoľníckych aktivitách a poskytnúť tak svoje 
schopnosti, zručnosti, talenty iným, bez ohľadu na svoj vek, 
pohlavie, študijne a pracovné zameranie.
Dovolíme si poukázať na zistenie, že študenti sociálnej 
práce patria k študentom, ktorí by na základe zamerania 
svojho štúdia, mali mať väčší záujem o dobrovoľnícke 
aktivity, keďže je celé ich štúdium nasmerované k pomoci 
iným. Je to predpoklad pre kvalitný výkon ich práce a pre 
ich pracovnú motiváciu.
Usudzujeme, že dôvodom, prečo sa študenti sociálnej 
práce nezapájajú vo väčšej miere do dobrovoľníckych 
aktivít, keďže na to majú predpoklady a štúdium im to aj 
umožňuje, je ten, že sú doslova presýtení. Nechce sa im 
pomáhať vo voľnom čase, keďže sú k tomu vedení vo 
svojom štúdiu, prostredníctvom predmetov a praxe. Je to 
tvrdenie, ktoré odporúčame hlbšie preskúmať.
Preto je dôležité zamyslieť sa, nad ich správnou motiváciou 
a tiež viac propagovať zapojenie sa do dobrovoľníctva v ich 
vysokoškolskom štúdiu. Ako vysokú motiváciu 
odporúčame náležité ohodnotenie, resp. odmeňovanie 
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týchto študentov, aktívne pôsobiacich dobrovoľníkov. 
Spôsob odmeňovania musí byť pre všetkých študentov 
motiváciou, aby sa aj oni zapojili do dobrovoľníckych 
aktivít, preto odporúčame využívať napr. čestné uznania, 
diplomy, pochvaly, ale hlavne, aby všetky tieto spôsoby boli 
prínosom pre ďalší osobnostný a profesionálny rast, no 
hlavne, aby boli vysoko akceptované spoločnosťou (tým sa 
bude zvyšovať status dobrovoľníctva), zamestnávateľmi, 
inštitúciami, školami.
To, že dobrovoľníctvu sa venuje viac študentov technických 
a iných smerov, ako samotní študenti sociálnej práce, 
odporúčame analyzovať a priblížiť prostredníctvom 
ďalšieho hlbšieho výskumu.
Na základe dostupných informácií nebol vykonaný žiadny 
výskum, ktorý by sa zameriaval aj na výskum 
dobrovoľníctva v kontexte iných študijných zameraní 
(nielen sociálnej práce), preto by takýto výskum mohol byť 
veľmi prospešný a v zásade by jeho výsledky mohli zlepšiť 
motiváciu všetkých študentov pre vykonávanie 
dobrovoľníckych aktivít.
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Úvod
Dobrovoľníctvo je spoločenský fenomén, ktorý sa 
v súčasnosti stáva aktuálnou témou v médiách, ale aj 
v bádaní vedeckých disciplín, vďaka svojmu zväčšujúcemu 
rozsahu, záujmu ľudí o jeho služby, ale aj o participáciu na 
tejto činnosti. Je to téma, ktorej sa na Slovensku začala 
venovať pozornosť až v posledných desaťročiach, no 
vzrastajúci záujem sa odráža aj v pribúdajúcich odborných 
publikáciách. U nás boli vydané a vypracované viaceré 
odborné publikácie a výskumy venujúce sa dobrovoľníctvu 
z pohľadu rôznych vedných disciplín. Sú dopĺňané 
odbornou zahraničnou literatúrou, ktorá popisuje 
dobrovoľníctvo v krajinách, kde má už dlhšiu tradíciu.
My sme sa taktiež rozhodli prispieť k tejto téme. Zaujala 
nás z dôvodu vlastnej participácie na dobrovoľníctve. Na 
základe preštudovanej literatúry, účasti na odborných 
podujatiach, vlastných skúsenostiach a skutočnosti, že na 

6Slovensku sa dobrovoľníctvu venujú najmä mladí ľudia  
a my do tejto skupiny patríme, rozhodli sme sa v práci 
zamerať konkrétnym smerom. Chceme teoreticky aj 
empiricky sledovať dobrovoľníctvo ako fenomén, na 
ktorom participujú mladí ľudia počas procesu ich 
dospievania a možný vplyv tohto fenoménu na hľadanie ich 
osobnej identity. Neradi by sme sa jednostranne zamerali 
na vývin mladého človeka, sledovali dobrovoľníctvo 
všeobecne, či identitu človeka počas života v spoločnosti. 
Zaujíma nás súvislosť fenoménu dobrovoľníctva a účasti 
mladých ľudí na ňom s procesom hľadania ich identity.
Dobrovoľníctvo je široký pojem a môže sa pod ním skrývať 
množstvo foriem a atribútov. My sa zameriavame na 
dlhodobé, komunitné dobrovoľníctvo mladých ľudí. 
Vymedzeniu týchto pojmov sa venujeme v prvej časti 
práce. Mladého človeka vnímame ako toho, ktorý 
v sociálnej a osobnostnej dimenzii hľadá svoje miesto 
a svoju identitu. Má túžby a potreby poznať seba samého, 
začleniť sa do spoločnosti a nájsť svoje miesto. Tieto 
aspekty jeho vývinu v súvislosti s motiváciou 
k dobrovoľníctvu popisujeme v druhej časti práce. Na 
základe nášho štúdia predpokladáme, že spomínané typy 
dobrovoľníctva dávajú mladým ľuďom počas procesu 
dospievania vhodný priestor v hľadaní svojej identity. Náš 
predpoklad vzájomného súvisu participácie na 
dobrovoľníctve v konkrétnom prostredí, forme 
a uskutočňovania procesu hľadania identity mladého 
človeka sa pokúšame zosyntetizovať a objasniť v tretej časti 
našej práce. Poslednú časť práce tvorí empirický výskum, 
v ktorom skúmame vplyv dobrovoľníctva na proces 
hľadania identity mladých ľudí vo vybranej mládežníckej 
organizácií religiózneho charakteru.

Sociálny profil dobrovoľníkov
V krajinách s bohatou a silnou tradíciou dobrovoľníctva sú 
dobrovoľníkmi väčšinou dospelí občania s vekovým 
priemerom 50 rokov. V oblasti sociálnej pomoci, ale aj 
celkovo v dobrovoľníckych aktivitách, participujú viac ženy 
dobrovoľníčky. Muži dobrovoľníci sú prítomní najmä 
v politických dobrovoľníckych aktivitách. Na dobro-
voľníctve sa oveľa viac podieľajú občania s vyšším 
vzdelaním a zo strednej vrstvy spoločnosti. K dobrovoľ-
níckej činnosti tiež podnecuje členstvo v určitých 
organizáciách (čo úzko súvisí so spomínaným komunitným 
typom dobrovoľníctva), alebo rodinné prostredie, kde aj iní 
členovia rodiny participujú na dobrovoľníckych 

1programoch. Oveľa viac, ako uvádzajú Bussell a Forbes , sa 
dobrovoľníckych aktivít zúčastňujú religiózne založení 
občania.
Na Slovensku je viac zaužívané a praktizované 
dobrovoľníctvo mladých ľudí. Gregorová, Marček 

2a Mráčková  uvádzajú, že najviac sa na Slovensku venujú 
dobrovoľníctvu mladí ľudia vo veku 23 – 26 rokov, je ich 
62,1% z celkového počtu dobrovoľníkov. Podobný údaj 

3 uvádza aj Mydlíková , 64% slovenských dobrovoľníkov tvorí 
veková skupina medzi 16. – 30. rokom, čo je dosť netypický 
údaj oproti západnej Európe, kde vekový priemer 
dobrovoľníkov je medzi 30. až 35. rokom života. Aktívnymi 
dobrovoľníkmi, ktorí sú stotožnení s týmto svojím 
statusom, sú teda na Slovensku najmä mladí ľudia do 

430 rokov.  Pre nás je veľmi zaujímavé zistenie, že na 
Slovensku sa dobrovoľníckej činnosti venujú práve mladí 
ľudia, ktorí sú cieľovou skupinou našej práce.
  

Mládežnícke dobrovoľníctvo
Mnohé krajiny podporujú mládežnícke dobrovoľníctvo, 
pretože ho považujú za prostriedok k rozvoju mladých ľudí 
a vzbudeniu ich záujmu o spoločnosť. Dobrovoľníctvo 
môže byť pre mladých ľudí príležitosťou k získaniu nových 
zručností a skúseností alebo k zlepšeniu už nadobud-
nutých. Môže zvyšovať ich sebadôveru a istotu, a pripra-
vovať ich tak na zamestnanie. Dobrovoľnícka činnosť im 
prináša nové podnety, zážitky, motivácie do života, ale aj 
skúsenosti a praktické zručnosti. Prostredníctvom zverenej 
úlohy posilňuje ich sebadôveru, dodáva im pocit 
dôležitosti, zmysluplnosti vloženého času, úsilia 
a autonómie vlastnej práce. Dáva im možnosť zaradiť sa do 
určitej skupiny, zapájať sa do života v nej, získať v si nej 
priateľov. Dobrovoľníctvo môže byť prospešné nielen pre 
prijímateľov tejto práce, ale aj pre dobrovoľníkov 

1,5samotných.  
Základnou deklaráciou o mládežníckej politike 
a participácií mladých ľudí v našej spoločnosti je Biela Kniha 
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Európskej únie. Táto považuje ich dobrovoľnícku činnosť za 
jednu zo štyroch základných tém svojho záujmu. Slovensko 
sa ako člen Európskej únie tiež snaží napĺňať tento cieľ 
a podporovať rozvoj dobrovoľníckych aktivít mladých ľudí, 
podnecovať ich k týmto aktivitám a uznávať a oceňovať ich 

6,7úsilie v tejto oblasti.
Mládežnícke dobrovoľníctvo má svoje špecifiká. 
Zaujímavosťou je, že hoci sa ho spoločnosť snaží 
podporovať z dôvodu rozvoja samotných mladých ľudí, 
často nemá vysoký status. Dospelí mnohokrát nedôverujú 
dobrovoľníckej práci vykonávanej mladými ľuďmi z dôvodu 
ich neodbornosti a neprofesionálnosti, alebo z dôvodu 

4neistoty v zmysle ich motivácií.  Podobne na túto tému 
nazerajú aj samotní vrstovníci mladých dobrovoľníkov, 
ktorí nechápu ich nezištnosť darovania času a vlastnej 
energie, ktoré by mohli využiť vo svoj prospech. Toto je aj 
dôvod prečo mnohí mladí dobrovoľníci nie sú celkom hrdí 

6na túto svoju činnosť a niekedy sa hanbia k nej priznať.  
Spomínané charakteristiky uvádzajú aj organizácie 
pracujúce s dobrovoľníkmi ako mínusy mladých 
dobrovoľníkov. Je to najmä ich prelietavosť a nevytrvalosť 
vo zverenej úlohe, tiež ich nerozvážnosť, kvôli ktorej sa 
môžu dopustiť aj nebezpečných chýb. Niekedy sa za tieto 
záporné charakteristiky mládežníckeho dobrovoľníctva 
považuje aj ich nezáujem, ľahostajnosť, rýchlo sa meniace 
záujmy ale aj ich častá rotácia a nestabilita vzhľadom na ich 
štúdium. Na druhej strane sú tu aj kladné charakteristiky 
mládežníckeho dobrovoľníctva, kvôli ktorým je 
mládežnícke dobrovoľníctvo v spoločnosti prijímané aj 
vyhľadávané. Pre mladých dobrovoľníkov vo veku 
od 15 do 30 rokov je typická ich veľká originalita, tvorivosť, 
aktívnosť a iniciatívnosť. Majú dostatok voľného času na 
túto svoju činnosť, sú zvedaví a chcú napredovať, sú 
produktívni a majú dobrú fyzickú zdatnosť. Snažia sa mať 
prehľad o tom, čo sa deje v spoločnosti, otvárajú sa im 
mnohé perspektívy života, sú komunikatívni a cieľavedomí. 
Sú hraví a majú radosť zo života a chcú byť prospešní. Tieto 
vlastnosti im umožňujú naplno sa vložiť do dobrovoľníckej 
činnosti a ich neskúsenosť je pre nich často prospešná 

3a „nezakaľuje“ im pohľad.  Tieto charakteristiky poukazujú 
však aj na to, že mladí ľudia sa dokážu rýchlo nadchnúť pre 
jednorazovú, príležitostnú dobrovoľnícku aktivitu. 
Vytrvanie v dlhodobejšej dobrovoľníckej službe si často 
vyžaduje vlastné sebazapieranie, osobnú zodpovednosť či 
pevnú vôľu. Dlhodobé dobrovoľníctvo preto môže byť pre 
mladých ľudí náročné a mnohí ako sme už spomenuli 
participujú skôr na krátkodobých a príležitostných 

6dobrovoľníckych aktivitách.  Špecifickými charakteris-
tikami mládežníckeho dobrovoľníctva sú teda túžba 
mladých ľudí po vlastnej sebarealizácii, ale aj nezištnej 
pomoci druhým. Dobrovoľníctvo je pre nich možnosťou 
osobného rozvoja, získania nových skúseností 

7a informácií.
8 Majchrák a Marošiová vo svojej štúdií popisujú skúsenosti 

organizácií, ktoré pracovali s mladými dobrovoľníkmi. 
Mnohí z nich boli študenti humanitných odborov a ako 
autori zistili, pracovníci týchto organizácií si všimli, že 
štúdium a vzdelávanie v danom odbore zvyšuje ich kvalitu 
a odbornosť v dobrovoľníckej praxi. Oni sami tiež prinášali 
svoje profesionálne skúsenosti z dobrovoľníckej praxe do 
svojich študijných prác, konzultácií a odborných výskumov. 

7Gregorová  podľa svojho výskumu uvádza, že študenti 

a študentky, ktorí boli aktívni v dobrovoľníckej činnosti, 
vykazovali vyššiu mieru záujmu o informovanosť 
k ďalšiemu uplatneniu vo svojom odbore ako 
dobrovoľnícky neaktívni študenti, alebo študentky. Prvá 
skupina skúmaných študentov a študentiek - dobrovoľ-
níkov sa zaujímala viac o svoj odbor, čítala viac materiálov 
súvisiacich s uplatnením v ich odbore, pozorovala a skúšala 
aktivity súvisiace s odborom a častejšie viedla rozhovory 
s odborníkmi v danej oblasti. Týmito zisteniami autorka 
dokazovala, že práve skúsenosť dobrovoľníckej práce 
mladých ľudí, v oblasti podobnej ich študijnému odboru, 
im môže pomôcť lepšie spoznať reálnu prax odboru 
a prispieť k plánovaniu ich ďalšieho uplatnenia.
Posledným špecifikom mládežníckeho dobrovoľníctva, na 
ktoré by sme radi v tejto časti práce poukázali, je oblasť 
pôsobenia. Na Slovensku medzi organizácie, ktoré sa 
venujú rozvoju dobrovoľníctva a využívajú na svoju prácu 
dobrovoľníkov, patria najmä detské a mládežnícke 
organizácie. Ďalej sú to svojpomocné kluby a environ-
mentálne organizácie. Organizácie, ktoré sa v oblasti svojho 
pôsobenia venujú najmä rozvoju detí a mladých, využívajú 

2na svoju činnosť mládežníckych dobrovoľníkov.  
Mládežnícke dobrovoľníctvo je príznačné tým, že mladí 
ľudia sa prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti venujú 
deťom, alebo svojim rovesníkom. V publikáciách a článkoch 
o dobrovoľníctve sa tento jav zvykne označovať ako „mladí 

1,6pre mladých“.
 

Vplyv spôsobu dobrovoľníctva na proces hľadania identity
Popísali sme dva typy dobrovoľníckej činnosti – dlhodobé 
dobrovoľníctvo a komunitný typ dobrovoľníctva. Komu-
nitný typ dobrovoľníctva predstavuje určitú kontinuitu. 
Mladý človek, ktorý doň prichádza, neprichádza do 
organizácie takpovediac „náhle“. Gregorová, Marček 

2a Mráčková  popisujú tento typ dobrovoľníctva ako 
prirodzený, čo znamená, že jednotlivec sa v tejto organizácií 
nachádzal už pred začatím jeho dobrovoľníckej činnosti. 
Takáto organizácia sa tak stáva dlhodobejšou súčasťou jeho 
života. To, že sa mladý človek, ktorý bol predtým 
prijímateľom služieb tejto organizácie, teraz stáva jej 
dobrovoľníkom, môže potvrdzovať a poukazovať na cestu 
a proces jeho vlastného dospievania. Zvažuje možnosti 
svojho života a zaradenia sa do spoločnosti, ktoré má 
a ktoré mu táto spoločnosť ponúka. Poznáva hodnoty 
a poslanie, ktoré organizácia prezentuje a v istom období sa 
rozhodne v organizácií zostať a zmeniť svoj status. Stáva sa 
jej dobrovoľníkom. On sám sa stáva šíriteľom jej myšlienok 
a poslania a dobrovoľnícky pôsobí v oblasti jej zamerania. 
Obdobie svojho dospievania prežíva v danej organizácií, 
čím sa aj ona podieľa na budovaní jeho identity. Omoto 

11a Snyder  kladú veľký dôraz na prítomnosť spoločenstva 
a komunity v dobrovoľníckej práci mladých ľudí. Komunitný 
typ na rozdiel od manažérskeho typu dobrovoľníctva je 
charakteristický blízkosťou vzťahov a rodinnosťou, čo 
podporuje budovanie identity mladých ľudí v známom 
spoločenstve.
Ďalší typ dobrovoľníctva, ktoré sme bližšie popísali, bolo 
dlhodobé dobrovoľníctvo. Keďže sa v ňom dobrovoľníci 
svojej činnosti venujú pravidelne a dlhšie, je možné 
sledovať aj ich osobný a psychologický vklad. Sami potom 
vnímajú, že tento vklad sa im vracia vo forme osobného 
potešenia a novej identity, ktorú nadobúdajú práve svojou 
dobrovoľníckou aktivitou a tým, že sú súčasťou určitej
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17 konkrétnej organizácie.  Aj z pohľadu organizácií, ktoré 
využívajú dobrovoľnícky potenciál pre svoju činnosť, sú 
práve dlhodobí dobrovoľníci tými, na ktorých sa 
organizácie spoliehajú a mnohokrát im nechávajú priestor, 
aby spoločne s nimi tvorili a aj napĺňali svoje poslanie 

14,15a činnosť.
  

Vplyv poslania dobrovoľníckej organizácie na proces 
hľadania identity
Proces hľadania identity nikdy neprebieha samostatne 
a prítomnosť iných ľudí, či práve členstvo v nejakej sociálnej 

9,10skupine, podmieňuje dobrý priebeh tohto procesu.  
Potreba hľadania seba samého, tvorby sociálnych 
kontaktov a členstva v skupine je charakteristickým prvkom 
dospievania. Budovaniu osobnej identity predchádza 
členstvo v určitej skupine a konfrontácia so sociálnou 
identitou skupiny. S tým môžeme spojiť fakt, že mladí ľudia 
majú záujem o dobrovoľníctvo v skupinách a v spoločen-
stvách, kde môžu svoju prácu vykonávať s niekým iným. 

11Omoto a Snyder  uvádzajú, že práve dobrovoľníctvo 
v určitej skupine, pod vedením organizácie, podmieňuje 
v mladých ľuďoch pocit spolupatričnosti, vytvára im 
priestor pre identifikáciu so skupinou a budovanie osobnej 
identity. Samotná organizácia, skupina či komunita, v ktorej 
dobrovoľník pôsobí, ma svoj vlastný vplyv na neho, na jeho 
osobnostný rast a na získavanie nových skúseností. Podieľa 
sa na budovaní jeho identity.
Organizácie s konkrétnou myšlienkou a zameraním majú 
jasnú formu činnosti, do ktorej sa mladý dobrovoľník 
zapája. Z vývinového hľadiska sme spomenuli, že tvorba 
vlastných hodnôt a morálnych noriem je jadrom budovania 
osobnej identity človeka. Obdobie dospievania sa 
vyznačuje tým, že človek hľadá modely obrazu sveta, ktoré 
by mohol prijať za svoje a ktoré by mu ozrejmili smerovanie 

9,12jeho života.  Myšlienka, poslanie a forma činnosti 
organizácie, v ktorej mladý človek pôsobí ako dobrovoľník, 
môžu byť tie atribúty, s ktorými sa konfrontuje počas 
procesu hľadania seba samého. V danej organizácií mu je 
ponúkaná určitá idea názorov a nazerania na svet, s ktorou 
sa môže konfrontovať. Vytvára sa tu tak priestor pre 
skúmanie a výber životných hodnôt. Mladý človek - 
dobrovoľník sa konfrontuje s určitými hodnotami, čo 
môžeme považovať za súčasť procesu hľadania identity. 
Poslanie organizácie, ktoré vykresľuje určitú morálnu líniu a 
životný zmysel, môže napomáhať, alebo podnecovať 
človeka k zamysleniu sa nad vlastnou identitou. Viacerí 

13 14 11autori (Elshaug, Metzer ; Handy a kol. ; Omoto, Snyder ; 
15 12Planty, Regnier ; Říčan ) uvádzajú, že mladí ľudia, ktorí 

nájdu zmysel svojho života v konkrétnom životnom štýle, 
ktorý prezentuje určitá skupina ľudí, alebo inštitúcia, sú 
schopní celkom sa oddať tomuto poslaniu. Takýmto 
príkladom môže byť aj angažovanie sa v dobrovoľníckej 
organizácií. Organizácia sa tak stáva súčasťou ich života.

9,12Říčan  poukazuje aj na to, že mnohí ľudia budujú svoju 
osobnú identitu konfrontáciou sa s určitou religióznou 
orientáciou. Náboženstvo predkladá mladému človeku 
určité normy a hodnoty, s ktorými sa môže konfrontovať 
a stotožniť. Pre niektorých ľudí sa spirituálna identita 
a morálne zásady potom stávajú jadrom ich osobnosti 
a zmyslu života. Špecifickým typom dobrovoľníckych 
organizácií, ktoré jasne prezentujú svoje poslanie a ponú-
kajú určité hodnoty, sú práve organizácie religiózneho 
charakteru. Spomínané najväčšie dobrovoľnícke organi-

zácie v našej krajine, ako sú Domka, eRko, Slovenský 
skauting majú takýto charakter. Zahraniční autori uvádzajú, 
že dobrovoľníctvo mladých ľudí je najviac rozšírené 
v rôznych cirkevných spoločenstvách a religiózne 
založených organizáciách. Mladí dobrovoľníci v týchto 
organizáciách majú tendenciu na základe svojich osobných 
hodnôt a presvedčení úplne sa stotožniť s poslaním 

15organizácie a dlhodobo vytrvať vo tejto činnosti.
  

Empirická časť
Cieľom nášho výskumného projektu je sledovať vplyv 
dobrovoľníckej činnosti mladých ľudí, uskutočňovanej 
v mládežníckej organizácii religiózneho charakteru, na 
proces hľadania vlastnej identity.
  

Výskumné metódy
V našom výskume sme použili metódu rozhovoru 

4pomocou návodu. Táto výskumná metóda podľa Hendla  
predstavuje určitý návod, podľa ktorého sa výskumník 
počas rozhovoru riadi. Obsahuje zoznam tém, ktoré sú pre 
neho dôležité a zaujímavé a ktoré chce v rámci rozhovoru 
so svojimi respondentmi prejsť. Témy môžu byť prevedené 
do konkrétnych otázok. Tento typ rozhovoru ponecháva 
výskumníkovi voľnosť, aby rozhovor mohol v jeho priebehu 
riadiť podľa vlastného uváženia. Zvolené témy mu 
umožňujú rozhovor správne viesť a otvorenosť tejto 
metódy mu umožňuje uplatniť aj svoje vlastné skúsenosti 
a poznatky z danej oblasti. 
  

Charakteristika skúmaného výberu
Skúmaný výber tvorili štyria participanti, muži s vekovým 
rozmedzím od 19 do 28 rokov, pričom ich priemerný vek 
bol 22,5 roka. Všetci z našich probandov sú aktívnymi 
dobrovoľníkmi občianskeho združenia Domka. Svoju 
dobrovoľnícku činnosť začali vykonávať v približne 
rovnakom veku a vykonávajú ju pravidelne a dlhodobo 
v rozmedzí od 4 do 14 rokov, s priemerom 7 rokov. 
U všetkých participantov predchádzalo samotnému 
dobrovoľníckemu angažovaniu aj členstvo vo vybranej 
organizácií a účasť na jej aktivitách. Participanti pochádzajú 
z odlišných regionálnych stredísk vybranej organizácie 
a tiež pôsobia v rôznych miestach Slovenska a ich 
momentálna pozícia a postavenie v organizácii sú tiež 
odlišné. Zámerne sme pre náš výskum vybrali participantov 
s rôznym vekom a pozíciou v danej organizácií, aby sme 
mohli sledovať špecifické aspekty dobrovoľníctva 
v priebehu vývinového obdobia dospievania a počas 
procesu formovania ich osobnej identity. Participantom 
sme z dôvodu anonymity zmenili mená.
  

Diskusia
V našom výskume sme použili metódu rozhovoru 
pomocou návodu. Po realizácií výskumu a dôkladnej 
analýze dát môžeme zhodnotiť, že táto metóda nám 
poskytla vhodný spôsob na získanie informácií, ktoré nás 
zaujímali v oblasti skúmanej problematiky. Stanovenie 
jasných tém v návode rozhovoru, ktorých sme sa pri 
realizácií výskumu pridržiavali nám umožnilo vytvorenie 
jednotlivých kategórií, do ktorých sme mohli bez väčších 
problémov zatriediť jednotlivé dáta.
Výsledky nášho výskumu nám potvrdili predpokladaný 
vplyv dobrovoľníckej angažovanosti mladých ľudí na 
viaceré aspekty ich osobného vývinu. Ako tvrdili aj Elshaug 
a Metzer13, dlhodobejšia prítomnosť a angažovanie sa ľudí
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v dobrovoľníckej organizácii vplýva na to, že človek 
postupne prijme štýl života a hodnotové normy danej 
organizácie aj za svoje vlastné. Táto informácia sa potvrdila 
aj v našom výskume. Oveľa viac ako samotná 
dobrovoľnícka činnosť a práca pre druhých ľudí, či rozvoj 
miestnej komunity, vplývali na proces hľadania identity 
našich respondentov špecifické charakteristiky organizácie, 
v ktorej svoju činnosť vykonávali. Domka – Združenie 

saleziánskej mládeže má jasne vyprofilované svoje poslanie 
a zaužívaný tradičný štýl jeho uskutočňovania a prežívania. 
V úzkej spolupráci s katolíckou rehoľou Saleziánmi don 
Bosca vytvára v regionálnych strediskách pre svoju cieľovú 
skupinu, ktorou sú aj samotní dospievajúci dobrovoľníci, 
špecifickú a originálnu spoločenskú atmosféru. Je to 
atmosféra, rodinnosti, blízkych vzťahov, spoločenstva, 
radostného prežívania každodenného života s jasnými 
zásadami a normami kresťanského života. Táto atmosféra 
je vybudovaná na základe výchovnej tradície preventív-
neho systému zakladateľa saleziánov Jána Bosca. Saleziáni 
sú v Domke prítomní a sú priamymi uskutočňovateľmi jej 
poslania. Zo získaných dát v našom výskume sme mohli 
jasne sledovať ako našich respondentov, v priebehu 
obdobia ich dospievania silne oslovila táto forma 
prežívania života. Následne prostredníctvom dobrovoľ-
níckej činnosti v Domke sa mohli začleniť do širšieho 
spoločenstva iných ľudí a najmä svojich vrstovníkov. Vďaka 
prítomnosti a členstvu v danej organizácií a kontaktu 
s inými ľuďmi mohli pracovať a zlepšovať svoje osobnostné 
vlastnosti a odstraňovať viaceré osobnostné nedostatky, 
ktoré si uvedomovali. Našli v tejto organizácií prijatie 
a pochopenie a pomoc pri napredovaní v hľadaní seba 
samých. Saleziáni boli pre nich sprevádzateľmi na ceste ich

dospievania. Na dôležitosť prítomnosti dospelých ľudí 
v období dospievania, ktorí by plnili takúto sprevádzateľskú 

16funkciu, upozorňujú aj Carr-Gregg a Shale . Dobrovoľnícke 
angažovanie sa našich respondentov im prinieslo tiež 
rozvoj v mnohých oblastiach. Boli to najmä oblasti 
organizačných a manažérskych zručností ale tiež oblasti 
kreativity, tvorivosti, komunikačných schopností. Dôležitú 
vplyv mala Domka aj na utváranie hodnôt našich 
respondentov. Svojím religióznym charakterom ponúka 
mladým ľuďom konkrétne hodnoty. A aj z nášho výskumu 
vidíme, že toto špecifikum vplýva na mladých ľudí v oblasti 
ich morálneho vývinu, posilňuje v nich dôležitosť 
spirituálneho života a povzbudzuje ich k rastu aj v tejto 
oblasti. Prostredníctvom týchto špecifických prvkov 
vybranej mládežníckej organizácie, v ktorej naši 
respondenti pôsobili ako dobrovoľníci, si sami 
uvedomovali, že postupom času sa poslanie tejto 
organizácie stalo zmyslom ich vlastného života. Aj 
v pohľade plánovania svojej budúcnosti boli rozhodnutí, že 
chcú nejakých spôsobom ostať prítomní v tomto prostredí. 
Z našich výsledkov teda vyvodzujeme záver, že 
dobrovoľnícka činnosť mladých ľudí rozvíja mnohé oblasti 
ich osobnosti a života a pripravuje ich na zvládnutie 
prechodu do dospelosti. Z našich výsledkov sa nám zdá, že 
na proces hľadania ich identity má však silný vplyv nie 
samotné dobrovoľníctvo, ale skôr konkrétna organizácia, 
ktorá svojím jasným poslaním, špecifickým prostredím 
a aktivitami vytvára vhodný priestor a odpoveď na túto 
otázku ich vývinu. Naši respondenti svojimi vyjadreniami 
sami potvrdili, že dobrovoľníctvo v konkrétnej organizácii 
a práve samotná organizácia im pomohla nájsť samých 
seba a zmysel svojho života.
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Úvod
Dobrovoľnícka práca v prostredí neziskovej organizácie je 
náročnou činnosťou, ktorá si vyžaduje primerané zručnosti 
a schopnosti. Rozvoj kompetencií dobrovoľníka je 
základnou podmienkou pre jeho osobnostný rast 
a umožňuje mu nadobudnúť cenné skúsenosti, ktoré sa 
dajú efektívne využívať v rozličných životných situáciách. 
Táto univerzálnosť predstavuje akúsi pridanú hodnotu, 
ktorá je významným argumentom v prospech 
dobrovoľníckej činnosti a poskytuje výhodu tým, ktorí sa jej 
venujú z nezištných dôvodov.
Dôležitou skutočnosťou je aj fakt, že kľúčové kompetencie 
zohrávajú podstatnú úlohu nielen v oblasti dobrovoľníctva, 
ale sú zároveň neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacích 
koncepcií v jednotlivých štátoch EÚ. Získavanie 
kompetencií možno považovať za celoživotný proces, ktorý 
poskytuje jednotlivcovi priestor na sebazdokonaľovanie.
Štruktúra bakalárskej práce je rozdelená do troch kapitol – 

dvoch  teoretických a jednej praktickej. V prvej kapitole sa 
zaoberáme definíciou kľúčových pojmov a konkretizáciou 
stanovených východísk, kým druhá sa zameriava na oblasť 
tretieho sektora a kladie sa v nej osobitný dôraz na 
dobrovoľnícku činnosť v mimovládnej organizácií Domka – 
združenie saleziánskej mládeže. Posledná kapitola je 
venovaná prieskumu, ktorého cieľom je komplexne 
zmapovať rozvoj kompetencií dobrovoľníkov v trnavskom 
stredisku.
Medzi hlavné dôvody, ktoré ovplyvnili výber témy našej 
záverečnej práce, patrí  vlastná dlhoročná prax 
v mládežníckej organizácii, prehľad o danej problematike 
a atraktívnosť známeho prostredia.
 

Vymedzenie pojmu kompetencia
Význam slova kompetencia nie je možné jednoznačne 
určiť. Je používané odborníkmi, ale vyskytuje sa aj 
v bežnom jazyku. Mohli by sme ho vysvetliť jeho 
synonymami, ktorými sú: schopnosť, spôsobilosť, zručnosť. 

1Podľa Schoonover Associates   „obsah pojmu kompetencia 
výstižne vyjadruje behaviorálna definícia: Kompetencia je 
správanie (činnosť alebo komplex činností), ktoré 
charakterizuje vynikajúci výkon v niektorej oblasti činnosti.“ 

1Ako Turek  uvádza, z uvedeného vyplýva, že prejavovanie 
určitých kompetencií je oveľa častejšie a výraznejšie pri 
dosahovaní vynikajúcich výkonov než pri dosahovaní 
slabých alebo priemerných výkonov. Kompetencie 
obsahujú správanie, ktoré sú prienikom vedomostí, 
zručností, motívov a postojov.
V pedagogickom prostredí „mať kompetenciu znamená, že 
človek (žiak) je vybavený celým zložitým súborom 
vedomostí, zručností a postojov, v ktorom je všetko

prepojené tak výhodne, že vďaka tomu môže človek 
zvládnuť úlohy a situácie, do ktorých sa dostáva v štúdiu, 
v práci, v osobnom živote. Mať určitú kompetenciu 
znamená, že sa dokážeme v určitej prirodzenej situácii 
priemerne orientovať, vykonávať vhodné činnosti a zaujať 

2prínosný postoj“ .   Z celého množstva kompetencií, ktoré 
sú definované pre osobný, pracovný či spoločenský život, 
sú najdôležitejšie tie, ktoré umožňujú človeku riešiť celý rad 
väčšinou nepredvídateľných problémov a pomáhajú mu 
vyrovnať sa s častými zmenami, ktoré sú charakteristické 
pre rôzne životné oblasti v dnešnej dobe. Na označenie 
týchto kompetencií používame pojem kľúčové 
kompetencie.
  

Kľúčové kompetencie
Ako sme už naznačili, v dnešnej dobe prebiehajú vo svete 
neustále spoločenské zmeny, ktoré sú podmienené 
všeobecným rozvojom technológií, najmä informačných. 

1Ako uvádza Turek , každých 10 rokov zastaráva približne 
80% technológií a prichádzajú nové, no v priebehu týchto 
10 rokov stále pracuje 80% pracovníkov, ktorí získali svoju 
kvalifikáciu a odbornú prípravu pred 10 až 40 rokmi. Z uve-
deného vyplýva, že získané odborné znalosti zastarávajú po 
stále kratšom čase a na ľudí sú tak kladené stále vyššie 
nároky. Vznik nových pracovných miest a zánik starých je 
sprevádzaný fluktuáciou zamestnancov, ktorí menia okrem 
zamestnania často i odvetvie svojej práce. Celoživotné 
povolania prestávajú existovať a spolu s nimi sa stávajú 
nepotrebnými aj kompetencie pre jednu konkrétnu 
situáciu.
V 80. rokoch sa v hospodárskej sfére vyspelých 
ekonomických štátov začala rozvíjať snaha o zadefinovanie 
(a následné rozvíjanie) takých kompetencií, ktoré je možné 
„využiť vo väčšine (aj v zatiaľ ešte neexistujúcich) povolaní 
a umožnia jedincovi zastávať celý rad pracovných pozícií 
a funkcií, vykonávať rôzne povolania, sú vhodné na riešenie 
celého radu väčšinou nepredvídateľných problémov 
a umožnia jedincovi úspešne sa vyrovnať s rýchlymi 

1zmenami v práci, osobnom i spoločenskom živote“.  Podľa 
3Reetza a Reitmanna  sú „kľúčové kompetencie určitým 

druhom „metavedomostí“  a  „zaobchádzania  
s vedomosťami““, pričom nemôžu nahradiť odborné 
znalosti, ale môžu pomôcť jedincovi ich lepšie využívať. 
Zároveň „majú dlhšiu životnosť než odborné kvalifikácie 
viazané na profesiu, preto môžu slúžiť ako základ pre ďalšie 

3učenie a tak zvyšovať kompetentnosť tých, ktorí sa školia“.  
Kľúčové kompetencie sú obsahovo neutrálne, pretože sú 
použiteľné na ľubovoľné zamestnanie, predmet v škole, 
situáciu v živote.
Osvojenie si kľúčových kompetencií vedie účastníka 
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k tomu, že dokáže flexibilne a špecificky podľa situácie 
uplatňovať to, čo sa naučil a zároveň je schopný:

· meniť to, čo sa naučil, podľa svojich potrieb a potrieb 
danej situácie

· integrovať  do  tohto systému nové spôsoby  a možnosti 
správania

· vyberať z týchto možností tú najvhodnejšiu
· spájať novonadobudnuté schopnosti so svojimi ďalšími 

schopnosťami
· neustále  rozširovať možnosti  svojho správania,  obja-

vovať ďalšie alternatívy správania a spájaním 
3s predchádzajúcimi vytvárať jeden osobnostný celok.

V odbornej literatúre nachádzame štruktúry a delenia 
kľúčových kompetencií podľa rôznych hľadísk, ktoré sa 
navyše odlišujú kultúrno-územným rozdelením. V pra-
covnej sfére sú najviac požadované tieto kľúčové 
kompetencie: komunikatívnosť a schopnosť spolupráce, 
schopnosť tvorivo pristupovať k riešeniu problémov, 
samostatnosť a výkonnosť, zodpovednosť, schopnosť 
premýšľať a učiť sa, schopnosť zdôvodňovať a hodnotiť. 
K uvedeným kľúčovým kompetenciám je potrebné doplniť 
ďalšie – sociálne, intrapersonálne (kompetencie vo vzťahu 
k vlastnej osobe, resp. tie, ktoré môžu byť uplatňované aj 
bez sociálneho kontextu) a kompetencie v oblasti metód, 
ktoré spolupôsobením vytvárajú individuálnu 
kompetenciu k vystupovaniu a správaniu. Pri sociálnych 
kompetenciách ide hlavne o schopnosť tímovej práce, 
kooperatívnosť, schopnosť čeliť konfliktným situáciám, 
komunikatívnosť. Intrapersonálne kompetencie zahŕňajú 
schopnosť zaobchádzať so sebou samým, t.j. uvedomovať 
si vlastnú hodnotu, byť sám sebe vlastným manažérom, 
schopnosť sebareflexie, vedomé rozvíjanie vlastných 
hodnôt a ľudského obrazu, schopnosť posudzovať sám 
seba a podľa toho sa ďalej rozvíjať. Kompetenciami 
v oblasti metód sa rozumie predovšetkým systematicky 
uplatňovať nadobudnuté odborné znalosti so zameraním 
na cieľ, vypracovávať tvorivé, netradičné riešenia, 
štruktúrovať a klasifikovať nové informácie, rozpoznávať 
súvislosti a spájať veci do kontextu, schopnosť zvážiť šance 

3a riziká. 
„Získavanie kľúčových kompetencií je celoživotný, 

3individuálny proces, ktorý slúži k rozvoju osobnosti“ , začína 
v rodine, pokračuje v škole, zamestnaní, kultúrnom, 
spoločenskom a politickom živote. V školskom systéme SR 
sú kľúčové kompetencie rozpracované v štátnom 
vzdelávacom programe škôl, ktorý je podľa školského 
zákona hierarchicky najvyšším cieľovoprogramovým 
projektom vzdelávania. Ako podklad k jeho vypracovaniu 
pre jednotlivé stupne vzdelávania bola použitá 
medzinárodná klasifikácia ISCED (International Standard 
Classification of Education), podľa ktorej sa postupuje 
v Európe a je akceptovaná aj inými medzinárodnými 
organizáciami (UNESCO, OECD). Nadobúdanie kľúčových 
kompetencií sa považuje za dlhodobý – celoživotný a zložitý 
proces, ktorý sa začína už v predprimárnom vzdelávaní. 
Cieľom a zmyslom vzdelávania je dosiahnuť u všetkých 
žiakov osvojenie si kľúčových kompetencií na takej úrovni, 
ktorá je pre nich prijateľná a dosiahnuteľná. „Jednotlivé 
kľúčové kompetencie (spôsobilosti) sa navzájom prelínajú, 
prepájajú a majú aj nadpredmetový programový 
charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu

4vzdelávania a sebavzdelávania“.  Úroveň kľúčových 
kompetencií, ktorú žiaci dosiahnu na konci vyššieho 
sekundárneho vzdelávania, tvorí základ pre celoživotné 
učenie, vstup do života a pracovného procesu.
Podľa Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z. (tzv. 
školský zákon) sú súčasťou školského systému SR 
o.i. školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, do ktorých 
patria školské kluby detí, školské strediská záujmovej 
činnosti, centrá voľného času (CVČ), školské internáty, 
školské hospodárstva a strediská odbornej praxe. 
„V školských zariadeniach (ŠZ) ide predovšetkým o roz-
víjanie kľúčových kompetencií, ktoré deti/žiaci získavajú vo 
výchovno-vzdelávacej činnosti v škole. Rovnako ako v škole, 
aj v ŠZ ich chápeme ako dôležitú kategóriu súborov 
vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie 
osobnosti, ktoré potrebuje každý človek k svojmu 
osobnému rozvoju, sociálnemu začleneniu, k aktívnemu 
občianstvu a k permanentnému celoživotnému 

5vzdelávaniu“.  Pre účely našej práce, v ktorej chceme 
preskúmať rozvoj kompetencií dobrovoľníka v neziskovej 
organizácii, sú najvhodnejšie kľúčové kompetencie 
rozpracované pre CVČ (vzhľadom na podobnosť 
výchovného prostredia zameraného na výchovu vo 
voľnom čase) a niektoré oblasti kľúčových kompetencií 
zadefinovaných pre žiakov vyššieho sekundárneho 
vzdelávania. Prienik kľúčových kompetencií z týchto dvoch 
prostredí sme vytvorili podľa metodického usmernenia 

5Tvorba výchovných programov v školských zariadeniach  
a podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá 

5v SR – ISCED 3A – vyššie sekundárne vzdelávanie :
  

Kompetencie k celoživotnému vzdelávaniu
· prejavuje aktívny záujem o nové informácie
· chápe zmysel a cieľ učenia, uvedomuje si potrebu 

vzdelávať sa ako prostriedok sebarealizácie a osobného 
rozvoja, má pozitívny vzťah k učeniu

· dokáže kriticky hodnotiť informácie a ich zdroje, tvorivo 
s nimi pracovať a prakticky ich využívať

· vyberá a využíva k efektívnemu učeniu vhodné spôsoby, 
metódy a stratégie, organizuje a riadi vlastné učenie

  

Komunikačné kompetencie
· dokáže zrozumiteľne vyjadriť a pomocou vhodných 

argumentov obhájiť svoj názor
· vie si vypočuť názor iných ľudí a vhodne na neho 

reagovať
· vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na 

verejnosti primeraným odborným spôsobom
· rozvíja svoje komunikačné schopnosti v oblasti 

moderných informačno-komunikačných technológií
· primerane komunikuje v materinskom jazyku a v jed-

nom alebo dvoch cudzích jazykoch
· chápe potrebu komunikácie v cudzom jazyku ako nástroj 

dorozumievania sa
 

Intrapersonálne kompetencie
· kompetentne  zaobchádza  so sebou samým, s vlastnou 

hodnotou
· je schopný sebareflexie
· vedome v sebe rozvíja ľudské hodnoty a hodnotu seba 

samého
  

Sociálne (interpersonálne) kompetencie
· je schopný čeliť konfliktným situáciám
· presadzuje svoju autonómiu a práva svojej osobnosti
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· efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si svoju 
zodpovednosť v tíme

· rešpektuje skupinové úlohy a ciele, pomáha pri ich 
plnení a dosahovaní

· prispieva k vytváraniu dobrej atmosféry v skupine 
ohľaduplným a úctivým správaním

· uvedomuje si potreby ostatných členov skupiny
· uvedomuje si potreby osôb so zdravotným postihnutím
· dokáže odhadnúť dôsledky svojho správania a podľa 

toho ho meniť v prospech pozitívnych zmien v medzi-
osobných vzťahoch

  

Pracovné kompetencie
· samostatne plní zadané úlohy
· plánuje svoje činnosti, stanovuje si ciele s ohľadom na 

svoje osobné a profesijné záujmy
· kriticky hodnotí svoje výsledky
· flexibilne prijíma a zvláda inovatívne zmeny

 

Občianske kompetencie
· uvedomuje si svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva 

a slobody iných osôb
· uvedomuje si základné humanistické hodnoty a zákla-

dné princípy, na ktorých sú postavené spoločenské 
normy a zákony

· je schopný vcítiť sa do situácie iných ľudí, odmieta útlak 
a hrubé zaobchádzanie, uvedomuje si povinnosť posta-
viť sa proti fyzickému i psychickému násiliu

· dokáže prijať zodpovednosť za svoje správanie
· je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti
· sleduje a posudzuje udalosti a vývoj verejného života, 

zaujíma k nim stanoviská
· zodpovedne pristupuje k udržaniu kvality životného 

prostredia
 

Kultúrne kompetencie
· uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie 

vo svojom živote a v živote celej spoločnosti
· je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr
· rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie, správa sa 

kultivovane
· cení si a rešpektuje umenie, kultúrne historické tradície 

a pamiatky
· pozná kultúrne osobitosti a pamätihodnosti svojho 

regiónu
  

Uvedené kľúčové kompetencie sa prelínajú, navzájom 
súvisia a nie je možné ich rozvíjať oddelene. „Ich hlbšie 
skúmanie vedie k záveru, že nejde ani tak o zmenu obsahu 

6vlastného učiva, ako skôr o spôsob podania“.  Uvedený 
výrok môžeme aplikovať na akúkoľvek cieľavedomú prácu 
so skupinou v čase mimo vyučovania, prípadne v mimo-
školskom prostredí. Nadobudnutie kľúčových kompetencií 
je výrazným krokom v rozvíjaní vlastnej osobnosti. 
„Ovládnuť definitívne kľúčové kompetencie pritom nie je 
možné, pretože proces učenia – obzvlášť v oblasti 
sociálnych kompetencií ... nie je možné „raz navždy“ 

3ukončiť“.  Preto získavať kľúčové kompetencie znamená 
chcieť a byť pripravený učiť sa po celý život.
Predmetom našej práce je preskúmanie kľúčových kompe-
tencií, ktoré je možné rozvíjať cez dobrovoľnícku činnosť. 
Prostredie neziskovej organizácie zameranej na prácu 
s mladými je pre tento účel obzvlášť vhodné, „pretože 
kľúčové kompetencie je možné získať iba v skupinách, tzn. 

3pri vzájomnom kontakte a jednaní s ostatnými“.

Dobrovoľníci v Domke a ich vzdelávanie
Domka spravidla vychováva dobrovoľníkov v rámci svojej 
členskej základne a uprednostňuje tento spôsob pred 
náborom záujemcov z radov širokej verejnosti. Koncepcia 
dlhodobého rozvoja v oblasti vzdelávania dobrovoľníkov sa 
odráža vo Vízii Domky na obdobie rokov 2008-2014: 
„Domka žije „z“ a „pre“ dobrovoľníkov. Motorom Domky sú 
dobrovoľníci. Domka angažuje dobrovoľníkov v celej škále 
svojich aktivít. Domka im zabezpečuje duchovnú formáciu, 
ktorá tvorí hlavnú motivačnú podporu, organizačnú 

7podporu a vzdelávanie“.
8Podľa Matejíčkovej  prebieha vzdelávanie pod záštitou 

Domky na troch úrovniach: medzinárodnej, celoslovenskej 
a strediskovej. V rámci medzinárodnej úrovne sa animátori 
zúčastňujú na výmenných pobytoch, školeniach, 
tréningoch a zahraničných táboroch, kde si osvojujú cudzie 
jazyky, komunikujú s dobrovoľníkmi z iných krajín a sú 
konfrontovaní s novým prostredím. Ako príklad možno 
uviesť už spomínanú európsku sieť saleziánskych 
mládežníckych organizácií Don Bosco Youth Net, ktorá 
funguje na medzinárodnej úrovni a zameriava svoje 
aktivity predovšetkým na prácu „s mladými dobrovoľníkmi 
– EDS (Európska dobrovoľnícka služba), neformálne 
vzdelávanie (training courses), aktivity zamerané na 
participáciu mladých vo verejnej a sociálnej sfére a na 

9prácu so znevýhodnenou mládežou“.
Vzdelávanie na celoslovenskej úrovni je zabezpečené 
prostredníctvom Školy pre animátorov. Ide o dlhodobý 
projekt s akreditáciou Ministerstva školstva SR, ktorého 
cieľom je vzdelávať budúcich animátorov a podporovať ich 
osobnostný rozvoj. Úspešní absolventi trojročného kurzu 
nadobudnú poznatky z rozličných oblastí, ktoré sú 
potrebné pri vykonávaní dobrovoľníckej práce s mladými 
ľuďmi. Do tejto kategórie patria aj Voliteľné kurzy, ktoré sú 
určené na získanie špecializovaných zručností v oblasti 
animátorstva a novovzniknutý projekt Itineráre so 
zameraním na spôsoby vedenia a prípravy skupinových 
stretnutí. Osobitný typ vzdelávania predstavuje Stretnutie 
strediskových rád, kde sa stretávajú mladí lídri 
z jednotlivých stredísk a vymieňajú si skúsenosti z praxe.
Typickým vzdelávacím podujatím na strediskovej úrovni je 
Stredisková škola pre animátorov, ktorá je akousi 
prípravnou fázou pre nádejných dobrovoľníkov pri práci 
s mladými a je potrebné absolvovať ju ešte predtým, ako 
mladý animátor preberie zodpovednosť za skupinu. 
Uskutočňuje sa formou víkendových stretnutí a jej cieľom 
je odovzdávať účastníkom podujatia potrebné zručnosti 
a dôležité informácie o animátorskej činnosti. Ďalšou 
alternatívou je účasť na skupinových stretnutiach, na 
ktorých animátori vyzrievajú po osobnostnej aj profesijnej 
stránke. Významným činiteľom je aj individuálne 
sprevádzanie – intenzívne formovanie osobnosti mladého 
človeka zo strany staršej a skúsenejšej osoby (napríklad 
kňaza, rodiča alebo animátora). Najvýraznejšie zastúpenie 
má však samotná dobrovoľnícka činnosť v Domke, ktorá sa 
prejavuje najmä počas prípravy mládežníckych stretnutí, 
krúžkov, táborov a iných akcií podobného charakteru. 
„Všetky spomínané vzdelávacie aktivity majú aj napriek 
svojej rôznorodosti spoločný cieľ, a to všestranný dlhodobý 
rozvoj animátorov pracujúcich s deťmi a mladými 

9v saleziánskych strediskách“.
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Rozvoj kompetencií dobrovoľníka v neziskovej organizácii 
Domka v Trnave
Hlavným cieľom nášho prieskumu bolo zistiť a analyzovať 
úroveň rozvoja kľúčových kompetencií, ktorú dosahuje 
dobrovoľník prostredníctvom svojej činnosti s deťmi
a mládežou v kresťanskej mládežníckej organizácii Domka 
v Trnave.
Zamerali sme sa na tri oblasti kľúčových kompetencií, ktoré 
podľa nás mládežnícky dobrovoľník najviac pri svojej práci 
uplatňuje a rozvíja. Ide o oblasť sociálnych, intrapersonál-
nych a komunikačných kompetencií.
Z uvedeného nám vyplynuli nasledovné špecifické 
čiastkové ciele prieskumu:

- zistiť, ktorú oblasť zo skúmaných kompetencií rozvíjajú 
dobrovoľníci v danej vekovej kategórii najviac

- zistiť, či existujú kompetencie, ktoré by dobrovoľník 
nemal možnosť rozvíjať vo svojom živote, ak by sa 
nevenoval dobrovoľníctvu

- zistiť, akými zmenami v stredisku Domky v Trnave by sa 
dosiahol väčší rozvoj kompetencií dobrovoľníkov

Cieľom prieskumu bolo predovšetkým zistiť, do akej miery 
je aktívne dobrovoľníctvo prínosom pre celkový rozvoj 
osobnosti mladého človeka v dnešnej spoločnosti.
  

Charakteristika prieskumnej vzorky
Náš prieskum sme zamerali na zmapovanie kompetencií 
dobrovoľníka, ktoré získava pri činnosti v stredisku Domka 
v Trnave. Pre tento účel sme zvolili prieskumnú vzorku 
animátorov (prieskumná vzorka pozostáva výhradne 
z animátorov, budeme používať pojmy dobrovoľník a ani-
mátor ako synonymá) v troch vekových kategóriách, ktoré 
korešpondujú s prirodzenými obdobiami v živote mladého 
človeka, vyznačujúcimi sa charakteristickými špecifikami. 
Prvú vekovú kategóriu tvoria dobrovoľníci vo veku 16-19 
rokov, ktorí navštevujú strednú školu, druhú vekovú 
kategóriu sme vymedzili štúdiom na vysokej škole – 20-24 
rokov a do poslednej kategórie patria zamestnaní mladí 
ľudia vo veku 25 a viac rokov, ktorí sa stále angažujú 
v dobrovoľníckej činnosti v stredisku Domky. Do 
prieskumnej vzorky sme sa snažili vybrať približne rovnaký 
počet dobrovoľníkov z každej vekovej kategórie, no 
v konečnom dôsledku sme v prvej (vekovo najmladšej) 
kategórii dosiahli počet 4, v druhej vekovej kategórii počet 
8 a v tretej vekovej kategórii počet 6. Celkový počet 
účastníkov v základnom súbore tvorilo teda 18 dobro-
voľníkov z jedného strediska, s ktorými sme uskutočnili 
interview, pričom traja účastníci z najstaršej vekovej 
kategórie nám poskytli podrobné informácie o rôznych 
aspektoch svojej dobrovoľníckej činnosti, ktoré sme 
spracovali v obsiahlych prípadových štúdiách.
 

Vyhodnotenie prieskumu
1. Vek začínajúceho dobrovoľníka v Domke

Obdobie prechodu zo základnej na strednú školu hrá 
v Domke kľúčovú rolu pri nábore nových dobrovoľníkov. 
Domka si v prevažnej miere vychováva dobrovoľníkov 
z radov vlastných členov, takže môžeme povedať, že táto 
výchova k dobrovoľníctvu a animátorská formácia je už 
vo veku 15 rokov podporená prvými ponukami činností 
a menej náročnými úlohami.
  

2. Činnosť dobrovoľníka
Angažovanie sa mladších dobrovoľníkov (16-19 rokov) je 
charakteristická rôznymi vypomáhajúcimi činnosťami pri

organizácií akcií (ide najmä o technické zabezpečenie, 
upratovanie a pod.), no výrazný podiel tvorí i práca 
priamo s deťmi, hlavne v mladšom školskom veku. 
Dobrovoľníci v tomto veku začínajú viesť rovesnícke 
skupiny – stretká, spolu so staršími animátormi pre nich 
organizujú výlety a rôzne podujatia.
Z odpovedí prieskumu sme zistili, že dobrovoľníci 
vysokoškoláci (20-24 rokov) tvoria rozsahom svojej 
činnosti základňu, na ktorej je postavená dobrovoľnícka 
činnosť strediska Domka v Trnave. Vďaka niekoľko-
ročným skúsenostiam a saleziánskej animátorskej 
formácii často zastávajú roly „manažérov“ akcií, 
kultúrnych podujatí či športových turnajov, tvorcov 
nosných myšlienok a ideí prímestských a letných 
táborov, animátorských táborov a celooratkových hier. 
Niektorí z nich zastávajú manažérske funkcie i pri 
organizácii podujatí presahujúcich pôsobenie trnav-
ského strediska Domky, prípadne tých, ktoré sú 
pripravované v spolupráci s inými organizáciami (napr. 
hudobný festival Lumen, Dobrovoľníci deťom, Festa – 
sviatok mladých atď.). Venujú sa aj dlhodobej a pravidel-
nej činnosti – sú vedúcimi stretiek, ktorých členmi sú 
zvyčajne už mladší animátori, vedúcimi športových a hu-
dobných krúžkov, speváckych zborov. Sú zodpovední za 
celkovú organizáciu akcií a pri ich príprave pracujú 
v tímoch, do ktorých pozývajú mladších animátorov. 
Niektorí sú členmi strediskovej animátorskej rady. S ich 
prácou im pomáhajú saleziáni, ktorí ju zároveň 
koordinujú.
O najstarších dobrovoľníkoch (25 rokov a viac) sme zistili, 
že pomaly ustupujú z pozícií hlavných aktérov 
v stredisku. Ovplyvňuje to nielen vývoj ich životnej 
situácie, kde výraznú rolu zohráva nástup do 
zamestnania, ale hlavne nástup „nových síl“. Naďalej sú 
prítomní v stredisku, no môžeme povedať, že ich úloha 
sa akoby transformuje a nadobúda formu morálnej 
podpory, osobného príkladu a staršieho poradcu. Mnohí 
prestávajú aj viesť stretká, pretože ich bývalí zverenci 
dorástli do veku, kedy sa spájajú do miešaných 
spoločenstiev, ktoré zvyčajne vedú manželské páry. 
Konkrétna nepravidelná výpomoc, ktorú starší animátori 
poskytujú, má podobu hlavne manuálnej činnosti, ktorú 
by mladší animátori nezvládli a animátori zo strednej 
vekovej kategórie by na ňu vzhľadom na prípravu 
a realizáciu programu nemali čas (napr. varenie na 
animátorských táboroch pre 40-50 ľudí). Niektorí 
príležitostne vypomáhajú aj pri organizovaní letných 
táborov a pomáhajú zabezpečovať chod organizácie.
  

3. Motivácie dobrovoľníkov
Z prieskumu vyplynulo, že u animátorov najmladšej 
vekovej kategórie sú dominantnou motiváciou druhí 
ľudia, pričom pod tento pojem sme súhrnne zaradili 
motívy s podobným významom  (spoznávanie nových 
ľudí, vytváranie priateľstiev, hľadanie kamarátov, dobrá 
partia...), ktoré sa opakovali najčastejšie. Ojedinele bola 
vyjadrená motivácia príkladom staršieho animátora, 
pomoc druhým (konanie dobra) a osobný rast (učenie sa 
novým pohľadom, veciam...). Celkovo sme pozorovali 
u mladších animátorov slabšie rozvinuté motivácie, čo si 
vysvetľujeme ich vekom a ešte nedostatočnými 
skúsenosťami v dobrovoľníckej práci.
V strednej a najstaršej vekovej kategórii animátorov je 
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podľa prieskumu vidno, že dochádza k postupnému 
rozvoju motivácií. Mnohí animátori rozdelili svoje motívy 
na prvotné a neskôr získané. Zastúpenie jednotlivých 
motivácií je v obidvoch vekových kategóriách takmer 
rovnaké – z prvotných mala najväčšie zastúpenie pomoc 
druhým (užitočnosť pre druhých, dávať sa druhým, 
pomáhať druhým v živote) a rovnaká motivácia 
s mladšími animátormi – byť s druhými ľuďmi. Najstarší 
animátori ako jediní (takmer všetci) uviedli, že boli 
výrazne motivovaní príkladom starších dobrovoľníkov 
okolo seba. Domnievame sa, že tento jav môže byť 
spôsobený zmenou viacerých okolností: v minulosti mali 
mladí ľudia omnoho menej možností a ponúk realizovať 
sa a tráviť zmysluplne voľný čas, v 90-tych rokoch nebol 
v stredisku vytvorený taký systém práce ako dnes 
a dobrovoľnícku činnosť vykonávalo zopár jednotlivcov. 
V súčasnosti sú mladí vystavení záplave ponúk 
a informácií, čím sa stávajú omnoho kritickejšími voči 
samotným akciám a tým, ktorí ich realizujú. Pre dnešnú 
dobu je zároveň charakteristická kríza autorít.
  

4. Schopnosti a zručnosti rozvíjané prostredníctvom 
dobrovoľníctva

V tejto časti prieskumu sme sa dobrovoľníkov 
prostredníctvom troch otázok pýtali, ako vnímajú svoju 
dobrovoľnícku činnosť z hľadiska rozvoja ich schopností 
a zručností. V každej vekovej kategórii uviedli rozvíjanie 
schopností zo všetkých skúmaných oblastí (sociálne, 
intrapersonálne, komunikačné kompetencie), no v inom 
pomere a rozsahu. Navyše uviedli rozvíjanie schopností 
v oblasti manažérskych a konkrétnych praktických 
zručností.
Animátori v najmladšej vekovej kategórii vymenovali 
najviac schopností zo sociálnych a intrapersonálnych 
kompetencií. V oblasti sociálnych kompetencií ich 
dobrovoľníctvo učí najmä vnímať potreby druhých 
a pomáhať im, riešiť konflikty a problémy, byť empatický, 
mať trpezlivosť s druhými, budovať si vzťah k deťom. 
Všetky vymenované schopnosti boli uvedené jednotlivo 
a v odpovediach respondentov sa neopakovali. Z oblasti 
intrapersonálnych kompetencií ich dobrovoľníctvo učí 
najmä vedieť sa obetovať, byť tvorivým, zodpovedným 
a nezištným, pričom niektoré z vymenovaných 
schopností už uviedli viacerí respondenti. Vnímajú u 
seba i rozvoj komunikačných zručností vo všeobecnosti, 
no obzvlášť schopnosť komunikovať s dospelými a nez-
námymi ľuďmi (vedieť ich osloviť). Najmladší animátori 
pozorujú u seba aj nezanedbateľný rozvoj rôznych 
praktických zručností (technických, manuálnych). Bez 
dobrovoľníctva by nemali možnosť učiť sa obetovať pre 
niečo, organizovať, rozvíjať komunikáciu, praktické 
zručnosti a vzťah k deťom. Za najdôležitejšie zo všetkého 
označili komunikáciu a schopnosť obetovať sa. 
Niektorým sa zdali všetky schopnosti rovnako dôležité – 
myslíme si však, že je to prirodzené vzhľadom na 
vývinové obdobie, v ktorom sa nachádzajú.
U animátorov v strednej vekovej kategórii je rozvíjanie 
sociálnych a intrapersonálnych kompetencií zastúpené 
v rovnakej miere, pričom ich rozsah (konkrétne 
vymenované schopnosti) bol oproti mladším 
animátorom takmer trojnásobný. Poukazuje to najmä na 
posun v osobnom vyzrievaní a následne väčšiu 
schopnosť sebareflexie. Pre zjednodušenie (a aby 

nedošlo k opakovaniu) uvádzame len tie kompetencie, 
ktoré starší animátori oproti mladším uviedli navyše. 
Oblasť rozvíjaných sociálnych kompetencií  rozšírili 
o trpezlivosť s druhými, otvorenosť, asertivitu, 
schopnosť vychovávať, spolupracovať, porozumieť 
druhým. Oblasť intrapersonálnych kompetencií doplnili 
o samostatnosť, rozhodnosť, sebadisciplínu (v zmysle 
efektívneho využívania voľného času), ochotu pomáhať, 
rozvíjanie talentov a vytrvalosť (schopnosť nevzdávať sa, 
prekonávať prekážky, premôcť sa). Väčšie zastúpenie 
mala aj oblasť komunikačných kompetencií, kde 
animátori uviedli schopnosť počúvať druhých 
a vystupovať pred širšou verejnosťou. Ako sme uvádzali 
v analýze činnosti dobrovoľníkov, starší animátori sa 
oveľa viac zapájajú do plánovania a celkovej organizácie 
akcií, čo sa u nich prejavilo aj vo výraznejšom rozvoji 
manažérskych schopností. Celkovo za najdôležitejšie zo 
všetkých považujú rozvoj komunikačných schopností, 
zodpovednosť, ochotu pomáhať, schopnosť prekonávať 
prekážky, organizovať a efektívne využívať čas. Polovica 
respondentov z tejto kategórie uviedla, že bez 
dobrovoľníctva by mali možnosť rozvíjať všetky 
z uvedených zručností, no pomalšie a v menšej miere 
(nedosiahli by aktuálnu úroveň). Druhá polovica 
vyjadrila konkrétne schopnosti, ktoré by bez 
dobrovoľníctva nemohli doteraz získať – schopnosť 
spolupracovať, rozhodovať, organizovať a byť 
zodpovedným.
V odpovediach najstarších animátorov jasne prevládali 
intrapersonálne kompetencie - zodpovednosť (uvádzaná 
najčastejšie), samostatnosť, schopnosť prekonávať 
prekážky, pozrieť sa na veci novým pohľadom, 
samostatnosť a ochota pomôcť, obetovať sa. 
Domnievame sa, že hlavným dôvodom je aktuálne 
vnímanie týchto schopností ako najväčšieho prínosu 
v živote (v zamestnaní, v rodine) a zároveň aj skutočnosť, 
že nadobúdanie sociálnych kompetencií intenzívnejšie 
pociťovali v mladšom veku. No aj táto oblasť mala 
výrazné zastúpenie. Okrem doteraz spomenutých 
sociálnych kompetencií  v ostatných vekových kategó-
riách najstarší dobrovoľníci uvádzali aj asertivitu, 
toleranciu, altruizmus a prosociálnosť, pričom tá je často 
chápaná skôr ako postoj, model správania sa, no 
myslíme si, že v súčasnosti sa stáva zároveň aj 
kompetenciou, ktorá podporuje a dáva možnosť rozvoja 
mnohým ďalším sociálnym kompetenciám. Za 
najdôležitejšie schopnosti  animátori označili 
zodpovednosť a vytrvalosť, otvorenosť vo vzťahoch 
a v nových pohľadoch na veci, schopnosť komunikovať 
s druhými, porozumieť im. S mladšími animátormi sa 
zhodli v názore, že mnohé schopnosti by rozvíjali aj bez 
dobrovoľníckej činnosti, no obmedzene. Niektorí uviedli 
absenciu možnosti získavať schopnosť organizovať, 
spolupracovať, vedieť sa pozrieť na veci z viacerých 
pohľadov, toleranciu a altruizmus.

  

5. Výber z ponúknutých možností
V závere interview sme každému dobrovoľníkovi ponúkli 
niekoľko kompetencií z každej skúmanej oblasti, ktorými 
mohol doplniť svoje doterajšie vyjadrenia, prípadne sa 
nimi nechať ešte ďalej inšpirovať. Väčšina dobrovoľníkov 
len využila ponúknuté možnosti ako dodatok k tomu, čo 
už uviedli doteraz, v niektorých prípadoch ich aj rozvili.
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 Vzhľadom na tento fakt nebudeme odpovede triediť 
podľa vekových kategórií, pretože medzi neboli žiadne 
výrazné rozdiely. Celkovým prínosom však bolo 
detailnejšie uvedomenie si a popísanie rozvoja 
komunikačných schopností, doteraz uvádzaných len pod 
týmto všeobecným názvom. Patrí medzi ne prezentácia 
vlastných výsledkov a nápadov na verejnosti, priama 
a vecná komunikácia, zrozumiteľné vyjadrenie 
a obhájenie vlastného názoru, vypočutie cudzieho 
názoru a následne vhodná reakcia naň, otvorenosť 
v komunikácii s ľuďmi, ktorí nepatria do okruhu 
osobných priateľov, schopnosť komunikovať s úplne 
neznámymi ľuďmi. V oblasti intrapersonálnych 
kompetencií veľká časť animátorov doplnila, že 
dobrovoľníctvo im pomáha uvedomovať si vlastnú 
hodnotu a zároveň zvyšovať jej povedomie, čo z nášho 
pohľadu prináša odbúravanie pocitu menejcennosti. 
Taktiež sú schopní väčšej sebareflexie, sebapoznania 
a sebaporozumenia, vďaka čomu sa môžu zdokonaľovať 
a pracovať na sebe. Napokon si prostredníctvom 
dobrovoľníctva viac uvedomujú ľudské a duchovné 
hodnoty, najmä hodnotu druhého človeka.

Závery a odporúčania z prieskumu
Pri rozhovoroch s účastníkmi prieskumu sme dospeli 
k týmto návrhom a odporúčaniam, ktoré by mohli pomôcť 
pri rozvíjaní schopností a zručností animátorov:

- Prerozdeliť povinnosti a zodpovednosť na viacerých 
animátorov, čím zároveň dôjde k rovnomernejšiemu 
rozloženiu pracovnej záťaže,

- prejaviť dôveru mladším generáciám, neobracať sa 
stále na tých istých, ale zveriť úlohy i menej skúseným 
ľuďom,

- viac spolupracovať so staršími animátormi, ktorí majú 
viac skúseností, dokážu poradiť a usmerniť,

- podporovať ľudí, ktorí nie sú až takí priebojní, pomôcť 
im začleniť sa do animátorského kolektívu,

- zorganizovať pre mladších animátorov školenia 
o dobrovoľníctve za účelom lepšej informovanosti, 
ako aj stretnutia s odborníkmi v oblasti psychológie 
a pedagogiky kvôli chápaniu teoretických súvislostí 
práce s deťmi,

- vychovávať animátorov k väčšej zodpovednosti 
a naučiť ich vyberať si z ponúk, aby nemali snahu byť 
všade na úkor kvality alebo iných povinností,

- zamerať prácu dobrovoľníkov aj von do ulíc – 
streetwork.

  

Záver
Osvojenie si kľúčových kompetencií v dnešnej dobe 
výrazne zvyšuje možnosť jednotlivca integrovať sa do 
spoločnosti a uplatniť sa na trhu práce. Zvláštnu pozornosť 
z hľadiska rozvoja kľúčových kompetencií si zasluhuje 
dobrovoľnícka práca s deťmi a mládežou, v ktorej je možné 
nadobudnúť široké spektrum schopností a zručností. 
Vzhľadom na jej špecifický charakter je potrebné, aby 
záujemca o túto činnosť bol schopný „držať krok s dobou“. 
Tento zaujímavý fenomén možno zdôvodniť potrebami 
mladých ľudí a očakávaniami, ktoré vkladajú do dobrovoľ-
níkov. Úspešné pôsobenie medzi mladými závisí najmä od 
schopnosti získať si ich dôveru a následne si ju udržať.
Dobrovoľnícka činnosť umožňuje komplexný rozvoj 
osobnosti vo viacerých smeroch. Zdá sa, že žiadna iná 
činnosť neposkytuje mladému človeku možnosť rozvoja 
svojich schopností a zručností na takej vysokej úrovni ako 
práve dobrovoľníctvo. Podľa výpovedí animátorov je 
zrejmé, že väčšina skúmaných kompetencií by sa u nich bez 
dobrovoľníctva rozvinula v omnoho menšej miere, 
prípadne by sa nemohla rozvinúť vôbec.
Cieľom našej práce bolo poukázať na úroveň rozvoja 
kľúčových kompetencií dobrovoľníka a možností ich 
ďalšieho rozvoja prostredníctvom jeho činnosti s deťmi 
a mládežou v saleziánskej organizácii Domka v Trnave. 
Zistené závery a odporúčania z prieskumu môžu poslúžiť 
pre stredisko Domky v Trnave ako inšpirácia na zlepšenie 
svojho prístupu k dobrovoľníkom a ich činnosti, čím by sa 
mohlo dosiahnuť skvalitnenie výchovno-vzdelávacích 
procesov tejto organizácie.
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Úvod
V práci sa venujem pôsobeniu mimovládnej neziskovej 
organizácie v sociálne vylúčenej rómskej komunite na 
príklade lokality Ladislavov dvor v Leviciach. V tejto lokalite 
pôsobí občianske združenie Miesto v dome. Práca sa 
dotýka problematiky chudoby a sociálneho vylúčenia, 
konkrétne chudoby Rómov a tiež problematiky 
mimovládnych organizácií a dobrovoľníctva.
Na Slovensku sa chudoba dotýka veľkej časti rómskeho 
etnika, zviditeľňovaná je najmä prostredníctvom problému 
segregovaných rómskych osád a mestských get. 
V posledných rokoch sa chápanie chudoby mení. V tejto 
oblasti sa presadzuje pojem sociálne vylúčenie, ktorý 
zahŕňa procesy i dôsledky, chápe sa skôr ako zlyhanie 
spoločnosti než jednotlivca. Nezastupiteľnú úlohu pri 
integrácii sociálne vylúčených skupín obyvateľstva majú aj 
mimovládne neziskové organizácie.
Diplomová práca sa dotýka obdobia posledných desiatich 
rokov. Pred desiatimi rokmi (r. 2001) boli na Ladislavov dvor 
nasťahovaní neplatiči z mesta Levice a vytvorila sa tak 
vnútorne diferencovaná komunita. V roku 2004 vznikla 
mimovládna nezisková organizácia, ktorou sa zaoberám. 
Popri práci s bezdomovcami sa postupne začala venovať aj 
problémom tejto lokality. Cieľom práce je na príklade 
komunity z Ladislavovho dvora poukázať na procesy 
a dôsledky sociálneho vylúčenia. Snažila som sa zhodnotiť 
doterajšiu prácu občianskeho združenia Miesto v dome 
v tejto komunite, identifikovať prípadné problémy v práci 
s komunitou a hľadať možnosti ich riešenia. Tiež ma 
zaujíma aký má verejnosť, teda ostatní obyvatelia mesta 
Levice postoj k tejto problematike. Odporúčania a návrhy, 
ktoré v práci uvádzam by prípadne mohli byť v budúcnosti 
aplikované v ďalšej práci s touto komunitou.
Diplomová práca pozostáva z metodologickej, teoretickej 
a materiálovej časti. Časť Metodológia obsahuje ciele 
práce, výskumné otázky, podotázky a predpoklady, 
popisujem v nej použité metódy a techniky výskumu, tiež 
popisujem vzorku respondentov a uvádzam obmedzenia a 
etiku výskumu. V časti Teoretické východiská uvádzam 
koncepty a definujem pojmy, ktoré v práci používam. Sú to 
najmä pojmy komunita, geto, sociálne vylúčenie, rómske 
komunity, sociálna inklúzia, mimovládne neziskové 
organizácie, tretí sektor a dobrovoľníctvo. Tiež tu na 
základe štúdia literatúry uvádzam niekoľko princípov, ktoré 
by neziskové organizácie mali uplatňovať pri práci 
s vylúčenými rómskymi komunitami. Materiálová časť je 
rozdelená na podkapitolu o Ladislavovom dvore 
a podkapitolu o neziskovej organizácii Miesto v dome. 
V prvej z nich popisujem lokalitu z hľadiska dimenzií 
sociálneho vylúčenia tak, ako sú vnímané obyvateľmi, 

uvádzam niektoré informácie o komunite z médií a snažila 
som sa tiež popísať, ako vnímajú komunitu obyvatelia 
Levíc. V druhej podkapitole uvádzam informácie 
o pôsobení neziskovej organizácie Miesto v dome a tiež 
o názoroch verejnosti a obyvateľov Ladislavovho dvora na 
toto pôsobenie. V poslednej časti navrhujem niekoľko 
aktivít aj odporúčaní pre ďalšiu činnosť organizácie.
  

Metodológia
Cieľom práce je na príklade komunity z Ladislavovho 
poukázať na procesy a dôsledky sociálneho vylúčenia, 
zhodnotiť doterajšiu prácu občianskeho združenia Miesto 
v dome a spolupracujúcich subjektov v tejto komunite, 
identifikovať prípadné problémy v práci s komunitou 
a hľadať možnosti ich riešenia, prípadne navrhnúť ďalšie 
postupy. Pozornosť bude venovaná aj postojom verejnosti 
ku skúmanej komunite a k práci neziskových organizácií.
  

Metódy a techniky výskumu
Vo svojej práci som použila metódu zúčastneného 
pozorovania a pološtrukturovaných rozhovorov. Výskum 
bol rozčlenený na tri časti: výskum v lokalite Ladislavov 
dvor, výskum v organizácii Miesto v dome a poslednú časť 
tvorili rozhovory s obyvateľmi mesta Levice.
Lokalitu som navštevovala väčšinou ako dobrovoľníčka 
neziskovej organizácie v rámci aktivít pre deti, výskum som 
často spájala s týmito návštevami, zriedkavejšie som majer 
navštevovala výlučne za účelom výskumu. Na Ladislavov 
dvor som chodila priebežne raz za týždeň viac než jeden 
rok, približne od marca 2010. Pri výskume som sa 
zameriavala na dospelých aj na deti, pretože hlavne detí sa 
v súčasnosti realizované projekty týkajú. Deti som 
pozorovala priamo v lokalite, ale aj mimo nej, najmä pri 
organizovaných aktivitách. V ideálnom prípade to bolo raz 
za týždeň pri doučovaní u jednej z rodín z Ladislavovho 
dvora, kam sme chodili aj s ďalšími dobrovoľníkmi. Každý 
týždeň na doučovanie prišlo približne osem až dvanásť detí. 
Hodina a pol bola okrem učenia vyplnená aj kreslením, či 
inými tvorivými aktivitami, ak bolo pekné počasie, trávili 
sme čas aj vonku. Iné aktivity prebiehali raz mesačne, 
väčšinou len pre časť detí (dvanásť až pätnásť), najčastejšie 
sa realizovali mimo lokality.
S dospelými obyvateľmi lokality som robila pološtruk-
turované rozhovory v rámci osobitných návštev, niekedy 
som ich navštevovala aj v súvislosti s aktivitami s deťmi. 
Rozhovory som robila v domácnostiach informátorov, 
niekedy sa zapojili aj ďalší členovia domácnosti či ich známi, 
kvôli rušnému prostrediu ich však nebolo možné nahrávať 
všetky.
V organizácii som sa zapájala ako dobrovoľníčka rovnako 
dlho ako som navštevovala lokalitu, čiže viac než jeden rok. 
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Zúčastňovala som sa hlavne aktivít zameraných na deti 
z Ladislavovho dvora, ale príležitostne aj iných činností, 
napríklad ako pomocníčka pri vydávaní jedla pre 
bezdomovcov a „núdznych.“ Od februára 2011 som sa 
v rámci projektu zameraného na prácu s dobrovoľníkmi 
zúčastňovala raz mesačne stretnutí s inými dobrovoľ-
níčkami. V rámci dobrovoľníckej práce som pozorovala 
činnosť organizácie, v máji a júni 2011 som robila aj 
rozhovory s riaditeľkou, zamestnancom aj dobrovoľníkmi. 
Tieto rozhovory boli nahrávané okrem jedného.
Výskum medzi obyvateľmi mesta prebiehal od februára do 
júna 2011. Rozhovory boli väčšinou kratšie ako rozhovory 
s členmi komunity, nahrávaná na diktafón bola zhruba 
tretina z nich. V niektorých prípadoch boli robené s dvomi 
respondentmi naraz, v jednom prípade aj s tromi.
  

Popis vzorky respondentov
Respondentov som rozdelila do troch skupín. Prvou sú 
obyvatelia Ladislavovho dvora, ktorí sem boli nasťahovaní 
po roku 2001. Rozhovory som robila s tými, ktorí aktívne 
spolupracujú s občianskym združením pri súčasných 
aktivitách, tými, ktorí spolupracovali v minulosti, aj s tými, 
ktorí sa do aktivít nezapájali. Informátormi boli dvaja muži 
a štyri ženy vo veku od 29 do 58 rokov so základným 
vzdelaním. Aktivít sa zúčastňovala väčšina detí vo veku 6 až 
14 rokov, týkali sa teda takmer všetkých rodín na 
Ladislavovom dvore. Spolu sa pravidelne alebo 
nepravidelne zapájalo do aktivít asi štyridsať detí v tomto 
veku. Všetci informátori z tejto lokality boli buď dlhodobo 
nezamestnaní, alebo nikdy nepracovali.
Druhou skupinou respondentov boli pracovníci a spolu-
pracovníci organizácie, čiže zamestnanci, dobrovoľníci, 
alebo členovia spolupracujúcich organizácií. Rozhovory 
som robila s riaditeľkou a zamestnancom organizácie 
a dvomi dobrovoľníkmi. Spolu to boli dvaja muži a dve ženy 
vo veku 21 až 45 rokov so stredoškolským vzdelaním, jedna 
dobrovoľníčka bola študentkou vysokej školy.
Tretiu skupinu tvorili obyvatelia mesta Levice – verejnosť. 
Robila som rozhovory so štrnástimi informátormi. Z toho 
bolo osem žien vo veku 19 až 49 rokov a šesť mužov vo veku 
17 až 52 rokov. Medzi nimi bol študent strednej školy, 
študenti vysokých škôl, respondenti s učňovským 
vzdelaním a absolventi stredných aj vysokých škôl, 
pracujúci aj nezamestnaní ľudia.
  

Obmedzenia výskumu
Vzhľadom na to, že ide o vylúčenú lokalitu s prevažne 
rómskym obyvateľstvom, ktorá je verejnosťou považovaná 
za nebezpečnú, nebolo mi odporúčané, aby som ju 
navštevovala sama bez sprievodu. Pozorovanie prebiehalo 
najmä v rámci iných aktivít, takže tu podmienka sprievodu 
bola splnená, ale pri týchto aktivitách nebolo možné robiť 
rozhovory s dospelými. Preto som urobila aj niekoľko 
ďalších návštev výlučne za účelom rozhovorov, ktoré boli 
väčšinou vopred dohodnuté. Niektoré rozhovory boli 
rušené hlasnou hudbou z rádia alebo televízorom, kvôli 
čomu som ich nenahrávala, alebo ich rušili malé deti 
informátorov či návštevy susedov.
Medzi mnou a respondentmi z lokality boli značné rozdiely, 
počnúc etnickou príslušnosťou, socio-ekonomickým 
statusom až po vzdelanie. Najvýraznejšie sa tieto bariéry, 
ale možno aj iné vnímanie reality prejavovali v rozhovoroch 
s deťmi. Oni sú Rómovia, ja som „gadžo“, oni sú chudobní,

ja nie som, oni sú deti, ja som dospelá, atď. Hoci som sa 
s mnohými deťmi stretávala pravidelne niekoľko mesiacov, 
niekedy bolo ťažšie získať si dôveru. Stávalo sa, že deti na 
otázky neodpovedali, alebo „popustili uzdu“ fantázii, 
zveličovali. Ak nehovorili pravdu, veľmi často sa samé 
prezradili. Niektoré sa hanbili, niektoré boli naopak veľmi 
úprimné a bezprostredné.
Nedôvera a ostych sa prejavovala aj u dospelých 
respondentov. Rozhovory som sa snažila dohodnúť si 
prostredníctvom prvého z nich, ale ten kvôli práci trávi veľa 
času mimo lokality, takže často nemal čas, aby mi robil 
sprievod. Viacerí tiež odmietli poskytnúť rozhovor.
Pri rozhovoroch s obyvateľmi mesta bola častým 
problémom ich slabá informovanosť o problematike. 
Väčšina z nich Ladislavov dvor nenavštívila, informácie 
o ňom mali len sprostredkované, podobne aj informácie 
o pôsobení organizácií a združení. Preto sa k mnohým 
otázkam nevedeli vyjadriť, hovorili potom skôr všeobecne 
o rómskych komunitách a práci s nimi.
  

Teoretické východiská
Sociálne vylúčenie (exklúzia)
50. a 60. roky 20. storočia boli pre západoeurópske krajiny 
obdobím zvyšovania blahobytu a životnej úrovne 
obyvateľov. Zdalo sa, že sa podarilo vyriešiť problém 

1chudoby.  Časti obyvateľstva sa však tento všeobecný 
ekonomický vzostup nedotkol. Títo ľudia boli vnímaní ako 
prežitok starých časov v dobe modernizácie, vzbudzovali 
súcit, ale nie obavy. Práve túto časť obyvateľstva označoval 
v polovici 60. rokov nový termín sociálne vylúčenie. Vedci 
k sociálne vylúčeným zaraďovali fyzicky a mentálne 
handicapovaných jedincov a tiež sociálne neadaptovaných 

2ľudí (marginálni a asociálni ľudia a príslušníci menšín).
Do centra akademického diskurzu v západoeurópskej 
sociálnej politike sa tento koncept dostal v 80. rokoch 
a v procese preberania agendy sociálnej politiky Európskej 

1únie sa táto koncepcia dostáva aj k nám.
1Ako Džambazovič  uvádza, rozlišujeme dve tradície vyme-

dzenia sociálnej exklúzie. Francúzska tradícia „hovorí skôr 
o vzťahu k spoločenskej integrácii a participácii, pojednáva 
o narušení sociálnych pút medzi spoločnosťou a jednotliv-
com a príčiny vylúčenia sa vnímajú v zlyhaní inštitucionál-
nej snahy o integráciu, inklúziu jednotlivca. Podľa 
anglosaskej tradície je vylúčenie vnímané ako synonymum 
chudoby či deprivácie, je spájané s nedostatkom 
finančných zdrojov. Vylúčenie môžu spôsobovať vlastnosti 
či orientácia jednotlivca a vylúčenie znamená izoláciu 

1a nedostatok participácie na bežnom živote spoločnosti“.
Koncept sociálnej exklúzie je úzko spojený s konceptom 
chudoby, je však oveľa širší a dynamickejší. „Chudoba 
predstavuje vylúčenie z prístupu k tovarom a službám a je 
spojená s nedostatkom, alebo nerovnováhou materiálnych 
zdrojov (materiálna istota/bezpečnosť). Sociálne vylúčenie 
neznamená len neschopnosť byť časťou konzumnej spo-
ločnosti, ale aj nedostatočnosť, nerovnosť a v konečnom 
dôsledku úplnú absenciu participácie na sociálnom, 
ekonomickom, politickom a kultúrnom živote. Je možné 
byť chudobný a nebyť sociálne vylúčeným a tento vzťah 

3platí aj opačne“.
Oproti chudobe, ktorá je vnímaná skôr ako zlyhanie 
jednotlivca je sociálne vylúčenie prezentované najmä ako 
zlyhanie štrukturálnych, kultúrnych a morálnych väzieb 
indivídua so spoločnosťou. Vedie k vytváraniu marginalizo-
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vaných, rizikových skupín obyvateľstva, jedinci sú vylučo-
vaní v ekonomickej, sociálnej, priestorovej či v kultúrnej 

1oblasti.
K nim sa pridáva vylúčenie z prístupu k sociálnym službám, 
zdravotnej starostlivosti, zo sietí sociálneho zabezpečenia 
a politická dimenzia, ktorá súvisí s odopretím občianskych, 

1politických, ale aj základných ľudských práv.
  

Tretí sektor a rómska problematika
Do roku 1999 bolo v centre záujmu mimovládnych 
organizácií na Slovensku najmä životné prostredie. 
Poskytovanie sociálnych služieb, zdravia a vzdelania boli na 
okraji pozornosti a to z dvoch dôvodov. Kvôli pomaly 
postupujúcej privatizácii v týchto oblastiach a kvôli názoru 
prevládajúcemu v strednej a východnej Európe, že tieto 
služby môže najlepšie zaistiť štát.
Rómska problematika sa dostala do centra záujmu v roku 
1999. Zmena situácie súvisela s podnetmi medzinárodných 
organizácií a s ustanovením vyšších územných celkov 
a uverejnením dokumentu Stratégie vlády na riešenie pro-
blémov rómskej národnostnej menšiny a súbor opatrení na 
jej realizáciu. Otvorili sa tým možnosti čerpania prostried-
kov z európskych fondov a fondov medzinárodných 
organizácií, čo v kombinácii s činnosťou súkromných 
nadácií spôsobilo, že sa rómska problematika stala pre 

4mimovládne organizácie finančne zaujímavou oblasťou.
O úlohe mimovládnych organizácií pri integrácii Rómov 
píše aj I. Radičová. Podľa nej aktivity tretieho sektora nie sú 
koordinované, nevyhodnocujú sa ich efekty, chýba 
vzájomná informovanosť. „Mimovládny sektor môže byť 
veľmi dobrým realizátorom systému sociálnych služieb 
vtedy, keď tieto sociálne služby budú primerané, 
koordinované a zamerané z hľadiska špecifických potrieb 
toho, ktorého osídlenia v tom, ktorom regióne. (...) 
Najvážnejším problémom naďalej ostáva motivácia, 

3  podpora, ocenenie dobrovoľníctva“. Mimovládne 
neziskové organizácie sú dôležitými aktérmi v sociálnej 
inklúzii Rómov, preto je naďalej veľmi potrebné venovať sa 
tejto problematike.
  

Princípy riešenia rómskej problematiky pre mimovládne 
organizácie
Vo viacerých publikáciách, štúdiách a rôznych materiáloch 
zo Slovenska aj zahraničia môžeme nájsť princípy, 
odporúčania alebo pravidlá, ktoré by sa mali v práci 
s rómskymi komunitami dodržiavať. K takým patrí 

5napríklad publikácia M. Lenczovej  Projekty pre Rómov – 
zistenia, odporúčania a príklady. Je výsledkom monitoringu 
projektov, ktoré boli realizované v rokoch 1993 – 2000. 
Okrem správ o šestnástich projektoch a ich analýzy 
priniesla aj odporúčania pre ďalšie smerovanie aktivít 
v tejto oblasti. Informácie o situácii rómskej menšiny 
a o rómskych projektoch v strednej a východnej Európe 
prináša publikácia Čo sa osvedčilo z roku 2003.
V tejto práci nás zaujímajú odporúčania, ktoré sa priamo 
týkajú mimovládnych neziskových organizácií. Uvádzam tu 
niekoľko princípov, na ktoré by sa malo pri plánovaní 
a realizácii projektov myslieť.
Komunitný princíp znamená, že do identifikácie a riešenia 
problémov sa majú zapájať členovia komunity. To 
napomáha k posilneniu komunity a dáva jej členom viac 
zodpovednosti za využívanie zdrojov. Komunita tak nie je 
len pasívnym prijímateľom pomoci, ale iniciátorom 

a spoluúčastníkom na rozhodovaní. Predpokladom 
fungovania komunitného princípu je existencia lokálnych 
kapacít, pod ktorými sa rozumie neformálna sieť ľudí, ktorí 
pomáhajú v rozvoji svojej komunity. Sú prepojením medzi 
formálnymi organizáciami a medzi komunitou.
Práca (aj) s majoritou. Pri riešení sociálneho vylúčenia 
treba pracovať nielen s vylúčenými komunitami, ale aj so 
spoločnosťou, do ktorej sa majú integrovať. Preto by sa do 
identifikácie a riešenia problému mali zapájať aj ostatní 
obyvatelia lokalít. Aj tých obyvateľov, ktorých sa problém 
priamo netýka treba vzdelávať a informovať s cieľom 
pozitívnejšieho nastavenia. Často programy pomáhajúce 
Rómom vyvolávajú negatívne reakcie nerómov, vnímajú 
ich ako odmenu za nečinnosť.
Integrácia. Dbať na to, aby projekt v konečnom dôsledku 
nepodporoval segregáciu, ako sa to často stáva. Mnohé 
opatrenia síce môžu zlepšiť životnú úroveň vo vylúčených 
komunitách, ale samotný problém sociálneho vylúčenia 
nevyriešia. Práve naopak môžu skôr posilňovať bariéry 
a segregáciu. Tak môže byť vnímané napríklad zriadenie 
výlučne rómskej škôlky alebo výstavba nových bytov 
prehlbujúca priestorovú segregáciu.
Spolupráca so samosprávou, inštitúciami a organizáciami, 
ktoré sú v probléme zainteresované.
Dlhodobé a cielené pôsobenie v lokalite. Od začiatku by 
mal byť zadefinovaný cieľ, výsledky by mali byť priebežne 
vyhodnocované. Dlhodobé problémy rómskych komunít sa 
dajú riešiť iba dlhodobými programami. V súvislosti s tým 
treba mať aj reálne očakávania, pretože výsledky sa 

4,5,6,7,8,9nedostavia v krátkom časovom horizonte.
  

Materiálová časť
Lokalita Ladislavov dvor
Popis prostredia
Majer Ladislavov dvor sa nachádza zhruba päť kilometrov 
od centra Levíc. Od mesta je geograficky odčlenený, 
obkolesuje ho poľnohospodárska pôda. Nachádzajú sa tu 
budovy poľnohospodárskej výroby a tiež obytné budovy. 
V roku 2001 tu bol vybudovaný areál nízkopodlažného 
sociálneho bývania. Do užívania bolo odovzdaných 
tridsaťdva novopostavených bytov nižšieho štandardu, kde 
bolo nasťahovaných viac ako 150 neplatičov z viacerých 
častí mesta Levice, zväčša Rómovia.
Podľa sčítania obyvateľov tu v roku 2001, ešte pred 
nasťahovaním neplatičov v sedemnástich trvale obývaných 

10bytoch bývalo 64 obyvateľov.  Podľa aktuálnych údajov 
k 2. 6. 2011 tu má trvalý pobyt 195 obyvateľov 
a 3 prechodný. To sú oficiálne údaje, ktoré sa 
pravdepodobne líšia od reality. Skutočný počet obyvateľov 
Ladislavovho dvora sa odhaduje na viac ako 300. V bytoch 
býva viac ľudí oproti plánovanému počtu a v okolí tzv. 
„barakov“ vyrastajú nelegálne stavby a pribúdajú obytné 
prívesy. 
Komunita je vnútorne diferencovaná, životná úroveň 
obyvateľov je veľmi rozdielna. Od začiatku existencie tejto 
komunity tu žijú usadlí aj olašskí Rómovia. Toto spolužitie 
podľa členov komunity prinášalo problémy najmä na 
začiatku, dodnes sa vyskytujú konflikty nielen medzi týmito 
dvomi skupinami.
Je tu takmer 100 %-ná nezamestnanosť, výskyt drogových 
závislostí, nízka vzdelanostná úroveň, záškoláctvo, takmer 
žiadna spoločenská angažovanosť. Pracovníci, ktorí sa 
venujú tejto komunite skonštatovali, že tu chýbajú miestni 
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lídri a autority, „každý zastupuje len sám seba, resp. svoju 
11rodinu“.  Výraznú časť obyvateľov tvoria deti do 15 rokov. 

Nenavštevujú žiadne predškolské zariadenia, vo 
vedomostiach a zručnostiach zaostávajú za ostatnými 
deťmi z majority, veľmi sa to prejavuje pri vstupe do 
základných škôl. Na základných školách mávajú s učením 
problémy a prepadávajú, väčšina detí navštevuje špeciálnu 
základnú školu.
  

Obraz komunity na verejnosti
Ladislavov dvor je považovaný za jednu z najproblematic-
kejších lokalít mesta Levice. V rámci jedného z projektov 
Miesta v dome sa uskutočnil aj prieskum verejnej mienky. 
Zistilo sa, že „vo všeobecnosti má v očiach verejnosti 
komunita na LD veľmi zlý imidž a je vnímaná ako 
problematická, konflikty vytvárajúca a sociálnej exklúzie 
hodná komunita. Značná časť obyvateľstva mesta Levice sa 
domnieva, že boli vyčerpané možnosti, ktoré mohli byť tejto 
komunite poskytnuté (napr. sociálne bývanie) a že za terajší 
stav si môže sama. Väčšina ľudí je presvedčená, že táto 
komunita si musí pomôcť sama, ak sa chce dostať z tejto 
ťažkej sociálnej situácie. Ľudia, s ktorými sme mali možnosť 
komunikovať o problematike lokality LD si neuvedomujú 
dôsledky, ktoré môžu priniesť prehlbujúce sa problémy 
v tejto komunite. Nepokladajú za relevantnú možnosť 
exportu niektorých negatívnych sociálnych javov 
a spoliehajú sa na to, že táto komunita je alokovaná 
dostatočne ďaleko, aby tieto dôsledky mali dopad aj na ich 
bežný život“ (Stratégia riešenia problematiky lokality 
Ladislavov dvor 2008: 5).
Z mojich výskumov a pozorovaní vyplynulo, že táto lokalita 
je považovaná za problémovú a nebezpečnú, či už 
z hľadiska fyzického násilia alebo možnosti nákazy. Väčšina 
obyvateľov mesta má o tejto lokalite málo informácií, sami 
priznávali, že sú len čiastočné, okrajové a sprostredkované. 
Obraz, ktorý si o nej vytvorili je značne ovplyvnený tým, ako 
sú v médiách vykresľované rómske osady. Aj napriek tomu 
sa našli mnohí jednotlivci či organizácie, ktoré sa snažili 
pomôcť buď „núdznym“ ľudom v Leviciach a okolí, alebo 
priamo obyvateľom Ladislavovho dvora. Niektorí sami 
odviezli na majer starý nábytok, drevo na kúrenie, obleče-
nie a podobne, iní materiálne a finančné dary ponúkli 
organizáciám, ktoré ich potom posunuli svojim klientom.
Moji respondenti, obyvatelia Levíc, ktorí sa priamo 
neangažovali v práci s komunitou z Ladislavovho dvora ho 
vnímali ako rómsku osadu, ktorá je vo veľmi zlej situácii. 
Keďže väčšina nemala osobnú skúsenosť s lokalitou ani jej 
obyvateľmi, sú to skôr predstavy ako vedomosti. Je to tam 
vyrabované, predali všetko čo mohli, rozbúrané, smrdí to 
tam. Je to miesto, kde nikto nechce chodiť, lebo je tam 
vysoká kriminalita (muž, 24 rokov). Komunita je vnímaná 
ako rómska, hoci niektorí z respondentov predpokladali, že 
tam žijú aj nerómovia, napríklad pôvodní obyvatelia, alebo 
aj že časť z neplatičov by mohli byť nerómovia. O veľkosti 
komunity informátori väčšinou predstavu nemali. „Je to 
veľká rómska komunita, veľa Rómov v niekoľkých domoch, 
ktoré sú zničené“ (žena, 19 rokov).
V „katastrofálnej“ a „zúfalej“ situácii sa podľa nich ocitli 
nielen vlastným pričinením. „Jednak majú zlé východzie 
podmienky, narodia sa do takej rodiny. Aj tie predsudky, 
keď sa snažia si nájsť prácu určite sú diskriminovaní, to nech 
mi nikto nehovorí, že nie. Ešte aj ich postoj, lebo oni 
v podstate vyrástli v tom v čom vyrástli a robia to čo sa

naučili. Možno keby sa im niekto naozaj venoval, (...) lebo 
vyjsť zo svojich zvykov nie je jednoduché“ (žena, 27 rokov). 
Tí, ktorí problematiku čiastočne poznali označili Ladislavov 
dvor napríklad ako „začarovaný kruh, ktorý nikto nechce 
riešiť, lebo nevie ako“ (žena, 21 rokov) alebo ako problémy 
upratané mimo dohľad širokej verejnosti (žena, 47 rokov). 
Niektorí vnímali negatívne aj to, že táto komunita vôbec 
vznikla, nepovažovali vysťahovanie neplatičov na jedno 
miesto za mestom za správne riešenie.
Ako zdroje informácií o komunite respondenti uvádzali 
často tlač a televíziu, niektorí aj dobrovoľníkov, ktorí 
pracujú s deťmi, alebo hovorili, že majú informácie 
„z okolia“. Osobnú skúsenosť mal málokto, obyvatelia 
mesta väčšinou nemajú dôvod majer navštevovať.
Informátorom som položia aj otázku, ktorá bola uvedená 
v ankete na internetovej stránke mesta „Kto by mal podľa 
vás riešiť situáciu na Ladislavovom dvore?“ Odpovede boli 
rôzne, najčastejšie sa respondenti domnievali, že na riešení 
problémov by mali spolupracovať viaceré zložky. Podľa 
mnohých je však veľmi dôležité, aby to chceli samotní 
obyvatelia. Podľa jedného respondenta majú svoj problém 
riešiť „v prvom rade samotní obyvatelia, pretože mesto 
a štát už urobili všetko čo mohli“ (muž, 44 rokov).
Problém je podľa nich potrebné riešiť, hlavne ich 
neprispôsobivosť a nedodržiavanie zákonov, ako 
neplatenie poplatkov (muž, 17 rokov). Hoci je Ladislavov 
dvor od mesta vzdialený a oddelený, niektorí respondenti 
ho vnímali ako problém, na ktorý doplácajú všetci 
obyvatelia mesta. Napríklad už len v tom, že služby, za ktoré 
si nedokážu zaplatiť samotní obyvatelia majera sú 
zaplatené z daní ostatných obyvateľov celého mesta.
  

Nezisková organizácia
Organizácia Miesto v dome je registrovaná ako občianske 
združenie. Vznikla v roku 2003 pôvodne ako mládežnícka 
organizácia. V roku 2006 sa preorientovala na sociálnu 
oblasť. Prevzala niektoré činnosti združenia Ježiš pre 
každého. „To je misijná organizácia, ktorá chcela lásku 
k ľuďom vyjadriť aj takým praktickým spôsobom“ (žena, 45 
rokov). Zamerala sa na bezdomovcov, ktorým v roku 2004 
začali vydávať jedno teplé jedlo denne. Do tejto práce sa 
vtedy zapojila aj súčasná riaditeľka OZ Miesto v dome. 
K výdaju stravy postupne pribúdali ďalšie činnosti, tiež 
zamerané na bezdomovcov. „Keďže sme začínali 
v septembri, prichádzala jeseň a tak nejak prirodzene 
vyvstala potreba týchto ľudí, že potrebovali šatstvo. Takže 
k jedlu sme pridali šatstvo“ (žena, 45 rokov). Na 
nasledujúcu jar združenie nadviazalo spoluprácu 
s občianskym združením Proti prúdu a stalo sa 
distribučným miestom časopisu NotaBene pre Levice. 
Všetky tieto činnosti, ktoré prevzalo Miesto v dome fungujú 
do súčasnosti. Ďalším projektom bolo odovzdávanie 
výbavy pre novorodencov do rodín, ktoré sa ocitli 
v nepriaznivej situácii. Najskôr boli balíky určené pre 
klientov – bezdomovcov, neskôr sa začali nosiť rodinám na 
Ladislavov dvor a aj do obcí v okrese Levice, kde sa 
vykonáva terénna sociálna práca.
Prostredníctvom práce s bezdomovcami sa organizácia 
dostala k práci s obyvateľmi Ladislavovho dvora, pretože 
niektorí z obyvateľov sa tiež stali klientmi organizácie. „Tak 
nejak prirodzene sa stali našimi klientmi aj ľudia 
z Ladislavovho dvora. Oni nie sú klasickí bezdomovci v tom, 
že by prespávali na ulici, ale sú de facto bezdomovci, lebo 
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nemajú svoje bývanie. Vždy u niekoho prespávajú na 
Ladislavovom dvore, ráno prídu do mesta, celý deň sú tu 
v meste, pohybujú sa na ulici a večer sa vracajú do rodín, 
kde môžu prespať“ (žena, 45 rokov). Organizácia sa začala 
zaoberať nielen touto časťou obyvateľov, ktorá má podob-
ný životný štýl ako bezdomovci, ale celou komunitou. 
Čo sa týka personálneho zloženia, počas výskumu 
v organizácii bola na plný úväzok zamestnaná iba riaditeľka, 
ostatní pracovníci boli zamestnaní len na čiastočné úväzky 
alebo ako nezamestnaní vykonávali dobrovoľnícku službu, 
ktorá je formou aktivácie uchádzačov o zamestnanie.
  

Názory členov komunity na pôsobenie inštitúcií, 
organizácií a jednotlivcov v lokalite
S Miestom v dome v súčasnosti pri programoch pre deti 
aktívne spolupracujú predovšetkým dvaja členovia 
komunity. Jeden poskytuje priestory svojho bytu raz do 
týždňa pre doučovanie, v prípade potreby sprostredkuje 
kontakt s inými členmi komunity. Ďalšia spolupracovníčka 
sa zapája pri organizovaní ostatných aktivít, podľa zoznamu 
navštevuje rodičov detí a oboznamuje ich s pripravovaným 
programom. V deň, kedy sa konala akcia vždy zabezpečila, 
aby určené deti čakali na vopred dohodnutom mieste 
alebo ich priviedla do strediska.
V lokalite pôsobilo občianske združenie Návrat. Prácu 
Miesta v dome a Návratu informátori často neoddeľovali a 
nerozlišovali. Na jednej strane je to preto, lebo 
zamestnanci Návratu sa angažovali aj v Mieste v dome, na 
druhej strane sa cieľové skupiny prelínali, deti z rodín, 
v ktorých bola robená sanácia sa zúčastňovali aktivít Miesta 
v dome. „Tuto nerobia nič, len akurát to Miesto v dome. 
Berú ich do kina, teraz boli v Maďarsku, na tri dni idú na 
chatu.“ (muž 55 rokov). Výlet do Maďarska bola akcia 
Návratu.
Problém nastal, keď v roku 2010 zorganizoval Návrat letný 
tábor pre deti, s ktorými pracovali. Z rozhovorov 
s informátormi vyplynulo, že podľa nich do tábora nemali 
ísť problémové deti. Rodičia detí aj pri neformálnych 
rozhovoroch často zmieňovali, že to nebolo dobré, že 
„urobili tábor pre zlé deti“. Išli tam niektoré deti, ktoré 
chodili „poza školu“, neučili sa alebo fetovali a „dobré deti“, 
ktoré mali vzornú dochádzku do školy a dobrý prospech 
ostali doma. Smerom na organizátorov aktivít pre deti 
vznášali požiadavku, aby bol ďalší tábor zorganizovaný ako 
odmena pre „dobré deti“.
Prácu s deťmi vnímali pozitívne, aj keď možno nevedeli 
presne povedať v čom je pre deti prospešná, boli radi, že 
aspoň časť z voľného času detí je využitá zmysluplne, 
nerobia zle a niekto sa im venuje. Minimálne boli rodičia 
radi, že deti niečo dostali zadarmo a že mali radosť z týchto 
aktivít. Len jeden informátor sa zmienil o tom, že sa jeho 
vnuk aj vďaka doučovaniu zlepšil v čítaní.
Deti sa samozrejme na všetky aktivity tešili, radi chodili aj 
na doučovanie, hoci niektorí sa potom učiť nechceli, ale 
rovno si pýtali omaľovánky, či lepidlo. Kapacita priestorov 
a dopravných prostriedkov či možnosti pracovníkov 
a dobrovoľníkov umožňujú pracovať väčšinou len s menšou 
skupinou detí, niektoré preto bývali sklamané, keď sa 
nemohli zúčastniť. Zo strany organizácie bola snaha, aby sa 
každomesačných aktivít mohli zúčastniť všetky deti, aj keď 
nie naraz. Bolo to však ťažko realizovateľné. Neexistuje 
žiaden úplný zoznam detí, ktoré tu bývajú. Doučovania sa 
zúčastňovala len menšia časť z nich, viaceré chodili

napríklad na výlety a športové podujatia, ale niektoré deti 
sa nezúčastnili žiadnych, alebo takmer žiadnych aktivít.
Do predchádzajúcich projektov sa zapájalo viac ľudí 
z lokality, pri projektoch pre deti však už nebol taký priestor, 
aby sa zapojili viacerí dospelí, mnohí o to ani nemali 
záujem. Niektorým spolupráca priniesla sklamanie, alebo 
v nej nevideli zmysel. Informátorka napríklad neverila, že 
by sa situácia na Ladislavovom dvore dala zlepšiť. Neviem 
čo od nás chceli, veď tu sa nič nedá (žena 35). Príčiny 
ukončenia spolupráce boli rôzne, napríklad aj zhoršenie 
vzťahov s ľuďmi zapojenými v organizáciách.
Sklamaní zažili oveľa viac. Ako povedal informátor, po tom 
čo ich vysťahovali, mesto sa o nich už nezaujímalo. Dúfali, 
že bude vybudované ihrisko, ktoré im už dávnejšie 
predstavitelia mesta sľúbili, alebo dobudovaný areál okolo 
bytov (napríklad vysadenie zelene a inštalovanie lavičiek). 
O investovanie do tejto lokality je však malý záujem, keď sa 
snažili niečo vybaviť, kompetentní argumentovali 
nečinnosť nedostatkom peňazí, alebo im ukázali, koľko sú 
obyvatelia Ladislavovho dvora dlžní. Informátori mi 
napríklad rozprávali, ako si chceli vybaviť splátky 
v elektrárňach, pretože naraz nie sú schopní svoje dlhy 
splatiť, ale tam ich požiadavke odmietli vyhovieť. „Chodili 
sme do elektrární, že na splátky, tak nás vyrazili (...) my by 
sme chceli platiť, ale odmietajú nám podať pomocnú ruku“ 
(muž, 58 rokov).
V Leviciach od konca roka 2010 funguje projekt terénnej 
sociálnej práce. Ladislavov dvor navštevujú dve 
pracovníčky, pomáhali aj niektorým z mojich informátorov, 
ktorí sa vyjadrili, že sa o nich pracovníčky zaujímali a boli im 
nápomocné. Viacerí z obyvateľov však nemali záujem o 
spoluprácu s nimi. Niektorí nespolupracovali s nikým kvôli 
nedôvere a nenaplneným očakávaniam z predchádzajúcej 
spolupráce, iní napríklad spolupracovali s niektorými 
organizáciami, ale s terénnymi sociálnymi pracovníčkami 
odmietli komunikovať, k čomu mi aj uviedli svoje dôvody.
Z pohľadu členov komunity sa často dostávala pomoc, či už 
vo forme materiálnej alebo inej, tým čo si ju najmenej 
zaslúžili. „...sú tu takí Cigáni, čo si nezaslúžia ani vodu (...) 
môžete ich podporovať ako chcete, furt budú žiť tak jako 
žijú. Takýto človek by chcel žiť, vedel by som žiť normálne 
jako aj bieli, ale nemám na to“ (muž, 58 rokov). Schopnosti 
a možnosti obyvateľov zlepšiť svoju životnú úroveň sú 
rôzne. Na Ladislavovom dvore sa ľudia navzájom poznajú 
a vedia o sebe, aký život vedú tí ostatní. Podľa nich, mnohí 
čo žijú v horších podmienkach si za svoju situáciu môžu 
sami. Zdalo sa im nespravodlivé, keď inštitúcia či organi-
zácia poskytla nejakú formu pomoci takýmto obyvateľom, 
zatiaľ čo tým „slušnejším“ nie. Zaslúžili by si ju podľa nich 
skôr takí čo sa „snažia“ (majú doma poriadok, správajú sa 
slušne, zaobstarávajú si financie legálnym spôsobom, atď.).
Jeden z respondentov spolupracoval s políciou. Pomoc pri 
riešení konfliktov v lokalite však nesie isté riziká. Bez 
finančnej odmeny nebol motivovaný ďalej spolupracovať 
a vystavovať sa im. „Ja som robil, s primátorom som 
spolupracoval, chodil som na tie besedy medzi policajtov 
kvôli kriminalite. Tu sa znížila kriminalita, čo ja viem o 90 % 
môžem si dovoliť povedať toto, nekradnú. Teraz, prečo ja 
mám robiť také veci (...). Príklad: všeliaki sú medzi Cigáňmi 
aj bielymi. Bijú sa. Ja teraz tam musím ísť a riešiť to. Môžete 
vedieť kto vás pichne zozadu nožom? Ja to mám robiť 
zadarmo? On to nerobí zadarmo (primátor). Keď ja 
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potrebujem každý cent. Dá nám asi dva krát peniaze – neni 
sú na to peniaze. Slovensko to nevyužíva tie fondy všeliake. 
Aby nám za prácu, nie milodary dali“ (muž, 58 rokov).
  

Návrhy
Uvádzam odporúčania pre ďalšiu prácu neziskovej 
organizácie s komunitou z Ladislavovho dvora a tiež aj 
niekoľko návrhov pre konkrétne aktivity.
Doučovanie
V súčasnosti sa deti doučujú jedenkrát týždenne. Domáci, 
ktorí poskytujú priestor požiadali dobrovoľníčky, či by 
nechodievali učiť dvakrát za týždeň. Počet dobrovoľníkov je 
však kolísavý a tiež je otázne, či ich v budúcnosti bude mať 
kto koordinovať. Do konca roka 2011 prebieha projekt pre 
vzdelávanie dobrovoľníkov. Vzdelávanie a aktívne 
vyhľadávanie dobrovoľníkov by však nemalo byť iba 
dočasné. Táto, aj iné aktivity s deťmi si vyžadujú neustálu 
prácu s dobrovoľníkmi, čo by mohlo byť náplňou práce ich 
koordinátora. Táto funkcia by mohla byť v budúcnosti 
platená, koordinátor by mal okrem organizovania 
doučovania na starosti organizovanie stretnutí 
dobrovoľníkov, ich vzdelávanie aj vyhľadávanie nových 
dobrovoľníkov, prezentáciu dobrovoľníckej práce na 
školách. V budúcnosti by sa tiež mohol sledovať prospech 
detí v škole, aby sa ukázalo, či má doučovanie vplyv na ich 
školskú úspešnosť. V prípade záujmu by sa mohla 
nadviazať spolupráca s učiteľmi detí, poskytli by 
dobrovoľníkom napríklad informácie o učive, metódach, 
odporučili by postupy pre konkrétne deti a podobne.
Predškolská príprava
U detí z Ladislavovho dvora predškolská príprava 
absentuje. Zariadenia, ako napríklad materské školy sú pre 
rodičov detí z finančného hľadiska nedostupné a doma sa 
jej väčšinou venuje málo pozornosti. Keďže sa deťom často 
venujú ich starší súrodenci, najmä sestry, navrhujem sa 
v predškolskej príprave spolupracovalo aj s nimi alebo 
s rodičmi detí. Pomáhali by pri činnostiach menej 
samostatným deťom a zároveň by sa učili, ako sa s nimi dá 
pracovať aj doma. Stretnutia by mali smerovať k tomu, aby 
deti boli lepšie pripravené na vstup do školy a menej 
zaostávali za deťmi z majority. S predškolskou prípravou by 
sa malo začať skôr ako tesne pred nástupom do školy, aby 
sa predchádzalo zapisovaniu detí do špeciálnej školy. 
Spolupráca s pedagógmi a školami
Pri aktivitách ako doučovanie a predškolská výchova by 
mohli byť pre dobrovoľníkov užitočné odborná príprava 
a pedagogické poradenstvo, pretože oni samotní väčšinou 
nemajú pedagogické vzdelanie. Stretnutia s učiteľmi detí, 
vyhodnotenie vplyvu doučovania a iných aktivít, spätná 
väzba od učiteľov by mohli v budúcnosti usmerniť prácu 
s deťmi a zväčšiť jej efektivitu.
Motivácia – odmeňovanie

Medzi obyvateľmi je doteraz v povedomí tábor, na ktorý išli 
problémové deti – „tábor pre zlé deti“ a niektorí sa sami 
dožadujú, aby prípadná ďalšia takáto aktivita bola na 
princípe zásluhovosti. Iných aktivít sa zúčastňujú všetky 
deti, prípadne sa z nich dočasne vylúčia deti s prob-
lémovým správaním. Účasť na tábore, ak sa nejaký podarí 
zorganizovať, ale aj na niektorých iných aktivitách (nie však 
všetkých) by mala byť umožnená za odmenu. Podmienkou 
je sledovanie prospechu aj správania dieťaťa v spolupráci 
so školami aj rodičmi a dopredu určiť podmienky účasti aj 
to, ktorých aktivít sa to týka. Ak sa  bude sledovať prospech

detí, mali by sa odmeňovať deti, ktoré ho budú mať najlepší 
alebo si ho budú zlepšovať.
Spoločné aktivity pre rómske a nerómske deti
Terajšie aktivity pre deti sa síce snažia zlepšiť kvalitu ich 
života, ale jediní členovia majoritnej spoločnosti, s ktorými 
v rámci nich trávia čas sú pracovníci a dobrovoľníci z OZ. 
Výnimkou bol športový turnaj, kde boli deti z Ladislavovho 
dvora v tímoch zamiešané medzi nerómskych hráčov. 
Podobné akcie na ktorých by sa deti stretávali so svojimi 
rovesníkmi z majority by mohli byť súčasťou projektov 
plánovaných v budúcnosti. Mohli by to byť napríklad 
športové alebo súťažné podujatia, kde by boli deti z majera 
rozdelené do zmiešaných tímov a boli by tak nútené 
spolupracovať s rovesníkmi alebo mladými ľuďmi 
z majority. Ostatní účastníci aj verejnosť by mali byť 
oboznamovaní o význame takýchto aktivít.
Čitateľský krúžok
Jednalo by sa o kratšie stretnutia s trvaním asi jednu 
hodinu, ktorých cieľom by bolo motivovať deti a mládež 
k čítaniu. Išlo by nielen o to, aby text prečítali, ale aby mu aj 
porozumeli a vedeli s ním pracovať. Na stretnutiach by sa 
diskutovalo o textoch, prečítali zadania, časť by mohla byť 
vyplnená aj inou činnosťou, ktorá s čítaním priamo 
nesúvisí, napríklad hrou. Na konci stretnutia alebo pred 
ďalším stretnutím by dostali nové texty a zadania na 
študovanie. Táto aktivita si bude vyžadovať vyhľadávanie 
a prípravu textov a vypracovanie zadania k textom. Texty 
a zadania by dostali vždy dopredu, dĺžkou i náročnosťou by 
mali byť prispôsobené veku účastníkov. Tí by boli podľa 
schopností rozdelení do niekoľkých úrovní , na stretnutí by 
sa pracovalo so všetkými naraz. Stretnutia by prípadne 
mohli byť striedavo vo viacerých domácnostiach, aby sa 
nejakým spôsobom zapojili aj dospelí, súčasťou by mohlo 
byť napríklad aj malé občerstvenie. Veľkú účasť 
nepredpokladám, išlo by skôr o menšiu skupinku do desať 
ľudí, mnohé deti majú s čítaním problémy a hanbia sa za to. 
Deti by mohli byť motivované odmenou, ktorá by sa 
stanovila už na začiatku projektu, v závislosti od rozpočtu, 
napríklad výlet alebo vecnú odmenu. Získali by ju za 
prečítanie stanoveného počtu textov.
Komunitné centrum/nízkoprahové zariadenie
Nízkoprahové zariadenie bolo navrhované už v Stratégii 
riešenia problematiky Ladislavov dvor ako miesto pre 
vzdelávanie dospelých aj detí, poskytovanie sociálnej 
pomoci, pre angažovanie sa cirkví a podobne. O zriadenie 
nízkoprahového centra pre deti a mládež na Ladislavovom 
dvore sa pokúšalo mesto Levice, žiaľ doteraz neúspešne. 
V súčasnosti aktivity prebiehajú v domácnostiach 
obyvateľov, alebo mimo majera. Ak by bol k dispozícii 
priestor priamo v lokalite zjednodušilo by to doterajšiu 
prácu s obyvateľmi a otvorilo nové možnosti. Je napríklad 
jednoduchšie dopraviť niekoľko pracovníkov alebo 
dobrovoľníkov na majer ako zabezpečiť dopravu, 
občerstvenie a súhlas rodičov pre 15 detí. Aktivity by boli 
prístupnejšie pre viacerých obyvateľov, odpadlo by 
napríklad aj neustále prenášanie pomôcok na doučovanie. 
Niektorí obyvatelia Ladislavovho dvora majú záujem o viac 
aktivít pre deti. Ak by sa okrem doučovania konali 
pravidelne napríklad aj záujmové krúžky, niektoré aktivity 
by mohol organizovať zamestnanec centra.
Posilňovanie sebavedomia a rómskej identity
Deti a aj ostatní obyvatelia majú malé vedomosti 
o dejinách a kultúre Rómov, hoci sa k nim hlásia. 
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Vzdelávanie v oblasti histórie a kultúry, napríklad hudby, 
tanca, literatúry a jazyka formou prednášok by mohlo byť 
určené aj iným vekovým kategóriám, nielen deťom. Mohli 
by sa oboznamovať aj so súčasným rómskym umením 
a osobnosťami. Do spolupráce by sa mohli prizvať rómske 
organizácie alebo Rómovia, ktorí sa venujú podobnej 
činnosti z Levíc a okolia.
 

Záver
Sociálne vylúčenie je závažný spoločenský problém, na 
Slovensku vo veľkej miere postihuje najmä rómske 
komunity. Na ne upriamujú svoju pozornosť aj mimovládne 
neziskové organizácie. Vo svojej práci som sa zaoberala 
rómskou komunitou z Ladislavovho dvora v Leviciach, 
v ktorej v súčasnosti pôsobí občianske združenie Miesto 
v dome. Hľadala som odpovede na otázky aké dôsledky 
vylúčenia môžeme pozorovať na Ladislavovom dvore a ako 
vnímajú členovia komunity svoju segregáciu. Tiež som sa 
zameriavala na to, aký je prínos tejto neziskovej organizácie 
v oblasti sociálnej inklúzie a aké má verejnosť postoje ku 
skúmanej komunite a pôsobení organizácie v tejto 
komunite.
Na Ladislavovom dvore žije viac než tristočlenná vnútorne 
heterogénna rómska komunita s mnohými problémami. 
Vznikla pred desiatimi rokmi, väčšina jej členov sa tam 
ocitla nedobrovoľne. Obyvatelia Ladislavovho dvora sú zo 
spoločnosti vylučovaní vo viacerých dimenziách. Jednotlivé 
dimenzie môžeme popísať napríklad tak ako ich uvádza 

12J. Percy-Smith  s pomocou identifikátorov, z ktorých sa 
mnohé dajú nájsť aj na Ladislavovom dvore.
Ekonomická dimenzia – na Ladislavovom dvore je už od 
začiatku existencie tejto komunity takmer stopercentná 
nezamestnanosť. Obyvatelia sú buď dlhodobo 
nezamestnaní, alebo nikdy nepracovali. Niektorí z nich si 
príležitostne privyrábajú, ale aj napriek tomu majú 
finančné ťažkosti. Mnohí si z príjmov nedokážu zabezpečiť 
základné potreby, sú odkázaní na pomoc iných.
Sociálna dimenzia – viacerí obyvatelia v minulosti boli 
bezdomovcami alebo v súčasnosti vedú podobný životný 
štýl ako bezdomovci. Medzi členmi komunity sú zlé vzťahy, 
časté sú hádky a v minulosti aj bitky, je tu tiež vysoká 
kriminalita, respondenti uvádzali najmä krádeže.
Politická dimenzia – v minulosti sa v prospech komunity 
angažovalo málo obyvateľov, v súčasnosti je ich ešte 
menej. Majú pocit, že sami bez pomoci nič nedokážu alebo 
že sa tam ani nič nedá zmeniť.
Susedská/komunitná dimenzia – prostredie je zdevasto-
vané a neudržiavané a znečistené odpadkami, odpadová 
voda zo žúmp vyteká na povrch. Budovy sú takisto 
neudržiavané a ošarpané, strechy zatekajú a múry vlhnú, 
niektoré byty sú preľudnené. Mnohí obyvatelia žijú 
v provizórnych podmienkach bez vody, väčšina domácností 
má elektrickú energiu zavedenú nelegálne.
Individuálna dimenzia – predškolská výchova detí je 
nedostatočná, žiadne z nich nenavštevujú predškolské 
zariadenia, v školách majú s učením problémy, veľa detí je 
zaraďovaných do špeciálnej základnej školy. Dospelí 
členovia komunity majú väčšinou základné vzdelanie, nízku 
alebo žiadnu kvalifikáciu. Jedným zo závažných problémov 
komunity je aj fetovanie prchavých látok.
Priestorová a skupinová dimenzia – ako veľké negatívum 
súčasného stavu vnímajú obyvatelia Ladislavovho dvora 
geografické odčlenenie a vzdialenosť od ostatných častí 

mesta. Problémy s prekonávaním tejto vzdialenosti majú 
nielen oni, ale komplikuje aj prácu neziskovej organizácie. 
Takmer všetci neplatiči, ktorí sem boli vysťahovaní sú 
Rómovia.
Občianske združenie Miesto v dome sa problémami tejto 
komunity zaoberá už niekoľko rokov, jeho aktivity sa 
rozvíjali postupne, vo svojich začiatkoch pracovalo len 
s bezdomovcami. Prvý projekt zameraný na Ladislavov 
dvor bol realizovaný v roku 2008, cieľové skupiny boli 
samospráva, verejnosť, inštitúcie, organizácie a obyvatelia 
Ladislavovho dvora. Projekty realizované od roku 2010 boli 
zamerané už len na deti z tejto lokality a ich zmysluplné 
využívanie voľného času a rozvoj schopností a zručností. 
V neziskovej organizácii je vo veľkej miere využívaná 
dobrovoľnícka práca, najmä pri aktivitách s deťmi 
z Ladislavovho dvora. Zapájali sa v nich najmä ženy – 

študentky, niektoré pravidelne, iné sporadicky, v menšej 
miere muži. Začiatkom roku 2011 sa začalo rozvíjať aj 
vzdelávanie dobrovoľníkov, ktorí pracujú s deťmi.
Názory členov komunity na pôsobenie občianskeho 
združenia Miesto v dome, ale aj iných organizácií, či 
samosprávy boli rôznorodé. Zahrnula som sem aj iné 
subjekty kvôli tomu, že členovia komunity často 
nerozlišovali kto organizoval ktorú aktivitu, niektorí ľudia 
boli pracovníkmi viacerých organizácií alebo pri riešení 
niektorých problémov viaceré subjekty spolupracovali. 
Niektorí sa vyjadrili, že neveria tomu, že by sa situácia 
komunity mohla zlepšiť, iní zase hovorili, že sa situácia už 
v niektorých aspektoch zlepšila a vidia zmysel v práci tejto 
organizácie. Aj ostatní obyvatelia mesta Levice sa vyjadrili, 
že podľa nich táto práca má význam zaoberať touto 
komunitou. Aj keď väčšina z informátorov nemala 
informácie o konkrétnych aktivitách, mnohí vedeli aspoň 
to, že sa niekto venuje deťom. Aj ich názory na pôsobenie 
neziskových organizácií v rómskych komunitách boli 
rôznorodé.
Na Ladislavovom dvore môžeme pozorovať mnoho 
dôsledkov sociálneho vylúčenia, ako napríklad 
nezamestnanosť, príjmovú chudobu, kriminalitu, 
bezdomovectvo, devastáciu životného prostredia, 
problémy vo vzdelávaní, fetovanie, priestorovú segregáciu 
atď. Aj samotní obyvatelia ich vnímajú negatívne, vzťahy vo 
vnútri komunity aj celkovú situáciu komunity hodnotili ako 
zlé s malými predpokladmi pre zmeny k lepšiemu.
Výsledky práce neziskovej organizácie sú ťažko merateľné, 
ich zhodnotenie by si vyžadovalo dlhodobejšie 
pozorovanie. Členovia komunity boli ohľadom zlepšovania 
stavu skôr pesimistickí, aj keď niektorí isté prínosy videli. 
Väčší prínos svojej práce vnímajú členovia organizácie. Aj 
keď zatiaľ ťažko môžeme hovoriť o sociálnej inklúzii tejto 
komunity, organizácia sa snaží zlepšovať jej situáciu 
a vytvárať predpoklady na začleňovanie do spoločnosti. 
Pôsobenie organizácie v tejto komunite však má aj viaceré 
obmedzenia a problémy. Sú to napríklad chýbajúci priestor 
pre aktivity priamo v lokalite, nízka participácia členov 
komunity v projektoch, nedostatočná komunikácia 
s ostatnými subjektmi, ktorých sa táto problematika týka. 
Obmedzujúce sú aj zlé vzťahy vo vnútri komunity.
Obyvatelia mesta, ktorých som sa opýtala na názor na 
Ladislavov dvor ho popisovali prevažne negatívnymi 
charakteristikami. Považovali ho za nebezpečné 
a problémové miesto, ktorého obyvatelia žijú v zlých až
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katastrofálnych podmienkach. Zároveň z ich výpovedí 
vyplynulo, že sa podľa nich problémami jeho obyvateľov 
treba zaoberať a mal by im niekto pomáhať, musia to však 
sami chcieť. Niektorí si uvedomovali, že v zlej situácii sa 
neocitli len vlastným pričinením. Niektorí obyvatelia mesta 
tiež rôznymi formami podporovali prácu s touto 
komunitou. Väčšina však o nej mala veľmi málo informácií, 
vo všeobecnosti však považovali prácu s vylúčenými 
rómskymi komunitami za potrebnú, pretože je to problém 
celej spoločnosti. Za dôležitú považovali aj snahu 
samotných členov takýchto komunít o zlepšenie ich 
situácie. Podľa nich práca s Rómami priniesla nejaké 
pozitívne výsledky, možno ale vzhľadom na vynaložené 
úsilie a prostriedky sú doterajšie výsledky nedostačujúce.
V práci som uviedla aj niekoľko princípov, ktoré by 
organizácia pri svojej práci mala dodržiavať a niekoľko 
konkrétnych odporúčaní, ktoré by napríklad mohli byť 
použité pri plánovaní ďalších aktivít. Miesto v dome je 
relatívne malá organizácia, ktorá sa rozvíjala postupne 
s tým, ako pribúdali jednotlivé aktivity. Tento rozvoj by 
mohol pokračovať do budúcnosti. Podľa mňa preto treba aj 
naďalej sledovať stav komunity a cielene zisťovať potreby 
jej členov. Terajší stav je výsledkom dlhodobého vývoja 
a bude si vyžadovať aj dlhú dobu na nápravu. Koncept 
sociálneho vylúčenia nám môže pomôcť upriamiť 
pozornosť nielen na vylúčených jednotlivcov a komunity, 
ale aj zodpovednosť spoločnosti, ktorá ich vylučuje.
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Úvod
Vývoj tretieho sektora na Slovensku a nárast počtu 
mimovládnych organizácií nám ponúka priestor venovať sa 
zložitosti a významu riadenia organizácií. Manažment, 
ktorý spájame predovšetkým s podnikateľským sektorom, 
sa v súčasnosti stáva neodmysliteľnou súčasťou i nezis-
kového sektora. Preto i ústrednou témou práce je 
manažment v neziskových organizáciách. Práve ony v dobe, 
keď pod vplyvom kríz, sociálnych a technologických zmien, 
ktoré spochybňujú rolu štátu, dokážu pružnejšie, 
adresnejšie a efektívnejšie reagovať na potreby členov 
spoločnosti. Zmena v živote ľudí, ktorú prinášajú neziskové 
organizácie kladie vysoké nároky na manažment.
Aktuálnosť témy stojí v opozícii s nedostatkom odbornej 
literatúry venovanej manažmentu pre mimovládne 
organizácie.
Cieľom práce je zistiť prítomnosť manažmentu, jeho 
úroveň a rozsah aplikácie i dôležitosť a úlohu, ktorú zohráva 
manažment vo vybraných neziskových organizáciách. 
Taktiež sa pokúsime zodpovedať na otázky, či samotné 
inštitúcie je možné viesť bez manažérskeho myslenia. 
Pokúsime sa definovať rozsah aplikovateľnosti 
manažérskych nástrojov, vzdelanostnú úroveň pracovníkov 
i chápanie strategického plánovania. Odpoveď na danú 
problematiku môžeme získať explicitne len v prostredí 
neziskových organizácií. Preto ako vhodnou alternatívou na 
získanie potrebných informácií uprednostníme kvalitatívny 
výskum s procedúrou konštantnej komparácie. Adekvátne 
využijeme riadený rozhovor a pozorovanie ako hlavné 
metódy výskumu.
Celá práca sa člení na tri kapitoly tak, aby jednotlivé 
kapitoly korešpondovali s cieľom práce.
V prvej kapitole sa zaoberáme pojmom nezisková 
organizácia, so zameraním na históriu a súčasný stav. 
Popisujeme formy neziskových organizácií, ich právnu 
úpravu, princípy, na ktorých sú založené. Samotný okruh 
dopĺňajú i problémy dotýkajúce sa mimovládneho sektora.
Manažmentu je venovaná v poradí druhá kapitola. 
Zámerom je charakterizovať tento pojem všeobecne ale
i z pohľadu neziskových organizácií. Predstavuje tiež 
problematiku financovania neziskových organizácií 
a strategického manažmentu.
Tretia kapitola je venovaná empirickému výskumu. 
Základnú tému predstavuje oblasť manažmentu 
a manažérskeho myslenia v neziskových organizáciách. 
V rámci kvalitatívneho výskumu sa pokúsime formou 
riadeného rozhovoru a pozorovania získať údaje od 
účastníkov o danej problematike. Komparačnou metódou 
zase potvrdiť, vyvrátiť prípadne modifikovať existujúcu 
teóriu, podľa ktorej neziskové organizácie ako sociálno-

technický systém nemôžu existovať bez manažmentu. 
Taktiež potvrdzujeme, že manažérske myslenie a konanie 
v neziskových organizáciách je potrebné a účelné. Riadenie 
samotných neziskových organizácií bez podpory 
manažmentu nemôže byť dostatočne uspokojivé. 
Vzhľadom na manažment, ktorý bol v podstate vyvinutý zo 
skúsenosti a potreby veľkých komerčných firiem, nie 
jednoduché ho aplikovať na neziskové organizácie.
K základným materiálom použitým v diplomovej práci patrí 
odborná literatúra z oblasti mimovládnych organizácií 
a oblasti manažmentu, predovšetkým od slovenských 
autorov, ktorí patria medzi uznávaných odborníkov 
v problematike.
Pre danú tému sme sa rozhodli z dôvodu neustáleho 
nárastu MVO, rozvoja tretieho sektora, nepochybne i istej 
atraktívnosti tejto témy v súčasnosti a osobného záujmu 
o danú problematiku.
  

Manažment v neziskových organizácií
„O peniaze ide až v prvom rade.“ Tak znie okrídlená veta, 
veľmi často používaná. Väčšina ľudí obetavo pracujúcich 
v neziskových organizáciách s ňou nebude súhlasiť. Skôr sa 
priklonia ku konštatovaniu: „Peniaze nie sú všetko.“ 
V poslaní týchto organizácií sa o peniazoch nehovorí. Je 
však dôležité uvedomiť si, že aj verejne prospešné 
organizácie existujú v prostredí trhovej ekonomiky a bez 
určitého množstva finančných prostriedkov (alebo iných 
zdrojov) by nemohli svoju činnosť vykonávať. Predstava, že 
zatiaľ čo od bežných firiem si ľudia ich výrobky alebo služby 
kupujú a neziskovým organizáciám peniaze nezištne dávajú 
na prospešné účely, je mylná. V oboch prípadoch ide totiž 
o výmenu. Ľudia (individuálni darcovia, sponzori, nadácie 
alebo štát) poskytujú neziskovým organizáciám peniaze 
alebo iné prostriedky, pretože očakávajú, že tieto 
organizácie budú plniť určité spoločensky žiaduce 
a prospešné ciele. Inými slovami: ľudia investujú do verejne 
prospešných organizácií, ktorým dôverujú a ktorých 

1poslanie a ciele sú im blízke.“
Tak ako iné systémy, i neziskové organizácie zostavujú svoje 
plány, robia rozhodnutia, kontrolujú a zamestnávajú 
pracovníkov, ktorých musia motivovať, hospodária so 
svojimi nákladmi a dosahujú výnosy a sledujú svoje 
výsledky. Neziskové organizácie nemôžu existovať bez 
manažmentu. Keďže neziskové organizácie majú priniesť 
zmenu do života ľudí, dosiahnutie ich cieľa kladie vysoké 
nároky na manažment. Nevyhnutnosť manažmentu 
potvrdzujú faktory:

- Špecifický cieľ, ktorým nie je tradičný zisk, ale 
poskytovanie služby zákazníkom a prostredníctvom 
nich pozitívna zmena ich života.
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- Zvyšovanie konkurenčného tlaku, vplyvom rastu 
konkurencie pri získavaní darov, grantov a rastie 
konkurencia pri získavaní podielu na verejných 
výdavkoch, čo ich núti k efektívnemu využívanie 
zdrojov, budovaniu imiďžu a misie.

- Financovanie neziskového sektora verejnosťou začína 
byť silne redukované, najmä v sociálnej oblasti.

- Kvalitné informácie. Keďže neziskové organizácie sú 
zväčša závislé od podpory iných, tí chcú byť podrobne 
informovaní akým spôsobom sú využívané ich 
prostriedky. Informácie sa musia získať manažérskymi 
nástrojmi a šíriť modernými komunikačnými 
prostriedkami.

- Zložitá personálna situácia je ďalším faktorom, ktorý 
zdôrazňuje nevyhnutnosť manažmentu v neziskových 
organizáciách.

- Široké spektrum zákazníkov vyžaduje profesionálny 
prístup.

- Nezisková organizácia musí merať a riadiť svoju 
výkonnosť a hľadať kritéria hodnotenia efektivity 
a zároveň kontrolovať ich dodržiavanie.

Uvedené faktory naznačujú, že manažérske myslenie 
v neziskových organizáciách je potrebné a účelné na 
zvládnutie uvedených úloh.
 

Problematika manažmentu v neziskových organizáciách
Manažment v neziskových organizáciách sa oproti 
ziskovým organizáciám uplatňuje v sťažených 
podmienkach čo pripisujeme množstvu zvláštností 
a osobitostí ktoré prinášajú špecifické manažérske 
problémy. Ako uvádza P. Drucker, „hoci nepoznám jednu 
ziskovú organizáciu, ktorá je tak dobre riadená ako niekoľko 
neziskových organizácií, významná väčšina neziskových 
organizácií môže byť odstupňovaná nanajvýš stupňom „C“. 
nie pre nedostatok úsilia. Väčšina z nich pracuje veľmi 
ťažko. Ale pre nedostatok kompetencií, právomocí a pre 
neschopnosť sústrediť sa na najdôležitejšie problémy.“
Základné úlohy manažmentu sú vo všetkých typoch 
organizácií rovnaké, v každej neziskovej organizácií je 
potrebné riadiť  podľa personálnych, vecných 
a inštitucionálnych aspektov manažmentu. Prehľad 
špecifických otázok manažmentu v neziskových 
organizáciách uvedieme v nasledujúcej časti.

- V porovnaní zo ziskovým podnikom neziskový disponuje 
viacdimenzionálnym a komplexnejším cieľovým 
systémom, v ktorom je mnoho komponentov 
kvalitatívneho pôvodu, čo sťažuje meranie 
dosiahnutého cieľa.

- Rôzne fázy organizačného vývoja, vlastná forma 
byrokracie a rôzne formy rozhodovania.

- Personálny manažment je ovplyvňovaný rôznymi 
personálnymi štruktúrami (platení zamestnanci, 
dobrovoľníci, civilní pracovníci a pod.)

- Zložitosť trhovej ponuky a dopytu neumožňuje 
dosiahnuť spravodlivé ceny na trhu pre neziskové 
organizácie. Problematické vytvorenie finančného 
portfólia neziskovej organizácie, aby sa zabránilo 
extrémnej závislosti na jednom zdroji.

- Neziskové organizácie sa musia orientovať podľa 
zákazníckych skupín, ktoré obsahujú rôznorodé záujmy 
a potreby.

- Problematické účtovníctvo a controling.
Techniky manažmentu boli v podstate vyvinuté zo

 skúseností a pre potreby veľkých komerčných skupín, nie 
je preto jednoduché ich aplikovať pre neziskové 
organizácie. I samotné rozdiely medzi jednotlivými 
neziskovými organizáciami spôsobujú, že techniky použité 
v jednej neziskovej organizácií nemusia byť účinné 
v druhej. Problémom je i vzdelanie manažérov v neziskovej 
organizácií, ktoré nevyhovuje požiadavkám, organizácie sú 
riadené osobami s iným vzdelaním.
 

Empirická časť
Cieľom výskumu je zistiť, či manažment je prítomný v nezis-
kových organizáciách a na akej úrovni je implementovaný 
v praxi a jeho dôležitosť.
V našom výskume sme sa zamerali na manažment, na 
rozsah jeho aplikácie, dôležitosť a na úlohu, ktorú zohráva 
v neziskových organizáciách. Samotnému výskumu 
predchádzalo štúdium teoretických poznatkov z oblasti 
manažmentu v neziskových organizáciách. Súhrn týchto 
vedomosti je uvedený v predchádzajúcej teoretickej časti.  
Medzi sekundárne ciele kvalitatívneho výskumu sme 
zaradili:

1. Rozsah aplikovateľnosti manažérskych  nástrojov 
z komerčnej sféry v neziskových organizáciách. 

2. Aká je vzdelanostná úroveň pracovníkov vykoná-
vajúcich manažérsku činnosť.

3. Ako neziskové organizácie chápu pojem strategické 
plánovanie.

  

Výberový súbor
K stanoveniu výskumnej vzorky predchádzal výskum 
v okrese Spišská Nová Ves v oblasti existencie 
mimovládnych organizácií. Na webovej stránke 
http://portal.ives.sk/registre/start.do, ktorú zabezpečuje 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v sekcii verejnej 
správy je register všetkých MVO zaregistrovaných na 
Slovensku. Keďže v okrese SNV je 36 obcí vrátane 
okresného mesta, bolo potrebné náročným spôsobom 
vyhľadávať všetky druhy MVO podľa sídla organizácie. 
  

Ďalší krok predstavoval určenie štyroch najväčších 
neziskových organizácií. Na základe dostupných údajov, 
predovšetkým z internetového zdroja, štúdiom výročných 
správ a posudzovania organizácií zo subjektívneho 
hľadiska, boli do užšieho výberu zaradené štyri neziskové 
organizácie: 

1. Alžbetka n. o., Zimná 66, Spišská Nová Ves.
2. Domovina, n. o., Hodkovce 1, Žehra.
3. Social. Trans, n. o. Jarná 23, Spišské Vlachy.
4. Katolícke pedagogické a katechetické centrum (KPKC), 

n. o., Levočská 10, Spišská Nová Ves.
 

Realizácia výskumu a charakteristika použitých metód
V kvalitatívnom výskume sme uskutočnili pozorovanie 
a riadený rozhovor, v ktorom sme formulovali otvorené 
otázky zamerané na fungovanie a úroveň manažmentu
v neziskových organizáciách. Účastníci rozhovoru boli 
zamestnanci n. o. vo vedúcich funkciách. Cieľom daného 
rozhovoru bolo získať dostatočný rozsah informácií 
o aplikovaní, forme, štruktúre a naplňovaní podstaty 
manažmentu.
Rozhodli sme sa pre kvalitatívny výskum, ktorý 
predpokladá zámerný výber výskumnej vzorky, v našom 
prípade štyroch neziskových organizácií v okrese Spišská 
Nová Ves. Oslovili sme interných pracovníkov z dôvodu, že 
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ich poznatky a vedomosti o príslušnej organizácii sú bohaté 
a vytvárajú ucelený informačný obraz. V procese 
kvalitatívneho výskumu sme zvolili proces konštantnej 
komparácie, keďže hneď na začiatku sme si zvolili skupinu 
organizácií a osôb, u ktorých sme hľadali spoločné prvky.
  

Vyhodnotenie výskumu vo vzťahu k stanovenej teórii.
Na základe kvalitatívneho výskumu môžeme jednoznačne 
potvrdiť teóriu o potrebnosti manažmentu v neziskových 
organizáciách, ktoré predstavujú mnohotvárne systémy 
a v princípe sa ich riadenie na základnej úrovni podobá 
riadeniu komerčných inštitúcií. Vzhľadom na špecifický 
záujem, predovšetkým neziskových organizácií  
zaoberajúcich sa poskytovaním sociálnych služieb, sa nám 
znovu potvrdzuje teória o potrebe úpravy manažérskych 
nástrojov. Organizácia, v ktorej v poprednom záujme je 
vzdelávanie, výskum a kultúrne hodnoty preberá 
nezmenené prvky manažmentu z komerčnej sféry.
Pri zovšeobecnení zistení môžeme konštatovať, že 
manažment a manažérske myslenie sa stáva prirodzenou 
súčasťou neziskových organizácií poskytujúcich 
všeobecno-prospešné služby, je zameraný predovšetkým 
na pozitívnu zmenu v živote klientov a prispôsobenie sa 
spoločenským zmenám. Už nepredstavuje pojem, ktorý 
nepatrí do tretieho sektora. Manažment teda nie je len 
doménou podnikov či organizácií zo ziskového sektora, 
ktorých hlavnou úlohou a náplňou je predovšetkým 
samotný zisk. Oproti stojace MVO narábajú s pojmami 
efektívnosť, výnosnosť, hospodárnosť a stratégia výlučne 
z dôvodu skvalitňovania poskytovaných služieb pre svojich 
klientov. Samotný zisk, ako produkt manažérskeho 
myslenia, nie je pre dané neziskové organizácie prioritou, 
samozrejme finančné prostriedky zohrávajú dôležitú úlohu 
na naplnenie cieľov n. o.
Neziskové organizácie dokonca nesú na svojich pleciach 
vyššiu mieru zodpovednosti a teda zvyšujú sa i nároky na 
manažérske myslenie, keďže v popredí ich záujmu je 
odbornosť a kvalita služieb poskytovaná svojim klientom. 
Hovoríme predovšetkým o prvých troch neziskových 
organizáciách, v ktorých záujme sú klienti buď zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, alebo klienti s mentálnym 
postihnutím. O zvýšenej náročnosti manažérskeho 
myslenia môžeme hovoriť i z pohľadu istých obmedzení, 
ktoré vyplývajú z limitovaných finančných i personálnych 
zdrojov.
Okrem spomínaných oblastí sa manažment uplatňuje 
i v oblastiach týkajúcich sa personálnej sféry alebo v oblasti 
vlastného zviditeľňovania. Neziskové organizácie sa snažia 
osloviť donorov , dostať sa do povedomia a do života 
miestnej komunity, preto budujú svoj imidž prostriedkami 
ako internetové stránky s množstvom informácií o vlastnej 
činnosti, vydávaním brožúr a informačných letákov. 
Zviditeľňujú sa i organizovaním a zapájaním sa do kultúrno-
spoločenských akcií.
Nástroje manažmentu, teda personálny, strategický, 
projektový manažment, SWOT analýza, plánovanie, 
organizovanie, prikazovanie, riadenia, kontrola či 
matematické analýzy by mali podľahnúť určitej úprave, 
ktorá by vyhovovala potrebám neziskových organizácií, 
tým by sa zvýšila ich účinnosť. Jediná n.o KPKC nevidí 
rozdiel v aplikovaní týchto nástrojov medzi komerčným 
a neziskovým sektorom, čo môže prameniť práve z jej 
zamerania. 

Môžeme konštatovať, že práve n. o. poskytujúce verejno-
prospešné služby nepociťujú konkurenčný tlak a preto ani 
nevyužívajú aktívne manažment na konkurenčný boj.
Samotné neziskové organizácie nemajú vo svojich vedúcich 
pozíciách pracovníkov s výlučne manažérskym vzdelaním. 
Vedomosti z manažérskej oblasti získavajú z rôznych 
vzdelávacích aktivít. Ideál by predstavoval odborník zo 
sociálnej oblasti s dostatočnými manažérskymi 
skúsenosťami. Prácu manažérov vykonávajú predo-
všetkým riaditelia neziskových organizácií, síce s iným 
vzdelaním, ale manažérske schopnosti získavajú praxou 
alebo už spomínanými dodatočnými, vzdelávacími 
aktivitami, čo predstavuje iste pozitívny smer. Manažérske 
schopnosti vychádzajú podľa účastníkov predovšetkým 
z osobnostných predpokladov riadiacich pracovníkov.
Strategické plánovanie existuje v každej neziskovej 
organizácií, čo nám potvrdzuje, že tento pojem nie je 
neznámy a n.o. nie sú len v počiatočnom štádiu jeho 
aplikovania. Organizácie majú vytvorené dlhodobé 
strategické plány, v ktorých sú zahrnuté i krátkodobé ciele. 
Takýmto spôsobom napĺňajú sled hlavných aktivít 
a smerujú k naplneniu svojich cieľov a zámerov. Určujú 
svoju aktuálnu pozíciu, budúce smerovanie a rozvoj 
vlastnej organizácie.
 

Návrhy využitia výsledkov kvalitatívnej analýzy pre prax
Manažment, ktorý predstavuje súbor činnosti riadenia 
organizácie, sa stal i súčasťou neziskových organizácií. Veľké 
neziskové organizácie v okrese Spišská Nová Ves využívajú 
jeho nástroje a uplatňujú ho v praxi. Predovšetkým ide 
o oblasti zvyšovania kvality poskytovania služieb, vlastnej 
prezentácie, uplatňujú ho pri organizovaní práce, získavaní 
finančných prostriedkov a v personálnej oblasti.
Neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné 
služby naďalej musia zvyšovať odborné znalosti z tejto 
oblasti, význam manažmentu nie je ohraničený len na 
jedinú oblasť, t.j. zisk, ale pokrýva i mnohé ďalšie nemenej 
dôležité a vzhľadom na orientáciu a princípy neziskových 
organizácií, možno povedať i dôležitejšie oblasti a teda 
kvalitu služieb poskytovaných klientom. Organizácie 
každoročne obhajujú svoju činnosť a podstupujú istú mieru 
rizika pri zavádzaní nových služieb, čo kladie zvýšené 
požiadavky na činnosť riadiacich pracovníkov.
Pre riadiacich pracovníkov je dôležité uvedomiť si 
manažérske myslenie, ktoré spočíva i v delegovaní 
pracovných úloh, aby riadenie celej organizácie nestálo len 
na jednom človeku.
Je potrebné uvedomiť si viacdimenziálnosť samotného 
manažmentu, ktorý pozostáva z činnosti a úloh určených 
na dosiahnutie cieľa. Viacdimenzionálnosť je doplňovaná 
i personálnym obsahom, ktorý zahŕňa motiváciu 
pracovníkov, tiež obsahuje základné činnosti manažmentu 
/plánovanie, organizovanie, vedenie, kontrola/ a v nepos-
lednom rade uvedomiť si, že manažér disponuje 
rozhodovacou a prikazovacou mocou.
Vzhľadom na nemožnosť fungovania akejkoľvek MVO bez 
manažérskeho myslenia, si treba uvedomiť potrebu 
kvalifikovaných manažérov pôsobiacich v neziskových 
organizáciách. Keďže i samotné n. o. ako aj ostatné systémy 
určujú svoje ciele, zostavujú plány, robia rozhodnutia, 
kontrolujú, hospodária so svojimi prostriedkami, sledujú 
svoje výsledky a zamestnávajú zamestnancov. A čo je 
najdôležitejšie, vykonávajú činnosti a poskytujú služby
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klientom, ktorí sú na ich pomoc odkázaní.
Po zohľadnení zistených údajov a faktov, odporúčame 
pracovníkom vo vedúcich funkciách zamerať sa na oblasti, 
ktoré môžu skvalitňovať, a to neustálym vzdelávaním, 
výmenou skúsenosti na miestnej, regionálnej a celoštátnej 
úrovni, absolvovaním kurzov a školení, ktoré im poskytnú 
dostatočné a primerané vedomosti. Tie môžu následne 
aplikovať v praxi. Možnosť neustálej konfrontácie 
výsledkov s implementovanými nástrojmi a využitými 
získanými vedomosťami, im uľahčí odhaliť prípadné 
nedostatky.
Odporúčame konfrontáciu či už na celoslovenskej, 
prípadne regionálnej úrovni v oblasti týkajúcej sa 
uplatňovania manažérskych nástrojov, prípadne 
vytvorenie ucelenej koncepcie v tejto oblasti na vhodnosť 
jej aplikovateľnosti pre neziskové organizácie poskytujúce 
sociálne služby klientom zo sociálne znevýhodneného 
prostredia a klientom so zdravotným postihnutím.  
Ďalšou možnosťou je zamestnať potrebný počet osôb 
s manažérskym vzdelaním, ktorí uľahčia a odbremenia 
vedúcich pracovníkov od aj tak dosť náročnej práce na čas, 
umožní im zaoberať sa pre nich dôležitejšími 
a podstatnejšími vecami. Ich kvalifikovaný a objektívny 
pohľad umožní nachádzať nové, alternatívne a inovatívne 
prvky v manažovaní.
  

Záver
Po roku 1989 na Slovensku znova ožíva tretí sektor 
a zvyšuje sa počet mimovládnych organizácií. Po 
dvadsiatich rokoch sa tretí pilier stal veľmi aktívnou 
súčasťou spoločnosti, napĺňa aktívne svoje funkcie. 
Poskytuje obyvateľom rôzne druhy verejnoprospešných 
služieb, napĺňa svoju inovačnú a expresívnu funkciu, 
presadzuje sociálne zmeny.
Prevrat v oblasti sociálnej, kultúrnej i technologickej je 
viditeľný i v tejto oblasti. Mimovládne organizácie, 
predstavujúce širokú škálu zamerania, musia sa 
prispôsobovať týmto spoločenským zmenám. Jednou zo 
zmien je i nadobudnúť a zdokonaľovať sa v oblasti 
manažmentu.
Primárny cieľ práce predstavoval zistiť, či manažment je 
prítomný v neziskových organizáciách a na akej úrovni je 
aplikovaný. Vychádzali  sme z ucelenej teórie 
H. Majdúchovej, ktorú uvádza vo svojej publikácií. Práve 
túto teóriu sa nám podarilo prostredníctvom popredných 
neziskových organizácií v spiškonovoveskom okrese 
potvrdiť a nepodľahla žiadnej modifikácii. Vzhľadom na 
zložitosť systémov, ktoré predstavujú a podobajú sa na iné
inštitúcie čo sa týka riadenia, plánovania, rozhodovania,

kontroly a hospodárnosti sa potvrdzuje potreba, účelnosť 
manažmentu a manažérskeho myslenia.
Zo získaných informácií sme dospeli k výsledkom, na 
základe ktorých môžeme skonštatovať, že manažment je 
prítomný v neziskových organizáciách, zastáva nepochybne 
dôležitú úlohu pri kvalitnom riadení n.o. Nedosahuje však 
kvality manažmentu z komerčnej sféry, čo je spojené 
s absenciou manažérskeho vzdelania. Pozitívnym smerom 
je snaha o zvyšovanie jeho kvality doplnkovým 
vzdelávaním. Predstavitelia vybraných neziskových 
organizácií priznali, že ich organizácie nie je možné viesť bez 
manažérskeho myslenia.
Nástroje manažmentu s určitými obmenami existujú 
v každej neziskovej organizácií. Zmeny sa uskutočňujú 
s ohľadom na charakter a zameranie organizácie, keďže 
v popredí aktivít neziskových organizácií nie je zisk, hoci 
n.o. narábajú s finančnými prostriedkami, avšak 
s prvoradým ohľadom na ich klientov a ponúkané služby. 
Uvedomujú si, že ich existencia je spätá s prostredím 
trhovej ekonomiky a bez finančných prostriedkov by 
nemohli existovať. Vyvíjajú snahu o zvýšenie kvalifikácie 
pracovníkov v oblasti riadenia a získania financií, keďže vo 
väčšine z nich nie sú experti z oblasti manažmentu. Napriek 
tomu, že neziskové organizácie rok čo rok obhajujú svoju 
existenciu a pôsobia v prostredí neistej budúcnosti, 
implementujú strategické plánovanie.
V oblasti manažmentu výlučne zameraného na neziskové 
organizácie nie je dostatok vhodnej literatúry. 
Odporúčame teda pracovníkom v MVO, ktorých úlohou je 
riadenie, aby získavali informácie výmenou skúsenosti 
nielen na miestnej, regionálnej úrovni ale i celoslovenskej. 
Bezpochyby vhodnou metódou je i konfrontácia a výmena 
skúsenosti na medzinárodnej úrovni so štátmi bývalého 
východného bloku, ale i so štátmi v ktorých tretí sektor 
nebol prerušený a poznačený komunistickým režimom. 
Taktiež odporúčame riadiacim pracovníkom vhodne 
využívať metódu delegovania úloh, čo sa určite pozitívne 
prejaví v kvalite poskytovaných služieb.
Pri tvorbe práce sme sa nestretli so záväznejšími 
problémami, spomenieme len náročnosť pri získavaní 
údajov o MVO v okrese SNV a presúvanie dohodnutých 
stretnutí, čo však pre pracovnú zaneprázdnenosť 
pracovníkov je pochopiteľné.
Veríme, že práca osloví pracovníkov neziskových organizácií 
a povzbudí ich k zvyšovaniu odborných znalosti z oblasti 
manažmentu. Výsledok by mal vyústiť do zvyšovania 
kvality poskytovaných služieb v prospech klientov, čo 
predstavuje hlavnú úlohu tretieho sektora.
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Úvod
V súčasnosti existuje na Slovensku aj v zahraničí veľká 
skupina ľudí, ktorí sú v núdzi a často si svoje problémy 
nevedia vyriešiť sami. Potrebujú pomoc, ktorú im štátny 
ani verejný sektor nedokáže poskytnúť. Tretí sektor tvorený 
neziskovými organizáciami sa na základe vysokého dopytu 
o túto časť spoločnosti stará a je odhodlaný pomáhať 
v rôznych sférach. Základom neziskových organizácií nie je 
tvoriť zisk, ale predovšetkým poskytnúť verejnoprospešné 
služby. Najdôležitejším faktorom zodpovedajúcim za 
fungovanie neziskových organizácií starajúcich sa 
o blahobyt spoločnosti sú dostatočné zdroje financovania, 
techniky ich získavania a následne ich správne 
prerozdeľovanie vzhľadom na cieľ konkrétnej neziskovej 
organizácie. 
Cieľom bakalárskej práce je analýza špecifických foriem 
financovania neziskových organizácií z finančného hľadiska 
a to na základe charakteristiky početných finančných 
zdrojov zabezpečujúcich krytie neziskových organizácií 
rozdelených podľa spôsobu nadobudnutia príjmov 
a charakteru financujúcich subjektov.
Predkladaná bakalárska práca pozostáva z troch kapitol, 
ktoré sa ďalej členia na menšie podkapitoly. Prvá kapitola 
sa venuje aktuálnej charakteristike neziskových organizácií 
a súčasnému stavu na Slovensku. Uvádza konkrétne 
informácie, poznatky a kritéria podľa ktorých špecifikuje 
neziskový sektor a vysvetľuje pojem verejnoprospešnosť. 
Následne sa bližšie venuje klasifikácií a typológií 
neziskových organizácií v Slovenskej republike.
Obsahom druhej kapitoly je cieľ bakalárskej práce 
a metodika, ktorú sme využili pri získavaní a používaní 
literatúry a samotnom postupe písania bakalárskej práce 
tak, aby sme dosiahli uvedený cieľ.
V tretej kapitole sa nachádzajú výsledky skúmania 
financovania neziskových organizácií charakterizujúce 
zdroje financovania na základe spôsobu nadobudnutia 
a charakteru financujúceho subjektu vychádzajúce z dvoch 
typov uvedených rozdelení. Súčasťou kapitoly sú vlastné 
postoje k financovaniu neziskových organizácií.
  

Aktuálny stav neziskových organizácií na Slovensku
Charakteristika
Neziskové organizácie existujú, aby zabezpečili zmenu 

1spoločnosti aj jednotlivca.  Takto definuje neziskovú 
organizáciu filozof považovaný za otca a vynálezcu 
moderného manažmentu, Peter F. Drucker.
Neziskové organizácie patria do skupiny osobitne 
registrovaných právnických osôb, ktoré poskytujú na území 
Slovenskej republiky takzvané všeobecne prospešné služby 
a vzniknutý zisk nepoužívajú v prospech majiteľov, vedenia 
alebo zamestnancov, ale opäť iba na zabezpečovanie

2všeobecne prospešných služieb.
Už zo samotného názvu „nezisková organizácia“ vieme 
posúdiť, o akú organizáciu sa jedná. Slovo „nezisková“ je 
pôvodom z anglického „non-profit“, kde „non“ znamená 
žiaden a „profit“ v preloženom kontexte poukazuje na zisk. 
Neziskové organizácie teda patria do tretieho sektora, 
ktorý kladie dôraz na to, že na rozdiel od komerčných 
a ziskových organizácií cieľom nie je vytvárať zisk 
a rozdeľovať ho medzi vlastníkov. Ak sa aj nejaký zisk 

3dosiahne, vracia sa do verejnoprospešných programov.
Zákon č. 35/2002 Z. z. o neziskových organizáciách 

poskytujúcich všeobecne prospešné služby pokladá za 
4verejnoprospešné:

· Poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
· Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostli-

vosti.
· Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchov-

ných a kultúrnych hodnôt.
· Ochrana ľudských práv a základných slobôd.
· Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.
· Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné 

služby.
· Tvorba a  ochrana  životného prostredia a ochrana 

zdravia obyvateľstva.
· Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestna-

nosti.
· Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy 

bytového fondu.
  

Charakteristické kritériá
Škála neziskových organizácií je rozsiahla a formulácia 
jednotnej definície, ktorá by pokrývala všetky funkcie 
neziskového sektora a bola by aplikovateľná pre všetky 
odvetvia jeho pôsobnosti neexistuje. Za zjednocujúcu 
charakteristiku tretieho sektora však možno považovať 
poznatky amerických sociológov, Lestera M. Salamona 
a Helmuta Anheiera,nadobudnuté počas ich štúdia 
a porovnávania neziskového sektora v 32 krajinách. Svoje 
výsledky sformulovali do piatich kritérií charakteristických 

5pre neziskové organizácie:
- Majú formálnu štruktúru. Sú do istej miery formali-

zované, inštitucionalizované, a teda môžu napríklad 
uzatvárať zmluvné vzťahy.

- Majú súkromný (neštátny) charakter. Nie sú súčasťou 
štátneho aparátu, ale môžu uzatvárať kontrakty so 
štátnymi inštitúciami, dostať vládnu podporu alebo mať 
medzi členmi vládnych činiteľov.

- Nemajú za cieľ vytvárať zisk, ktorý by sa mal rozdeliť pre 
ich majiteľov. Rešpektujú neziskové prerozdeľovanie 
finančných prostriedkov. Eventuálny zisk sa vracia späť 
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do programov, ktoré súvisia so základným poslaním 
organizácie.

- Sú nezávislé, fungujú na samostatnom princípe. Po 
zaregistrovaní ich činnosti sa riadia zriaďovacími 
dokumentmi. Majú vlastné kontrolné mechanizmy 
určené správnou (dozornou) radou alebo členskou 
základňou.

- Majú dobrovoľnícky charakter. Prejavuje sa v nich 
stupeň dobrovoľníckej účasti. Platí to pre dobrovoľných 
pracovníkov aj pre členov správnych rád. Prijímajú dary 
i neplatené príspevky v podobe neplatenej práce.

Na odlíšenie neziskových organizácií od politických strán 
a cirkevných inštitúcií sa pridávajú dve ďalšie 

5charakteristické črty:
- Nie sú náboženské. Ich hlavným cieľom nie je pestovanie 

náboženstva a náboženská výučba.
- Nie sú politické. Ich hlavným cieľom nie je združovanie 

kandidátov na politické miesta.
Odborníci prikladajú vážnosť rôznym charakteristikám 
práve podľa svojej špecializácie. Pre ekonomické odvetvie 
je najdôležitejšou črtou neziskovosť a práca na 
dobrovoľníckej báze. Pre právne odvetvie je to priamo 
neštátny charakter a predovšetkým formálna štruktúra. 
Samosprávny princíp odzrkadľuje nezávislosť od prvého, 
verejného sektora a od druhého, podnikateľského sektora. 
 

Ciele a metodika práce
Cieľ
Poslaním neziskového sektora je šírenie verejnoprospeš-
nosti a upozornenie na problémy, ktorým spoločnosť čelí. 
Neziskový sektor plní funkcie, ktoré štát a podnikateľský 
sektor nie je schopný alebo ochotný pokryť. Fungovanie 
neziskových organizácií je podmienené získaním a využitím 
finančných zdrojov na uskutočnenie a naplnenie vopred 
určeného cieľa.
Hlavným cieľom bakalárskej práce je analýza špecifických 
foriem financovania neziskových organizácií z finančného 
hľadiska, a to na základe charakteristiky početných finanč-
ných zdrojov zabezpečujúcich krytie neziskových organi-
zácií rozdelených podľa spôsobu nadobudnutia príjmov, 
interného samofinancovania a externého fundraisingu, 
a charakteru financujúcich subjektov, štátneho sektora, 
súkromného sektora a individuálneho sektora.
  

Výsledky práce (financovanie neziskových organizácií)
Základným predpokladom fungovania neziskovej 
organizácie, tak ako každého iného subjektu verejného či 
podnikateľského sektora, je zabezpečenie jeho 
financovania. Každý subjekt musí nejakým spôsobom 
získavať zdroje na úhradu nákladov svojho fungovania 
a činností, ktoré rozvíja. Financovanie neziskového sektora 
je teda zaujímavou oblasťou, ktorá v sebe spája prvky 

6ekonomicko-finančné a sociálno-spoločenské.
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mimovládnych 
organizácii znamená zabezpečiť riešenie finančných 
problémov, ktoré sú pre neziskovú sféru špecifické a možno 
v niečom pálčivejšie ako pre podnikateľský či verejný 

7sektor.  Neziskové organizácie sa snažia o pozitívnu zmenu 
v spoločnosti a v živote ľudí, ktorí potrebujú morálnu aj 
finančnú podporu. Špecifickosť pozostáva z pomoci, ako 
hlavnej úlohy neziskových organizácií. Z toho vyplýva, že 
produkt, s ktorým neziskové organizácie prichádzajú „na 

7trh“, je často krát nehmotnej povahy, je to väčšinou služba.
 

Keďže neziskové organizácie neponúkajú niečo hmotné je 
ešte ťažšie získať financie na chod dobrovoľníckeho sektora 
a jeho aktivít. 
Ako je vôbec možná existencia neziskového sektora 
z finančného hľadiska? Za fungovanie a dokonca úspešné 
fungovanie neziskových organizácií vďačíme darcom, ktorí 
vďaka svojmu cíteniu a finančným zdrojom podporujú 
neziskové organizácie a tie následne prerozdeľovávajú 
získané prostriedky cieľovej skupine. Takto sa dostávame 

7do akéhosi trojvzťahu organizácia-prijímateľ služby-darca.
Spojenie finančnej a spoločenskej sféry tretieho sektora je 
nevyhnutnosťou a akýmsi základom pre naplnenie misie 
neziskových organizácií. Najefektívnejším spôsobom ako 
pokryť náklady a mať istotu financovania je financovanie 
z viacerých zdrojov. Základným princípom financovania 

8neziskového sektora je jeho viaczdrojovosť.
Podstata viaczdrojovosti spočíva v získavaní a využívaní 
viacerých zdrojov financovania neziskovej organizácie, a to 
nielen s cieľom zabezpečiť nezávislosť od jedného zdroja 
a vyhnúť sa tak prípadným negatívnym dôsledkom pri jeho 
neočakávanom zlyhaní. Dôvodom viazdrojovosti je aj fakt, 
že takmer žiadny z externých darcov-donorov nie je ochotný 
hradiť 100% nákladov nejakého projektu, a tak je potrebné 
hľadať doplnkové zdroje na vykrývanie týchto finančných 

6potrie.  
Tento jav môžeme považovať aj ako ochranu zo strany 
darcu. Na to, aby sme mohli plne prevádzkovať aktivity 
neziskových organizácií je nutné získanie ďalších zdrojov 
financovanie, hovoríme potom o spolufinancovaní alebo 

6o kofinancovaní projektov.  Darca tým pádom nie je jediný, 
kto financuje organizácie alebo samotný projekt. V tom 
vidíme pre darcu výhodu, a to lepšiu kontrolu nad 
čerpaním financií z viacerých strán. Ideálne je pre darcu 
spolufinancovanie zo strany samotnej organizácie, ktoré 
vytvára pocit istoty spravodlivého rozdeľovania financií 
a snahy naplnenia vopred určeného cieľa. Na to, aby 
neziskové organizácie mohli spravodlivo nakladať s darmi, 
pomôcť a naplniť dobrý úmysel, musia ich najskôr získať.
  

Samofinancovanie
Charakteristika samofinancovania
Samofinancovanie je proces, pri ktorom neziskové 
organizácie využívajú svoje kapacity (ľudské, materiálne, 
finančné, know-how a pod.) na tvorbu a získavanie zdrojov 
pri súčasnom napĺňaní svojho poslania. Tento spôsob 
financovania umožňuje vytváranie zdrojov vlastnými silami 

6organizácií.
Samofinancovanie, interný zdroj financovania, je výzvou 
a spôsobom ako získať aspoň čiastočnú finančnú nezávis-
losť a stabilitu bez nutnosti externých zdrojov financovania 
vďaka vlastným zdrojom. Týmto spôsobom sú organizácie 
finančne zabezpečené a majú samostatné zdroje na 
podporu misie a fungovanie z vytvoreného zisku. Tvorba 
zisku sa môže na prvý pohľad pre neziskové organizácie 
zdať ako čosi nepatričné či nevhodné, opak je pravdou. Aj 
neziskový, tak ako podnikateľský subjekt môže tvoriť 
pozitívny hospodársky výsledok zo svojej činnosti. Rozdiel je 
však v tom, že v prvom prípade je tento zisk určený na 
napĺňanie neziskových cieľov v rámci misie organizácií, 

8a nie na obohatenie majiteľov tak ako u podnikateľov.  
Samofinancovaním si často neziskové organizácie 
pokrývajú náklady na administratívu alebo posilnenie 
inštitúcie – činnosti, ktoré neraz nie je možné úplne 
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9zabezpečiť grantmi či darmi.
Plusom samofinancovania je fakt, že si neziskové 
organizácie dávajú väčší pozor pri tvorení finančného 
rozpočtu, ak sa jedná o získané príjmy, na ktoré museli 
vynaložiť značné množstvo vlastného úsilia. Ak teda získali 
financie na realizovanie projektu z vlastnej činnosti, kladú 
väčší dôraz na efektívne čerpanie takto nadobudnutých 
zdrojov a vyhnú sa ich neefektívnemu vynakladaniu, keď 
nevyčerpané prostriedky treba „minúť“ za každú cenu, aby 

8 neprepadli, či sa nemuseli vracať donorovi.
V súčasnosti sa mnoho neziskových organizácií sústreďuje 
na interný spôsob získavania finančných prostriedkov, 
ktoré v minulosti zanedbávali. Očakávame, že význam 
interných zdrojov sa bude aj naďalej zvyšovať. Externé 
zdroje financovania nie sú nevyčerpateľné a proces 
úspešného samofinancovania zabezpečuje aspoň základne 
fungovanie, respektíve prežitie organizácií. Tento proces 
má však zložitý a dlhý priebeh a preto s ním treba začať 
pokiaľ možno čo najskôr. 
  

Riziká samofinancovania
Samofinancovanie, ako forma podnikania, nie je vhodná 
pre každú neziskovú organizáciu a nie je bez rizika. Jedinou 
nevhodnou investíciou môže nezisková organizácia riskovať 
stratu majetku a niekedy aj dobrej povesti. Trh, čiže 
priestor, v ktorom bude nezisková organizácia realizovať 
svoj podnikateľský zámer, je dynamický a charakterizuje ho 
najmä snaha firiem maximalizovať zisk a zvyšovať počet 
zákazníkov. Nezisková organizácia by mala vstúpiť na trh, 
iba ak je pripravená a má dostatočnú morálnu aj finančnú 

10podporu.  Riziko straty či už existujúceho finančného aj 
nefinančného majetku je obrovské. Veľakrát sa organizácie 
aj zadlžia. Z vnútorného hľadiska môže organizácia preceniť 
svoje schopnosti či kapacity rozvíjať samofinancujúce 
aktivity a takéto pokusy môžu mať negatívny dopad nielen 
na jej bankové účty, ale aj na vlastnú kredibilitu, obraz 
v očiach verejnosti a donorov, motiváciu vlastných 
zamestnancov i dobrovoľníkov či celkové postavenie 

8v komunite, v ktorej pôsobí.  Vytvoriť zisk a byť dostatočne 
konkurencieschopný nie je ľahké ani pre neziskové 
organizácie aj keď sú mnohokrát jediné, ktoré ponúkajú 
danú verejnoprospešnú službu.
Pri tvorbe zisku, paradoxne aj neziskové organizácie často 
zabúdajú na svoj pôvodný zámer a misiu, pre ktorú boli 
založené a odkláňajú sa tým smerom, kde by mohli získať 
dotácie. Ak je podnikateľská sféra neziskovej organizácie 
úspešná, hrozí riziko odklonu od financovania projektov, 
ktoré plnia poslanie organizácií a zameranie sa na rozvoj 
podnikateľskej oblasti. Ziskovosť sa tak dostane často na 
prvé miesto. Aj tu existujú určité limity, ktoré si musí každá 
nezisková organizácia určiť. Môže dôjsť k napätiu aj medzi 
ľuďmi, ktorí pracujú v organizácii v smere misie, a tými, 

10ktorí sa zameriavajú na samofinancovanie.  Netreba teda 
zabúdať na dôležitosť spravodlivého odmeňovania 
zamestnancov, či už majú na starosti samofinancovanie na 
podnikateľskej úrovni alebo sa venujú inému získavaniu 
finančného kapitálu. Zraniteľnosť organizácie sa môže 
prejaviť aj pri prílišnej a jednostrannej závislosti jej 
financovania od úspešnosti pôsobenia na trhu či iných 

8foriem samofinancovania.  Upriamiť sa iba na jeden smer 
a porušiť základné pravidlo viaczdrojovosti je nebezpeč-
ným a ohrozujúcim faktorom pre existenciu organizácie, 
ktorým by sa mala každá organizácia snažiť vyhnúť.

Finančná nezávislosť umožňuje niektorým organizáciám 
vyvíjať aj kontroverzné aktivity pri kritike či obhajobe 
nejakých práv. V končenom dôsledku posilňuje úspešne 
zvládnuté samofinancovanie vlastnú nezávislosť 
organizácie, podporuje jej autonómiu a dodáva kredibilitu 
nielen organizácii samotnej, ale aj myšlienke či 

8spoločenskej zmene, o ktorú sa svojím pôsobením usiluje.
 

Charakter financujúcich sektorov
Ak sa zameriame na rozdelenie zdrojov financovania podľa 
darujúcich subjektov hovoríme o verejnom sektore, 
štátnom sektore a súkromnom sektore. Cieľom 
charakteristiky foriem financovania spadajúcich do 
konkrétnych sektorov chceme doplniť analýzu 
financovania neziskových organizácií.
   

Štátne zdroje
Financovanie zo štátnych zdrojov tvorí pomerne veľkú časť 
finančných prostriedkov neziskových organizácií. Aj keď 
tretí sektor patrí medzi neštátny sektor, môže byť stále 
financovaný zo štátnych zdrojov. Prevažná časť štátnych 
zdrojov ako takých, je získaná zo zahraničia a to dotáciami 

11rôznej formy od:
· Veľvyslanectiev, vládnych agentúr, kultúrnych inštitúcií.
· Medzinárodných inštitúcií.
· Predvstupových štrukturálnych fondov Európskej Únie, 

fondov EHP a EZVO.
K najaktívnejším inštitúciám a programom doteraz patrili 
Americká informačná služba USIS, Americká agentúra pre 
medzinárodný rozvoj USAID, britský Know How Fund, 
Holandské veľvyslanectvo (program MATRA), Kanadské 

8 veľvyslanectvo a Delegácia Európskej únie.
11V rámci domácej sféry rozdeľujeme štátne zdroje na: 

· Štátnu správu (ministerstvá, štátne fondy, orgány štátnej 
správy).

· Samosprávu (VÚC, mestá, obce).
V Slovenskej republike z legislatívneho hľadiska hovoríme 
o rôznorodosti mechanizmov, ktoré sa môžu zúčastňovať 
na spolufinancovaní neziskových organizácií. Tieto 
mechanizmy majú dve základné podoby, priama forma 
podpory neziskových organizácií a nepriama forma 

8podpory neziskových organizácií.
Priama forma podpory neziskových organizácií je 
reprezentovaná dotáciami, grantami, výťažkami z lotérií 
a podobných hier, platieb a príspevkov za kontrakty 
a služby, spolufinancovaní z európskych fondov, finančných 
mechanizmov EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru, 
Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo), EZVO 

11(Európske združenie voľného obchodu)  a uzatváraním 
bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd. Tieto finančné 
príspevky sú súčasťou istého rozpočtu finančných rezortov 
a následne sa prerozdeľujú medzi neziskové organizácie. 
Mechanizmy priamej podpory neziskových organizácií 
pôsobia na rôznych úrovniach štátnej správy (ministerstvá, 
krajské a okresné úrady) a samosprávy (regionálna, 
miestna). Podľa pôvodu týchto zdrojov môžeme hovoriť 
o podpore z rozpočtových príjmov (štátneho rozpočtu) 

12alebo podpore z mimorozpočtových príjmov.
Medzi mechanizmus dotovaný zo štátneho rozpočtu patria 

8dotácie a granty, uzatváranie kontraktov a zmlúv.  Pod 
pojmom dotácie a granty rozumieme transferové platby 
finančných prostriedkov bez očakávania protislužby alebo 

13tovaru.  Dotácie sú poskytované od ministerstiev 
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Slovenskej republiky pričom každé jedno má svoje vlastné 
interné pravidlá a financuje inú cieľovú oblasť. Napríklad 
Ministerstvo školstva podporuje neziskové organizácie 
poskytujúce vzdelávacie služby, Ministerstvo životného 
prostredia podporuje ekologické projekty. Okrem 
ministerstiev boli dotácie neziskovým organizáciám 
poskytované aj štátnymi fondmi (Štátny fond kultúry Pro 
Slovakia, Protidrogový fond, Štátny fond telesnej kultúry, 

8Štátny fond životného prostredia).  Uzatváranie zmlúv 
medzi neziskovou organizáciou a štátom je stále málo 
realizovaným mechanizmom, aj keď skúsenosti ukazujú, že 
poskytovanie verejných služieb neziskovou organizáciou je 
lacnejšie a efektívnejšie ako ich zabezpečovanie 

12prostredníctvom štátnych inštitúcií.
Zdrojmi priamej štátnej podpory neziskových organizácií 
z mimorozpočtových príjmov je už spomínaný výnos z loté-
rie a privatizácie. Neexistuje zákon, ktorý by sa venoval 
špeciálne lotériám, ktoré sú zdrojom podpory neziskových 
organizácií a preto nie je možné presne definovať tento 
mechanizmus. Zákon z 22.3.1999, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 194/1990 Z. z. o lotériách a iných podobných hrách 
iba upravuje mechanizmus prerozdeľovania výnosov z loté-

12rií a iných podobných hier.  Ďalším zdrojom priamej štátnej 
podpory je výnos z privatizácie, ale ako posledný vývoj 
ukázal, ani túto priamu formu štátnej podpory nadácie na 

12Slovensku nebudú môcť v budúcnosti využívať. 
Nepriama forma podpory neziskových organizácií štátom 
je ďalšou podobou štátnych zdrojov. Ako už zo samotného 
slova nepriamy vyplýva, ide o podporu, ktorej výška sa 
bezprostredne po poskytnutí štátnej finančnej podpory 

8nedá určiť alebo kvantifikovať  Podľa Majdúchovej 
14a zákona č. 504/2009 Z. z.  v Slovenskej republike môžeme 

medzi nepriame zdroje zo štátneho sektora zaradiť 
oslobodenie od daní a ciel a 2% dane z príjmov fyzických 
a právnických osôb. Oslobodenie od daní a ciel konkrétne 
znamená, že štát sa vzdáva časti príjmov, ktoré by inak 
získal na daniach, umožnením právnickým a fyzickým 
osobám oslobodiť svoj príjem od určitého druhu dane alebo 

8cla.  Podľa platných predpisov daňovník, fyzická osoba 
alebo právnická osoba sú oprávnené uviesť v daňovom 
priznaní alebo v osobitnom vyhlásení, že podiel zaplatenej 
dane do výšky 2 % sa má poukázať nimi určenej právnickej 

15osobe.  Medzi prijímateľov 2% dane z príjmov fyzických 
a právnických osôb sa zaraďujú aj neziskové organizácie 
poskytujúce všeobecne prospešné služby, ktoré sú 
zaregistrované a sú vedené v zozname prijímateľov 2% 
dane na osobitné účely na rok 2011. Tento zoznam 
zverejnila Notárska komora SR a je uvedený na internetovej 

15stránke www.notar.sk. 
Zákon o dani z príjmov prešiel niekoľkými novelizáciami 
a zmenami, ako napríklad zrušenie možnosti odpočtu daru 
zo základu dane z príjmov, asignácia percent dane z príjmov 
aj právnických osôb a zmena percentuálnej hodnoty, ktorú 
môžu fyzické osoby venovať neziskovým organizáciám 
z jedného na 2% z dane. Dôležitá a aktuálna zmena, platná 
pre daňové priznania podávané v roku 2011 za kalendárny 
rok 2011, nastala prijatím už spomínaného zákona 

14č. 504/2009 Z. z..  Touto zmenou zákona sa zmenil celý 
mechanizmus daňovej asignácie, ktorý predstavuje 
postupné znižovanie výšky %, ktoré môžu právnické osoby 
poukázať v prospech prijímateľov podielu zaplatenej dane 
a postupné zvyšovanie darovania finančných prostriedkov

právnickou osobou, keď v prípade nedarovania štát 
nepoukáže prijímateľovi podielu dodatočné 0,5%, s účin-

16nosťou od 1. januára 2011, a to do roku 2018.  Tento 
mechanizmus priniesol zmenu v získavaní financií spojením 
štátneho a súkromného sektora. Celý mechanizmus je 
nastavený tak, aby koncový príjímateľ získal každoročne 
2,5%, ak právnická osoba dá dodatočný dar neziskovej 
organizácií. V prípade, že právnická osoba dar nedá, výška 
možného poukázateľného percenta z dane z príjmov sa 
znižuje. 
Podľa môjho názoru, tento nový systém bude fungovať iba 
v prípade, ak neziskové organizácie preukážu dostatočnú 
šikovnosť v získavaní darov od právnických osôb. 
Nevýhodou pre právnické osoby bude limitovanosť, 
nakoľko ak budú chcieť darovať čo najvyšší počet percent 
z dane určitej neziskovej organizácií, budú musieť dať tej 
istej organizácií aj dar. Na druhej strane zavedenie nového 
mechanizmu má aj určité výhody. Ak budú organizácie 
úspešné v zháňaní darov, dostanú pol percenta od štátu 
a v konečnom dôsledku získajú vyššie prostriedky na 
financovanie svojich aktivít a tým pádom lepšie podmienky 
na realizáciu misie.
 

Súkromné zdroje
Pri externých zdrojoch financovania sú v prípade 
súkromného sektora k dispozícii prostriedky pochádzajúce 
z firiem alebo súkromných nadácií či iných neverejných 
fondov. Tieto subjekty môžu poskytovať prostriedky buď zo 
zahraničia alebo na národnej úrovni vo forme darov, 
grantov či príjmov zo sponzoringu alebo partnerstva. Do 
podpory zo súkromného sektora možno zaradiť aj finančnú 
a nefinančnú pomoc, ktorá prichádza pre neziskové 

17organizácie od cirkví a náboženských spoločností.
Nadačné zdroje zo zahraničia tvorili a stále tvoria 
najsilnejšiu finančnú základňu pre financovanie 
neziskových organizácií nielen na Slovensku, ale aj v ďalších 

8transformujúcich sa krajinách.  Existujú rôzne spôsoby 
podporovania neziskových organizácií na Slovensku 
zahraničnými nadáciami. Zahraničné nadácie sa môžu 
rozhodnúť podporovať programy, aktivity alebo konkrétnu 
neziskovú organizáciu. Podpora pochádza buď priamo zo 
zahraničia, darom alebo grantom, alebo z domáceho 
prostredia, založením vlastnej nadácie, respektíve pobočky 
na Slovensko. Možné je aj vytvorenie partnerstva medzi 

6zahraničnou nadáciou a neziskovou organizáciou.
Vzťah medzi druhým a tretím sektorom vyplýva 
z podnikového darcovstva alebo korporatívnej filantropie, 
teda ochoty podniku venovať finančnú či nefinančnú 
hodnotu na verejnoprospešný účel, a to buď jednorazovo 

6alebo opakovane bez nároku na nejakú protislužbu.  
Jednostrannú službu zo strany podniku si môžeme vysvetliť 
snahou zlepšiť si imidž alebo skutočným cítením a ochotou 
pomôcť komunite. Z druhého hľadiska sa môže jednať aj 
o spoluprácu prospešnú pre obe strany, ktorú sprevádza 
protiplnenie zo strany neziskovej organizácie (zväčša vo 
forme reklamy). Ide o klasický komerčný vzťah na báze 
sponzoringu. Vyššiu úroveň spolupráce predstavujú 
strategické partnerstvá, ktoré môžu fungovať aj na 
komerčnejšom princípe takzvanom dobročinnom 

6marketingu.
Cirkevné zdroje reprezentujú neodmysliteľnú súčasť 
financovania verejnoprospešných aktivít a projektov. 
Najväčšie cirkvi na Slovensku (rímskokatolícka, evanjelická 



34

a.v., gréckokatolícka a i.) majú svoje účelové zariadenia 
alebo samostatné neziskové organizácie zamerané 
väčšinou na napĺňanie sociálno-charitatívnych, 
edukatívnych, voľno časových potrieb svojich členov, 

6respektíve širšej spoločnosti.  
Medzi najznámejšie ekumenické organizácie v Slovenskej 
republike patrí Evanjelická diakonia a Slovenská katolícka 
charita. Financovanie týchto zariadení je popri verejných 
zdrojoch, sponzorstva, individuálnych daroch a iných, 
napojené aj na zdroje pochádzajúce zo samotných cirkví 
(a to či už priamo alebo prostredníctvom účelových 
kostolných a cirkevných zbierok), či už doma alebo 

6prostredníctvom zahraničných partnerov.  
Existujú rôzne zahraničné programy na podporu misií 
cirkevných neziskových organizácií a cirkevné nadácie, 
ktoré chcú podporovať šírenie prospešnosti. V presnejšom 
slova zmysle cirkevné neziskové organizácie vystupujú ako 
významný donor, redistribútor grantových prostriedkov zo 
zahraničia. Tie, spolu s veľmi vysokou mierou 
individuálneho darcovstva tradične v prospech cirkví, 
náboženských a kostolných zbierok a reštituovaním 
a zhodnocovaním cirkevného majetku, vytvárajú finančný 
rámec, ktorý umožňuje cirkvám a náboženským 
spoločnostiam napĺňať ich širšie poslanie v spoločnosti, ako 

6je len napĺňanie potrieb svojich členov.
Partnerstvá cirkevných neziskových organizácií pokladáme 
za markantné zo smeru financovania. Slovenská katolícka 
charita spolupracuje s Červeným krížom a Evanjelická 
diakonia má hlavné partnerstvá v Nemecku. Cirkevné 
organizácie spolupracujú aj medzi sebou a organizujú si 
rôzne komunity na posilnenie podpory.
Spolupráca neziskových organizácií s podnikateľským 
sektorom je zo strany finančných zdrojov pre tretí sektor 
dôležitá. Táto spolupráca sa oproti minulosti postupným 
rozvojom manažérskej sféry v oblasti finančného 
manažmentu a marketingu v neziskovom sektore začala 
mierne rozvíjať. Legislatíva ale stále dostatočne nemotivuje 
podniky k spolupráci.
  

Individuálne zdroje
Pod individuálnymi zdrojmi v kontexte financovania 
neziskových organizácií rozumieme zdroje získané od indivi-

8duálnych darcov, konkrétnych ľudí či jednotlivcov.  Táto 
metóda je veľmi náročná vzhľadom na čas a financovanie. 
Individuálne zdroje neprinášajú neziskovým organizáciám 
vysoké finančné prostriedky, avšak aj dary od jednotlivcov 
môžu napriek malému príspevku zabezpečiť stabilitu 
neziskovej organizácie ak je počet darcov vysoký. Stabilitu 
preto, lebo strata jedného či dvoch drobných darcov 

8organizáciu nepoloží.
  

Budúcnosť neziskových organizácií
Neziskový sektor zastáva funkcie, ktoré štát nie je schopný 
zabezpečiť a pre podnikateľskú sféru sú z finančného 

18hľadiska nezaujímavé.  Cieľom tretieho sektora je 
pomáhať v týchto závažných situáciách a riešiť vzniknuté 
problémy. Náš sociálny systém sa veľmi rýchlo približuje ku 
krízovému štádiu a bezpodmienečne potrebuje 

19 prehodnotenie a jemné rozlíšenie. Verejnoprospešný 
sociálny systému sa musí sústrediť na svoje silné stránky 
a individuálnu diverzifikáciu. Povzbudzovať sebestačnosť 

19v rámci komunity, nie individuálnosti.  
Z nášho pohľadu neziskové organizácie majú pred sebou 
ešte stále kus práce. Ako hovorí Peter F. Drucker, neziskové 
organizácie by sa mali zamerať na riadenie svojich 
organizácií. Kvalitný manažment je základom aj 
neziskového sektora a napomôže im napredovať, zlepšiť 
financovanie a tým pádom lepšiu možnosť slúžiť 
verejnoprospešne a poskytnúť blahobyt pre celú 
spoločnosť.
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Predhovor
Bakalárska práca sa zaoberá vzťahom medzi tretím 
sektorom a podnikateľským sektorom. Touto témou sa 
zaoberám z vnútornej motivácie, keďže pôsobím 
v neziskovej organizácii Mladý pes. Organizácia vznikla na 
základe rozhodnutia štyroch zakladajúcich členov 
organizovať originálne kultúrne podujatia, ktoré by 
prezentovali netradičnou formou aktivity kreatívnych ľudí, 
a to nie len z umeleckých smerov. Pri príprave našej prvej 
akcie sme vyhodnotili ako výhodu oficiálnu registráciu vo 
forme neziskovej organizácie. A to hneď z niekoľkých 
dôvodov. Formálne zaregistrovaná organizácia pôsobí 
dôveryhodnejšie a môže vstupovať do právnych vzťahov. 
To, že sme sa stali formalizovanou organizáciou, má 
bezpochyby i psychologický efekt. Pocítili sme k celému 
projektu istý záväzok a chuť budovať značku Mladý pes 
ďalej. Dnes prešiel rok existencie a organizácia začala 
pociťovať potrebu strategického plánovania fundrai-
singových aktivít na posilnenie svojej stability.
Jedna zložka fundraisingu, ktorou sa budem zaoberať 
v tejto práci, je úspešná komunikácia medzi podnikateľ-
ským a tretím sektorom, ktorá vyústi do vzájomnej 
spolupráce a partnerstva. Tieto teoretické základy chcem 
použiť v projekte, na základe ktorého Mladý pes môže 
nadviazať partnerstvo s firmou a podporiť tak svoju 
udržateľnosť. 
  

Úvod
Práca sa venuje téme efektívnej komunikácie medzi 
subjektmi podnikateľského a mimovládneho sektora pri 
napĺňaní verejnoprospešného účelu, ktorá vyústi do 
spolupráce medzi nimi a tým prispeje k udržateľnosti 
neziskovej organizácie. 
Projekt navrhuje stratégiu partnerstva medzi neziskovou 
organizáciou Mladý pes a bližšie nešpecifikovanou firmou.
Teoretické podklady sme čerpali nie len z kníh, ale aj z osob-
ných rozhovorov s ľuďmi, ktorí majú skúsenosť s touto 
problematikou a ktorých názor by mohol byť použiteľný 
pre túto prácu. Rozhovory sme robili s Eduardom 
Marčekom, Petrom Guštafíkom, Tiborom Liszkayom, 
Jozefom Mikloškom a Jurajom Surmom.
 

Tretí sektor na Slovensku
Tretí sektor dáva občanom ľahko dostupnú možnosť 
figurovať ako právnická osoba a spolupodieľať sa na dianí 
vo svojom okolí. Tretí sektor by mohol byť nazvaný aj vox 
populi, čiže hlas ľudí. Je to nástroj v rukách občanov, vďaka 
ktorému môžu organizovať svoj voľný čas, vyjadriť svoj 
názor či zlepšiť životné podmienky. Poslanie a činnosť troch 
sektorov sa prelína. Aktivity štátneho, súkromného 
a tretieho sektora sú navzájom prepojené, dopĺňajú sa 

a ovplyvňujú. Vo svojej práci sa zameriavame na vzťah 
medzi súkromným a tretím sektorom. 
Treba si uvedomiť, že prostredie, v ktorom pôsobí 
podnikateľský a tretí sektor, rámcuje štát a podmienky, 
ktoré nastoľuje. Čo sa týka spolupráce medzi neziskovým 
a podnikateľským sektorom, nemôžme hovoriť o veľkej 
podpore zo strany štátu. Ako príklad uvedieme dva kroky 
štátu, ktoré sú toho dôkazom: V roku 2004 po daňovej 
reforme bola zrušená možnosť odpočtu daru zo základu 
dane. Analýza vzájomnej spolupráce na Slovensku uvádza, 
že 56% podnikov označuje za najväčšiu prekážku daňové 

1odpisy.  Druhým krokom je postupné znižovanie asignácie 
dane z 2% na 1,5% a v roku 2018 by to malo byť len 0,5% 

2z podielu zaplatenej dane daňovníka.  Za pozitívny krok 
súčasnej vlády Ivety Radičovej, ktorý by mohol znamenať 
zlepšenie podmienok existencie tretieho sektoru, môžeme 
považovať vymenovanie splnomocnenca pre občiansku 
spoločnosť. Stal sa ním Filip Vagač, aktivista počas Nežnej 
revolúcie a správca Nadácie Jána Langoša. Splnomocnenec 
bude mať svoj úrad, momentálne je to v štádiu príprav. 
Hlavnou úlohou Filipa Vagača je vytváranie priestoru na 
komunikáciu medzi vládou, verejným sektorom 

3a neziskovými organizáciami.  
Významnú rolu v rozvoji medzisektorovej spolupráce 
zohrávajú tiež organizácie tretieho sektora, ktoré publikujú 
na danú tému, robia analýzy, projekty na zlepšenie 
podmienok, informujú a vzdelávajú. Patria medzi ne 
PANET, Nadácia Pontis, Inštitút pre verejné otázky, Nadácia 
otvorenej spoločnosti (OSF – Open Society Foundation), 
PDCS, Centrum pre filantropiu, Slovenské centrum 
fundrisingu, Business Leaders Forum a 1. Slovenské 
neziskové servisné centrum. K motivácii podnikateľov 
k spolupráci s tretím sektorom prispieva aj ocenenie 
„Via Bona“, ktoré každoročne organizuje nadácia Pontis 
a oceňuje ním podnikateľov za rozvíjanie filantropie 

4 a spoločensky zodpovedného podnikania.
Pri spoločensky zodpovednom podnikaní môžu neziskové 
organizácie plniť funkciu pomocnej ruky. Firmy môžu 
prostredníctvom ich podpory a spolupráce formovať svoje 
okolie a zasiahnuť do komunity, v ktorej pôsobia, smerom 
k lepšiemu. Firmy môžu mať vypracovanú stratégiu na 
uplatnenie spoločensky zodpovedného podnikania 
a vymedzenie oblastí, ktoré budú dlhodobo podporovať. 
Z toho vyplýva, že ak je ich cieľom v stratégii spoločensky 
zodpovedného podnikania podpora kreativity a mladých 
talentov, mohli by mať záujem aj o podporu Mladého psa. 
Neziskové organizácie by mali hľadieť na to, či má firma 
vymedzené zameranie, cieľovú skupinu, aby sa nestalo, že 
sa snažia o jej pozornosť zbytočne. Aj keď podľa 
podnikateľa Juraja Surmu je otázne, či sa predovšetkým 
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menšia firma nedá pozitívne ovplyvniť a podporí neziskovú 
organizáciu ad hoc, ak má dobrý nápad. Malé podniky sú 
obyčajne flexibilnejšie, celý proces je u nich omnoho 
osobnejší a obyčajne viac zameraný na miestnu komunitu, 
v ktorej pôsobia.
  

Partnerstvo ako súčasť fundraisingu
Fundraising je jedna z najemotívnejších záležitostí 
v neziskovej organizácii. Ak sa darí napĺňať fundraisingové 
aktivity, panuje v organizácii pohoda. Ak sa ale nedarí, 
panuje zlá atmosféra a neistota z fungovania organizácie 

5v budúcnosti.  Fundraising – zbieranie zdrojov, môže mať 
viacero podôb. Ide hlavne o získavanie finančných zdrojov 
na fungovanie neziskovej organizácie. Neziskové 
organizácie často nemajú jeden zdroj podpory, ale viacero 
rôznych zdrojov, čiže zameriavajú sa na viac zdrojové 
financovanie. Spoliehať sa na jeden zdroj, nie je veľmi 
rozumné, keďže vytvára silnú závislosť a pokiaľ zdroj zlyhá, 
ohrozí tak existenciu organizácie. Preto neziskové 
organizácie zvyknú rozvíjať viac zdrojové financovanie. 
Súčasťou takéhoto financovania je okrem iného 
nadviazanie partnerstva s firmou, ktorá môže poskytnúť 
materiálne, personálne alebo finančné zdroje. Ani v tomto 
prípade nie je účelné, ak nezisková organizácia vynakladá 
všetko svoje úsilie na získanie partnerstva a stavia na tom 
svoje plány. Ak plán nevyjde, všetky jej aktivity sú 
ohrozené. V ideálnom prípade je v neziskovej organizácii 
osoba, ktorá má na starosti fundraising, keďže je to veľmi 
komplexná, namáhavá práca. 
Nie je ľahké sa naplno venovať fundraisingu a zároveň robiť 
v organizácii iné aktivity. Fundraising môže byť po viacerých 
neúspechoch frustrujúci. Tak ako väčšina menších 
organizácii, ani Mladý pes n.o. nemá kapacitu, aby sme 
mohli vyčleniť niekoho výlučne zodpovedného na 
získavanie financií. Fundraisingu sa venujú všetci členovia, 
neplánovane, nárazovo a obyčajne jednorazovo. Mladý pes 
nemá dlhodobú stratégiu na fundraising. Mladý pes má pár 
partnerov, ale tí podporujú iba jednotlivé podujatia a nie 
celkovú aktivitu organizácie ako takej. Pre neziskovú 
organizáciu je momentálna situácia nevýhodná, keďže 
nemá zdroj na pokrytie priebežných poplatkov (napríklad 
na webovú stránku, vedenie účtu atď.).
  

Predpoklady na strane neziskovej organizácie 
a podnikateľského subjektu
V prvom rade sa nezisková organizácia musí pozrieť do 
zrkadla a uvedomiť si, ako na tom reálne je, čo môže 
ponúknuť a či má na to čas. Nezisková organizácia nemôže 
očakávať, že hneď po vzniku rýchlo osloví ktorúkoľvek 
firmu, rozpošle mnoho e-mailov s ponukou partnerstva 
a získa dlhodobého partnera. Nezisková organizácia, ktorá 
sa pustí do partnerstva s firmou, by mala byť stabilná, 
dôveryhodná a schopná realizovať projekt, na ktorom sa 
dohodne s firmou. Ako zdôrazňuje pán Guštafík, je dôležité 
postupovať profesionálne predovšetkým na začiatku, kedy 
si dôveru u partnera získavame. Firmy neodpúšťajú chyby 
na strane neziskových organizácií pri úvodných 
stretnutiach. Ideálny prípad je, ak partnerstvo nie je silené, 
ale vzniklo na základe vzájomného prirodzeného styku, 
sympatií. Mladý pes n.o. získal takto dlhodobé partnerstvo 
zo strany magazínu Inspire, pričom magazín oslovil 
organizáciu, či by mala záujem spolupracovať a publikovať 
u nich. Ako protihodnotu očakávali, že Inspire magazín

bude k dispozícii na podujatiach organizácie. Jedna 
z najväčších chýb, ktoré môže nezisková organizácia 
dopustiť, je sľúbiť veci, ktoré nemôže splniť. Toto za chybný 
krok pri partnerstvách s firmami v minulosti označil aj 
predseda nadácie Úsmev ako dar Jozef Mikloško. 
Partnerstvo s firmou by sme mohli prirovnať aj k vzťahu 
medzi dvoma ľuďmi, kde sú veľmi dôležité prvé kroky 
a prvé dojmy. Na základe toho si vytvárame vzťah k partne-
rovi a vyhodnocujeme ho ako spoľahlivého alebo 
nespoľahlivého. Podľa slov podnikateľa Juraja Surmu, 
z Maxman Consultants, neziskové organizácie musia 
predovšetkým prísť s nápadom, klopať na správne dvere 
a snažiť sa partnerstvo udržiavať. Podľa neho je ideálne, ak 
nezisková organizácia začne najprv nadväzovať neformálne 
partnerstvá a spoznávať podnikateľský sektor a po bližšom 
poznaní ľudí a situácie vie lepšie spraviť vhodné kroky na 
nadviazanie partnerstva.
  

Záver teoretickej časti
Aj keď nemožno povedať, že by na Slovensku bola vo 
vysokej miere rozvinutá filantropia a spoločensky 
zodpovedné podnikanie, sú tu isté predpoklady, ktoré 
naznačujú, že sa táto filozofia podnikania začína 
udomácňovať v našich geografických rovinách. Vo veľkej 
miere je to vďaka mnohým neziskovým organizáciám, 
ktorých činnosť prispieva k informovanosti o vzájomnej 
prospešnosti a možnej spolupráci neziskového a podni-
kateľského sektora. Vytvára sa tu tak predpoklad 
jednoduchšieho nadviazania partnerstva. Spoločensky 
zodpovedné podnikanie prináša pre firmy benefity a nové 
možnosti posilnenia svojej firmy. Aj na strane neziskových 
organizácií je potreba, aby tieto benefity a pozitívne 
stránky spolupráce s neziskovým sektorom zdôrazňovali 
a budovali na nich svoju atraktivitu. Aby boli obe strany 
spokojné a dosiahli prínos z partnerstva, vyžaduje si to 
dobrú pripravenosť oboch subjektov a efektívnu vzájomnú 
komunikáciu. Príprava na partnerstvo si vyžaduje analýzu 
smerom do vnútra organizácie a analýzu vonkajšieho 
prostredia. Na základe reálnych podmienok danej 
neziskovej organizácie je možné flexibilnejšie reagovať na 
potrebu firemného partnera. 
Formy partnerstva sú pomerne rozmanité. Škála možností 
spolupráce medzi týmito dvoma sektormi je široká 
a umožňuje tak „ušiť“ na mieru vhodný typ partnerstva. 
Formy sa môžu navzájom prelínať a kombinovať. Na 
základe rozhovorov sa ukázal ako zaujímavý fakt, že 
jednotlivé predstavy o ideálnom partnerstve a spolupráci 
sa v istých bodoch líšia. Preto je vhodné venovať dlhší čas 
príprave a analýze partnera, s ktorým máme záujem 
spolupracovať. V ideálnom prípade máme osobnú 
skúsenosť s partnerom a vidíme pod formálny povrch 
organizácie.
Téma partnerstva medzi neziskovým a podnikateľským 
sektorom je veľmi široká. Každá forma spolupráce má svoje 
pre a proti a dala by sa širšie rozpracovať. Filantropiu 
možno vnímať aj ako postoj na základe hodnôt 
podnikateľov. Zaujímavá je preto motivácia podnikateľov 
k takémuto filantropnému konaniu. Pri partnerstve medzi 
neziskovou organizáciou a firmou sa nám tiež objavuje 
otázka kde začína podnikanie neziskovej organizácie. 
V budúcnosti by bolo zaujímavé, preskúmať podnikanie 
v treťom sektore, jeho špecifiká a atribúty.
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Projekt partnerstva medzi Mladým psom a firmou
Projekt na základe aktuálnej vonkajšej a vnútornej analýzy 
neziskovej organizácie Mladý pes navrhuje postup 
úspešnej komunikácie s firmou, čo vyústi do partnerstva 
medzi týmito dvoma subjektmi.
Hlavnou činnosťou neziskovej organizácie Mladý pes je 
organizovanie eventov s cieľom poskytnúť priestor 
mladým kreatívnym ľuďom, nielen z umeleckých oblasti, 
na prezentáciu svojej tvorby. Príprava týchto podujatí 
vyžaduje mnoho stretnutí s účinkujúcimi a partnermi. Tie 
sa doteraz väčšinou udiali v kaviarňach. Organizáciu tvoria 
štyria ľudia a práca si vyžaduje pravidelné stretnutia členov. 
Mladý pes n.o., cíti potrebu pracovného priestoru ako 
jednu z najakútnejších potrieb. Prenajatie vlastného 
kancelárskeho priestoru je finančne náročné a jeho 
samotná prevádzka je nákladná. Mladý pes n.o. vie 
ponúknuť svoje služby na zabezpečenie a zrealizovanie 
rôznych typov podujatí. Tu vzniká možnosť poskytnúť 
služby neziskovej organizácie Mladý pes súkromnej firme 
ako protihodnotu za poskytnutý priestor. Firme by tak 
odpadla starosť pri organizovaní firemných večierkov, 
kultúrnych podujatí, spoločenských udalostí a podobne. 
Mohlo by tu dôjsť k partnerstvu medzi podnikateľským 
a tretím sektorom. Partnerstvo sa tiež dotkne kreatívnych 
ľudí, s ktorými Mladý pes spolupracuje a ktorých 
prezentuje na podujatiach, keďže vznikne šanca 
prezentovať ich prácu vo firemnom prostredí.
Vyhlásenie o poslaní: Projektový návrh na vybudovanie 
partnerstva n.o. s firmou.
Zámery projektu partnerstva:

- Zvýšiť pripravenosť organizácie Mladý pes n.o. na par-
tnerstvá s podnikateľským sektorom.

- Získať priestor pre pracovné stretnutia Mladého psa.
- Skúsenosti s novým typom podujatí, prostredím, rast 

profesionality pracovníkov Mladý pes n.o.
- Rozšíriť povedomie o Mladý pes n.o, väčšia publicita.

  

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

2- Získanie priestoru cca 16 m  (ideálne s pripojením na 
internet) minimálne na jeden rok, ktorý bude slúžiť ako 
kancelária Mladého psa. Priestor by mal byť k dispozícii 
2x do týždňa na 4 hodiny.

- Realizácia skúšobného projektu podujatia pre poten-
ciálneho partnera.

- Úspešne zorganizované minimálne 4 podujatia pre par-
tnerský subjekt.

- Zmluvne dohodnuté partnerstvo minimálne na 1 rok.
  

Cieľová skupina projektu
Primárne sú to inovatívni podnikatelia pôsobiaci 
v Bratislave. Nie je im cudzia myšlienka filantropie, ale 
nechcú len jednosmerne podporovať tretí sektor a jeho 
aktivity bez inej reciprocity, ako reklamný priestor 
v neziskovej organizácii. Je im blízke heslo „darovať udicu 
namiesto ryby“. Tieto firmy sa neboja experimentovať, sú 
otvorené novým myšlienkam, sú si vedomé svojej 
zodpovednosti voči spoločnosti. Svoju firmu nechcú 
budovať len po finančnej stránke, ale aj rozvíjať 
zodpovedný prístup, lojalitu zamestnancov, duševný 
rozvoj, kreativitu a osobnostný rast zamestnancov. Cieľovú 
skupinu tvoria podnikatelia, pre ktorých by mohli byť 

z rozličných dôvodov zaujímavé aktivity a služby Mladého 
psa. Ide o malé a stredné podniky do 250 zamestnancov.
  

Kľúč na oslovenie vhodnej firmy
Po identifikovaní potreby neziskovej organizácie a kapitálu, 
môžme prejsť k ďalšej otázke a opýtať sa, pre ktorú firmu je 
Mladý pes zaujímavý a ktorá firma by bola zaujímavá pre 
organizáciu? Mladý pes n.o. doteraz nemusel riešiť otázku 
morálky pri medzisektorových partnerstvách. Až táto 
bakalárska práca bola podnetom k zamysleniu sa. Matej 
Fandl, člen organizácie, odpovedal na otázku, s akou firmou 
by nechcel spolupracovať: „Nechcel by som robiť s firmami, 
ktoré majú nejaké výrazné prepojenie s politikou. Tiež by 
som nevedel pracovať s firmami, s ktorých hodnotami sa 
vôbec nestotožňujem. Sú mi sympatické technologické 
firmy, s ktorými by spolupráca vyústila do dlhodobého 
partnerstva na spoločných projektoch.“ Tento názor 
vypovedá za všetkých členov, Mladý pes n.o. by nemal 
záujem spolupracovať s firmou, ktorá porušuje základné 
ľudské práva, správa sa nezodpovedne voči svojmu okoliu 
a prezentuje povrchné hodnoty. Motivácia firiem spolupra-
covať s Mladým psom môže byť rôznorodá. Môže to byť:

- Firma, ktorej zamestnancov by mohli zaujímať naše 
podujatia a nezisková organizácia Mladý pes
Napríklad mladý firemný tím, ktorý má sympatie 
k aktivitám Mladého psa, alebo je pre nich lákavé byť 
v úzkom kontakte s Mladým psom a dostať tak nový 
pohľad na svet okolo a stretnúť sa s iným spôsobom 
práce. Alebo sa firme páčia podujatia MP a chcela by ich 
uskutočniť interne, alebo sa spolupodieľať na tvorbe.

- Firma, pre ktorú je zaujímavá naša cieľová skupina.
Napríklad IT firma, ktorej by sme sprostredkovali prístup 
ku kreatívnym informatikom. Alebo len z čisto 
marketingového hľadiska so záujmom zasiahnuť 
mladých ľudí a zviditeľniť firmu cez Mladého psa.

- Firma, ktorú  zaujíma podpora inovácie a  aktivita 
u mladých ľudí. 
Pre firmu by mohlo byť lákavé kreatívne a experimen-
tálne prostredie a ľudia, ktorí sa v ňom pohybujú. Ide 
napríklad o firmy venujúce sa novým technológiám, 
spájaniu techniky s umením, ako napríklad iPhone 
aplikácie, reklamné agentúry a iné.

- Firma, ktorá dlhodobo podporuje v rámci svojej 
stratégie mladú kultúru.
Mladý pes n.o. by mohol prispieť k napĺňaniu tejto 
stratégie.

- Firma, pre ktorú je lákavá naša ponuka služby 
organizovania podujatí.
Firmy, ktoré by potrebovali a chceli organizovať 
napríklad konferencie alebo spraviť výstavu vo 
firemných priestoroch. Organizovanie podujatí 
a sprostredkovanie kreatívnych ľudí.

- Firma, ktorá má priamu skúsenosť s organizáciou 
Mladý pes, alebo má na ňu osobné odporučenie. 

  

Všetky rozhovory s podnikateľmi pri zbieraní materiálu na 
túto prácu, boli uskutočnené na základe odporúčania 
niekoho z ich zamestnancov. Z toho si môžem vyvodiť, že 
najľahší spôsob, ako byť úspešný pri oslovovaní 
podnikateľov, je na základe odporúčania, alebo ich osobnej 
motivácií. Podľa podnikateľa Juraja Surmu, podnikateľ 
reaguje na ponuku na základe svojich potrieb, pričom 
osobné potreby tvoria 80% a pracovné 20%. Toto treba
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mať na pamäti, že podnikatelia sú ľudia a myšlienka, ktorú 
im ponúkame, ich musí zasiahnuť osobne, aby jej venovali 
pozornosť. Podľa tohto filtra potenciálnych partnerov si 
Mladý pes n.o. môže vytvoriť databázu a stratégiu 
kontaktovania firiem. Na základe našich skúseností 
s oslovovaním firiem vieme, že to nie je jednoduchý proces 
a je časovo náročný. Časové rozmedzie, s cieľom dohodnúť 
stretnutie, je približne tri týždne na kontaktovanie 
a intenzívnu komunikáciu s dvoma firmami.
  

Stratégia oslovovania firiem
Pred kontaktovaním firmy, si musíme zozbierať čo najviac 
informácií o firme, aby sme vedeli na firmu čo najlepšie 
reagovať a priblížiť sa tomu, čo by firma mohla potrebovať 
a čo by ju lákalo na spolupráci s Mladým psom. V ideálnom 
prípade máme informácie o firme priamo od pracovníka 
z vnútra, alebo vlastnú skúsenosť s ňou. Na základe 
zozbieraných informácií môžeme pripraviť prispôsobený 
materiál o Mladom psovi, osloviť e-mailom firmu 
a dohodnúť si stretnutie. Úvodný e-mail by mohol 
obsahovať stručné informácie o Mladom psovi, našich 
aktivitách, elektronické portfólio a dôvody, prečo sme sa 
rozhodli osloviť danú firmu. E-mail by mal byť adresovaný 
kompetentnej osobe a vyvarovať sa e-mailom typu 
info@firma.sk. E-mail by mal dokazovať našu znalosť firmy 
a fakt, že nejde o tzv. hromadný mail odoslaný naraz 
desiatkam firiem. Ak firma nereaguje dlhšiu dobu na e-mail 
(cca po dvoch týždňoch), môžeme firmu telefonicky 
kontaktovať a opýtať sa, či prišiel e-mail a že by sme sa radi 
stretli, ak je to možné.
  

Prvé stretnutie s firemnými zástupcami
Na stretnutie sa musíme dobre pripraviť a prezentovať 
myšlienky organizácie, ktorým veríme. Opäť to záleží od 
situácie a konkrétneho človeka z firmy, či ide len o nezáväz-
né stretnutie alebo o veľmi formálne stretnutie. V tejto 
časti by sme sa mohli venovať pomerne dlho nepísaným 
pravidlám etikety a neverbálnej komunikácii, ale to 
necháme na iné zdroje.
 

Možné riziká
Môže byť frustrujúce na začiatku, ak sa človek stretne 
s neúspechom, to treba prekonať, snažiť sa identifikovať 
príčiny a oslovovať firmy ďalej. Pri podcenení prípravy 
môže dôjsť k nepríjemným následkom, a predovšetkým 
vzbudenie dojmu neprofesionality Mladého psa v očiach 
firmy. Tiež je dôležité, aby sme neprecenili ani nepodcenili 
naše schopnosti a hodnotu, resp. prínos našich služieb pre 
firmu, aby nám bola poskytnutá adekvátna protihodnota. 
Na začiatku je dôležité jasne formulovať naše zámery, aby 
nedošlo k nepochopeniu sa. V tejto úvodnej fáze, treba 
vynaložiť veľa energie, aby sa projekt mohol dobre 
naštartovať.
  

Záver
V projekte sme najprv analyzovali vonkajšiu a vnútornú 
situáciu Mladého psa n.o. Vyplynulo nám, že organizácia 
potrebuje kancelársky priestor, kde sa môžu stretávať jej 
členovia. Zatiaľ sa členovia stretávajú po kaviarňach, čo 
negatívne ovplyvňuje efektívnosť týchto stretnutí. Na 
základe slabých stránok sa ukázalo, že v súčasnosti ešte nie 
je pripravená na partnerstvo s firmou, avšak je na dobrej 
ceste. V nadviazaní partnerstva jej bráni predovšetkým 
potrebná stabilita a ujasnenie si dlhodobejšieho plánu, do 
ktorého by organizácia zakomponovala aj aktívnu snahu 
o nadviazanie partnerstva s firmou. Ak organizácia získa 
stabilitu, môže postupne napĺňať navrhované kroky 
a postupne nadviazať partnerstvo s firmou. Najskôr si 
Mladý pes n.o. musí stanoviť cieľ. Potom, ako si organizácia 
definuje ciele a podľa kľúča vytriedi potenciálne firmy, 
môže ich organizácia začať oslovovať. Kritický bod je pri 
prvých kontaktoch s firmou a podnikateľmi. V tomto bode 
treba byť obzvlášť pozorný a pripravený. Po dlhšej 
komunikácií sa Mladý pes n.o. a firma môžu dohodnúť na 
skúšobnom projekte a neskôr rozvinúť vzájomne 
prospešné partnerstvo. Počas celého procesu je potrebné 
kontrolovať priebeh a sledovať výsledky, aby sa včas dalo 
zabrániť väčším prípadným problémom. V súčasnosti 
organizácia postupne začína rozvíjať kontakty v podnikateľ-
skom sektore a je na dobrej ceste v budúcnosti nadviazať 
partnerstvo s firmou.
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Úvod
„Je jedným za najväčších omylov mnohých manažérov, 
ktorí zodpovedné podnikanie zúžili len na charitu a nevidia 
v prvom rade príležitosť posunúť riadenie firmy na úplne 
novú kvalitatívnu úroveň. Ak sa dnes firmy obzerajú po 
tom, ako urobiť vlastnú firmu zodpovednejšou, 
atraktívnejšou pre zákazníkov, ale i zamestnancov a ako jej 
dodať novú energiu, mali by siahnuť po zodpovednom 
podnikaní. Je to jeden z najmodernejších spôsobov riadenia 
firmy, lebo stojí na pozornom počúvaní tých, ktorí pre firmu 
pracujú [...] a tých, ktorí používajú jej produkty...“, tvrdí 

1Martin Mazag, šéfredaktor mesačníka Stratégie.  Výstižne 
tým charakterizuje význam a Koncept spoločensky 
zodpovedného podnikania (ďalej len SZP), ktorý má 
rozvinutú tradíciu v štátoch Západnej Európy, najmä vo 
Veľkej Británii, Dánsku a Francúzsku. Z tejto tradície čerpajú 
i aktivity na úrovni EÚ. Vďaka členstvu v EÚ môže Slovensko 
stavať na nadobudnutých skúsenostiach a tak zvyšovať cel-
kové prínosy podnikania pre spoločnosť a redukovať jeho 
negatívne vplyvy voči komunite a životnému prostrediu.
Preto sme sa pýtali, ako konkrétne EÚ ako celok presadzuje 
SZP vo svojich členských štátoch? Je Slovensko na prijatie 
takéhoto spôsobu podnikania pripravené? Kto presadzuje 
a podporuje SZP u nás? To boli otázky, ktoré stáli pri vzniku 
tejto práce. 
Zistili sme, že táto tematika je obsiahla a v našich 
podmienkach málo spracovaná. Preto sme najskôr vytvorili 
prehľad aktivít na Európskej úrovni, ktorý sme sa snažili čo 
najviac dávať do súvislosti s aktivitami na Slovensku. 
Následne sme pomocou rámca analýzy PESTLE vytvorili 
náhľad na makro prostredie na Slovensku v súvislosti 
s cieľmi EÚ pri podpore SZP. Analyzovali sme jednotlivé 
elementy makro prostredia – politické, ekonomické, 
sociálne, legislatívne a environmentálne prostredie - 
podobne, ako sa to robí pri práci na stratégii vo firmách. 
Prínosom tejto práce je predovšetkým pohľad na snahy EÚ 
zo Slovenskej perspektívy a poskytnutie pohľadu zhora na 
pozitívne a negatívne faktory, ktoré ovplyvňujú 
presadzovanie SZP na Slovensku.
Veríme, že SZP má na Slovensku svoje miesto 
a v budúcnosti sa stane bežnou súčasťou podnikania. Trend 
je jasný, no prekážky, ktoré v tom bránia môžu túto cestu 
výrazne skomplikovať.
  

Teoreticko – metodologické východiská
Ciele práce
Základné otázky, na ktoré sme chceli odpovedať na 
začiatku boli: Akým spôsobom sa ku konceptu SZP stavia 
Európska únia? Ktoré aktivity a iniciatívy EÚ pre podporu 
SZP zrealizovala/realizuje? V spolupráci s ktorými 

subjektmi ich realizuje? Aké sú predpokladané trendy do 
budúcnosti?
Pre nedostatok odbornej literatúry na túto tému sme 
vypracovali vlastný detailný prehľad rozhodnutí a udalostí 
na strategickej úrovni, ktorý sme vytvorili pomocou 
historicko-logickej metódy, pri ktorej sme využili analýzu 
a syntézu informácií dokumentov a oficiálnych informácií 
Európskej únie a medzinárodných i lokálnych organizácií s 
ňou spolupracujúcich. Tiež sme ako ilustrácie použili 
rozličné prípadové štúdie, ktoré sme spracovali podľa 
viacerých výskumov a publikácií. Výsledný prehľad 
medzníkov tvorí základ pre tretiu kapitolu, zameranú na 
analýzu SZP v Slovenskej republike.
Zámerom štúdie bolo aspoň čiastočne odpovedať na 
niekoľko komplexných otázok. Ako hlavné východisko sme 
využili historicko-logickú analýzu udalostí a iniciatív na 
Európskej úrovni. Vzhľadom na zistenú silnú politickú aj 
finančnú podporu SZP Európskou úniou je prirodzené pýtať 
sa ako sa táto iniciatíva prejavuje v našich podmienkach. 
S tým sa spájajú ďalšie otázky, ako: Akým spôsobom sa 
stavia Slovensko k snahe EÚ presadzovať SZP? Kto sú hlavní 
aktéri, ktorí presadzujú SZP na Slovensku? Aké sú vyhliadky 
SZP na Slovensku do budúcnosti?
Ako metódu pre odpovedanie týchto otázok sme využili 
rámec PESTLE analýzy. Úlohou tejto analýzy bolo poskytnúť 
v rámci našich možností a rozsahu tejto práce strategický 
pohľad na problematiku podpory SZP Európskou úniou na 
Slovensku. Pre úplnosť strategického pohľadu sme 
definovali i víziu a misiu, vo svetle ktorých má PESTLE 
analýza svoje ohraničenie. 
 

Definícia SZP podľa EÚ
SZP definuje aj Európska únia. Po prvýkrát sa objavila 
v Zelenej knihe EK z roku 20012 a EÚ túto definíciu používa 
dodnes Jej znenie je:
Spoločensky zodpovedné podnikanie je „...koncept, 
v ktorom firmy integrujú sociálne a environmentálne 
otázky do svojich podnikových operácií a do svojich vzťahov 

3so stakeholdermi na dobrovoľnom základe.“ 
  

Počiatky podpory SZP v Európskej únii
Sociálne výzvy v zjednotenej Európe
Za oficiálny začiatok aktivít EÚ na poli SZP sa považuje rok 
1993.Vtedajší predseda Európskej komisie Jacques Delors 
vyzval európske firmy, aby sa pripojili k boju sa so 
sociálnymi problémami v porevolučnej Európe, teda 
nezamestnanosťou, reštrukturalizáciou a sociálnym 
vylúčením. Apeloval, aby si osvojili Európsku deklaráciu 
proti sociálnemu vylúčeniu. Na jeho výzvu sa začali 
organizovať niektoré vedúce firmy v Európe – British 
Petroleum, Accor, Philips, Bayer a ďalšie - a pripravovať zák-
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Ročník: V., školský rok 2010/2011
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ladné princípy a aktivity firiem proti sociálnemu vylúčeniu. 
V januári roku 1995 Jacques Delors a 20 podnikateľských 
lídrov prijalo Európsku Podnikateľskú deklaráciu proti 
sociálnej exklúzii. Na základe tejto deklarácie vznikla v roku 
1996 podnikateľská platforma s názvom European Business 
Network for Social Cohesion (Európska podnikateľská sieť 
pre sociálnu súdržnosť). Tá mala za hlavný cieľ slúžiť na 
výmenu informácií a skúseností medzi firmami. Neskôr, 
keď sa jej oblasť pôsobnosti rozšírila so všetkých oblastí SZP 
dostala nový názov - CSR Europe - pod ktorým funguje 
dodnes(CSR Europe, 2011a).
V súčasnosti je CSR Europe etablovaná podnikateľská sieť 
70 nadnárodných spoločností, 1400 firiem a 27 národných 

4partnerských organizácií.  Jej misiou je poskytovať priestor 
na výmenu skúseností a na spoluprácu tak, aby sa firmy 
a s nimi celá EÚ stávali „svetovými lídrami v udržateľnom 

4rozvoji a spoločenskom blahobyte.“
CSR Europe je platformou pre tieto aktivity:

· organizácia pracovných  skupín na  konkrétne témy 
spojené so SZP

· tvorba publikácií, najmä o best practices (príkladoch 
dobrej praxe) a informačný servis pre podniky 
a stakeholderov

· organizácia celoeurópskych konferencií, tzv. trhovísk 
riešení v SZP

· príprava  a odborná podpora dialógu stakeholderov 
o problematike SZP.

Prvých niekoľko rokov bola táto nezisková organizácia 
financovaná EK. V súčasnosti sú jej aktivity financované 
z príspevkov jej členov. CSR Europe však realizuje i projekty, 

5ktoré sú spolufinancované EÚ.
Slovensko v organizácii CSR Europe zastupuje Business 
Leaders Forum. Je to združenie 22 firiem, medzi ktorými sú 
popredné telekomunikačné, energetické, obchodné či 
výrobné spoločnosti Slovenska. Jeho misiou „je kultivovať 
spoločnosť vytváraním a implementovaním štandardov 
zodpovedného podnikania.“(Nadácia Pontis, 2011)
 

Európske fórum pre SZP
Už v reakcii na Zelenú knihu sa ukázalo, že existujú 
pomerne výrazné rozdiely v tom, ako sa na SZP pozerajú 
jednotlivé zainteresované strany. Firmy napríklad 
zdôrazňovali, že SZP má byť dobrovoľné, aby bolo 
adaptovateľné na individuálne potreby podnikov. Na 
druhej strane odbory a neziskové združenia prízvukovali, že 
dobrovoľná povaha SZP nie je dostatočná a určité základné 
pravidlá a minimálne štandardy musia byť stanovené. 
Investori sa zasadzovali najmä za transparentnosť vo 
firemných praktikách a komunikácii výsledkov. Spotrebi-
telia zase vyjadrovali potrebu úplných a dôveryhodných 

6informácií o produktoch.
Komisia si uvedomila, že zapojenie všetkých týchto 
hlavných partnerov je „kľúčové pre zaručenie prijatia 

7a kredibility SZP a lepšieho dodržiavania jeho princípov.“  
Stratégia EÚ na podporu SZP teda položila základy pre vznik 
Európskeho multi-stakeholder fóra (EMSF). Toto fórum 
bolo „inovatívnou iniciatívou, ktorá združuje za jedným 
stolom reprezentatívne organizácie zamestnávateľov, 
odborov a občianskej spoločnosti, a tiež iné podnikateľské 

7organizácie.“
Na rozdiel od CSR Europe, o ktorom píšeme v predchá-
dzajúcej časti, sa EMSF neprofilovalo len na expertov 
z podnikateľského sveta. EMFS malo za úlohu prepojiť

rozličných aktérov (medzi nimi CSR Europe ako hlavného 
koordinátora) a zosúladiť ich ciele. Preto sa EK snažila o ich 
vyvážené zastúpenie vo fóre. 
Hlavným cieľom EMSF bolo podporovať inovácie, transpa-

7rentnosť a konvergenciu praktík a nástrojov SZP cez:
I. Zlepšovanie povedomia o vzťahu medzi SZP a udržateľ-

ným rozvojom cez sprostredkovanie výmeny skúseností 
a dobrých príkladov a sústredenie nástrojov, iniciatív 
s osobitným zameraním na malé a stredné podniky

II. Skúmanie  vhodnosti tvorby  spoločných princípov 
a nástrojov pre SZP, berúc do úvahy existujúce iniciatívy, 
legislatívu a medzinárodné iniciatívy, napríklad smer-
nica OECD pre nadnárodné spoločnosti a tripartitná 
deklarácia MOP, či UN Global Compact.

 

Vznik súčasnej stratégie podpory SZP
Ďalšiu etapu v podpore SZP Európskou úniou začali revízie 
Stratégie trvalo udržateľného rozvoja a Lisabonskej 
stratégie z roku 2005. Spolu s tým, čo sa na poli podpory 
SZP Európskou úniou už udialo, viedli k prepracovaniu 
plánov v tejto oblasti.
V novej stratégii trvalo udržateľného rozvoja Komisia 
vyzvala podnikateľov a stakeholderov v Európe, aby sa 
popri dialógu o sociálnych a ekonomických otázkach 
zapojili aj „do naliehavej reflexie s politickými lídrami 
o stredno a dlhodobých politikách udržateľnosti a navrhnúť 
ambiciózne reakcie firiem, ktoré prekračujú existujúce 

8minimálne zákonné požiadavky.“  Apeluje sa tu na 
zahrnutie ekologických otázok do rámca podpory SZP.
V pozmenenej Lisabonskej stratégii s názvom Partnerstvo 
pre rast a zamestnanosť sa uvádza už menej ambiciózny 
cieľ, ako v tej pôvodnej. Je zameraná predovšetkým na 
tvorbu početnejších a kvalitnejších pracovných miest, čo 
má byť predovšetkým dôsledkom opatrení na pracovných 
trhoch. 
V revidovanej lisabonskej stratégii sa dávajú 2 hlavné úlohy 
podnikom – prispievať k udržateľnému hospodárskemu 

9rastu a tvoriť kvalitnejšie a početnejšie pracovné miesta.
SZP sa v oboch stratégiách opäť dáva do priamej súvislosti 
s udržateľným rozvojom (z hľadiska ekologického a sociál-
neho) a vyzdvihuje sa jeho význam pri vyrovnávaní sa 
s dôležitými problémami súčasnosti – konkurencie-
schopnosti EÚ voči zvyšku sveta a problémom v oblasti 
zamestnanosti a životného prostredia.
Priamo na tieto strategické dokumenty nadviazala druhá 
komunikácia Európskej komisie o SZP s názvom „Európa 
ako pilier najvyššej kvality v oblasti SZP“. Priznáva sa tu, že 
praktiky SZP nie sú „všeliekom“ ani „náhradou za verejné 
politiky“, avšak môžu významne prispieť k mnohým 

9verejným cieľom, ako sú:
- Integrovanejšie  pracovné trhy,  rozvoj  kompetencií 

a zamestnateľnosti
- Zlepšenie  verejného  zdravia cez  označovanie jedla 

a používanie netoxických materiálov
- Zvýšený  inovačný potenciál  vďaka spolupráci so 

stakeholdermi
- Racionálnejšie  využívanie zdrojov a  znižovanie 

znečistenia
- Pozitívnejší obraz podnikateľov v spoločnosti a pesto-

vanie pozitívnych postojov voči podnikaniu
- Väčší rešpekt voči ľudským právam a ochrane životného 

prostredia, predovšetkým v rozvojových krajinách
- Znižovanie chudoby a napĺňanie miléniových cieľov
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Táto komunikácia stanovila strategické nasmerovanie 
podpory SZP Európskou úniou a mala 2 hlavné dôsledky. 
Prvým z nich bola výzva nadnárodným podnikom prijať 
medzinárodné kódexy správania sa a uplatňovať ich aj za 
hranicami EÚ a tým rozširovať princípy SZP vo svete. 
Druhým bolo položenie základov European Alliance for CSR 
(Európska aliancia pre SZP, ďalej len Alliance).
Alliance je nástrojom na prepájanie európskych politík 
a firiem v oblasti SZP. Bola založená na dvojakom záväzku – 
EÚ sa zaviazala vytvárať vhodné podmienky pre SZP 
a integrovať ho do svojich politík na druhej strane firmy 
vyjadrili záväzok ďalej zlepšovať svoje stratégie 
a iniciatívy.(CSR Europe, 2011c) Koordinujúcimi 
platformami Alliance sú 3 podnikateľské organizácie:

· CSR Europe
· BUSINESS  EUROPE – Únia priemyselných  a  zamestná-

vateľských organizácií
· UEAPME - Európske združenie remeselníkov a MSP

Alliance má v súčasnosti 230 podporujúcich podnikov 
a organizácií – medzi nimi aj mnohé spoločnosti pôsobiace 
na Slovensku, a predovšetkým Business Leaders Forum 

10(BLF) a Republiková únia zamestnávateľov.
11Členovia Alliance sa zapájajú viacerými spôsobmi: 

1. Podieľajú sa na tematických laboratóriách o SZP
2. Vymieňajú si skúsenosti a šíria dobré príklady - 

napríklad BLF na Slovensku pravidelne organizuje 
konferencie a Trhoviská firemných riešení a ocenenie 
Via Bona za zodpovedné podnikanie, a tiež zorganizo-

12valo predstavenie Toolboxu svojim členom v júni 2009
3. Podieľajú sa na strategických stretnutiach s ďalšími 

podnikateľmi a európskymi komisármi 
4. Zúčastňujú sa na stretnutiach obnoveného Európskeho 

multi-stakeholder fóra o SZP 
V roku 2008 Alliance prezentovala svoje výsledky, 
predovšetkým internetový portál Toolbox for a Competitive 
and Responsible Europe  (Súbor nástrojov pre 
konkurencieschopnú a zodpovednú Európu, ďalej len 

13Toolbox).
Toolbox poskytuje veľké množstvo informácií a nástrojov 
pre implementovanie SZP do podnikateľskej praxe a je 
založený na výsledkoch doterajšej práce a spoločného 
úsilia všetkých organizácií a firiem, ktoré sa podieľali na 
podporovaní SZP Európskou úniou. 
Toolbox sa zdá byť praktickým nástrojom, no v napríklad 
v slovenských podmienkach je ťažko využiteľný, keďže 
neexistuje jeho slovenská jazyková verzia. Je tiež relatívne 
neprehľadný a obsiahly (množstvo prípadových štúdií, 
dokumentov na čiastkové témy, preto si vyžaduje viac času 
na preštudovanie, čo môže odrádzať podnikateľov v MSP, 
ktorí obyčajne nemajú kapacitu nazvyš na iné ako vysoko 
prioritné a naliehavé záležitosti. Preto je skôr vhodný pre 
väčšie a medzinárodné podniky, ktoré chcú mať skutočne 
profesionálne praktiky CSR a majú možnosť pre tento účel 
využiť časovú a odbornú kapacitu.
 

Záver
Zámerom tejto štúdie bolo aspoň čiastočne odpovedať na 
viacero zložitých otázok. 
Akým spôsobom sa ku konceptu SZP stavia Európska únia? 
Ktoré aktivity a iniciatívy EÚ pre podporu SZP 
zrealizovala/realizuje? V spolupráci s ktorými subjektmi ich 
realizuje? Aké sú predpokladané trendy do budúcnosti?

Uskutočnili sme historicko-logickú analýzu dostupných 
dokumentov a vypracovali prehľad rozhodnutí a udalostí 
na strategickej úrovni. Na základe uvedených faktov 
v kapitole 2 môžeme tvrdiť, že EÚ sa k podpore SZP stavia 
už takmer 20 rokov ako k jednému z nástrojov pre 
dosiahnutie cieľov, vytýčených vo svojich stratégiách. Čím 
ďalej, tým viac je koncept SZP previazaný s víziou 
udržateľného rozvoja ekonomiky. Popri tom má byť 
nástrojom zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomík 
a pomocou pri zlepšovaní inkluzivity pracovných trhov. EÚ 
pre podporu SZP realizuje a realizovala viaceré aktivity. 
V začiatkoch sa podieľala na vzniku expertnej platformy 
CSR Europe, ktorá je odborným garantom podpory SZP 
v EÚ a venuje aktivitám ako organizovane pracovných 
diskusií, konferencií, šírenie informácií, vypracúvanie 
strategických dokumentov a podieľa sa na fórach 
s rozličnými zainteresovanými subjektmi. EÚ na základe 
rozsiahlych vĺn organizovaných diskusií vydala 2 strategické 
dokumenty ukotvujúce podporu SZP. Víziou druhej 
stratégie, ktorá reagovala na revidovanú Lisabonskú 
stratégiu je urobiť z EÚ pilier výnimočnosti v oblasti SZP. Na 
základe nich podporila množstvo projektov cez 
spolufinancovanie Európskou komisiou, napríklad v rámci 
programu Mainstreaming Responsibility amongst SMEs. 
Hlavnými subjektmi, s pomocou ktorých EÚ realizuje 
podporu SZP sú: CSR Europe, zamestnávateľské organizácie 

14Business Europe a UEAPME a rozvojový program OSN . Čo 
sa týka priamej väzby na Slovensko, CSR Europe má za 
svojho partnera slovenské združenie Business Leaders 
Forum a Business  Europe Republikovú úniu  
zamestnávateľov.
Najaktuálnejšou iniciatívou, určujúcou trendy do blízkej 
budúcnosti je Enterprise 2020, ktorá je poháňaná 
organizáciou CSR Europe. Táto iniciatíva je reakciou na 
novú celoeurópsku stratégiu Europe 2020. Táto iniciatíva 
bola spustená na jeseň 2010. Iniciatíva priniesla novú víziu 
pre podporu SZP v kontexte celosvetových problémov, ako 
sú klimatická zmena, globalizácia obchodu, sociálne 
rozdiely a technologická akcelerácia. Spoločnou víziou 
hlavných orgánov EÚ a CSR Europe, ktorú dokument 
predstavuje je firma, ktorá „funguje ziskovo cez 
zodpovednosť a transparentnosť a inovuje riešenia pre 
planétu a jej obyvateľov v úzkej spolupráci so 
stakeholdermi. Spoločne vedú zmenu smerom 

15k vedomostnej, udržateľnej a inkluzívnej spoločnosti“ . 
Táto iniciatíva má poskytnúť priestor pre obnovenú 
intenzívnu spoluprácu európskych inštitúcií a rozličných 
stakeholderov pre spoločnú prácu pre napĺňanie tejto vízie. 
To sa má diať vo forme pracovných skupín, ktoré budú 
tvoriť riešenia pre jednotlivé čiastkové problémy. 
Konkrétne výsledky práce zatiaľ neboli zverejnené, okrem 
zbierky dobrých príkladov, medzi ktorými sa nachádzajú 
i dve firmy, pôsobiace na Slovensku – US Steel Košice 

16a KPMG International.
Popri tom sa rozvíja báza výskumu a vzdelávania na 
akadémii EABIS pri francúzskej prestížnej biznis škole 
INSEAD. Keďže sa táto akadémia venuje výskumu, 
predpokladáme, že v najbližších rokoch predstaví 
realizované výskumy v rámci výskumných priorít EÚ 

17v oblasti SZP , ako sú napríklad súvislosť medzi SZP 
a konkurencieschopnosťou, efektivita SZP pri napĺňaní 
spoločenských a environmentálnych cieľov, atď.
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Ďalším dlhodobým trendom v EÚ je i úzka spolupráca 
s UNDP, prostredníctvom dohodnutého strategického 
partnerstva a finančných príspevkov. UNDP realizuje 
projekty pre podporu SZP v strednej a východnej Európe a 
tiež presadzuje celosvetovú iniciatívu UN Global Compact, 
podporovanú aj EÚ.
Pred realizovaním tejto práce sme sa pýtali, ako sa táto 
iniciatíva EÚ pri podporovaní SZP prejavuje v Slovenských 
podmienkach. 
Čo sa týka politických faktorov, najsilnejším negatívnym 
vplyvom je nízke povedomie vlády a odborov v oblasti SZP. 
Pri ekonomických trendoch je možné tvrdiť, že vplyv 
medzinárodných trendov v SZP oslabuje vážna ekonomická 
situácia na Slovensku i v Európe. A tak sa medzi prioritami 
nutne objavujú hlavne pálčivé finančné otázky, a nie 
dlhodobá investícia do rozvoja SZP.
V oblasti spoločenských faktorov hrá negatívnu rolu 
celkové nízke povedomie verejnosti, firiem i médií 
o koncepte SZP. Na druhej strane (často i neodborné 
a spontánne) iniciatívy domácich podnikov a rozsiahle 
aktivity v mimovládnom sektore sú silou, ktorá prináša SZP 
do praxe v prípade stoviek firiem. Zaznamenali sme 
i pozitívny trend pri zlepšovaní informovanosti o SZP, a to 
predovšetkým vďaka práci týždenníka Trend.
V environmentálnej oblasti hlavný pozitívny trend určuje 
Slovenská agentúra pre životné prostredie, ktorá firmám 
sprístupňuje dobrovoľné certifikácie a štandardy, akými sú 
ISO, EMAS a podporuje rozvoj environmentálne vhodných 
technológií a výrobkov.
Hlavnými negatívnymi faktormi v legislatívnej oblasti, ktoré 
bránia realizovať definovanú víziu a misiu v oblasti podpory 
SZP na Slovensku, sú právne prostredie pre podnikateľov 
a zvyšujúce sa daňové zaťaženie. Tým sa obmedzujú 
dobrovoľné aktivity podnikov, keďže čas a prostriedky sa 
smerujú do týchto oblastí, napriek tomu, že pravde-
podobne by sa vedeli využiť i efektívnejším spôsobom.
Celkové hodnotenie environmentálnych faktorov 
významne pozitívne ovplyvnila práca Slovenskej agentúry 
pre životné prostredie a jej podpora zavádzanie 
dobrovoľných environmentálnych metodík a štandardov 
a presadzovanie zeleného obstarávania.
Súhrnne môžeme povedať, že prioritou slovenskej vlády

nie je podpora SZP a politické a regulačné orgány vo 
všeobecnosti majú veľmi nízke povedomie o tomto 
koncepte. Podľa nášho hodnotenia je zo štátnych orgánov 
najväčšou podporu SZP činnosť Slovenskej agentúry 
životného prostredia, hoci samotný koncept SZP explicitne 
nepresadzuje. Hlavnými aktérmi, presadzujúcimi SZP na 
Slovensku sú predovšetkým firmy samotné, a to hlavne tie 
veľké podniky, ktoré know-how čerpajú od svojich 
materských spoločností v Západnej Európe, či USA. Silnú 
podporu SZP poskytuje mimovládny sektor, v podobe 
spolupráce s firmami pri realizovaní SZP, vzdelávania 
a šírenia informácií a dobrých príkladov. 
V súhrnnom číselnom vyjadrení prevažujú negatívne 
faktory, no výrazne pozitívne trendy. Výzvou do budúcnosti 
bude na Slovensku najmä zvýšiť povedomie vlády 
a regulačných orgánov o význame SZP a zlepšovanie 
podnikateľského prostredia. Podobne je nevyhnutné 
zvýšenie informovanosti verejnosti, ktorá dokáže svojím 
správaním a výberom významne ovplyvniť aktivity 
podnikov, ktoré chcú zostať konkurencieschopné.
Uvedomujeme si, že výber faktorov bol do veľkej miery 
subjektívny, hoci bol založený na rozsiahlom štúdiu 
dokumentov, spolupráci s odborníkmi a návšteve 
konferencií. Rovnako mnohé z faktorov si budú vyžadovať 
ďalšie detailné skúmanie, a že je možné, že sme možno 
niektoré faktory opomenuli. Práve tieto problémy môžu 
byť cestou k ďalšiemu skúmaniu a prehodnoteniu. Ďalšou 
otvorenou cestou pre hlbšie skúmanie a analýzu je 
hľadanie možností, ako budovať povedomie o SZP na 
Slovensku u laickej verejnosti i vo firmách. Je to zatiaľ 
pomerne nepreskúmaná oblasť, ktorá si bude vyžadovať 
dobré poznanie súčasnej situácie, no na druhej strane 
inovatívnosť a nekonvenčné nápady. 
Ako jednu z ciest pre budovanie záujmu o koncept SZP 
vidíme v prispôsobení konceptu SZP špecifickému 
prostrediu Slovenska a priblížení tohto trocha 
abstraktného konceptu našej skúsenosti a mentalite (ktoré 
za v mnohom líšia od krajín, kde má SZP dlhšiu tradíciu). 
Hľadanie možností takejto adaptácie na naše podmienky si 
tiež môže vyžiadať ďalšie skúmanie, no predpokladáme, že 
by prinieslo pozitívny efekt pri šírení konceptu SZP.
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Úvod
„Stav světa se zhoršuje působením zplodin naší prosperity 
a situace dosáhla rozměrů, kdy další zplodiny blahobytu již 

1ohrožují prosté přežití.“  Takto vyjadřuje své obavy 
o zachování lidské existence a životního prostředí sociolog 
Jan Keller. Přestože se domnívám, že Keller pohlíží na 
současný stav společnosti až příliš skepticky, není pochyb 
o tom, že není jediný, kdo se strachuje o budoucí existenci 
lidstva na naší planetě a není jediný, kdo napáchané škody 
ve společnosti přičítá rychlému technologickému vývoji, 
neustálému hospodářskému růstu a zvyšování spotřeby, 
tedy samotnému působení lidí.
Veřejnost začíná pozorovat řadu problémů, které nás 
v moderní společnosti obklopují, např. v podobě dětské 
a levné pracovní síly, klimatických změn, omezenosti 
přírodních zdrojů atd. S rostoucími obavami o zachování 
společnosti se proto zhruba od poloviny minulého století 
začínají objevovat myšlenky a plány, jak zabránit 
společenskému sebezničení. Objevuje se myšlenka trvale 
udržitelného rozvoje, která je postupně začleňována do 
společnosti.
Tyto myšlenky dokonce začínají prostupovat i do 
ekonomické sféry společenského života. „Ekonomický život 
je součástí života společenského a nemůže být pochopen 
odděleně od zvyklostí a morálky společnosti, v níž se 
uskutečňuje. Jinými slovy kultura v mnoha směrech formuje 
všechny stránky lidského chování včetně chování 

2ekonomického.“  Ve strategiích komerčních firem, se začíná 
objevovat velmi zajímavý trend odpovědnosti, který se pak 
promítá do celkového fungování a jednání komerční firmy, 
postupně se formuje v konkrétněji stanovený koncept 
nazývaný společenská odpovědnost firem. Ta je výrazně 
orientována na okolní společnost, ve které firma působí. 
Podniky tak začínají vymýšlet řadu projektů a aktivit, které 
doposud nebyly součástí podnikání, např. dobrovolně 
zavádějí technologické inovace pro šetrnější působení na 
životní prostředí, prověřují své dodavatele, zda 
nezneužívají dětskou práci a samozřejmě samy tak také 
nečiní, podporují minoritní a potřebné skupiny, rozvíjejí 
vzdělanost a výzkum apod.
Vyvstává tak otázka, proč komerční subjekty vydávají 
finance na tyto a podobné aktivity, když jejich hlavním 
cílem doposud bylo peníze vydělávat a hromadit a ne je 
takto vydávat. Zajímalo mne, zda jde o nezištné, 
dobročinné a odpovědné chování a snahu řešit 
společenské problémy nebo o nový typ marketingové 
strategie a reklamy, na kterou v současné době 
spotřebitelé slyší. Ve své práci jsem si kladla otázku, jaké 
postavení společenská odpovědnost firem ve společnosti 
doopravdy zaujímá.

Firmy jsou nedílnou součástí moderní společnosti 
a konkrétně tento koncept odpovědnosti je přímo na 
společnost a různé skupiny v ní orientován. Proto mne 
velmi zajímalo, jaká je zkušenost těchto skupin se 
společenskou odpovědností firem, jak ji hodnotí, zda jim 
něco přináší. Ve své práci jsem se pak zaměřila na čtyři 
oblasti, firmy, zaměstnance, neziskové organizace 
a zákazníky, s kterými společenská odpovědnost firem úzce 
souvisí. Mým cílem bylo také vypozorovat, zda má 
společenská odpovědnost firem nějaký vliv na společnost, 
na sledované skupiny.
Nejprve tedy ve své práci popisuji situaci, kvůli které 
myšlenky trvale udržitelného rozvoje a dlouhodobě 
orientované odpovědnosti vznikají. Objasňuji samotný 
koncept společenské odpovědnosti firem a přibližuji toto 
téma nezasvěcenému čtenáři. Věnuji se tak samotné 
definici tohoto konceptu a oblastem, ve kterých působí, 
vzniku společenské odpovědnosti firem a jejím 
potenciálním přínosům pro firmu. Nakonec následuje 
empirická část, obsahující informace o zvolených 
metodách vlastního zkoumání této problematiky 
a následných zjištěních.
  

Společenská odpovědnost firem (CSR)
Kvalita života již není tolik hodnocena z hlediska finančního 
úspěchu a materiálních hodnot, větší důležitost než dříve je 
dnes připisována i nehmotným hodnotám. Lidé si více 
všímají a více vyžadují čisté prostředí, ve kterém žijí, více si 
žádají dodržování lidských práv, slušné a odpovědné 

3chování vůči místní komunitě, zajímají se o zdraví atd.  
V rámci své pozornosti se tak veřejnost zaměřuje i na 
chování komerčních firem, od kterých očekává nezávadné 
působení ve společnosti. Veřejnost je velmi netolerantní 
vůči negativním dopadům světové ekonomiky. Firmy jsou 
tak tlačeny k uvědomění si vlastní odpovědnosti a přijetí 
myšlenek trvale udržitelného rozvoje. Zároveň komerční 
firmy skrývají velký potenciál, díky vlastnictví nemalých 
finančních zdrojů a know-how. Mohou tak pomoci v řešení 

4 některých ekologických a sociálních problémů. „Jsou to 
právě podnikatelské subjekty, které ovlivňují vývoj spotřeby 
a životního stylu, vytvářejí ikonické značky, přitahují 
investice, generují zaměstnanost, ale také čerpají zdroje 
a svou aktivitou ovlivňují přírodní prostředí, ekosystémy 

4a klimatické změny.“
„Bylo by přílišným zúžením problému považovat za jedinou 

2hnací sílu moderní ekonomie vlastní zájem (self-interest).“  
V současné době už firmám pro dosáhnutí úspěchu 
z dlouhodobého hlediska nestačí prodávat kvalitní výrobky 
za konkurenceschopnou cenu, důležité je udržení dobrého 
jména firmy zájmem o dopad vlastních aktivit na okolí, 
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v němž firma působí. Jejich ziskovost zároveň úzce souvisí 
se zdravým stavem společnosti, ve které obchodují.
Škodlivým působením na okolí, by firma vlastně ničila 
společnost, ve které podniká a které chce v prvé řadě 
prodávat své produkty a služby. Takové chování by pro 
firmy bylo kontraproduktivní. Proto se objevuje jakási 
filozofie organizací či řekněme koncept - společenská 
odpovědnost firem, anglicky Corporate Social 
Responsibility, z čehož se vyvinula často používaná zkratka 

3,5CSR.
  

Přínosy plynoucí ze CSR pro firmy
Firmy očekávají určitý užitek vyplývající ze CSR. Ten je 
ovšem poměrně těžké měřit a dokumentovat kauzálně 
a v žádné publikaci jsem se nesetkala s přínosy CSR pro 
firmu podloženými konkrétními výzkumy a daty. Tuto 
situace vystihují slova manažera Garryho Pfeifera firmy 
DuPont, který k hodnocení přínosů plynoucích pro firmu ze 
CSR říká: „Za posledních pět let DuPont snížil své negativní 
dopady na životní prostředí o 60% a jeho hodnota na trhu 
vzrostla o 340%. Mohu nějak dokázat, že tato dvě fakta 
spolu souvisí? Nemohu. Myslíte, že o tom mám 

3pochybnosti? Nemám.“  Koncept CSR je tak vnímán jako 
investice, která v dlouhodobém časovém horizontu firmě 
přináší stabilitu a prosperitu, přičemž nemusí jít přímo 

3 o prosperitu ve finanční podobě.
Řada autorů si ani není jistá, zda je vůbec možné měřit 
přínosy plynoucí z odpovědných aktivit v rámci CSR. 
Předpokládá se řada více či méně potvrzených výhod 
a přínosů, které firmě CSR zajišťuje. Uvádí se, že 
společensky odpovědné aktivity firem mají vliv na 
zvyšování, pro firmu velmi důležitých, nehmotných aktiv, 
do nichž spadá např. hodnota značky, reputace, vztahy 
důvěry a partnerství, lidský kapitál atd. CSR tak posiluje 
spokojenost a loajálnost zaměstnanců i zákazníků. 
Nedílným dopadem CSR projektů, i když se tak na první 
pohled mnohdy nezdá, je snižování nákladů firmy. Náklady 
můžeme rozdělit na explicitní a implicitní. Explicitní náklady 
souvisí s přímými výdaji na CSR projekty, které často nejsou 
nízké, ovšem v řadě případů vedou k inovacím, v jejichž 
důsledku může dojít ke zvýšení efektivity firmy a snížení 
jejích výdajů.
Implicitní náklady jsou vztaženy spíše k potenciálním 
situacím, které by mohly nastat. CSR v tomto případě 
funguje jako jakási pojistka proti možným nákladům na 
odstraňování krizových situací např. v podobě řešení 
právních sporů, odstraňování znečištěných ploch atd. 
Zároveň firmy, které jsou prostřednictvím CSR napojeny na 
společnost, jsou vnímavější vůči dění v okolním prostředí, 
a jsou tak schopny lépe předvídat krizové situace a hrozící 
rizika. Jejich přístup je proaktivní, jsou proto akce-
schopnější a lépe dokáží některým nežádaným situacím 
předcházet, což se jim z dlouhodobého hlediska jistě 
vyplácí. Nejvíce sporným přínosem je pak zvyšování 
peněžního zisku firmy. Ukazuje se, že společensky 
odpovědné firmy vykazují větší tempo růstu než firmy 
ostatní, ovšem CSR k navyšování zisku přispívá spíše 
nepřímo. V neposlední řadě pak CSR firmě otevírá nové 
obchodní příležitosti a láká investory, protože investice do 

3,6firem tohoto typu jsou méně rizikové.
Aby firmě CSR přinášelo užitek plnohodnotně, je důležité, 
vést smysluplné, opravdové a věrohodné projekty. Existují 
čtyři základní předpoklady, které podle Trnkové posilují 

věrohodnost odpovědných aktivit firem u veřejnosti. Jedná 
se o osobitost, kdy se firma snaží propojit oblast vlastního 
podnikání s výběrem obecně prospěšných projektů 
osobitým a originálním způsobem. Dále je podstatné, aby 
vedení a zaměstnanci firmy působili na veřejnost dojmem, 
že jsou přesvědčeni o správnosti CSR. Nejlepší způsob, jak 
takovým způsobem působit, samozřejmě je, myslet tyto 
činnosti doopravdy vážně. Dále by se firma neměla bát 
poskytovat o sobě informace, měla by být transparentní, 
nechat veřejnost nahlížet do jejího chodu a fungování. 
A naposledy by samozřejmě měla důsledně naplňovat 

6principy CSR.
  

Metodologie
Kvalitativní přístup a metoda sběru dat
Zajímalo mne především, jaké postavení CSR zaujímá ve 
společnosti a zároveň, zda má nějaký vliv na okolní 
společnost, popřípadě jaký. Snažila jsem se tedy získat 
hlubší vhled a porozumění tématu. Zvolila jsem proto 
kvalitativní přístup, který jej podle Hendla umožňuje lépe 

7než přístup kvantitativní.
Rozhodla jsem se, zaměřit se na čtyři cílové skupiny, 
kterých se CSR dotýká především – firmy, zaměstnance, 
neziskové organizace a zákazníky.
  

Firmy
Co CSR firmě přináší?
Koncept CSR balancuje mezi marketingem a dobročinností. 
Na toto postavení ukazují i výše popsané důvody, které 
vedly podniky k přijetí společenské odpovědnosti firem. 
Samozřejmě hlavním posláním firmy je tvorba zisku, 
nasnadě je tedy otázka, proč tyto firmy ročně věnují desítky 
milionů korun na něco, co jim je určitě ve stejné míře 
nevrátí.
Dotazovaní zástupci firem se shodují, že se nedá nijak 
věrohodně změřit a vysledovat, zda CSR firmě přináší 
nějaký finanční zisk, to ani není jeho cílem. CSR se nedá 
hodnotit v krátkodobém pojetí. To samozřejmě 
neznamená, že by se vliv CSR nesnažili zjišťovat jinak. Firmy 
si zjišťují míru důvěry zákazníků ke značce, postoje k ní, 
jakou mají ve společnosti reputaci, přičemž tyto průzkumy 
pokrývají i oblast CSR. Také sledují, zda si veřejnost spojuje 
konkrétní společensky odpovědné projekty s firmou, která 
je vytvořila, případně zda je veřejnost vůbec zaznamenala 
a byla-li kampaní nějak ovlivněna. Nakonec je možné také 
sledovat mediální pokrytí. Nakolik média píší o společensky 
odpovědných aktivitách a projektech firmy, případně 
v jakém duchu se jejich sdělení nesou. Žádný z těchto 
průzkumů ovšem nesouvisí přímo se sledováním 
finančního zisku v souvislosti se CSR.
Firmy CSR nechápou jako prostředek k vydělávání peněz. 
Věří, že jim přináší benefity z dlouhodobého hlediska a to 
spíše v kvalitativní podobě, v podobě příznivého postavení 
na trhu a posílení loajality či získání kvalitních zaměstnanců 
apod. Neméně jim ovšem také záleží na pomoci 
a pozitivním působení na své okolí. CSR vnímají jako 
součást trvale udržitelného rozvoje, jak firmy, tak celé 
společnosti.
„Pokud je strategie CSR postavena skutečně na hodnotách 
a zásadách udržitelného rozvoje, tak funguje vždy. Vždy 
prospívá světu, ve kterém žijeme. Pokud myslíte ve smyslu 
„prospívá naší společnosti ve vztahu k zainteresovaným 
stranám“, dá se to velmi těžko změřit. Přesto rozhodně 
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neuškodí.“ (Telefónica O2)
Častokrát tak dochází k vnitřnímu sporu, zda raději udělat 
drahou mediální kampaň, která veřejnosti představí 
firemní společensky odpovědný projekt, nebo zda raději 
věnovat tyto peníze na další podporu a rozvoj CSR aktivit, 
které pomáhají. V první řadě jde i o to, že CSR oddělení 
nedostávají peníze, které by byly přímo určené ke 
komunikaci svých aktivit veřejnosti. Řešení vidím 
v navázání spolupráce s marketingem. Ovšem zdá se, že 
firmy se obávají nařčení ze strany médií a veřejnosti, že 
zneužívají odpovědných aktivit k finančnímu výdělku, 
a proto s marketingem tolik nespolupracují a raději své 
aktivity veřejnosti přímo nesdělují.
  

Shrnutí
Ukazuje se, že strategicky vedené CSR prostupuje 
fungováním, jednáním a rozhodováním celé firmy. Každý 
kdo má zájem, se může na těchto aktivitách podílet 
osobně, to zaměstnancům přináší zajímavé možnosti, nové 
zkušenosti a možná i jiný pohled na svět kolem. Zároveň se 
koncept společenské odpovědnosti v rámci firem nadále 
rozvíjí.  Pro uchování dobrého jména podniku 
a konkurenční výhody, není možné dělat jen jednorázové 
nepromyšlené akce, protože firma bude převálcována 
konkurencí, která je i díky různým sdružením těchto firem 
hnána v rozvoji CSR kupředu. Ústřední myšlenkou 
společenské odpovědnosti firem je dlouhodobost, kterou 
lze chápat jako dlouhodobé, strategické a stále inovativní 
vedení společenské odpovědnosti, a zároveň jako 
dlouhodobou udržitelnost společnosti a úspěšnost firmy.
Co se týče vnímání CSR jako ryze dobročinné aktivity nebo 
ryze marketingové strategie, pravda je asi někde uprostřed. 
Nikdo neskrývá hlavní cíl komerčních firem, který je 
vydělávat peníze a být úspěšný na trhu, ale zároveň je 
patrná opravdová snaha vést dobré a smysluplné projekty, 
které pomáhají a sledovat i jejich dopady. Kdyby 
společensky prospěšné aktivity byly pro firmy prodělečné, 
nemohly by je dělat, nebo by si je mohly dovolit jen ty 
nejbohatší podniky.
Je tedy jasné, že CSR je nějakým způsobem pro firmy 
výhodné, ale nejde prvoplánově o založení si image ryze na 
tom, že je podnik společensky odpovědný. Svědčí o tom 
poměrně nízká míra komunikace těchto aktivit veřejnosti. 
Osobně si myslím, že na této komunikaci není nic špatného, 
ovšem manažeři CSR působí dojmem, že se do určité míry 
bojí negativní reakce ze strany médií a veřejnosti. Nechtějí 
být nařknuti, že zneužívají dobročinnosti jako 
marketingového nástroje k tvorbě zisku.
  

Zaměstnanci
Z výpovědí zaměstnanců se opět ukazuje, že strategicky 
vedenou společenskou odpovědnost ve firmě není možné 
přehlédnout. Tento fakt potvrzují i výpovědi respondentů, 
kteří pracují ve firmě s nestrategickým CSR, která čas od 
času podpoří nějaký projekt. Jejich výpovědi jsou totiž 
oproti první skupině nejisté, nevědí, co přesně bylo 
podpořeno, jakými prostředky, zda se na tom mohli podílet 
i samotní zaměstnanci atd. Sami si vlastně nejsou jisti, 
v jaké míře se jejich zaměstnavatel chová odpovědně či 
neodpovědně. Právě díky rozdělení zaměstnanců do těchto 
dvou skupin bylo možné spatřit velký rozdíl mezi 
strategicky vedeným CSR, které je nedělitelnou 
a samozřejmou součástí firmy, a příležitostnou

dobročinností  či  nestrategickou společenskou 
odpovědností firem, která není nijak promyšleným krokem 
a spíše působí jako snaha odškrtnout si položku, která snad 
bude firmě k dobru.
Zaměstnanci v prvním momentě přikládají větší důležitost 
tomu, co jim firma jako zaměstnancům nabízí, jak mohou 
očekávat, že s nimi bude zacházeno, je-li možnost dalšího 
vzdělávání, benefitů atd. Na druhou stranu nikdo 
z respondentů by nechtěl pracovat za skvělých podmínek 
pro firmu, která je přímo neodpovědná a ve svém jednání 
přezíravá vůči společnosti. Ideální je tedy samozřejmě 
rovnovážná kombinace obou sfér, zaměřovat se jak na péči 
o vlastní zaměstnance, tak být i prospěšnou součástí 
společnosti.
Nejzajímavějším poznatkem pak je výchovná funkce CSR, 
která se projevila u zaměstnanců pracujících u společensky 
odpovědné firmy. Ti před touto zkušeností stejně jako 
zástupci druhé skupiny neprojevovali silnější sklony 
k podpoře obecně prospěšných projektů. Po nástupu do 
společensky odpovědné firmy se na podpoře těchto 
projektů začali podílet pravidelně, s větší chutí a zájmem. 
K tomuto jevu pravděpodobně dochází díky tomu, že 
zaměstnancům jsou tyto aktivity na pracovišti připraveny 
a přímo vysvětleny, aniž by sami zaměstnanci museli něco 
vyhledávat a zařizovat. CSR jim tak rozšiřuje obzory a svým 
způsobem je i vychovává k větší odpovědnosti. Řada z nich 
totiž odpovědné aktivity přejímá do svého běžného života 
a začíná se jim věnovat i mimo zaměstnání.
Zajímavý je také rozdíl v celkovém vnímání CSR mezi oběma 
skupinami. Zaměstnanci, kteří mají zkušenost s prací pro 
společensky odpovědnou firmu, vidí mnohem větší 
rovnováhu mezi CSR jako morální povinností a marketin-
govou strategií. Firmy podle nich byly k takovému jednání 
donuceny přeorientováním společnosti z nepřetržitého 
vyrábění zisku k odpovědnějšímu pohledu na své jednání 
a to jak z vnějšího okolí firmy, tak i z jejího vnitřního 
prostředí (tzn. vedení a zaměstnanci). Skupina zaměstnan-
ců bez osobní zkušenosti se CSR na pracovišti chápe vznik 
společenské odpovědnosti firem jako nový druh 
marketingové strategie, který do firmy následně přináší 
uvědomění, že tyto aktivity jsou důležité, prospěšné 
a přinášejí člověku dobrý pocit. Možná přesně takový 
účinek očekávají, že by mělo na ně samotné společensky 
odpovědné pracovní prostředí.
  

Neziskové organizace
Pohled na CSR
Neziskové organizace mají zkušenosti s firmami se 
strategickým i nestrategickým CSR, proto říkají, že pojetí 
a důvody k dělání CSR se různí firma od firmy. Podniky jsou 
totiž také jen lidé, takže do jisté míry záleží na osobním 
rozhodnutí vedení, jak svou odpovědnost jako firma 
uchopí. Shodují se, že CSR, které je smysluplné a uvěřitelné 
mají firmy, které jej umí propojit s oblastí svého podnikání. 
Těm je možné věřit, že to nedělají jen proto, aby si odškrtli 
položku ze seznamu.
„Smysl to má, pokud je ta pomoc propojena s byznysem 
a potom se dá věřit, že ta firma to myslí vážně a nejde jí jen 
o levné zviditelnění se a propojení s dobročinností tím, že 
dá hafo peněz na dětské domovy.“ (zástupkyně 
mezinárodní organizace pro rozvoj studentů)
Zároveň se domnívají, že dnes už firma nemůže bez CSR na 
trhu obstát, protože společnost se mění. Dnes už vrcholem 
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úspěchu není finanční zisk. To dnes nestačí. Je třeba mít 
určitý přesah. Veřejnost si všímá chování firem, zda nejsou 
spojeny se skandály a chovají se slušně.
„… lidé to sledují. Pokud škodím svému okolí, u zákazníků si 
vykopávám hrob.“ (zástupkyně nadace pro rozvoj 
komunitního života měst a obcí)
Dotazovaní zástupci neziskových organizací si nemyslí, že 
by ze strany firem šlo o čirou dobročinnost. Připouštějí, že 
jde i o prezentaci firmy a součást marketingu za účelem 
posílení dlouhodobé udržitelnosti pozitivního vnímání 
značky. Na tom ovšem nevidí nic špatného, spíše se kolikrát 
pozastavují nad tím, že firma těchto aktivit ke svému 
zviditelnění, nevyužívá více. Firmy tu jsou totiž primárně od 
toho, aby prodávaly a vytvářely zisk. Využívat k tomu 
prezentaci svých CSR aktivit zástupcům neziskových 
organizací nepřipadá nijak špatné. Tento postoj přesně 
vystihují dva níže uvedené názory.
„Firmy by mohli více přemýšlet, jak samy využít to, že 
pomáhají. Často se setkávám s tím, že jsou jako ty hodný 
peníze na CSR a zlý peníze na marketing. A to se jim 
nepropojuje. To to jako neuměj? To tam ty lidi na to nemaj? 
Mělo by to být větší součástí PR, neuměj to dostatečně 
prodat.“ (zástupkyně obecně prospěšné společnosti pro 
podporu seniorů)
 

Shrnutí
Zkušenost neziskových organizací se spoluprací 
s komerčními firmami je pozitivní a tyto organizace 
rozhodně doufají v její pokračování. V rámci tohoto 
propojení komerční a neziskové sféry je nesmírně důležité, 
aby obě strany měly přesně stanoveny své požadavky, 
plány a cíle. Bez konkrétně promyšlených strategií může být 
taková spolupráce zbytečně náročná, neefektivní až zcela 
nepřínosná.
V rámci strategického vedení společenské odpovědnosti 
firem je dnes už běžné, že firmy mají přesně stanovená 
kritéria, podle kterých vybírají projekty, které podpoří. Na 
to pak musí reagovat neziskové organizace a musí firmy 
přesvědčit o vhodnosti a jedinečnosti svého projektu. 
Podniky tak vlastně vyvíjejí určitý tlak na neziskové 
organizace, díky němuž dochází k rozvoji neziskového 
sektoru, učí se totiž, jak se firmám „prodat“, jak se 
orientovat v tom, co která firma chce, jaké jsou zrovna 
trendy a zároveň jsou tlačeny k rozvoji vlastního PR.
Neziskový sektor je dále nesmírně zajímavý svým 
nepochopením pro to, proč firmy svou odpovědnost lidem 
více nekomunikují, proč své odpovědné aktivity, jak říkají, 
neprodají. Neziskové organizace by se evidentně necítily 
nijak dotčeně, kdyby si firmy na spolupráci s nimi postavily 
reklamu. Možná je to tím, že by zároveň uvítaly, kdyby samy 
byly s firmami prezentovány, protože samy na reklamu moc 
prostředků nemají.
 

Zákazníci
Nákupní chování 2/3 obyvatel České republiky je ovlivněno 
faktem, zda je firma společensky odpovědná nebo 
neodpovědná. Tento podíl uvádí společnost Ipsos Tambor, 
která provedla výzkum na toto téma koncem roku 2010. 
Mým cílem tedy nebylo zjišťovat, kolik lidí je takovou 
skutečností při nákupu služeb a produktů ovlivněno. Tato 
otázka již byla zodpovězena. 
V mnou prováděné anketě, mne především zajímalo, zda 
jsou lidé ovlivňováni různými způsoby prezentace výrobku

či služby společensky odpovědné firmy. Jednalo se o tři 
typy zboží. A to o produkty a služby, z jejichž prodeje je 
určitá částka určena na nějaký společensky prospěšný 
projekt, o zboží šetrné k životnímu prostředí a o produkty 
a služby pocházející od firmy, o níž respondent ví, že 
podporuje společensky prospěšný projekt.
Podíl respondentů, kteří uvedli, že takový výrobek někdy 
vědomě a právě z důvodu jeho prospěšného charakteru 
koupili, dokonce zmiňované 2/3 přesáhlo ve všech třech 
zmiňovaných typech výrobků. Domnívám se, že to bylo 
způsobeno tím, že ve vzorku převažovaly ženy a generace 
dvacátníků a třicátníků, kteří jsou podle výzkumu Ipsos 
Tambor více ovlivňováni při nákupu produktů či služeb 
skutečností, zda je firma společensky odpovědná či nikoli.
Ukazuje se tedy, že veřejnost společensky odpovědné 
a prospěšné aktivity firem vnímá a vědomě si kupuje 
výrobky, které si s takovými aktivitami a projekty spojuje. 
Zákazníci mají zájem, jak o produkty šetrné k životnímu 
prostředí, výrobky společensky odpovědných firem, tak 
o produkty, z nichž je část zisku určena na obecně 
prospěšný projekt. Přičemž nejvíce oblíbeným typem 
produktu je poslední zmiňovaný. Z dat vyplývá, že 
produkty, z nichž jde část zisku na společensky prospěšný 
projekt, nakupují zákazníci nejčastěji. Domnívám se, že je 
to z důvodu, že při nákupu tohoto typu zboží má zákazník 
pocit, že se sám podílí na podpoře obecně prospěšné věci. 
Vlastními prostředky a vlastní volbou podpoří něco 
prospěšného a dobročinného. Firmám se tak otvírá 
možnost zapojit i své vlastní zákazníky do jejich projektů 
a sdílet tak s nimi určitý postoj ke svému okolí, navázat tak 
s nimi bližší partnerský vztah.
K rozvoji tohoto vztahu je ovšem zapotřebí veřejnost 
o prospěšných aktivitách informovat, viditelně označovat 
výrobky, aby bylo jasné, co a jak podporují atd. Je tedy 
nezbytné společenskou odpovědnost propojit s vhodnou 
marketingovou strategií. Marketing by tak měl být 
nedílnou součástí CSR a co víc, byl by její užitečnou 
součástí.
 

Interpretace
Pokud budou firmy koncept CSR rozvíjet strategicky, 
mohou být významnou pomocí pro rozvoj a výchovu 
společnosti. Ve všech zkoumaných skupinách je možné 
odhalit pozitivní vliv CSR, který na ně působí v podobě 
vlastního rozvoje, vzdělávání, osvěty, výchovy či rozšiřování 
obzorů.
Tento rozvoj začíná u samotných firem. Strategicky 
uchopené CSR totiž firmy přivádí ke vzájemnému 
srovnávání a soutěžení. O tomto svědčí řada soutěží, do 
kterých se firmy mohou přihlásit, a které hodnotí jejich CSR 
celkově či jen jednotlivé projekty. K nejrůznějším vítězstvím 
se pak firmy hrdě hlásí a považují jej za prestiž. Mimo 
soutěží se pak firmy v rámci této oblasti setkávají v nej-
různějších sdruženích, které podporují rozvoj a zavádění 
CSR v České republice i do dalších firem. V rámci těchto 
sdružení si jdou firmy vzájemně příkladem a lákají i další 
podniky k přijetí společenské odpovědnosti firem. Chtějí-li 
si tedy udržet náskok před ostatními a udržet si tak 
konkurenční výhodu na trhu, musí neustále přicházet 
s něčím novým, sledovat nové trendy, dění v zahraničí, být 
kreativní a vymýšlet nové projekty. Takto tedy CSR 
stimuluje samotné firmy, aby nezůstaly stagnovat na 
mrtvém bodě.
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Neziskové organizace se taktéž díky spolupráci s firmami 
v rámci jejich společenské odpovědnosti rozvíjejí. Když je 
totiž pro firmy důležité, koho a jakým způsobem podpoří 
a mají stanovena určitá kritéria, na jejichž základě se 
rozhodují, jaké neziskové organizaci dají přednost, musí se 
tato nezisková organizace umět „prodat“. I kvůli tomu, že 
do firem chodí velké množství žádostí, je pro neziskovou 
organizaci nutné naučit se, jak firemní zástupce zaujmout. 
Samy tedy musí přijít se smysluplným a zajímavým 
projektem, který bude postaven tak, že bude mít smysl 
i pro danou firmu. Je tedy výhodné, když neziskové 
organizace sledují dění okolo CSR a umí se v něm 
zorientovat. A vzhledem k tomu, že firmy se pak mohou 
s danou neziskovou organizací prezentovat a mohou ji tak 
pomoci ke zviditelnění, je i důležité, aby měla nezisková 
organizace dobře zvládnuté vlastní PR, aby měla hezké 
materiály, výroční zprávy atd. Společenská odpovědnost 
firem tedy nutí neziskové organizace, aby na sobě 
pracovaly, neuzavřely se do svého vlastního světa, uměly se 
vhodným způsobem prezentovat a dělat projekty, které 
mají pro společnost smysl.
U zaměstnanců je patrné, že angažovanost do společensky 
prospěšných aktivit se liší podle toho, zda byl jedinec již 
někdy zaměstnán ve společensky odpovědné firmě. 
Ukazuje se, že angažovanost zaměstnanců před získanou 
zkušeností se CSR na pracovišti, byla velmi podobná jako 
u těch, co tuto zkušenost nemají vůbec. To znamená, že se 
na podpoře obecně prospěšných aktivit podíleli spíše 
výjimečně. V rámci zaměstnání ve firmě, kde je CSR 
zavedeno se toto mění. Lidé v takovémto zaměstnání se 
najednou angažují častěji a pravidelněji. Zaměstnavatel jim 
totiž umožňuje snadný přístup k takovým aktivitám. Firma 
zaměstnancům v tomto ohledu vše zařídí a zorganizuje. 
Zúčastnit se může každý, kdo má zájem. Zajímavé pak je, že 
u řady zaměstnanců, kteří toto zaměstnání opustili, tato 
angažovanost zůstává a přesouvá se do jejich volného času. 
Takže i když dříve o společensky prospěšné aktivity nejevili 
větší zájem, po zkušenosti se CSR na pracovišti se jim tyto

aktivity staly blízké. Z toho vyplývá, že společenská 
odpovědnost firem zaměstnancům rozšiřuje obzory 
a ukazuje jim jiné stránky života. CSR do určité míry své 
zaměstnance vychovává k vlastnímu odpovědnému 
přístupu ke světu.
Zákazníci, jak se ukazuje, jsou ke společenské odpovědnosti 
firem vnímaví a mají zájem se do těchto odpovědných 
aktivit prostřednictvím svého nákupního chování 
zapojovat. Aby tedy byla zákazníkům umožněna tato účast, 
je nutné, aby je firma o svých společensky prospěšných 
aktivitách informovala, aby své produkty s takovou pověstí 
prezentovala. Tím budou i zákazníci vzděláváni, rozvíjeni 
a uvědomováni k vlastní odpovědnosti vůči svému okolí. 
Bude jim umožněno, podobně jako zaměstnancům, 
nenásilnou formou podpořit společensky prospěšný 
projekt. Nebo naopak vyjádřit nesouhlas vůči 
neodpovědnému chování firem.     
Dle mého názoru tak není důvod, proč by podniky svou 
společenskou odpovědnost neměli komunikovat 
veřejnosti. Firmy tvrdí, že primárně do rozpočtu oddělení 
CSR nedostávají peníze na komunikaci svých projektů. Já se 
domnívám, že je to škoda. Propojení CSR s marketingem 
a PR není vnímáno jako něco špatného, jak by se mohlo na 
první pohled zdát. Nejde o zneužívání obecně prospěšných 
projektů k pouhému upoutání pozornosti veřejnosti za 
účelem navyšování prodeje, protože firmy se doopravdy 
snaží pomáhat tam, kde je potřeba. Společenská 
odpovědnost firem má pozitivní vliv na společnost, jak už 
jsem popsala v předešlých případech, který by bylo možné 
ještě více umocnit právě prezentací a zveřejňováním 
prospěšných aktivit a projektů, které podniky podporují. 
Komunikace CSR aktivit je důležitá. Firmy tímto způsobem 
mají možnost jednotlivým zainteresovaným skupinám 
představit své myšlenky a vysvětlit své záměry a tím 
navázat se stakeholdery určitý vztah a obohatit jejich 
povědomí o vlastní možnosti, jak společnosti prospět. 
Společenská odpovědnost firem by tak získala další rozměr 
a širší záběr. Osvěta by byla šířena dále do společnosti.
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Úvod
Rok 2011 byl vyhlášen Radou ministrů Evropské Unie 
Evropským rokem dobrovolnictví. Gestorem v těchto 
záležitostech je na Slovensku Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky a v České republice 
pak Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Snahou 
Evropského roku je zviditelnit dobrovolnictví a zlepšit 
podmínky pro jeho rozvoj.
Jelikož se jedná o důležitý fenomén, se kterým se často 
setkáváme i ve svých zaměstnáních či soukromém životě, 
pak i bakalářská práce je zaměřena na problematiku 
firemního dobrovolnictví, dárcovství a dalších souvisejících 
aktivit. Cílem předložené bakalářské práce je analyzovat 
přínos firemního dobrovolnictví a dárcovství pro 
společnost nejen ze strany firem, ale také ze strany 
zaměstnanců a neziskových organizací. Zároveň se 
zaměříme na jednu z největších firem v České republice – 
Skupinu ČEZ, která drží prvenství v žebříčku TOP firemní 
filantrop v České republice v kategorii za absolutní objem 
prostředků věnovaných na podporu projektů neziskových 
organizací.
Bakalářská práce je tvořena teoretickou částí a praktickými 
ukázkami konkrétních dobrovolnických aktivit. Skládá se ze 
tří kapitol a několika podkapitol. První kapitola 
charakterizuje Evropský rok dobrovolnictví a vymezuje 
základní pojmy týkající se dobrovolnictví, dobrovolníků, 
dárcovství. Obsahem druhé kapitoly je firemní filantropie 
ve světě, na Slovensku a v České republice, jakož i žebříček 
TOP firemní filantrop. Třetí kapitola je věnována 
společenské odpovědnosti Skupiny ČEZ v dané oblasti se 
zaměřením se na projekty, spolupráci, pomoc, úsilí, 
nadšení, prospěch, rozvoj, podporu, zvyšování kvality 
života, modernizaci a odstraňování bariér.
Firemní dobrovolnictví, dárcovství a firemní filantropie jsou 
pojmy, které se postupně dostávají do podvědomí naší 
společnosti. V rámci Evropské unie, a to zejména ve Velké 
Británii, jsou tyto termíny samozřejmou součástí 
společenského života. Z jednotlivých pojmů vyplývá, že se 
týkají finančních a věcných darů, případně poskytováním 
konkrétních služeb neziskovým organizacím.
Při zpracovávání relevantních skutečností je použita 
metoda obsahové analýzy dokumentů, použité literatury 
a dalších, zejména obrazových materiálů. Hlavním zdrojem 
informací pro bakalářskou práci byla literatura, většinou 
z posledního období a informační prameny publikované 
v elektronické podobě. Jelikož je firemní dobrovolnictví 
a dárcovství v naší zemi relativně „mladý“ pojem, množství 
dostupné literatury tomu odpovídalo ve smyslu relativně 
omezených zdrojů.
Získané poznatky z knih a dalších dostupných materiálů,

které vymezují pojem firemního dobrovolnictví 
a dárcovství byly zpracovány za účelem poukázat na 
význam aktivit, které výrazně zlepšují kvalitu života osob 
a také konkrétních cílových skupin ve společnosti.
 

Dobrovolnictví 
Firemní dobrovolnictví je koncept, ve kterém se spojují 
obecně prospěšné aktivity podniku s podporou 
dobrovolné činnosti zaměstnanců. Lidem, kteří mají zájem 
o práci v některé charitativní organizaci, jejich 
zaměstnavatel umožní jít pomáhat v pracovní době. Firma 
podporuje zájem svých zaměstnanců o veřejně 
prospěšnou dobrovolnou práci tím, že tuto činnost uznává 

1a oceňuje.
„Doporučujeme vyhýbat se spojení dobrovolná práce. 
Pojem práce má úzkou vazbu na činnost vedoucí k výdělku 
podle pracovněprávních předpisů a s nimi souvisejících 
daňových a pojistných aspektů. Proto při uzavírání 
kontraktů či dohod s dobrovolníky používáme příkazní 
nebo nepojmenované smlouvy podle občanského 
zákoníku a držíme se termínů dobrovolná služba 

2a dobrovolná činnost.“ 
Firemní dobrovolnictví je forma firemního dárcovství – 
firma poskytne neziskové organizaci práci a čas svých 
zaměstnanců. Jde o společnou podporu neziskového 
sektoru zaměstnavatelem a zaměstnancem: zaměstnanci 
pomáhají svou činností a nasazením a firma uhradí všechny 
spojené náklady. Prostřednictvím firemního dobrovolnictví 

3je možné přirozeně propojit komerční a neziskový sektor. 
Pojem firemní dobrovolnictví je přejatý z anglického 
termínu "corporate volunteering". Anglosaské země mají 
v této oblasti dlouholetou, bohatou tradici a patří mezi 
světové rekordmany v počtu zaměstnanců angažovaných 
v neziskovém sektoru. Firemní dobrovolnictví se však 
pomalu etabluje i v dalších zemích včetně České republiky. 
Existují desítky forem firemního dobrovolnictví. V Anglii 
jsou běžné peněžní sbírky mezi zaměstnanci, které 

4mateřská firma navyšuje na dohodnutý obnos.
Dobrovolnictví může mít formu tzv. secondementu, kdy 
firma dočasně přidělí pracovníka podniku na práci do 
neziskové organizace na období alespoň 6 měsíců. V České 
republice se zatím tento způsob příliš nepoužívá, i když 
v zahraničí je poměrně oblíbený. Ve Velké Británii je běžnou 
součástí kariéry zaměstnance firmy. Obě organizace přitom 
získávají: nezisková organizace pracovní sílu zdarma a firma 

5flexibilního zaměstnance se spoustou nových zkušeností.
První projekt Firemního dobrovolnictví, který realizovalo 
Fórum dárců v České republice, se uskutečnil v roce 2005 
s dobrovolníky z firmy T-Mobile a zúčastnilo se ho 109 
dobrovolníků, zatímco v roce 2006 to bylo již 346 
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dobrovolníků. Zájem firem i zaměstnanců o filantropickou 
6činnost stále roste.

V roce 2005 proběhlo ve spolupráci s českými firmami 170 
dobrovolnických dní ve 30 organizacích, v roce 2010 to bylo 
již 4250 dobrovolnických dní ve 450 veřejně prospěšných 
organizacích. V letech 2005 - 2010 se zapojilo do programu 
35 firem, jejichž zaměstnanci byli aktivní téměř ve 12 000 
dobrovolnických dní ve všech regionech České republiky. 
Tato činnost v přepočtu na průměrnou mzdu přestavuje 
hodnotu téměř 18 milionů Kč. Nejvíce je pomoc zaměřená 
na životní prostředí a ekologii. V roce 2010 bylo tomuto 
tématu věnováno 42% dobrovolnických dní. Dále sociální 
a zdravotní oblast (v roce 2010 - 29%), oblast podpory dětí 
a mládeže (v roce 2010 - 17%). V současné době se 
postupně proměňuje obsah programů firemního 
dobrovolnictví. Firmy se snaží více spojovat programy 
firemního dobrovolnictví s regionální nebo oborovou 
působností a rovněž se snaží více vnímat aktuální potřeby 

7veřejně prospěšného sektoru.
Evropská cena za firemní dobrovolnictví je realizována ve 
spolupráci s britskou organizací Business in the 
Community. Česká republika se do něj zapojila – jako jedna 
z 22 evropských zemí – prostřednictvím platformy Byznys 
pro společnost. Evropská cena za firemní dobrovolnictví 
2011 má přesně vymezený cíl: vyhodnotit nejefektivnější 
evropské programy firemního dobrovolnictví, které se 
zaměřují na rozvoj dovedností znevýhodněných skupin 
a podporu jejich uplatnění na trhu práce. Donedávna bylo 
poslání firemního dobrovolnictví poměrně prosté: pomoc 
ve veřejně prospěšné sféře. V současnosti se však situace 
mění a jedním z trendů firemního dobrovolnictví se stal 
posun od darování aktivního času zaměstnanců na jakýkoli 
veřejně prospěšný účel ke strategickému dobrovolnictví, 
které pečlivě zvažuje, jak s časem a energií dobrovolníků co 
nejefektivněji naložit se zaměřením na nejpalčivější 
problémy v dané komunitě a na nejpotřebnější cílové 

8skupiny. 
 

TOP firemní filantrop na Slovensku a České republice
TOP Filantrop, mezinárodní cena Byznysu pro společnost za 
společenskou odpovědnost firem, se věnuje hodnocení 
veřejně prospěšných aktivit firem. Soutěž oceňuje a uznává 
takové firmy, které ukazují inovaci, kreativitu a trvalé 
odhodlání ke společenské odpovědnosti. Byznys pro 
společnost je platforma pro spolupráci firem, odborné 
zázemí, výměnu zkušeností, hledání nových přístupů 
v oblasti společenské odpovědnosti. Jejím záměrem je 
mobilizovat a motivovat firmy a další klíčové instituce pro 
společné otázky, odpovědné podnikání a rozvoj kvality 
života ve společnosti. Jejím smyslem je spojovat 
i konkurenční subjekty a respektovat názorové spektrum 

9a hodnoty ostatních.
  

Slovenská republika
TOP firemní filantrop je jediný žebříček v Slovenské 
republice sledující firemní dárce podle objemu rozdělených 
prostředků. Fórum donorov chce jeho prostřednictvím 
ocenit firmy, které věnují své prostředky na dobrou věc, 
a zároveň upozornit veřejnost na to, že firmy investují do 
komunity, v které pracují, čím výrazně zlepšují kvalitu života 
lidí. Fórum donorov je asociace předních organizací, které 
poskytují granty třetím osobám. Při Fóru donorov vznikl 
i Klub firemných darcov, který je prestižním seskupením 

firem věnující se firemní filantropii. Žebříček TOP firemní 
filantrop je sestaven každoročně, přičemž je i mezinárodně 

10porovnatelný.
 

Česká republika 
TOP Firemní Filantrop je jediný žebříček v České republice, 
který se již od roku 2004 věnuje firemnímu dárcovství 
a poskytování prostředků na veřejně prospěšné účely. 
Společensky odpovědné firmy se mohou přihlásit do 
několika kategorií – kvantitativních a kvalitativních.
Kvantitativní: 

- TOP Firemní Filantrop roku podle absolutního objemu 
darů.

- TOP Firemní Filantrop roku podle poměru poskytnutých 
prostředků.

Kvalitativní: 
- TOP projekt – Výjimečný projekt

11- TOP projekt – Dlouhodobý efekt.
Česká republika se prostřednictvím platformy Byznys pro 
společnost jako jedna z 22 evropských zemí zapojila do 
mezinárodního programu Evropská cena za firemní 
dobrovolnictví 2011. Finalisté české soutěže TOP Filantrop 
v kategorii „Nejodpovědnější partnerství se zaměstnanci 
roku 2010“ byli zároveň hodnoceni dle kritérií této 
evropské ceny. Do evropského finále postoupily: Dalkia 
Česká republika, První chodská stavební společnost, Česká 
spořitelna a RPG RE. Evropská cena sleduje dobrovolnictví 
firem ve čtyřech kategoriích: Velká firma, Malá firma, 

12Inovace a Nejlépe zahájený projekt.
 

Spoločenská odpovědnost skupiny ČEZ
Skupina ČEZ se v roce 2010 už po sedmé stala největším 
dárcem peněz v České republice věnovaných na prospěšné 
aktivity. V této kapitole přiblížíme úsilí, propracovanost 
účelu využití darovaných prostředků, projekty, které 
podporují neziskový sektor, znevýhodněné občany, také 
pomoc občanům v mimořádných událostech (povodně, 
nezaměstnanost) a neméně důležitou podporu zapojení 
zaměstnanců Skupiny ČEZ do dobrovolnických aktivit, 
skupinových i individuálních.
Skupina ČEZ je dlouholetým významným dárcem 
a partnerem komunitních projektů v České republice. 
Cíleně pomáhá prostřednictvím Nadace ČEZ, ale 
i reklamním partnerstvím. Dobročinnost vnímá Skupina 
ČEZ jako nezbytnou součást odpovědného chování firmy. 
Snaží se jít příkladem a podporuje celou řadu různých 

13projektů. Pečlivě volí, kam bude směrovat svou pomoc.
ČEZ průběžně od roku 2003 sestavuje vlastní zprávy 
o společenské odpovědnosti a velké množství informací 
z dané oblasti také každoročně uvádí ve svých výročních 
zprávách. V roce 2010 ČEZ získal Národní cenu České 
republiky za společenskou odpovědnost v kategorii 
organizací nad 250 zaměstnanců. Je schopen plnit kritéria 
Evropské ceny za společenskou odpovědnost i získat 
auditorské osvědčení podle standardu GRI, které je 
v současné době celosvětově uznávaným prestižním 

14oceněním konceptu společenské odpovědnosti.
 

Vybrané filantropické projekty skupiny ČEZ, Nadace 
ČEZ a zaměstnancu
Strom splněných přání 2008 byl název předvánoční akce, 
kterou zorganizovala Skupina ČEZ v dětských domovech, 
ústavech sociální péče a dalších zařízeních, kde jsou 
umístěny děti a dospělí s postižením. Byla oslovena zařízení 
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ve všech krajích České republiky, odkud začala během 
krátké doby přicházet dětská i dospělá přání. Cílem bylo 
nenechat jediné přání nevyplněné. Do akce se zapojili 
zaměstnanci Skupiny ČEZ (1 158 jednotlivců a 69 týmů), 
kteří měli možnost podívat se na seznam přání na firemním 
intranetu a podle svých možností si některý dárek vybrat 
a pro konkrétní osobu ho pořídit. Bylo pořízeno 1 239 dárků 
pro děti a dospělé a často nechyběla osobní vánoční přání 
dárců nebo malá pozornost navíc.
Akce Plníme přání, myslíme na druhé 2009 byla přirozeným 
pokračováním charitativních projektů v předvánočním 
čase, do kterého se zapojila i Nadace Charty 77 – Konta 
Bariéry. Ročník 2009 byl zaměřen na 13 projektů, které 
přispěly na nákup pomůcek a služeb pro osoby 
s postižením a další jednotlivce, kterým osud není příliš 
nakloněn. Podařilo se získat celkem 843 366 Kč, z toho 300 
000 Kč byl příspěvek od Nadace ČEZ. Do akce se zapojilo 

131 138 zaměstnanců.
V roce 2010 se do projektu Plníme přání zapojilo 839 
zaměstnanců. Převážně srážkou ze mzdy přispěli částkou 
654 600 Kč. Projekt byl zaměřen na mladé lidi, kteří 
vyrůstají v náhradních rodinách. Peníze byly využity na 
úhradu autoškoly, školného na hudební škole, vzdělávacích 
kurzů, na nájem, základní vybavení bytu či dílny. Na správné 
využití získaných peněz průběžně dohlížel Nadační fond 
Rozum a cit a Nadace ČEZ – partneři v tomto projektu. 
Celkem 126 vánočních dárků pořízených zaměstnanci 
potěšilo v náhradních rodinách i všechny mladší 

15sourozence.  Tento projekt začal mimořádně na jaře 2010. 
Zaměstnanci skupiny ČEZ byli vyzvání, aby doporučili 
mladého člověka ze svého okolí, který žije v náhradní 
rodinné péči (v pěstounské nebo u prarodičů a nebo žije 

4sám bez rodinného zázemí).
 

Firemní dobrovoľnictví ve skupině ČEZ
V roce 2007 obohatila Skupina ČEZ svou firemní 
filantropickou koncepci o dárcovství času zavedením 
projektu firemního dobrovolnictví Čas pro dobrou věc. 
Skupina ČEZ nabízí svým zaměstnancům možnost využít 
jeden proplacený pracovní den v kalendářním roce 
činnosti, která pomůže vybrané neziskové organizaci.
Projekt dobrovolnictví je zaměřen na podporu sociální 
oblasti a oblasti životního prostředí. Skupina ČEZ 
odstartovala vzájemně prospěšné partnerství firmy, 
zaměstnance a neziskové organizace z regionů, kde 
Skupina ČEZ působí na základě svobodné dotazníkové akce 
monitorující zájem zaměstnanců o toto téma, která 

16 proběhla v roce 2006.
Vybraná organizace musí být ověřena Fórem dárců. Účast 
na dobrovolnickém dni musí být písemně odsouhlasena 
přímým nadřízeným. Vykonaná práce musí být organizací 
písemně potvrzena. Pomáhat mohou dobrovolníci 
v organizovaných skupinových dnech nebo individuálně, 
kdykoliv během roku ve všech krajích České republiky. 
Účelem projektu firemního dobrovolnictví je pomoci těm, 
kteří to potřebují. Pomoc je rozmanitá - finanční příspěvky, 
věcné dary, zapůjčení produktu nebo majetku (např. auto, 
plošinu pro výškové práce, úklidové mechanizace), 
poskytnutí služeb (poradenství zdarma např. v oblasti 
účetní, právní, daňové, projektové či v oblasti informačních 
technologií). Dalších aktivity zahrnují vánoční bazary, dárky 
či zážitky pro sociálně znevýhodněné spoluobčany jako 
jsou děti z dětských domovů, osoby nemocné či senioři. 

V neposlední řadě jsou to právě dobrovolné aktivity 
4zaměstnanců.

V červenci 2009 se uskutečnil mimořádný dobrovolnický 
den, při kterém bezprostředně po povodni osmdesát 
zaměstnanců z celé České republiky odstraňovalo následky 
ničivé síly v domovech zasažených obyvatel Bernartic, 
Tomíkovic a Bukové v Hrubém Jeseníku. 
(http:// intranet.cez.cz/cas_pro_dobrou_vec).
Pro zájem zaměstnanců se v roce 2010 zorganizovalo 
70 akcí v 51 veřejně prospěšných organizacích. V sedmi 
etapách a mimořádně vyhlášených akcích se do pomoci 
zapojilo 415 firemních dobrovolníků. Pro pokračování 
projektu je povzbuzující, že se v roce 2010 dobrovolníci 

15zapojili s nápady a samostatnými iniciativami.
Každý přihlášený dobrovolník dostává před akcí malého 
tištěného průvodce, v němž nalezne shrnutí všech 
nejdůležitějších informací. Význam vzniku projektu Čas pro 
dobrou věc, jak projekt funguje, obecné vysvětlení pojmů 
filantropie, CSR, firemní dárcovství, firemní dobrovolnictví. 
Každý účastník si pomocí otázek odpoví, zda je vhodný na 
dobrovolnictví, komu bude jeho pomoc směřovat, jak bude 
dobrovolnický den probíhat a jak se má dobrovolník 
připravit (zvolit vhodné oblečení podle druhu práce, 
občerstvení). Je upozorněn, že po práci je nutné vyplnit 
potvrzení pro zaměstnavatele zástupcem organizace a také 
na možnost zpětné vazby - podněty a nápady na zlepšení, 
které se začleňují do dalších ročníků. V závěru průvodce 
jsou dobrovolníkům přiblíženy projekty zaměstnanců 
velkých firem v České republice, např. Česká spořitelna 
(Den pro charitu - každý zaměstnanec může během roku 
věnovat dva pracovní dny na charitativní a obecně 
prospěšné aktivity za nekrácený plat), T-mobile (Jeden den 
pro Váš dobrý skutek - zaměstnanci mohou strávit jeden 
den v roce placený zaměstnavatelem dobrovolnictvím 
nebo obecně prospěšnou prací), GlaxoSmithKline (Orange 
Day – skupiny dobrovolníků chodí na celý den vypomáhat 
do neziskových organizací z oblasti sociální péče - péče 
o seniory, osoby se zdravotním postižením a nemocné děti) 
či Ernst & Young (Community Day - pomoc zaměstnanců 
organizacím, které se zabývají ekologií, sociálními 
a zdravotními službami či drogovou problematikou). Dále 
jsou poskytnuty rady, jak se má dobrovolník chovat ke 
klientům ústavu, v němž pomáhá.
Účastníci firemních dobrovolnických dní se řídí dobrovol-
nickým sedmerem:

1. Rozhodnutí zapojit se do projektu Čas pro dobrou věc 
je pouze na vás. Nikdo vás nebude a nesmí nutit.

1. Vybraným organizacím pomáháme, protože chceme. 
Nejsou nám kvůli tomu ničím zavázány a nic nám 
nedluží.

2. Do veřejně prospěšných organizací přijíždíme pracovat, 
zároveň jsme však jejich hosty.

3. Nezapomínejme tedy, že jsme na návštěvě.
4. Zodpovědná osoba z vybrané organizace by měla vědět 

nejlépe, s čím potřebuje pomoci a jak. Slíbili jsme 
pracovité ruce, aplikování nápadu nebo spolupráci, 
nikoliv logistické řízení celého dne.

5. Účastí na dobrovolnickém dni věnujete vybrané 
veřejně prospěšné organizaci svůj čas, energii 
a schopnosti. Skupina ČEZ vám proplatí den, zaručí 
pojištění a v případě skupinové akce zajistí občerstvení 
a organizaci nabízí pomoc formou potřebných
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pracovních pomůcek k práci dle počtu zúčastněných 
zaměstnanců.

6. Dobrovolnictví by mělo přinášet užitek všem 
zúčastněným stranám - užijte si ho s úsměvem, pocit z 
dobře vykonané práce vás bude hřát o to déle.

7. Pomáháme každý za sebe a pro vlastní dobrý pocit. 
Nezapomeňte však, prosím, že projekt Čas pro dobrou 
věc uvádí do života společně dobrovolníci a Skupina 
ČEZ.

Zaměstnanci, kteří upřednostňují individuální formu 
dobrovolnictví, se angažovali ve svém volném čase. 
Pravidelně navštěvovali seniory, zorganizovali dětský den 
pro děti z Dětského domova ve Frýdku-Místku, podpořili 
vánoční trhy výrobků z chráněných dílen v Dukovanech, 
sběrem autolékárniček podpořili nemocnici v africké Keni 
ve spolupráci s dětmi ze Základní školy v Lipníku nad 

4Bečvou.
 

Spolupráce s neziskovými organizacemi
Zasazení dobročinnosti do neziskových organizací přináší 
do těchto aktivit řád, pravidla, stabilitu a snižuje riziko 
výpadku poskytovaných služeb. Organizovaná dobro-
činnost řeší i problém nerovnosti mezi dobrodincem a tím, 
kdo dobrodiní přijímá. Každý dar, který není darovaný 
anonymně, vytváří závazek obdarovaného k dárci. 
Neziskové organizace plní funkci zprostředkovatele 
dobročinnosti a neutralizuje anebo ruší adresnost závazku 

17obdarovaného.
Neziskové organizace zabezpečují efektivní a profesionální 
organizování dobrovolných aktivit, pečují o hodnoty 
dobrovolnictví, udržují vzory dobrovolnického chování, 
podílejí se na tvorbě jeho neformálních i formálních 

18pravidel.
V době, kdy neziskové organizace nemohou spoléhat 
pouze na finanční zajištění z veřejných zdrojů či nadací, je 
právě firemní dobrovolnictví cestou ke zvýšení jejich 
kapacit. Firemní dobrovolnictví představuje možnost 
smysluplné a oboustranně prospěšné spolupráce mezi 

19firmami a neziskovými organizacemi.
Každá vyspělá společnost pečuje o slabší a zranitelnější 
jedince. Skupina ČEZ podporuje neziskové a veřejně 
prospěšné organizace, které se zaměřují na pomoc 
potřebným. Nadace ČEZ každý rok rozdělí finanční 
prostředky dětským domovům, azylovým domům, 
domovům pro seniory, domům s pečovatelskou službou, 
sociálním centrům, farním a diecézním charitám, 
chráněným dílnám a svazům zdravotně i mentálně 
postižených. Příspěvky pomáhají integraci slabších do 

13společnosti.

Vybraná veřejně prospěšná organizace pro skupinové dny 
je ověřena ze strany Fóra dárců. V případě osobního výběru 
organizace pro individuální pomoc lze ověření provést 
pomocí elektronického formuláře. Přínosem pro neziskové 
organizace je úspora nákladů, času, který může být plně 
věnován potřebným a šíření informací o dané 

4problematice mezi nový okruh lidí.
 

Závěr
Cílem bakalářské práce bylo analyzovat přínos firemního 
dobrovolnictví a dárcovství pro společnost nejen ze strany 
firem, ale také ze strany zaměstnanců a neziskových 
organizací.
Cíl bakalářské práce byl splněn. Dále jsme upozornili na 
podporu zdravého a aktivního způsobu života dětí 
a mládeže jako jedné z cílových skupin, celkový rozvoj 
občanské společnosti, zvyšování kvality života jednotlivců 
v regionech, pomoc při mimořádných událostech jako jsou 
povodně, odstraňování architektonických a také 
psychických bariér.
Chtěli jsme podrobněji informovat o způsobu, jak se může 
nezisková organizace stát „zajímavá“ pro zaměstnavatele, 
aby k ní směřoval svůj čas a peníze, a také nelehkou práci 
firem při hledání a výběru potřebných projektů.
Osobní rozvoj, získané zkušenosti, pocit odpovědnosti vůči 
společnosti, to je jen několik vyjmenovaných osobních 
přínosů pro zaměstnance, který se dobrovolně do pomoci 
zapojil. Společenská odpovědnost firmy je prospěšná i pro 
samotnou firmu. Nejen společenské uznání, ale 
i poděkování ze strany zaměstnanců, že mohli být účastníky 
dobrovolnických dnů za podpory svých zaměstnavatelů, 
má neméně důležitý význam. Je více patrná věrnost 
a loajalita zaměstnance.
Analýzou největší dárcovské firmy v České republice jsme 
definovali propracovaný systém pomoci, důslednost při 
výběru účelu, pro který bude dar poskytnut, zpětnou 
vazbu, dobrovolné zapojení zaměstnanců do aktu pomoci 
a podpory. Možnost zvolení cesty, i individuálního zapojení 
jednotlivce, se dotýká zkvalitňování života nejen 
znevýhodněných skupin obyvatel, ale přímo celé občanské 
společnosti. Upozornili jsme na fakt nedostatečné 
informovanosti široké veřejnosti o činnosti firem směřující 
ke zvýšení kvality života, dále na potřebu vytváření 
příznivého mediálního obrazu dobrovolnických aktivit.
Prospěch z těchto aktivit nemá jen jednotlivec, kterému je 
konkrétní podpora nabídnuta, ale i jeho rodina, přátelé 
a lidé z jeho okolí. Tím, že přispějeme k vyšší kvalitě života 
jednotlivce, změníme jeho životní realitu v pozitivním 
smyslu, což bylo cílem bakalářské práce také v širším, 
celospolečenském kontextu. 
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Úvod
Příjemné pocity plynoucí ze vstřícnosti vůči bližním zažívá 
většina z nás každý den. Někdy dokonce pomůžeme na ulici 
neznámému člověku. Někdy se nás dotkne tragédie, kterou 
utrpěl někdo zcela cizí, a my pošleme finanční obnos na konto 
veřejné sbírky. Nebo pravidelně přispíváme organizacím, 
které se věnují práci s handicapovanými spoluobčany. Někteří 
z nás věnují pravidelně část volného času dobrovolné práci 
pro druhé. Fenomén altruismu a filantropie pozorujeme 
v lidské společnosti napříč staletími a kulturami. Dětští 
psychologové pozorují zárodky takového chování již u velmi 
malých dětí. Altruistickému chování a filantropickým 
aktivitám se věnují různé vědní disciplíny (psychologie, 
sociobiologie, filosofie atd.) a od začátku 60. let 20. století také 
ekonomie. 
Jak ale souvisí toto téma s hospodářskou politikou a proč se 
tomuto tématu chci věnovat v diplomové práci, která má 
uzavřít studium ekonomie a hospodářské politiky? Nechám-li 
stranou hlubší osobní zájem o téma filantropie a altruismu, 
jejich projevy ve společnosti, jejich původ a motivace, které 
k nim vedou, zbývá ještě jedna velmi přímá a jasná spojitost 
s hospodářskou politikou (která se zároveň velmi úzce dotýká 
otázky občanské společnosti). Mám na mysli financování 
třetího sektoru ekonomiky (tedy neziskových organizací). Třetí 
sektor je financován jak z veřejných rozpočtů, tak ze 
soukromých či firemních zdrojů. Z hlediska hospodářské 
politiky je tedy provoz neziskových organizací částečně 
financován z peněz daňových poplatníků. Pro veřejné 
rozpočty, které neznají jiný než napnutý stav (reflektuji 
aktuální situaci v ČR) by tedy motivace soukromých dárců 
k financování třetího sektoru mohla být jistou úlevou (to 
samozřejmě do velké míry souvisí s daňovou politikou státu). 
V posledních letech do České Republiky proniká koncept 
corporate social responsibility, tedy společenské 
odpovědnosti firem. Jak se to ovšem má s individuálním 
dárcovstvím a společenskou odpovědností jednotlivců? 
Hypotéza, kterou bych ráda ve své práci ověřila, zní 
následovně:
Spolu s rozvojem občanské společnosti v České Republice po 
roce 1989 narůstá také podíl domácích (individuálních) dárců 
na financování českých nadací, potažmo celého třetího 
sektoru. Zatímco na počátku devadesátých let se skladba 
zdrojů omezuje zejména na zahraniční dárce a státní podporu, 
s postupem času se zdroje profilují jako dary českých 
(individuálních a firemních) dárců. Předpokládám přitom, že 
tato tendence je mimo jiné výsledkem působení českých 
nadací na veřejnost. Nadace a další neziskové organizace 
nevnímají zdroje získané od tuzemských individuálních dárců 
pouze jako volné zdroje, které mohou využít podle své 
potřeby, bez ohledu na rozpočtové položky grantu. Snaží se ve 
společnosti podporovat takové dárcovství, které je výrazem 
přijetí odpovědnosti za sebe a své okolí, výrazem přináležitosti 

k občanské společnosti. 
Hlavní otázka, kterou si v této práci kladu, zní: 
Směřuje třetí sektor v ČR ruku v ruce s rozvojem občanské 
společnosti k takovému vývoji, který lze považovat za zdravý? 
Zdravým vývojem mám na mysli podstatnou účast české 
společnosti na financování třetího sektoru (jde tedy 
o přibližování se pojmenování „nevládní“). Čtenář si může 
klást otázku, proč je důležité, aby se česká veřejnost vůbec na 
financování třetího sektoru podílela, když je často činnost 
tohoto sektoru vnímána jako komplementární vůči sektoru 
veřejnému. Odpověď na tuto otázku se zakládá jednak na 
skutečnosti, že činnost, kterou provozují neziskové 
organizace, nemusí být vždy právě podle představ současné 
vlády (anebo vlády vůbec), může být dokonce vůči veřejnému 
sektoru kritická (tady se částečně dotýkám konceptu 
občanské společnosti, jako prostoru pro kontrolu výkonu 
všech složek moci) a proto je nezbytné, aby její financování 
neplynulo ze státní pokladny, protože jedině pak může 
takovou činnost vykonávat svědomitě a opravdově, aniž by se 
musela obávat přiškrcení zdrojů ze strany donátora. Druhým 
aspektem je potom fakt, že veřejné prostředky, které jsou 
vynaloženy na financování třetího sektoru, tak jako tak 
představují prostředky vybrané na daních, kde ovšem občan 
nemůže rozhodnout o tom, kam budou alokovány. V současné 
době tedy již neziskovým organizacím přispíváme, nevíme 
ovšem, kam naše peníze nakonec doputují. Tento fakt 
pravděpodobně do budoucna nijak zvlášť neovlivníme, 
budeme-li ale nad rámec povinných odvodů, z nichž část 
připadá na financování třetího sektoru, přispívat také vědomě 
těm organizacím, které se věnují činnosti, se kterou se 
ztotožňujeme, můžeme prostor třetího sektoru přímo 
tvarovat. Tolik tedy k vysvětlení pojmu zdravý vývoj třetího 
sektoru. Dárcovství (finanční příspěvek nadaci), které ve své 
práci sleduji je specifickým, neadresným typem daru, kdy 
dárce nezná obdarovaného, ví ovšem, minimálně rámcově 
v jaké oblasti budou zdroje využity.
   

Motivy a faktory
Předmět zkoumání této diplomové práce – tedy dárcovství, 

reprezentované navíc naprosto neadresným dárcovstvím, kdy 
dochází skrz nadaci k přerozdělení a dárce neví, kdo vlastně 
bude díky jeho štědrosti podpořen, je pravděpodobně do 
velké míry motivován spíš na emocionálním základě a může 

1být velmi dobře vysvětlen skrz Frankův  model funkce emocí 
v našem rozhodování. I když se dá jistě říci, že právě zde může 
jít o budování vlastní osobní prestiže ať už více či méně 
bezděčně (v závislosti na našem založení atp.). Frič ve svém 

2výzkumu z roku 2001  uvádí, že v dárci v ČR poskytují své dary 
většinou anonymně, což poukazuje na nízkou míru motivace 
reciprocitou. 97% dárců si své dary neodečítá ze základu daně. 
Nedostává se jim zvláštní morální satisfakce ani 
významnějšího poděkování od obdarované organizace. To 
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podle autora nasvědčuje tomu, že dárcovství v ČR směřované 
k neziskovým organizacím má spíše emocionální než 
normativní či reciproční charakter. 
Na pojmy altruismus a filantropie se dívam následujícím 
zorným úhlem: altruismus vnímám jako přirozenost, výbavu, 
kterou získáme v určité míře do vínku (jako například 
umělecký talent). Jde tedy o sklon k oblibě jiných lidí než sebe 
sama. Může být rozvíjen nebo naopak tlumen na základě 
dalšího působení okolního prostředí na člověka. Filantropii 
pak vnímám jako získanou a postupně pěstovanou ctnost. 
Formuje se na základě působení rodiny na dítě, dále pak 
širšího prostředí, které utváří v dospívání a během života 
sociální skupina, ve které se pohybujeme. Je tedy podstatné, 
k jakým hodnotám jsme vychováváni a jaké si nakonec na 
základě interakce s okolím (a vlastní introspekce) skutečně 
osvojíme. Filantropie je v tomto zorném úhlu součástí naší 
morální výbavy (morálních citů), která je nám vštěpována od 
dětství, její vnímání je zakomponováno do společenských 
norem (zejména těch nepsaných), kterými se v životě řídíme. 
Adam Smith vnímá individuální morálku a její společenskou 
projekci jako základ fungování liberální společnosti. Má-li 
fungovat koncept společnosti svobodných lidí a svobodného 
trhu, neměla by spravedlnost být vynucována pouze 
institucemi a policií, ale měla by v první řadě být prosazována 
skrz sebeovládání, tzn. založena na občanech, kteří sdílí 

3 a dodržují společné, vyspělé standardy občanské etiky.
Samotný akt individuální filantropie lze potom vnímat jako 
výsledek přirozeného sklonu k altruismu, kultivovaného 
v průběhu života různými vlivy, v souladu s tím, jaké hodnoty si 
osvojíme. Individuální filantropie může vycházet z niterného 
přesvědčení o dobročinnosti jako hodnotě, která přispívá 
k tomu „jak dobře žít“. Může být také ovlivněna méně 
vznešenými faktory, tj. může být rozdíl v tom jak hluboce 
internalizována jako hodnota je. Stejně tak může vycházet ze 
společenského tlaku, který jedincem není zvnitřněn, ale jehož 
působení se jedinec podvolí, jelikož mu to umožňuje snadné 
soužití s komunitou. Filantropické aktivity také mohou být 
nástrojem zvyšování hodnoty sebe sama v očích ostatních 
(tedy nejen svých). Takový přístup je patrný zejména 
v organizované firemní „filantropii“ (s ohledem na etymologii 
výrazu filantropie je firemní filantropie poněkud zvláštním 
termínem – u firmy lze těžko mluvit o jakémkoli citu, 
dohromady tedy tento termín trochu pozbývá smyslu), kde 
jde spíš právě o zlepšování obrazu firmy v očích veřejnosti. 
Taková činnost je tedy spíše otázkou oddělení public relations 
ve firmách, součástí obchodní strategie, dalo by se říci. Tím 
nechci nijak hanět dobročinné aktivity komerčních subjektů, 
vyjadřuji se pouze k tomu, že jejich původ nemůže být 
podnícen stejným vzletným motivem, jak tomu může být 
v případě individuální filantropie. Na druhou stranu mohou 
vycházet z konceptu společenské odpovědnosti firem a není 
důvod se domnívat, že firmy zásadně pasou pouze po zisku. 
Domnívám se, že v případě osvíceného vlastníka firmy může 
být společenská odpovědnost velice upřímně naplňována 
jako další cíl (kromě zisku). Zde ještě stojí za to zmínit, že 
dobročinné aktivity majetných vlastníků obchodních 
společností, které nejsou zviditelňovány a využívány 
k firemnímu PR spadají právě do individuální filantropie. 
V této práci se budu dívat na dárcovství individuální 
i firemní (pokud půjde o dárce tuzemské) jako na žádoucí 
zdroje financování neziskového sektoru. Firemním 
dárcovstvím mám na mysli zejména výše zmíněnou 
filantropickou aktivitu vycházející z popudu vlastníků firmy, 
která není totožná se sponzorstvím jakožto součástí firemní 
strategie. Protože ale firemní dárcovství a sponzoring mají 
dost často mlhavou hranici, může se stát, že v některých 

případech bude zahrnut i sponzoring. 
   

Role nadací v české společnosti
Na otázku stavu občanské společnosti v České republice lze 
plynule navázat spolu s Lubomírem Krbcem a jeho studií 

4Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací.  
Z kapitoly věnované důležitým tématům, které jsou odvozeny 
z myšlenkových východisek nadací, vyplývá, že téma podpory 
občanské společnosti je všem sedmi nadacím společné, i když 
jinak se oblast jejich zájmu liší (uvádím pouze ty nadace, které 
jsem vybrala pro tuto diplomovou práci, platí to ovšem pro 
všech sedm uvedených ve studii L. Krbce):
NROS

· Rozvoj silné a nezávislé občanské společnosti
· Demokratické hodnoty a společenská odpovědnost
· Občanská práva a svobody
· Ochrana lidských práv

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
· Důstojné zapojení handicapovaných občanů do 

společnosti
· Morální vědomí společnosti
· Nedostatky v sociální politice státu a v práci institucí
· Ochrana lidských práv

Nadace VIA
· Komunita a komunitní život
· Rozvoj neziskových organizací, veřejný prostor a aktivní 

podíl občanů na správě věcí veřejných
· Filantropie, odpovědnost a svoboda
· Hodnocení současného stavu filantropie v Čechách

Nadace Charty 77
· Podpora handicapovaným občanům prostřednictvím 

aktivního fundraisingu
· Podpora neziskového sektoru
· Rozvoj občanské společnosti

Je tedy zřejmé, že rozvoj občanské společnosti leží na srdci 
všem nadacím bez rozdílu jejich specifického zaměření 
(handicapovaní, komunitní rozvoj či ochrana lidských práv). 
Zdá se být dobrou zprávou, že teoretické východisko 
zmiňované v disertaci Jany Stachové, totiž, že klíč k rozvoji 
občanské společnosti drží v ruce neziskové organizace, je 
těmito organizacemi přinejmenším reflektován. Od toho 
odvozuji, že i podpora dárcovství by měla jít ruku v ruce 
s tímto cílem a svůj předpoklad o tom, že nadace vnímají 
rozvoj dárcovství jako součást svého poslání v rámci podpory 
rozvoje občanské společnosti za potvrzený. Lubomír Krbec 
k tomu ještě dodává: „Nadace jsou výjimečné organizace, 
které na rozdíl od ostatních neziskových organizací, ať 
humanitárních, školských či kulturních, jsou finančně 
nezávislé, a o to větší odpovědnost nesou za celkový vývoj naší 

4společnosti.“.
  

Financování nadací
V této kapitole se dostávám k samotné analýze financování 
českých nadací. Analýza financování nadací vychází 
z podrobného zkoumání finančních částí výročních zpráv 
zvolených nadací. Zajímá mne výnosová strana výsledovky, 
případně jiná relevantní část finanční zprávy uvedená ve 
výroční zprávě, právě ta totiž ukazuje, odkud nadace financuje 
své aktivity. Vzhledem k záměru zkoumat vývoj za celé 
dvacetileté období od vzniku Československa až po 
současnost bylo třeba vybrat takové nadace, které vznikly 
záhy po roce 1989 a fungují bez přerušení do dnes. Vybrala 
jsem tedy čtyři velké nadace, které tyto podmínky splňují: 
Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS), Nadaci VIA, 
Nadaci Charty 77 – Konto Bariéry a Nadaci Olgy Havlové – 
Výbor dobré vůle. Podklady, které jsem využívala ke zkoumání 
vývoje financování, byly do velké míry velmi různě 
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strukturované a velmi se také lišily co do hloubky 
a podrobnosti, což analýzu do velké míry ztěžuje. Budu 
postupovat po jednotlivých nadacích a věnovat se každé 
zvlášť a teprve potom se pokusím najít styčné plochy anebo 
naopak rozkrývat rozpory. Celá analýza je samozřejmě 
komplikována tím, že nadace mohou mít různou strategii, co 
se získávání finančních zdrojů týče. Pokud se nadace 
nesoustředí na získávání finančních prostředků od 
soukromých dárců, pak se to samozřejmě nutně ve struktuře 
zdrojů projeví a nemusí to nutně znamenat neochotu 
individuálních dárců přispívat, může to znamenat pouze, že 
dárci, kteří přispět chtějí, snadněji najdou informace o těch 
nadacích, které se na individuální dárcovství zaměřují.
Než se pustím do analýzy jednotlivých sledovaných nadací, 
považuji za nutné specifikovat v rámci nadačních příjmů 
jednotlivé kategorie, kterými se budu zabývat. Veškeré 
potenciální zdroje, které mohou nadace v ČR získat, se dají 
rozdělit následovně:

· veřejná správa
· fondy EU 
· zahraniční dárci (soukromí)
· české nadační fondy a nadace
· firemní nadace
· veřejné sbírky
· individuální dárci
· firmy
· ostatní výnosy  ze zboží a služeb  (z nadačního jmění 
a ostatního majetku)

5· kapitálové výnosy z nadačního jmění
Z hlediska záměru této diplomové práce je zásadní kategorie 
individuálních dárců a domácích firemních dárců. Nedá se říci, 
že by se ve strukturách financování sledovaných českých 
nadací objevovala celá výše zmíněná škála možných příjmů – 
objevují se vždy jen některé a zároveň se struktura u různých 
nadací liší nejen co do složení, ale také co do objemu 
jednotlivých kategorií. 
  
Porovnání dat za všechny sledované nadace
Nadace VIA považuje rozvoj filantropických aktivit v ČR za 
součást svého poslání, je tedy potřeba přihlížet k tomu, že se 
zřejmě bude tento aktivní přístup ve financování odrážet. 
V případě této nadace bylo možné analyzovat příjmy z darů 
zvlášť od dalších výnosů, neboť byly ve finančních zprávách 
zřetelně odděleny. Sledovala jsem tedy vývoj v kategorii 
zahraničních neziskových organizací, domácích veřejných 
zdrojů, korporátních a individuálních dárců. Vývoj celkových 
příjmů získaných v rámci těchto čtyř kategorií není 
kontinuálně rostoucí, v letech 1998 – 2001 se pohybuje mezi 
10-20 miliony Kč, v letech 2002 – 2005 stoupá až k 60 – 80 
milionům Kč a do roku 2006 pak klesají zpět k 20 – 30 
milionům Kč. Tváří v tvář k tomuto vývoji je ale třeba postavit 
proměnu skladby financování. Zatímco na počátku 
sledovaného období tvoří velkou část zdrojů příjmy ze 
zahraničních NNO a z veřejných rozpočtu, ke konci období se 
stávají velmi silnou kategorií korporátní zdroje (více než 60% 
v roce 2009). Kategorie individuálních dárců se vyvíjí poněkud 
nestabilně a pohybuje se v maximální výši 10%. U nadace VIA 
bylo možné také celkem spolehlivě odlišit zahraniční 
financování od domácího a právě tato kategorie se vyvíjí velmi 
stabilně, její podíl neustále roste, z původních necelých 20% 
až 80% v roce 2009. Je tedy zřejmé, že se nadaci podařilo 
zaměřit se spíše na domácí dárce, lépe se ovšem daří 
oslovovat korporace než jednotlivce.
Stejně jako jsem v případě nadace VIA považovala za nutné 
výslovně zmínit rozvoj dárcovství jako součást poslání, musím 
v souvislosti s nadací Charty 77 zmínit, že se dlouhodobě

věnuje sbírkové činnosti a některé sbírky (Konto Bariéry 
například) předčily svou známostí mateřskou nadaci. Opět je 
tedy nutné k této skutečnosti přihlédnout. U Charty 77 
obzvlášť, jelikož z dat vyplývá, že příjmy od drobných dárců 
tvoří stabilně již od roku 1997 zhruba 50% příjmů (opět 
neberu v úvahu celkové výnosy, ale pouze příjmy získané 
z grantů, firemních a drobných dárců a později také 
z nadačního investičního fondu). Jelikož absolutní výše příjmů 
ve sledovaném období roste z původních 20 milionů na 70 
milionů v roce 2009 a financování od drobných dárců se 
stabilně drží okolo 50%, můžeme říci, že v absolutním 
vyjádření příjmy od drobných dárců zřejmě rostou. V případě 
Charty 77 nebylo možné tak spolehlivě jako v předchozím 
případě odlišit domácí a zahraniční zdroje. Nicméně sbírková 
činnost cílí primárně na domácí půdu, je tedy vysoce 
pravděpodobné, že drobní dárci jsou zároveň domácími dárci.
Nadace rozvoje občanské společnosti nakonec představovala 
z hlediska analýzy trochu složitější případ. Byla jsem nucena 
dívat se zvlášť na sbírkovou činnost a zvlášť na celkové výnosy 
nadace. V rámci celkového hospodaření nadace se ve finanční 
zprávě objevovala kategorie dary a příspěvky, která nebyla 
nijak detailněji strukturována a navíc ve srovnání 
s předchozími nadacemi představovala podstatně menší 
částky (maximum tvořilo 2.600.000 Kč v roce 2006, později 
docházelo opět k poklesu na pouhých 63.000 Kč v roce 2009). 
Zřejmě jde tedy v příjmech nadace o okrajový zdroj. Zaměřila 
jsem se tedy ještě na sbírkovou činnost, kde byly rozlišeny 
příjmy z benefičních akcí, příspěvky na bankovní účet, 
dárcovské sms a smluvní dary (korporátní, v rámci 
společenské odpovědnosti firem). Příjmy ze sbírky 
kontinuálně rostou (z původních 5 milionů na téměř 20 
milionů v roce 2009). Zpočátku dominovala kategorie 
přispěvatelů na bankovní účet, postupně získala významný 
podíl kategorie dárcovských sms (jednoduchost úkonu 
a menší částka zřejmě motivuje individuální dárce), 
v posledních letech také rostou příjmy z firemních darů 
(souvisí zřejmě s rozvojem konceptu společenské odpověd-
nosti firem). U Nadace rozvoje občanské společnosti je velmi 
patrné ostré rozdělení, které se do jisté míry objevuje 
i v případech jiných nadací, totiž individuální dárci se objevují 
ve sbírkové činnosti, zaměřené na snadno komunikovatelné 
téma, provoz nadace ale není z těchto zdrojů financován 
téměř vůbec.
V případě Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové tvoří 
dary v letech, kdy se domnívám, že nejsou taženy zahrnutím 
grantů od zahraničních neziskových organizací méně než 
pětinu celkových zdrojů nadace. Podívám-li se zvlášť na vývoj 
kategorie individuálních dárců, ukazuje se, že se příjmy 
pohybují mezi jedním a sedmi miliony, ovšem mají 
v posledních letech klesající tendenci, rozhodně nevykazují 
stabilní růst. Co do absolutní výše příjmů od individuálních 
dárců je na tom tedy Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
o poznání hůř než Nadace Charty 77, srovnat se ovšem dá 
s nadací VIA.
Mám-li shrnout poznatky, které vyplývají z provedené analýzy, 
musím konstatovat, že nejlépe je vidět KAM a JAK čeští dárci 
přispívají. Porovnám-li údaje, které z analýzy plynou, vede si 
ve vztahu k individuálním dárcům nejlépe Nadace Charty 77. 
Druhé místo zaujímá Nadace rozvoje občanské společnosti 
a velmi podobně si vedou Nadace Via a Výbor dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové. Příčinu rozdílu mezi nadacemi vidím 
zejména v tom, že Nadace Charty 77 provozuje dlouhodobě 
tematicky zaměřené sbírky. Právě to tematické zaměření 
zřejmě hraje velkou roli v tom, zda individuální dárce přispěje 
či nikoli. To je patrné i v případě NROS, která zřejmě nevnímá 
individuální dárce jako potenciální zdroj financování provozu 
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nadace, celkem úspěšně se ale k těmto dárcům obrací v rámci 
sbírky Pomozte dětem. Údaje hovořící o této sbírce také 
napovídají, že dárci raději přispějí v případě, že jde o jasně 
stanovenou nízkou částku a v případě, že úkon spojenými 
s aktem obdarování je snadný a rychle proveditelný 
(dárcovská sms). 
  

Závěr
Smyslem této diplomové práce bylo analyzovat vývoj 
dárcovství v ČR po roce 1989. Zvolila jsem přístup založený na 
podrobném rozboru finančních částí výročních zpráv čtyř 
vybraných českých nadací, které zahájily svou činnost záhy po 
roce 1989. Východiskem pro zkoumání dárcovství byl 
předpoklad nárůstu podílu domácích individuálních dárců na 
financování nadací, který jsem spojovala s rozvojem občanské 
společnosti v ČR. Teoretický základ altruismu, jeho podoby, 
motivace, které k němu vedou, jsem zkoumala v první části 
diplomové práce, kde jsem zároveň vztahovala tato teoretická 
východiska k předmětu zkoumání této diplomové práce, tedy 
k neadresnému dárcovství, kterým finanční příspěvky 
nadacím jsou. Také jsem diskutovala otázku rozvoje občanské 
společnosti v ČR a následně ji vztáhla k roli nadací v české 
společnosti.
Ve druhé části práce jsem přistoupila k samotné analýze 
dárcovství, ze které vyplývá, že výrazný nárůst podílu 
financování od individuálních dárců se nekoná. Je třeba 
podotknout, že tyto údaje hovoří pouze o období 2001 – 
2009, které poskytuje srovnatelná data. Právě v tomto období 
ovšem nelze o výrazném nárůstu hovořit, naopak 
v jednom případě jde dokonce o mírný pokles. Liší se 
i vrcholné roky, kdy pro nadaci VIA je nejúspěšnějším rokem 
2002, pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové rok 2003, 
Nadaci rozvoje občanské společnosti 2006 a Nadaci Charty 77 
rok 2008. Mezi nadacemi jsou značné rozdíly v absolutních 
částkách, které od jednotlivců obdrží, což přisuzuji způsobu, 
jakým nadace tyto prostředky získávají. Nadace, které 
provozují veřejné sbírky na jasně vymezené téma (které navíc 
snadno vzbuzuje soucit), jako je Nadace Charty 77 s Kontem 
Bariéry a Nadace rozvoje občanské společnosti se sbírkou 
Pomozte dětem se pohybují v částkách od 10 milionů výš, 
zatímco Nadace VIA a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové se pohybují v zhruba v rozmezí 1 – 5 milionů. Jelikož 
výrazný nárůst nepozorujeme, lze konstatovat, že hypotéza 
o rozvoji dárcovství se jednoznačně nepotvrdila.
Stojí ovšem za to povšimnout si, že výrazně vyšší úspěšnost 
nadací, které získávají prostředky od soukromých dárců skrz 
veřejné sbírky evokující soucit, jde dokonale ruku 
v ruce se závěry z teoretické části. Domnívám se, že neadresné 

dárcovství analyzované v této diplomové práci je založeno 
spíše na emocionálním základě. To potvrzuje i sociologický 
výzkum P. Friče z roku 2001. Čtenář si zde o ovšem musí klást
otázku, jak jsem to tedy v úvodu myslela, když jsem jako 
podmínku rozvoje dárcovství, položila rozkvět občanské 
společnosti. To by totiž napovídalo, že jsem uvažovala 
o dárcovství spíše odvozeném od normativního základu. To je 
správná úvaha a je tomu skutečně tak, že jsem spojovala tento 
typ dárcovství s hodnotami integrovanými v rozvinuté 
občanské společnosti. V této počáteční úvaze mne utvrdila 
studie Lubomíra Krbce, která jasně poukazuje na to, že rozvoj 
občanské společnosti je společným tématem všech 
sledovaných nadací. Zdá se mi tedy jednoznačné, že potom by 
dárcovství vyhledávané a podporované těmito nadacemi 
nemělo být pouze nahodilým získáváním volných peněžních 
prostředků, ale zároveň budováním a upevňováním 
dárcovství jako společenské odpovědnosti občanů a součást 
jejich angažovanosti ve veřejném prostoru. K takovému 
postoji se ovšem přímo hlásí pouze Nadace VIA. Otázkou je, 
zda právě tento postoj není příčinou jejího zdánlivého 
„neúspěchu“ a neatraktivitě pro soukromé dárce.
Důvody, které k tomu vedou, jsou podle mne dva (i když jde 
spíše o spojené nádoby). Domnívám se, že i ve společnosti, 
která by reflektovala dárcovství jako součást občanské ctnosti 
a odpovědnosti by bylo snazší získávat prostředky „hraním na 
city“ (jak ostatně napovídá Sedláčkovo pojetí spolupráce naší 
extra-racionální a racionální stránky), u nás je ovšem tato 
situace ještě umocněna tím, že občanská společnost zatím 
rozvinuta není a trpí mnohými defekty, které jsou dědictvím 
komunistického režimu (jak poznamenávají Jana Stachová 
a Karel Müller ve svých pracích věnovaných občanské 
společnosti v ČR). Mohlo by se tedy zdát, že jde o jakýsi 
začarovaný kruh, kdy čeští občané v sobě nenesou hodnoty 
demokratické společnosti, což brání nadacím efektivně 
oslovovat individuální dárce na jiném než emocionálním 
základě a protože se tedy nadace proto uchylují spíš ke druhé 
možnosti, nevede to k zakořeňování oněch hodnot v české 
společnosti. Zde se hodí poznamenat, že Stachová zdůrazňuje 
právě roli neziskových organizací jako klíčovou pro rozvoj 
občanské společnosti a postupné integrování hodnot, na 
kterých j založena. To jde ruku v ruce s faktem, že rozvoj 
občanské společnosti je všemi (sledovanými) nadacemi 
zmiňován jakou součást poslání. Přímo se rozvoji filantropie 
věnuje zatím pouze Nadace VIA, u ostatních jde z mého 
pohledu spíše o deklarovanou politiku než aktivně sledovaný 
cíl.
Můžeme ovšem minimálně hovořit o tom, že je do budoucna 
nastaven prostor pro rozvoj aktivnějšího přístupu.
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Úvod
Národné divadlo predstavuje symbol hrdosti a odhodla-
nosti českého národa po národnej svojbytnosti 
a samostatnosti. Myšlienka o vybudovaní dôstojného 
českého divadla sa postupne realizovala už od roku 1844. 
Pri odpútaní sa od jeho stále pretrvávajúceho umeleckého, 
estetického a výchovného významu pre celý národ nás 
zaujmú významné skutočnosti súvisiace s jeho 
inštitucionálnym a hospodárskym vývojom. Skutočnosti, 
ktoré sa stali impulzom pre napísanie tejto práce. 
Vznik divadla ako i jeho celý následný vývoj je podľa 
legendy spojený s tradíciou mecenášstva. Tradíciou starou 
viac ako dvetisíc rokov, ktorá je súčasťou každej vyspelej 
spoločnosti, ktorej nie je ľahostajné umenie, veda 

1a nemateriálny rast.  Štedrosť, dobročinnosť a láska 
k umeniu bez pochýb finančne napomáhala a stále 
napomáha k rozkvetu i českého kultúrneho stánku. Je ale 
zrejmé, že intenzita mecenášstva smerom k Národnému 
divadlu nebude počas celého historického vývoja divadla 
rovnaká.
  

Cieľ práce a hypotéza
Legenda hovorí, že Národné divadlo bolo vybudované 
z nadšenia a lásky hrdého národa. Stavba sa podarila vďaka 
obetavosti bežného ľudu, ktorý v zbierkach prispel 
menšími či väčšími darmi. To, že bolo divadlo postavené 
prevažne z dobrovoľných mecenášskych darov je prvotným 
bodom našej hypotézy. Predpokladáme, že slávna tradícia 
mecenášstva ani po dostavaní divadla nezanikne, ale 
naopak sa viac rozvinie a pretrvá do súčasnosti. 
Samozrejme bude objem dobrovoľných príspevkov na 
podporu umeleckého stánku výrazne ovplyvnený 
inštitucionálnym vývojom divadla, či politickou a hospo-
dárskou situáciou krajiny. Hypotéza teda predpokladá 
rozličný charakter ,,mecenášskeho života“ v závislosti na 
chronologicky zoradených časových obdobiach. 
V období Českých zemí ako súčastí Rakúsko-Uhorska 
a správy súkromným podnikateľom (Družstvom Národ-
ného divadla do roku 1900 a Spoločnosťou Národného 
divadla do roku 1919) predpokladáme, že podiel 
dobrovoľných príspevkov bude značne vysoký. Podnikateľ 
spravujúci divadlo sa pri nepriaznivých hospodárskych 
rokoch divadla obráti na filantropické cítenie národa. 
Nadšenie a podpora národa v tomto období nepoľaví. 
Negatívne sa na ,,mecenášsky život“ podpíše vojnové 
obdobie, kedy objem darov klesne na minimum. Oživenie 
nastane približne v prvej polovici dvadsiatych rokov, kedy 
ale príspevky môžu byť menšie z dôvodu prevzatia divadla 
do zemskej správy. Mecenášske cítenie utlmuje verejná 
autorita a fakt, že potrebné výdavky divadla sú hradené 
z daní celého národa. Podobne tomu bude i u prevzatia

divadla do štátnej správy a deficitného financovania 
divadla zo štátneho rozpočtu. 
Obdobie druhej svetovej vojny a komunizmu označíme za 
prechodný koniec ,,mecenášskeho života“. V pomeroch 
výhradného štátneho vlastníctva ekonomického i kultúr-
neho života Československa a plánovitého hospodárstva 
asi ťažko nájdeme dobrovoľných prispievateľov. Podiel 
zdrojov zo štátnej pokladne bude v tomto období zrejme 
najvýraznejší. 
S príchodom samostatného demokratického Českého štátu 
prichádza vlna uvoľnenia politickej, ekonomickej i kultúrnej 
činnosti. Národné divadlo v boome súkromného podni-
kania bude hľadať nové zdroje financovania a pomaly sa 
vráti k tradícii slávneho mecenášstva. Podiel dobrovoľných 
príspevkov na celkovom financovaní divadla opäť rastie.
Hlavným cieľom našej práce bude porovnávať skutočnosť 
v jednotlivých chronologicky zoradených obdobiach 
činnosti divadla s vyššie uvedenou hypotézou. Pokúsime sa 
nájsť dôvody prípadných odlišností zistených skutočností 
a pôvodnej hypotézy. Práca bude zároveň akousi kronikou 
Národného divadla. Zmeny inštitucionálneho a politického 
vývoja bude vždy sledovať zároveň so zmenami 
hospodárenia divadla. Všetky tieto skutočnosti totiž 
ovplyvňujú vývoj ,,mecenášskeho života“. V každom 
období sa práca pokúsi odpovedať na súbor čiastkových 
otázok. Aká je úloha verejných autorít v ekonomickom 
i umeleckom vývoji divadla? Akým objemom peňažných 
dotácií sa podieľajú na financovaní divadla? Aké sú hlavné 
zdroje vlastných príjmov divadla? Nachádzajú sa medzi 
nimi dobrovoľné mecenášske dary? Existovala spolková 
činnosť napomáhajúca samotnému fungovaniu divadla? 
Všetky odpovede práca zhrnie a vyhodnotí v poslednej 
kapitole.
  

Metodológia a problémy pri zbere dát
Pre skúmanie danej témy a dopracovanie sa k stanoveným 
cieľom práce sme zvolili metódu sondy. Z veľkého 
množstva dostupného materiálu sme vybrali a spracovali 
len reprezentatívnu vzorku z ktorej sme vyvodili závery . 
Problematiku musíme sledovať čiastočne oddelene podľa 
jednotlivých období. Najskôr skúmame vývoj divadla 
chronologicky podľa inštitucionálneho vývoja, teda podľa 
meniacich sa správcov divadla. Od roku 1929 je už ale 
divadlo až do súčasnosti podnikom v rukách štátu, preto ho 
odteraz mapujeme podľa politického vývoja. V každom 
období vyberieme jeden či viac kľúčových rokov v ktorých 
prevedieme finančnú analýzu. Jednotlivé roky zvolíme 
náhodne, pričom ale vylúčime tie, u ktorých sa prejavujú 
vplyvy vonkajších okolností ako napríklad vojna, kríza atď. 
V každom roku zachytíme objem a zloženie príjmov 
divadla, celkové náklady divadla, schodok či prebytok 
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a hospodársky výsledok. Príjmy divadla rozdelíme na 
vlastné príjmy a príjmy plynúce z verejných rozpočtov. 
Z verejných rozpočtov bližšie identifikujeme príjmy 
z rozpočtu obce, zeme či štátu. 
Hlavnú pozornosť ale budeme venovať príjmom v podobe 
dobrovoľných mecenášskych darov, ktoré sa pokúsime 
rozdeliť na dary individuálne a skupinové. Musíme si 
uvedomiť, že samotná finančná analýza sa bude odlišovať 
v jednotlivých rokoch i obdobiach. Bude sa totiž odvíjať od 
dostupnosti údajov ale i od spôsobu dobovej účtovnej 
praxe. (Prvotné účtovné záznamy zachycujú len príjmy 
a výdaje divadla, až neskôr v období socializmu sa 
stretávame s výsledovkou či rozvahou.)
Zo zistených údajov ďalej stanovíme pre každý rok podiel 
vlastných príjmov na celkových výdajoch divadla, tzv. 
percento sebestačnosti. Vývoj finančnej situácie divadla 
spolu s výsledkami finančnej analýzy dáme vždy do 
súvislosti s vývojom inštitucionálnym a politickým. 
Výskum začneme analýzou príjmov a výdajov súvisiacich so 
samotným vznikom divadla od roku 1850 do roku 1884. 
V období správy divadla súkromným podnikateľom 
Družstva vyberáme pre finančnú analýzu rok 1895, kedy je 
už podnikateľ vo svojej činnosti zabehnutý. V období správy 
Spoločnosťou Národného divadla rok 1910, dostatočne 
vzdialený od zmeny správcu i od prvej svetovej vojny. 
V divadle v rukách zemského správneho výboru budeme 
skúmať rok 1926, predstavujúci pokonjukturné obdobie, 
dosť ďaleko od vzniku republiky i od jej konca. Po 
zoštátnení divadla v roku 1929 vyberáme medzivojnový rok 
1935, v ktorom môžeme bezpečne vylúčiť dôsledky 
hospodárskej krízy. V období socializmu to budú roky 1952, 
1980. Tržné hospodárstvo demokratického štátu budú 
reprezentovať roky 1991, 2003 a 2010.
Krátko po ponorení sa do problematiky financií Národného 
divadla sme boli nútení prispôsobiť vyššie uvedenú 
pôvodnú metodológiu dostupným materiálom. Otázka 
financií divadla sa ukázala byť doposiaľ knižne nikým 
nespracovaná, preto sme museli čerpať informácie 
z pôvodných archiválií. Väčšina nami vybraných kľúčových 
rokov ale bola pre analýzu nepoužiteľná pre neexistenciu či 
neúplnosť finančných dokumentov. Zvolili sme napokon 
roky, ktoré sa čo najviac blížili rokom pôvodne vybraným. 
Navyše sme zaradili roky z nejakého dôvodu zaujímavé či 
podstatné pre našu prácu. 
Práca pozostáva z šiestich ucelených kapitol. Prvých päť je 
zoradených chronologicky podľa jednotlivých období. 
Kapitola prvá popisuje okolnosti súvisiace so vznikom 
Národného divadla od prvej myšlienky po jeho otvorenie 
vrátane obnovy po požiari v roku 1881. Druhá kapitola 
skúma osud divadla po jeho vybudovaní do roku 1929. 
Zachytáva obdobie správy divadla súkromnými 
podnikateľmi Družstvom, Spoločnosťou i Zemskou správou 
politickou. Kapitola tretia venuje pozornosť divadlu vo 
vlastníctve Československého štátu a správe ministerstva 
školstva a národnej osvety do vypuknutia druhej svetovej 
vojny. Inštitucionálny, politický i ekonomický vývoj 
kultúrneho stánku v období komunizmu rozoberá 
nasledujúca kapitola číslo štyri. Napokon kapitola piata 
zachycuje Národné divadlo v slobodnom demokratickom 
štáte.
Každá kapitola sa ďalej člení na 3 podkapitoly. V prvej 
podkapitole sa zaoberáme inštitucionálnym vývojom 
Národného divadla, jeho postavením v rámci ostatných

divadiel, politickou atmosférou okolo divadla a názorom 
verejnosti na doterajšie či budúce hospodárenie. Spojením 
všetkých prvých podkapitol práce vzniká historický exkurz 
dejinami od položenia prvého stavebného kameňa po 
súčasnosť. Druhá subkapitola je venovaná popisu 
hospodárskej situácie divadla, ktorej súčasťou je i finančná 
analýza v jednotlivých vybraných rokoch. Posledná 
subkapitola dokumentuje spolkový život súvisiaci 
s Národným divadlom. Popisuje aké spolky fungovali 
v jednotlivých obdobiach a k akému účelu slúžili. Odpovedá 
na otázku, či ich môžeme skutočne považovať za spolky 
podporujúce samotný chod národného divadla. 
Posledná šiesta kapitola podáva komplexný pohľad na 
finančnú situáciu Národného divadla počas jeho celej 
existencie, pričom sa snaží zhrnúť spoločné i odlišné znaky 
jednotlivých správ. Najdôležitejším bodom je vyhodnote-
nie do akej miery je skutočnosť totožná s úvodnou 
hypotézou. 
Prvý problém pri písaní práce prichádza hneď v prvej 
kapitole. Je spôsobený nejednotnosťou autorov vo finan-
čných záznamoch týkajúcich sa stavby divadla. Každý totiž 
pri rozbore nákladov na stavbu a príjmov divadla v dobro-
voľných zbierkach uvádza iné časové obdobie a tým pádom 
i inú finančnú sumu. 
 

História národného divadla v Prahe od zrodu myšlienky 
po prvé otvorenie 
Odkiaľ sa zobrala počiatočná myšlienka a iniciatíva pre 
vznik divadla? Je jeho výstavba odrazom celonárodnej 
obetavosti obyčajných chudobných ľudí ako nám 
predkladá známa legenda? Neboli tým stavebným 
finančným kameňom práve verejné zdroje z pokladnice 
miest, šľachty či panovníka? Líšili sa dôvody finančnej 
pomoci verejných autorít pred viac ako dvesto rokmi od 
tých dnešných? Odpovede sa nám objasnia pri ďalšom 
bádaní. 
Na tomto mieste popíšeme skutočnosti, ktoré nás viedli 
k našej úvodnej hypotéze, že dobrovoľné individuálne 
a skupinové finančné či hmotné dary majú svoje pevne 
zakorenené miesto v rozpočte divadla. Hypotéza 
predpokladá, že svetoznáma obetavosť a láska mecenášov 
sprevádza jeho kroky od vzniku po súčasnosť.
  

Inštitucionálne a politické podmienky rodiacej sa 
vznešenej myšlienky Národného divadla
Vznik nového divadla zohral jednu z kľúčových úloh 
v procese českého národného obrodenia. Cesta to bola 
však mimoriadne dlhá a neraz pripomínala skôr vojnové 
pole, ako akt národnej jednoty. Putovanie začneme na 
konci osemnásteho storočia, kedy česká spoločnosť trpela 
pod politickým a kultúrnym útlakom mnohonárodnostnej 
habsburgskej monarchie. V tomto období myšlienka 
,,národných divadiel“ ktoré budú hrať v materskom jazyku 
obyvateľstva našla veľký ohlas medzi malými národmi 
strednej Európy. Zriadením inštitúcie divadla ako snahu 
o kultúrnu a politickú nezávislosť sa mohli pred Čechmi 

5pýšiť Poliaci, Maďari, Rumuni či Srbi.  
Je prirodzené, že i nemecká šľachta chcela mať v Prahe 
svoje národné divadlo. Úlohy sa zhostil milovník divadla 
hrabě Nostic, podľa ktorého bolo v roku 1783 divadlo 
pomenované ako Nosticovo Národné divadlo (neskôr 
Tylovo, v súčasnosti Stavovské divadlo). Náklady na stavbu 
činili 100 000 zlatých, získané prevažne z vkladov 
zámožných šľachticov, ktorí si v novom divadle predplatili



58

6dedičnú lóžu.  Chod samotného divadla bol dotovaný 
pravidelným príspevkom tzv. zemského výboru. Zasaho-
vanie verejných autorít do kultúrneho života malo ako 
vidíme svoje korene už ďaleko pred vznikom súčasného 
Národného divadla. 
Nemčina ako nástroj vládnucej politickej moci bol 
dominantným jazykom divadelných hier. České hry 
hosťovali v nemeckom divadle len v nedeľu a cez sviatky, 
neskôr hrala česká herecká spoločnosť v akýchsi 
provizórnych priestoroch ako Bouda na Koňském trhu, či 
divadlo v kláštore U Hybernů.
Za zmienku určite stojí individuálna iniciatíva nemeckého 
riaditeľa Stavovského divadla Jana Augusta Stögla, význam-
ného zástancu rozvoja českého kultúrneho života. Zaslúžil 
sa o vznik vlastnej divadelnej budovy pre české predsta-
venia tzv. Stöglovo divadlo. Jeho história ale nemala dlhé 

6trvanie.
Zdržanlivý postoj českej šľachty k vlasteneckému činu 
vysvetľuje vo svojom diele Šubert, keď píše, že viedenská 
vláda kládla českej šľachte na vrub všetko, čo sa v Čechách 
dialo a svoje rozhorčenie si na nej uľavovala rôznymi 
pokutami. Šľachta sa preto radšej stránila nielen od divadla 

2ale i od celého verejného českého života.  Napriek tomu 
v ich radách nájdeme jednotlivcov sympatizujúcich 
s myšlienkou českého divadla ako napr. knieža Jan Lobkovic, 
Hanuš Kolovrat-Krakovský a Jindřich Chotek.
Veľké zásluhy pri vzniku divadla mal zemský výbor. To on sa 
ujal myšlienky českého divadla po tom, čo vláda nedala 
súhlas k činnosti Jednoty pro české divadlo, to on zahájil 
jednanie s mestskou radou o stavebnom pozemku. Zemský 
výbor sa mal po ukončení stavieb divadla ujať a pre-
vádzkovať rovnakým spôsobom ako divadlo Stavovské. 
Zdôrazňujeme, že české Národné divadlo bolo od začiatku 
vnímané ako verejný majetok v rukách vládnucej vrstvy.
 

Ďalší vývoj divadla a komplikované financovanie jeho 
výstavby
Najväčším problémom pre uskutočnenie vlasteneckej 
myšlienky sa ukázalo byť finančné zabezpečenie stavby. 
Pôvodný návrh z roku 1845 predpokladal získanie peňazí 
z vydaných akcií, o päť rokov neskôr sa už ale zdalo byť 
výhodnejšie zabezpečiť ich darom v zbierkach. Isté bolo 
i to, že vláda povolí skôr obyčajný spolok než akciovú 

6spoločnosť.  Zabezpečenie zdrojov ako i celú stavbu mal 
pod kontrolou Sbor pro zřízení Národního divadla. O celo-
národnom vyburcovaní obyvateľstva a postavení divadla 
z individuálnych mecenášskych darov hovorí známa 
z generácie na generáciu predávaná legenda. Jej pravdivosť 
si overíme nasledovne.
Písal sa rok 1850. Vkladať nádeje do veľkých individuálnych 
mecenášov sa ukázalo byť nesprávnou cestou. Jediným 
možným východiskom sa zdalo apelovať na vlastenecké 
cítenie českého národa v celonárodných grajciarových 
zbierkach. Ani táto úloha sa však neobišla bez komplikácií. 
Zbierky boli povolené len prostredníctvom svojich 
výbercov v Prahe, ktorí nesmeli vyberať po hostincoch 
a chodiť dom od domu. Na dedine sa o zbierky starali 
nezainteresovaní predstavitelia obcí, ktorí zasielali vybrané 

6peniaze priamo bernému úradu.
Napriek tomu v roku 1852 umožnil výsledok zbierok 
významný krok, kúpu pozemku na nábreží za 45 000 
zlatých. Rozpočet na stavbu sa odhadoval na 150 000 
zlatých a mal zaistiť celú stavbu okrem divadelného 

mechanizmu, dekorácie a zdobenia. I táto predstava členov 
zboru bola naivná. Po čase sa začali prejavovať vyššie 
uvedené nedostatky zbierok, ktoré negatívne ovplyvnili ich 
celkový finančný prínos. Koncom mája 1857 mal zbor 
v hotovosti len 542 zlatých.6 Už pár rokov chátrajúce 
stavenisko vrhalo negatívny tieň predovšetkým na 
organizáciu zboru. 
Ani samotní prední predstavitelia zboru neboli jednotní 
v otázke financovania divadla. Skupina vedená Františkom 
Riegerom a Františkom Palackým žiadala, aby bolo 
vybudované zo zemských peňazí. Druhé krídlo vedené 
Janom Jungmanom a Karlom Sladkovským verilo, že 
prebúdzajúci sa národ má dosť sily k postaveniu divadla 
vlastnými prostriedkami. (Spor sa zapísal do dejín i ako spor 
starej a mladej generácie)
Prekvapením v ďalšom vývoji bola opätovná iniciatíva 
zemského výboru. Zo svojich vlastných prostriedkov sa 
ponúkol postaviť skromnejšie provizórne divadlo tak, aby 
sa neskôr mohlo stať súčasťou reprezentatívnej budovy. 
Vtedy ešte nikto netušil, že bude fungovať dlhých 21 rokov 
za pomoci pravidelných subvencií 10 000 zlatých od 
zemského výboru. Napokon sa zdalo, že ďalšie kroky 
k dobudovaniu Národného divadla budú predsa len 
ponechané na zemský výbor. Pretože malo byť rovnako 
zemským ústavom ako divadlo nemecké. Politické zmeny 
vo výbore, predovšetkým zastúpenie v prospech rakúskych 
úradníkov, túto možnosť ale vylúčili. Náhle sa ochladili 
mnohé nádeje. 

Úloha drobných individuálnych mecenášov pri uskutoč-
ňovaní veľkého národného sna
Pre splnenie myšlienky vlastného divadla bolo definitívne 
nutné obrátiť sa na dobrú vôľu národa. Grajciarové zbierky 
sa do histórie Národného divadla zapísali ako hlavný zdroj 
finančných prostriedkov. Zapojili sa všetky vrstvy národa, 
obyvatelia obcí, dedín, inteligencia i prostý ľud, robotníci 
i študenti. Ich podoba bola nesmierne rozmanitá. V pros-
pech Národného divadla sa konali večierky, besiedky, plesy, 
letné slávnosti, divadelné predstavenia. Zbierky sa 
organizovali na svadbách ale i v krčme pri pití piva. Dokonca 
pri hraní kariet a kuželiek sa ukladali vybrané grajciare na 
Národné divadlo. Ľudia šetrili, pomáhali, darovali vecné 
dary, k dispozícii prenechávali svoje povozy. Bazár 

6usporiadaný na Žofíne vyniesol až 5 963 zlatých.  Všetky 
vrstvy národa bez ohľadu na vzdelanosť či majetkové 
pomery žili vlasteneckou myšlienkou Národného divadla. 
Neboli to len jednotlivci ale i väčšie či menšie korporácie 
a spoločenstvá, ktoré prispievali. Ako príklad uvádzame 
cukrovary, pivovary, záložne, rôzne priemyselné podniky.
K pozitívnym výsledkom prispeli i nové pravidlá pre 
zbieranie peňazí. Ich intenzita výrazne vzrástla uverejne-
ním každého príspevku v novinách. Oznámené boli i domy, 
kde sa nič nevybralo. Či už z pocitu národnej spolunáleži-
tosti, či zo strachu pred verejnou hanbou sa podarilo 
vyzbierať dostatok financií k prebudeniu staveniska 
k životu. Pacovský uvádza nespočetné množstvo 
konkrétnych individuálnych či kolektívnych dojemných 
činov v prospech divadla. Pre dokreslenie atmosféry z nich 
uvádzame len pár: ,,Bohunka Př. z Prahy poslala uspořené 
krejcary za housku k snídani v prvním měsíci a zavázala se 
celý rok tyto krejcary ukládat a měsíčně na Národní divadlo 
obětovat. Slečny Barbora a Františka Noskovy darovaly 
6 slaměných čepic pro chlapce, paní Aloisie Černohorská
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láhev na rum z broušeného skla. Společnost U štamgasta 
sádrovou hlavu srnce. Jan Sobek, čalouník nabídl stavbě 

6divadla 6 dnů své práce zdarma.“
Jeden z najvýznamnejších činov z radov jednotlivcov boli 
hudobné predstavenia usporiadané Otýliou Sklenářovou 
Malou. V prospech Národného divadla hrala v pätnástich 
českých mestách, za čo sa jej dostalo verejného 

6 poďakovania na valnom zasadaní zboru.
Takmer po dvadsiatich rokov organizovania zbierok sa 
konečne 16. mája 1867 položil základný kameň Národného 
divadla. Táto slávna udalosť určite patrí k najvýznamnejšej 
v devätnástom storočí. Bohužiaľ už za necelé tri roky od 
zahájenia stavby bolo nutné hľadať nové finančné zdroje. 
Doterajšie zbierky nedokázali zaistiť plynulú výstavbu.
  

Menej spopularizované, ale pri vzniku divadla 
rozhodujúce finančné toky
Od roku 1865 sa behom nasledujúcich deväť rokov 
usporiadalo spolu s bazárom päť veľkých národných 
zbierok. Nezanedbateľnú úlohu v celom procese mali 
dobové noviny napr. Národní Listy, Národ, Politik, ktorých 
uverejnené výzvy k zbierkam mali obrovský agitačný 
účinok. Grajciare od obyvateľstva tiekli v relatívne stálom 
ale tenkom prúde. Tu sa i my musíme odkloniť od naivnej 
i keď príťažlivej myšlienky, že sa divadlo postavilo 
svojpomocne z dobrovoľných individuálnych príspevkov. 
Uvedieme si niektoré príklady iných pomocných aktivít.
Skutočnou záchranou pre pokračovanie stavby bola 
dotácia od zemského výboru vo výške 300 000 zlatých, 
ktorej čerpanie bolo rozložené do viacerých rokov. Prvá 
čiastočná subvencia v sume 60 000 zlatých z prebytkov 

2pokladne zemského fondu bola udelená v roku 1876.  
Vidíme, že postoj rakúskych úradov k českému ústavu 
nebol po celú dobu výhradne nepriateľský. Dokonca i sám 
cisár venoval divadlu zo svojej osobnej pokladne 10 000 
zlatých.
Veľké pobúrenie  verejnosti  vyvolala pôžička 200 000 
zlatých od Českej sporiteľne. Odporcovia nesúhlasili s tým, 
aby sa na stavbe podieľal nemecký finančný ústav a pôžičku 

6 považovali za výraz národnej zrady.
I ďalší finančný zdroj je dôkazom, že sa iniciátori nemohli 
spoľahnúť celkom na vlastenecké pohnútky národa. 
Jedným z najvýznamnejších zdrojov príjmu bola totiž 
národná lotéria, povolená v roku 1875. Jeden los stál 3 zlaté 

6a stanovilo sa 2 609 cien.  Hlavným lákadlom mal byť 
pôvodne pražský dom za 50 000 zlatých. Po tom čo vláda 
majetkové výhry nepovolila sa stali hlavnou výhrou 
briliantové šperky. Aby lotéria prilákala čo najväčší okruh 
ľudí rozhodli sa členovia zboru usporiadať výstavu 
výherných predmetov. Slávnostné zlosovanie v roku 1878 

6prinieslo čistý výťažok 159 542 zlatých.  Šubert konštatuje, 
že zbierky v päťdesiatych a šesťdesiatych rokov ani zďaleka 
nepriniesli taký finančný úspech ako lotéria v sedem-
desiatych rokoch. Podľa neho národná lotéria opäť spojila 
národ v záležitosti divadla a prejavila jeho veľkú 

2vlasteneckú silu.  My sa však pýtame, či to čo lotéria 
ukázala nebol skôr osobný záujem obyvateľstva a vidina 
zisku? Áno, bol.
Iný spôsob, ktorým sa podnecovala a udržovala obetavosť 
bolo vydanie predajného spisu Národ sobě. Spis obsahoval 
pozoruhodné literárne, hudobné a kreslené príspevky 
českých umeleckých duchov. Ochota sa prejavila i pri jeho 
vydaní, kedy tlač, papier a ďalšie pomocné práce boli 

2poskytnuté zdarma či so zľavou.

Takmer v cieli 
Po trinástich rokoch stavby, neľahkého politického 
i finančného boja sa konečne divadlo po prvý raz otvorilo. 
Nebolo to však na počesť obyčajného ľudu, ktorý sa z veľkej 
časti zaslúžil o jeho vybudovanie a s radosťou očakával 
dôstojné otvorenie. Prvým slávnostným predstavením 
uvítalo divadlo namiesto českého národa korunného 
princa Rudolfa. Po jeho návšteve sa divadlo opäť uzavrelo 
k pokračovaniu dostavby.
Nemôžeme zabudnúť na najsmutnejší okamžik histórie 
divadla, požiar v auguste 1881. Tragická udalosť vyvolala 
v národe ešte väčšie odhodlanie a nadšenie pre 
vybudovanie divadla. Nové spontánne zbierky behom šesť 
týždňov nazbierali spolu s náhradou škody od poisťovne 
viac ako milión zlatých. Na obnove sa podieľala i Obec 
pražská sumou 50 000 zlatých, dar Jeho Veličenstva činil 

620 000 zlatých, kňažná Štěpánka darovala 5 000 zlatých.  
Dňom opätovného otvorenia sa stal 18. november 1883.
  

Finančná analýza príjmov a výdajov pri budovaní divadla
Pokúsme sa zhrnúť získané poznatky o vzniku a financovaní 
divadla. Celkové výdavky na stavbu divadla od roku 1850 

3do požiaru zhltli 1 924 129,02 zlatých.  Spolu s obnovou po 
požiari činili výdaje k 30. júnu 1884 sumu 2 690 537,03 
zlatých. Z toho náklady na obnovu po požiari boli 766 408 

6zlatých.  
Kľúčové údaje o príjmoch v jednotlivých zbierkach sme 

2zistili v prílohe Šubertovho diela.  V zjednodušenej podobe 
uvádzame popis príjmov v nižšie uvedenej tabuľke č. 1. 
Peňažné čiastky sú skreslené, pretože tu chýbajú 
drobnejšie príspevky a časť nevyčísliteľných naturálnych 
darov. Pre našu zjednodušenú analýzu sú ale i napriek 
tomu plne dostačujúce.
Pred veľkým požiarom od roku 1851 do roku 1881 sa 
v dobrovoľných zbierkach vybralo 592 421,38 zlatých. 
Zarážajúca je skutočnosť, že najviac prispela k celkovej 
vybranej sume národná lotéria (čiastkou 171 290 zlatých), 
pri ktorej ale nemôžeme hovoriť celkom o nezištnom 
prejave dobrovoľného daru. U lotérie sa totiž skôr ako 
vlastenectvo prejavuje vidina zisku z výhry. Podiel 
národných zbierok do roku 1881 na nákladoch pôvodnej 
stavby predstavuje len približne 30,8 % (vrátane lotérie, 
vlastný výpočet). Ak by sme navyše nezapočítali lotériu, 
dobrovoľné mecenášske dary by tvorili len 22 % 
potrebných výdajov na stavbu. 
Oveľa väčšia sila národa sa prebudila po tragickom požiari. 
Národné zbierky vtedy vyzbierali za pár mesiacov 

3744 644,37 zlatých.  (Iný zdroj informuje, že celkovo bolo do 
pokladnice Národného divadla prijatých od 13.8. do 
20. 10.1881 973 434 zlatých. Významných spôsobom sa ale 
podieľala Obec pražská darom 50 000 zlatých či Pražská 
sporiteľňa sumou 50 000 zlatých. Je tu i zahrnutá náhrada 
škody od banky 274 800 zlatých.)
Nie je prekvapujúce, že najväčší podiel vybraných darov po 
požiari tvorili dobrovoľné príspevky vybrané v Čechách. 
Zaujímavé sú ale príspevky poslané z ostatných krajín 
Rakúsko-Uhorska či iných krajín, ako napr. Amerika, 
Nemecko, Taliansko, Bulharsko, Francúzsko. Spolu činili 
34 216,77 zlatých. Vybraná  suma  744 644,37 zlatých 
takmer úplne pokryla samotnú obnovu divadla po požiari. 
Suma 1 337 065,75 zlatých je celková čiastka získaná 
v prospech stavby divadla v dobrovoľných zbierkach 
(vlastný výpočet). Najväčší podiel na nej majú bez pochýb 
drobné individuálne dary jednotlivcov, ktorí prispeli buď 
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v organizovaných zbierkach, či sa zúčastnili spoločenskej 
udalosti v prospech divadla. Najčastejšia výška príspevku 
od jednotlivcov bola okrúhlych 100 zlatých. Dary bohatých 
jednotlivcov nad 1 000 zlatých priniesli divadlu 87 420 
zlatých, čo je 6,5 % z celkovej vyzbieranej sumy. Najväčší 
príspevok daroval tzv. nemenovaný prostredníctvom 
Riegera vo výške 5 000 zl. 
Svoju zásluhu zohrali rôzne spolky, spoločnosti, kluby. Ich 
príspevky činili približne 81 546 zlatých, asi 6 % z výnosu 

2zbierky.  V porovnaním s celkovou vybranou sumou čiastka 
nijako podstatná. 
V národných zbierkach sú ale započítané i príspevky 
panujúcej rodiny vo výške 26 000 zlatých. Ďalej dary 
z majetku miest či okresných zastupiteľstiev. V záznamoch 
zbierky sme našli dokonca započítaných 14 700 zlatých od 
samotného zemského výboru. Pohľad na výšku skutočných 
mecenášskych darov obyčajného ľudu je preto značne 
skreslený. 
Na záver uvedieme ešte jeden zaujímavý údaj, podiel 
celkových finančných darov vybraných v národných 
zbierkach od roku 1851 do roku 1883 na celkových 
nákladoch na stavbu a obnovu divadla. Národné zbierky 
pokryli približne 49,7 % (vlastný výpočet) celkových 
nákladov potrebných k vzniku jedného z najvýznamnejších 
kultúrnych monumentov českého národa. Zostatok musel 
byť logicky hradený zo zdrojov verejných.
Na vyššie uvedených poznatkoch sme odpovedali na 
otázku v úvode tejto kapitoly a zároveň vyvrátili prvotný 
predpoklad našej hypotézy (hypotéza vychádza z toho, že 
bolo divadlo postavené takmer úplne z vlastných zdrojov). 
Národná obetavosť ani zďaleka nepostačovala k dostava-
niu divadla. Väčšina literatúry podáva nespočetné 
množstvo dojemných prípadov v ktorých i tí najchudob-
nejší z chudobných prispeli. Podľa našich výpočtov ale 
nepokryli národné zbierky ani polovicu potrebných 
nákladov. Podporu vlasteneckému podniku v zbierkach 
navyše neposkytli len obyčajní pracujúci ľudia, ale dôležitú 
úlohu zohrali už vyššie spomínaní českí šľachtici, obce 
a dokonca i sám cisár. Bez významnej pomoci verejnej 
inštitúcie Zemského výboru kráľovstva českého, by sme 
dnes možno písali prácu na úplne inú tému. 
Otázka či postaviť divadlo z verejných zbierok či zemských 
peňazí bola po dlhé roky dôvodom sporu hlavných 
iniciátorov vlasteneckej myšlienky. Po zamyslení sa 
a zvážení zložitej politickej situácie, v ktorej sa celá slávna 
história divadla odohrávala, sme došli k záveru, že 
neexistoval iný spôsob ako sa obrátiť pre splnenie 
vytúženého sna na finančnú pomoc českého národa. 
Prevažne rakúsky zemský výbor nebol myšlienke 
naklonený dostatočne na to, aby jeho stavbu celú 
financoval. Nedostatočný záujem centrálnej vlády o úroveň 
českej kultúry a nedostatočný počet nápomocných 
zámožných českých mecenášov kompenzoval sám národ 
svojou obdivuhodnou iniciatívou. Na druhej strane by bez 
pomoci verejnej inštitúcie zemského výboru stavba 
pravdepodobne stroskotala, alebo sa predĺžila o mnoho 
rokov. Na koniec zopakujme jeden dôležitý fakt, že i napriek 
značnému podielu súkromných zdrojov sa divadlo od 
počiatku považovalo za orgán zemský.
  

Inštitucionálny, politický a ekonomický vývoj – Družstvo 
Národného divadla
Družstvá spravujúce divadelné stánky neboli v českých

pomeroch žiadnou novinkou. Tzv. Divadelné družstvo 
spravovalo divadlo Prozatímne od roku 1866 a pred-
pokladalo sa, že po dostavaní prevezme správu i nového 
Národného divadla. Ukázalo sa ale že k tomu nemá 
dostatočné hmotné prostriedky. Správa súkromným 
jednotlivcom bola vopred vylúčená. Súkromný podnikateľ 
by jednak nemal k dispozícii dostatok prostriedkov (hlavne 
na nákladný fundus instructus, t.j. výraz pre zásoby 
kostýmov a rekvizít), oveľa odstrašujúcejšia však bola 
hrozba snahy o vlastný prospech zo strany súkromníka. 
Zrodilo sa preto nové Družstvo Národného divadla (ďalej 
i ako Družstvo). Jeho jediným poslaním malo byť viesť 
divadlo nezištným spôsobom a chrániť ho pred úpadkom. 
Odovzdanie Národného divadla do správy Spoločnosti 
národného divadla nesplnil očakávania. Šubert uvádza, že 
počas celej svojej existencie bojovalo s finančnými 
problémami. Umelecký stánok bol i v tomto období 

2nevýnosným podnikaním.  Zo správy Spoločnosti sa 
nezachovali informácie pre relevantnú finančnú analýzu 
hospodárenia divadla. Pri nahliadnutí do finančných 

7výkazov roku 1910  nachádzame len zopár ručne písaných 
účtov výdajových. Príjmy z predaných lístkov na 
predstavenia sú jedinými dokumentmi o príjmoch divadla 
(sú zachytené na Hlavnom výkaze príjmov, vždy za určitý 
deň, hru, doobedie či poobedie). Chýba výkaz zisku a strát, 
súhrn celkových príjmov.
  

Divadlo v rukách Zemskej správy politickej
Po vzniku Československa sa nepriaznivá finančná situácia 
vyhrotila. Spoločnosti bola zmluva roku 1919 vypovedaná 
a prevádzkovateľom sa stala Zemská správa politická. 
Divadlo v nových štátnych pomeroch podliehalo naďalej 
dohľadu úradu intendancie. Dôležitou udalosťou, ktorá sa 
odrazila i v hospodárení divadla, je pripojenie druhého 
divadla. Roku 1920 boli uzatvorené nemecké divadlá 
a Stavovské divadlo sa previedlo na 2. Scénu Národného 
divadla.8 Zemská správa trvala celých 10 rokov. Od 
1. januára 1930 prešlo divadlo definitívne do rúk 
Československého štátu, čím tiež zanikla zbytočná funkcia 
divadelného intendanta.
Divadlo po vzniku Československa pokračovalo za správy 
zeme v deficitnom financovaní. Pre svoju existenciu si 
dokázalo zabezpečiť len približne polovicu potrebných 
zdrojov. Národu drahý kultúrny stánok ale nemohol byť 
ponechaný napospas osudu. Schodky vždy spoľahlivo 
zaplátali rozpočty zeme českej a štátny rozpočet.
Naša pôvodná hypotéza počíta s určitým podielom 
financovania divadla z dobrovoľných príjmov v čase správy 
Spoločnosťou Národného divadla do obdobia vypuknutia 
vojny. Pri pátraní po prejavoch mecenášstva sa opakuje 
situácia z obdobia správy divadla Družstvom. Nenájdeme 
o nich ani zmienku. Prvá svetová vojna a jej katastrofálne 
dopady na život obyvateľstva sa museli odraziť 
v návštevnosti divadla a jeho celkovom hospodárení. 
Akékoľvek dary by boli v tomto období pre nás veľkým 
prekvapením. Pre finančnú analýzu vojnového obdobia 
sme nemali dostupné žiadne údaje. Rok 1926 už ale 
považujeme za rok pomerne hospodársky stabilizovaný. 
Dosť časovo vzdialený od konca svetovej vojny i od vzniku 
samostatného štátu, dostatočne vzdialený od o pár rokov 
vypuknutej svetovej hospodárskej krízy. Ani tu sme nemali 
s hľadaním mecenášov väčšie šťastie. 
Vynárajú sa rôzne možné odpovede na otázku: ,,Existovali
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mecenáši podporujúci divadlo pravidelnými či 
jednorazovými darmi?“ Existovali a ich príspevky sú 
zahrnuté v položke rozličné príjmy. V tom prípade by ale ich 
podpora nebola nijako vysoká. Existovali, ale ich 
prítomnosť bola tak bežná a samozrejmá, že sa nikde 
účtovne nezachycovali. Tretia a najmenej lákavá možnosť – 
jednoducho neexistovali. Novo ustanovená Zemská správa 
politická a Československý štát mohol vyvolávať dojem 
dostatočnej finančnej podpory divadla z verejných 
rozpočtov a teda z daní všetkých občanov, čo mohlo 
odradiť mecenášske cítenie občanov.
 

Kultúrny stánok v rukách československého štátu 
po roku 1929
Družstvo Národného divadla, Spoločnosť národného 
divadla, Zemská správa politická doslova bojovali o prežitie 
málo výnosného divadelného podnikania. Zmenu 
k lepšiemu malo priniesť spojenie vlastníctva a správy pod 
jednou strechou. Strechou československého štátu, pod 
ktorou pretrváva až do súčasnosti. 
  

Financovanie divadla
Po zoštátnení štát preberá nielen správu divadla, ale 
zároveň nesie všetky náklady, ktoré nie sú uhradené 
vlastnými príjmami. Príjmy divadla dostačovali roku 1926 
len na asi 50 % celkových výdavkov. Schodok predstavoval 
viac ako 10 mil. korún. Je zrejmé, že zákonodarcovia si boli 
pri prijímaní zákona dostatočne vedomí neutešenej 
finančnej situácie divadla a pravidelného schodku v jeho 
rozpočte. 
O čiastku približne 10 mil. Kč sa od roku 1929 mal zvýšiť 
každoročne výdaj štátneho rozpočtu a my z úst senátorov či 
poslancov nenachádzame žiadne námietky proti. Štátny 
rozpočet podľa nich naopak nesmie byť k divadlu skúpy 
a jeho nároky musí plne honorovať. 
Najväčšími príjmovými položkami sú v roku 1938 príjmy zo 
vstupného a z predplatného. V správe sa okrem toho 
vyskytuje podstatná položka rôzne príjmy. Patrili sem napr. 
príjmy za: inserty v divadelnom časopise, nájomné 
z bufetu, pokuty, poplatky z rozhlasu, poplatky za prehliad-
ku divadla, skonto z účtov, poplatky za použitie telefónu 
atď. Jedinou neznámou zložkou týchto rôznych príjmov sú 
tzv. rôzne drobné príjmy vo výške 43 545,60 Kčs. Žiadne 
znaky po príjmoch od súkromných osôb či podnikateľov ale 
nenachádzame. Vlastné príjmy divadla nepostačovali ani 
na polovicu potrebných výdajov. Sebestačnosť divadla 
v roku 1938 dosiahla na 45 % (vlastný výpočet).
I keď bola pre tento rok rozpočtovaná dotácia 
z ministerstva školstva a národnej osvety 10 mil. Kčs, 
dostalo divadlo o 2,1 mil. Kčs viac. Celkové zdroje zo štátnej 
pokladnice sem pritiekli vo výške 12 572 975,95 Kčs.
Naša úvodná hypotéza predpokladá v tomto období len 
nízky podiel financovania z dobrovoľných darov. Všetky 
záväzky divadla totiž prebral v plnej výške verejný sektor, 
čím teoreticky eliminoval významné postavenie 
mecenášov a zároveň snahu divadla o ich hľadanie. Pokles 
dobročinnosti spôsobili i ťažké časy hospodárskej krízy. 
Z analýzy hospodárenia divadla roku 1938 usudzujeme, že 
slávna mecenášska tradícia zostáva i v tomto období prav-
depodobne zabudnutá. Jediným dôkazom proti by mohli 
byť v roku 1938 tzv. drobné rôzne príjmy vo výške 43 545,60 
Kčs. Žiadne vodítko k mecenášom ale neposkytujú.

“Zlatá kaplička“ po porážke nacizmu a počas štyridsiatich 
rokov štátneho monopolu divadelníctva
Po porážke nacizmu a vzniku druhej Česko-slovenskej 
republiky ustupuje Národné divadlo do pozadia. Povojnová 
doba už sústreďuje oveľa väčšiu pozornosť na divadelné 
odvetvie a kultúru ako celok. K slovu sa dostávajú okrem 
štátneho profesionálneho (v roku 1946 boli celkom 
4 štátne divadlá, v českých zemiach len Národné divadlo 
v Prahe, ostatné 3 na Slovensku.) i drobnejšie neštátne 
divadlá komerčné, ochotnícke či bábkové. I oni vyžadujú od 
štátu lepšie podmienky pre svoju existenciu. Je preto nutné 
na chvíľu sa odpútať od úzkeho zamerania na Národné 
divadlo. Ďalej sa bude sledovať i v rámci vývoja celého 
divadelníctva a postoja komunistického štátu ku kultúrnej 
politike. 
 

Inštitucionálny a ekonomický vývoj Národného divadla 
v čase plánovaného hospodárstva 
,,Národní divadlo je vybudováno Národem a jeho úkolem 
jest pěstovati ve službě národní kultury a kulturních snah 
lidově-demokratatického státu dramatické umění ve všech 

7jeho složkách se zvláštním zřetelem k domácí potřebě.“
Citovaný odstavec zo Štatútu divadla opisuje jeho poslanie 
ešte v raných počiatkoch komunistického režimu. Ďalej sa 
tu píše, že ho spravuje a prevádzkuje štát z prostriedkov 
svojho rozpočtu. Najvyššiu správu a dozor vykonáva 
ministerstvo školstva, vied a umenia, ktorému prislúcha 
stanoviť zásadné smernice umelecké i hospodárske, 
rozhodovať o rozpočte a ďalších záležitostiach štatútom 
určených. 
S každou ministerstvom schválenou novelou štatútu 
môžeme vycítiť postupnú ideologickú premenu divadla. 
Mení sa definícia jeho poslania ale i popis hospodárenia. 
Návrh novely štatútu z roku 1958 už prisudzuje stánku 
poslanie mimo iného byť vzorom všetkým ostatným 
divadlám a prispievať k posilneniu československého 
socialistického vlastenectva. Článok č. 11 o hospodárení 
hovorí: ,,Národní divadlo je “zvláštní“ rozpočtovou 
organizací v oboru působnosti ministerstva školství 

7 a kultury.“ Postavenie divadla ako tzv. zvláštna rozpočtová 
organizácia pretrvalo do 31. 12. 1964, kedy prechádzajú 
všetky čs. štátne divadlá zo zvláštnych rozpočtových 
organizácií na príspevkové organizácie. Tou je Národné 
divadlo až do súčasnosti.
Štatút vydaný roku 1976 hovorí, že Národné divadlo svojím 
kultúrno-politickým významom a poslaním v živote 
českého národa je ,,socialistickým divadlom v službách 

7pracujúceho ľudu.“  Hlavné kritéria a princípy práce 
umeleckých súborov z hľadiska ideových a umeleckých sú 
stanovené v súlade so zásadami kultúrnej politiky 
komunistickej strany. V čele divadla stojí riaditeľ zodpo-
vedajúci ministrovi kultúry za kultúrne, politické, umelecké 
a hospodárske výsledky. Jeho rozhodovacie právomoci sú 
i v tomto období minimálne. Zastupuje divadlo navonok, so 
súhlasom ministerstva môže zriaďovať či rušiť ďalšie scény 
a umelecké súbory, poverovať do funkcie správneho 
riaditeľa a hlavného výtvarníka. Stanoví dlhodobý program 
a koncepcie ideovo-umelecké, kultúrno-politické 
a hospodárske, opäť len so súhlasom ministra. Po schválení 

7vydáva organizačný poriadok.
Je nutné zdôrazniť, že s postupom času sa rozvíja i okruh 
činností Národného divadla. Zatiaľ čo zo začiatku sa 
venovalo len hlavnej umeleckej činnosti, neskôr začalo 
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hľadať i vedľajšie zdroje príjmov. Na všetky činnosti ale 
muselo mať oprávnenie od nadriadeného orgánu. Sú to 
napr.: vydávanie tlačovín slúžiacich kultúrno-politickej 
činnosti divadla, usporiadanie výstav majúci vzťah 
k socialistickému divadelnému umeniu, vyrábanie 
predmetov divadelných výprav, prenajímanie budov, 

7prevádzkovanie vlastnej jedálne a klubov atď.
Hlavným nástrojom riadenia divadla bola vzájomne 
skĺbená sústava plánov v oblasti umeleckej, kádrovej, 
prevádzkovej a ekonomickej. Plány a rozpočet, zostavené 
v rámci záväzných limitov a ukazovateľov stanovených 
ministerstvom kultúry, schvaľoval riaditeľ Národného 

7divadla.
Socialistický režim len utvrdil už existujúcu pevnú ruku 
štátneho aparátu. Ten plánmi na všetkých stupňoch 
riadenia ťahal za pomyselné nitky v organizácii divadla. 
Plán výkonu Národného divadla určoval počet predstavení, 
premiér, počet zamestnancov správnych, umeleckých, 
pomocných, počet návštev i pokladničný príjem. Tzv. 
prevádzkový plán zasa stanovoval plán hlavných úloh, 
podrobný plán pracovných síl, plán investícií, plán potreby 
surovín, palív, energie, plán prevádzkových potrieb. (Plán 
prevádzkových potrieb plánoval potrebu z rôznych odvetví 
priemyslu. Napr. prevádzkové potreby z textilného 
priemyslu stanovovali na rok potrebu 200 kg bavlny na 
pletenie za 30 000 Kč, 500 cievok sťahovačky za 40 000 Kč, 
500 m brokátu, 360 zimných čapíc, 3 000 kusov uterákov 
atď. Celková potreba textilného priemyslu vyšla v roku 1950 

19na 4 887 500 Kč)
Rozpočet divadla na každý rok bol kalkulovaný pomocou 
vyššie uvedených plánov a ekonomických indikátorov ako 
napr. náklady na kúrenie, požadovaný počet technického 
a administratívneho personálu, stála veľkosť súboru, 

4plánovaný počet predstavení, plánovaný príjem atď.  Všetci 
divadelníci boli štátnymi zamestnancami, ktorých honoráre 
boli stanovené podľa tabuľky platov pre štátnych 
úradníkov.
Zo spisov ministerstva kultúry sa dozvedáme zaujímavé 
skutočnosti vyplývajúce z neefektívnosti plánovaného 
rozpočtu. Rozpočtom sa stanovoval celoročný limit 
povolenej straty a jej plán na prvý a druhý polrok. 
Ministerstvo školstva a kultúry potom zasielalo štvrťročne 
na účet divadla tzv. prídel na úhradu plánovanej straty. 
Skutočný prídel ale len zriedka zodpovedal pôvodne 
plánovanej rozpočtovanej výške. Rozpočet totiž nedokázal 
predvídať mimoriadne náklady, či neočakávaný pokles 
návštevnosti a príjmov divadla. Riaditeľ divadla musel 
v tom prípade požiadať o navýšenie prídelu či zmenu 
plánovanej straty na ďalšie obdobie. 
Významným dôkazom toho, že ministerstvo kultúrnemu 
stánku prejavovalo mimoriadnu štedrosť, je to, že všetky 
vyššie uvedené požadované navýšenia vždy bez problémov 

19schválilo.
Zabudnúť nemôžeme na zmeny podstatne sa odrážajúce 
v hospodárení divadla, týkajúce sa samotných budov 
spadajúcich pod kolos Národného divadla. Po porážke 
nacistov sa k divadlu opäť pripojilo divadlo Stavovské. 
Novelou zákona o Národnom divadle sa od 1. 8. 1948 
prevádzka Národného divadla rozširuje o budovu divadla 
Veľká opera (pôvodný názov bol Divadlo 5. Května) (od roku 
1949 sa Divadlo 5. Května premenovalo na Smetanovo 
divadlo, samostatnosť získalo až roku 1992 ako Státní 
opera Praha.), Stavovské divadlo sa premenováva na

7divadlo Tylovo.  Roku 1973 sa zväzok rozrástol o ďalšie 
teleso Laternu Magiku (od 1.4.1992 sa stáva samostatnou 
príspevkovou organizáciou). Národné divadlo teda 
prevádzkovalo svoju činnosť na scénach Národného, 
Tylova, Smetanovho divadla a Laterny Magiky. S rozšírením 
kolosu prichádza i navýšenie rozpočtu, zvýšenie nákladov, 
príjmov, schodkov, ktoré sa odrazí vo finančnej analýze.
 

Národného divadlo v demokratickom štáte
Po porážke komunizmu prichádza liberalizácia i do oblasti 
divadelného umenia. Transformácia divadelného systému 
od počiatku 90. rokov mala nadobro odstrániť monopol 
štátnej diktatúry. Najproblémovejšie časti zákona 
č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti boli zrušené novelami 
hneď na začiatku 90. rokov. Samotný zákon však až v roku 
1995. Väčšina divadiel (doteraz v správe krajských 
národných výborov) bolo prenesených na mestá 
a samostatné územné celky. Divadlu bolo konečne 
umožnené, aby ho založili a prevádzkovali akékoľvek 
fyzické či právnické osoby, čo viedlo k boomu súkromných 
divadelných aktivít.
V súčasnosti divadelnú činnosť uskutočňujú divadlá 
zriaďované orgánmi štátnej správy, podnikateľmi 
a podnikateľskými subjektmi, občianskymi združeniami či 
verejne prospešnými spoločnosťami. Ministerstvo kultúry 
si ponechalo prevádzku troch národných divadelných 
inštitúcií (Národné divadlo, Laternu Magiku a Štátnu operu 
v Prahe). Pre ostatné divadlá bol zriadený Program státní 
podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních 
symfonických orchestrů a pěveckých sborů. (Program je 
určený pre právnické a fyzické osoby, s výnimkou 
príspevkových organizácií zriaďovaných štátom a hl. m. 
Prahou. U divadiel to sú: príspevkové organizácie, neštátne 
neziskové organizácie, ostatné právnické a fyzické osoby 
s pravidelnou vlastnou umeleckou činnosťou.) Väčšina 
podpory divadlám z verejných rozpočtov plynie z rozpočtu 
obcí. (V roku 2008 bolo z verejných rozpočtov do oblasti 
divadiel vložených 3 158 851 tis. Kč v skladbe: 806 335 tis. 
Kč z rozpočtu štátu, 202 676 tis. Kč z rozpočtu krajov 

9 a 2 149 840 tis. Kč z rozpočtu mesta a obcí.)
Pozrime sa ako sa v kontexte transformácie divadelnej siete 
zmenilo či nezmenilo postavenie Národného divadla.
 

Inštitucionálny vývoj Národného divadla v tržnom 
hospodárstve
Vidíme, že pretrvávajúca právna forma divadla umožňuje 
politikom mať i naďalej priamy vplyv v organizácii, 
minimálne záväzným stanovením rozpočtu (vrátane 
kontrolnej činnosti) a menovaním či odvolaní riaditeľa. 
V polovici 90. rokov síce zaznamenávame kroky v smere 
deetatizácie kultúrneho stánku zriadením ,,správnej rady“, 
ktorá mala posilniť autonómiu inštitúcie, jej odporučenia 
sa ale často minuli účinku. V okamžiku keď rada rozhodla 
v rozpore s názorom ministra (napr. u personálnych 
otázok), jej názor a odporúčania minister neakceptoval, či 
dokonca radu odvolal. Tým sa snaha o oslabenie štátu 

10v umeleckých otázkach výrazne spochybnila.  Výstižne 
situáciu popisuje úradujúci minister kultúry Jiří Besser. 
Podľa neho ide v Národnom divadle o štátne peniaze 
a preto Ministerstvo kultúry a Poslanecká snemovňa majú 
právo hovoriť napr. do toho, aké hry budú na scéne 
uvedené. Tvrdí, že politici majú plné právo povedať: ,,Pane 
řediteli, ano, to je dobře, tohle chceme podporovat a tohle 
ne. A on by to měl akceptovat a neměl by proti tomu 
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11protestovat.“
Pri pohľade na politické dianie okolo Národného divadla po 
roku 1990 zisťujeme jednu zaujímavú skutočnosť. 
Zákonodarcovia sa hašterili prevažne o záležitostiach 
týkajúcich sa správy budov divadelného kolosu či 
reorganizácie umeleckých súborov. Posledné mesiace 
prebieha na pôde Poslaneckej snemovne horlivá debata 
o majetkovom pripojení Štátnej opery Praha s Národným 
divadlom. Takmer vôbec nezaznamenávame debaty 
o možnosti nových zdrojoch príjmov, či o možnosti 
zapojenia súkromného sektora do čisto štátneho 
podnikania. Z toho je bohužiaľ zrejmé, že české politické 
elity o inom financovaní divadla neuvažujú ani teoreticky. 
Jedinou výnimkou bol neúspešný pokus o zavedenie 
daňovej asignácie,(možnosť bez dodatočného navyšovania 
nákladovej strany (byť daňovo uznateľnej) poukázať časť 
daňovej povinnosti priamo určenému subjektu.) ktorou by 
divadlo mohlo získať prilepšenie k svojmu stále 
nedostačujúcemu objemu vlastných príjmov.
  

Finančná analýza
Z analýzy z počiatku roku 1991 však vyplýva, že sa tradícia 
mecenášstva v prostredí transformujúceho sa demokra-
tického československého štátu zatiaľ neprebudila. 
Vedenie divadla sa síce snaží o získanie nových zdrojov 
príjmov v podobe darov, sú to ale dary výhradne sponzor-
ské. Pozrieme sa či sa situácia zmenila o pár rokov neskôr. 
Správa o hospodárení divadla z roku 2003 uvádza, že 
významným spôsobom prispela ku kladnému hospodár-
skemu výsledku zvýšená podpora partnerov divadla, dary 
a výnosy z reklamnej činnosti, ktoré sú vraj odrazom 
aktivity ND a otvoreného prístupu k najvýznamnejším 
subjektom ekonomickej a spoločenskej sféry. Presný objem 
sponzorských darov sa neuvádza.
Zaujímavé ale je, že dary tu už nie sú označované ako 
mimorozpočtové zdroje tak ako tomu bolo v roku 1991. 
Podľa už spomínaného zákona č. 218/2000 Zb. sú zdrojom 
rezervného fondu. Jeho zloženie ale v správe chýba. 
Jediným spôsobom, ako sa môžu dary odraziť v zúčtovaní 
hospodárskeho výsledku je účet 648 (zúčtovanie fondov) 
zachytený vo vyššie uvedenej výsledovke. 
Rok 2003 je spojený s významnou udalosťou, ktorá nás 
konečne dovádza ku kľúčovej téme, mecenášstvu. Bola to 
verejná zbierka finančných prostriedkov na poskytnutie 
pomoci po povodniach v auguste roku 2002. Vtedy sa 
prejavila spontánna podpora od súkromných osôb či 
podnikateľských subjektov. Dobrovoľne prispeli na 
odstránenie škôd a obnovu zatopených priestorov 
kultúrneho stánku. Zbierka priniesla celkový hrubý výťažok 
1 279 934,22 Kč.
Predposledná kapitola správy o hospodárskej činnosti 
poskytuje menovitý zoznam sponzorov Národného 
divadla, partnerov projektov divadla, mediálnych 
partnerov a konečne i donátorov. V zozname donátorov sa 
uvádzajú: spoločnosti Řízení letového provozu ČR, s.p., Azin 
CZ, s.r.o., pán F. Kolowrat-Krakovský, ktorý po mnohé roky 
poskytuje mecenášsku podporu prenechaním 
Kolowratského paláca potrebám Národného divadla. Ďalej 
Nadácia Občianskeho fóra, ktorá spolupracovala pri 
reštaurovaní sôch. Zarážajúca je ale v zozname uvedená 
lotérijná spoločnosť Synot Lotto a.s. Celkový finančný 
objem mecenášskych ani sponzorských darov sa nám 
nepodarilo zistiť ani po kontaktovaní vedúcej odboru 
účtovníctva sledovanej inštitúcie.

Posledným analyzovaným rokom našej práce je rok 2010. 
Finančná situácia divadla bola negatívne ovplyvnená 
výrazným znížením príspevku na prevádzku oproti 
minulému roku. Podstatný vplyv malo i opätovné 
pripojenie Laterny Magiky ku kolosu Národného divadla. 
Divadlo dostalo zo štátneho rozpočtu 477 256 000 Kč. 
Okrem toho dostalo dotácie na investičné akcie zvlášť, 
mimo vyššie uvedený príspevok – 24 150 000 Kč. Kladný 
výsledok hospodárenia približne 4 mil. Kč bol dosiahnutý 
výhradne zásluhou hospodárskej činnosti divadla. 
Sebestačnosť dosiahla v roku 2010 36 %. 
Divadlo dostalo v sledovanom roku finančné dary 
v celkovej výške 26 628 210 Kč, ktoré plynuli do rezervného 
fondu. Z toho bolo účelových darov 4 860 000 Kč, zostatok 
boli dary neúčelové. Tvoria ich dary ako sponzorské, tak 
mecenášske. Ich podrobnejšie členenie sa z účtovnej 
závierky opäť nedozvedáme. Podiel darov na celkovom 
financovaní divadla bol len 3,5 % (Vlastný výpočet- objem 
finančních darov/celkové náklady). Medzi mecenášov 

12a darcov patrili :
Loterijná spoločnosť SYNOT TIP, a.s. , Klub mecenášov ND , 
Dr. Dadja Altenburg-Kohl (darca ND), Rod Kolowratů - 
Krakovských (darca ND), JUDr. Dominika Kolowrat- 
Krakovská (správca majetku po pánovi Františku 
Kolowratovi-Krakovskom – poskytnutie Kolowratského 
paláca pre potreby ND). Zaradenie hazardnej spoločnosti 
SYNOT LOTTO, a.s., a jej právneho nástupcu SYNOT TIP, a.s. 
medzi najštedrejších mecenášov je však viac než 
problematické. Podľa zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných podobných hrách príjmy spoločností prevádzku-
júcich hazardné hry nespadajú pod bežné zdanenie. 
Namiesto toho musia odviesť 6 % až 20 % (podľa objemu 
zisku) z časti výťažku na takzvané verejno-prospešné účely 
(VPÚ). O tom komu a v akej výške poputujú odvody na VPÚ 
rozhodujú sami hazardné spoločnosti. Z toho je jasné, že 
finančné príspevky Národnému divadlu nemajú nič 
spoločné s dobročinnosťou či nezištným záujmom 
o podporu umenia. Sú totiž povinne stanovené zákonom. 
Spoločnosť by mala v roku 2011 v rámci odvodov na 
verejno-prospešné účely podporiť umeleckú tvorbu 
divadla siedmimi miliónmi korún. Do dnešných dní 
podporila činnosť divadla finančnou čiastkou v celkovej 

13výške 42 mil. korún.
Analýza potvrdzuje našu úvodnú hypotézu. Divadlo po 
zamatovej revolúcii skutočne hľadalo nové zdroje príjmov, 
pričom sa orientovalo i na sponzorov a mecenášov. 
Spočiatku sa objavujú len dary sponzorské, navyše vo veľmi 
malom objeme. Významným mecenášskym činom 
pripomínajúcim slávnu mecenášsku tradíciu bola verejná 
zbierka na obnovu zatopeného divadla v roku 2003. 
V roku 2006 a 2007 sa divadlo snažilo vyjsť v ústrety tým, 
ktorí sa rozhodli podporiť divadlo i tak, že pre 
zjednodušenie spôsobu poskytovania darov zorganizovali 
verejnú zbierku, ktorej účelom bola podpora kultúrnej 
a vzdelávacej činnosti ND a ochrana kultúrnych pamiatok 

14v správe ND. Zbierka priniesla spolu 780 594 Kč.  
V roku 2010 dosiahli finančné sponzorské i mecenášske 
dary vysokú čiastku 26 628 210 Kč, postačili ale len na 
úhradu 3,5 % celkových nákladov. V žiadnych záznamoch 
nenachádzame podrobnejší popis darov ani ich 
rozčlenenie na dary sponzorské a mecenášske.
   

Spolková činnosť
V porevolučnom Národnom divadle konečne vznikajú
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spolky, ktorých činnosť je výhradne orientovaná k finančnej 
podpore kultúrneho stánku. V roku 2005 vzniká klub 
mecenášov Triga, pôsobiaci ako občianske združenie. 
Predpokladom pre založenie spolku bolo vytvoriť akúsi 
základňu mecenášov a predať ju do rúk Národného 
divadla. Staral sa o finančnú podporu divadelnej tvorby, 
usporadúval prestížne akcie pre mecenášov, propagoval 
divadlo doma i vo svete. Úloha tejto priekopníckej nezisko-
vej organizácie bola splnená založením Mecenášskeho 
klubu 1. 12. 2009. Triga i naďalej pokračuje vo svojom 
poslaní rozvoja mecenášstva, už ale nie v smere 

15Národného divadla.
Mecenášsky klub (ďalej i ako MK) na rozdiel od Trigy, patrí 
plne pod správou Národného divadla. Je samostatným 
programom Odboru vonkajších vzťahov ND s cieľom 
združovať milovníkov divadla, ktorí sa dobrovoľne rozhodli 
prispievať na Národné divadlo. S myšlienkou jeho založenia 
prišiel sám riaditeľ divadla Ondřej Černý, ktorý chcel 
priviesť do divadla okrem sponzorov i súkromných 
donátorov a otvoriť tak novú líniu darcovstva.
V štatúte MK sa píše o jeho poslaní okrem iného: ,,MK ND 
umožňuje lidem vyjádřit své sympatie k historii a umělecké 
tvorbě Národního divadla například skrze finanční podporu 
konkrétního uměleckého projektu či zájem o opravy budov 
a interiérů Národního divadla – národních kulturních 
památek. MK ND se snaží svým působením navázat na 
tradici českého národa, který již v 19. století usiloval 

16o kvalitní „národní divadlo.“
Členom Mecenášskeho klubu sa môže stať v podstate 
každý. Podľa výšky finančnej podpory sa záujemcovia 
o podporu divadla zaradia do jednej zo štyroch 
donátorských skupín. Od príspevku 1 500 Kč ročne získava 
darca označenie Priateľ, od 10 000 Kč ročne Patrón, od 
100 000 Kč ročne Strieborný mecenáš. Od príspevku 
250 000 Kč ročne patrí do skupiny Zlatý mecenáš. V posled-
nej kategórii sa roku 2010 nachádzala len jediná 
mecenáška Dr. Dadja Altenburg-Kohl, ktorá darovala 
divadlu pol milióna korún. Každej mecenášskej kategórii 
odpovedá určitá rada benefitov ako napr. program 
k navštívenej inscenácii zdarma, vstupenky na slávnostné 
koncerty, starostlivosť pri rezervácii vstupeniek, pravidelné 
stretnutia s prednými umelcami atď. Prvý rok fungovania 

17klubu priniesol divadlu 878 000 Kč , čo tvorí v roku 2010 
len 3,2 % z celkových finančných darov (mecenášskych 
i sponzorských). Vybraná čiastka pokryla 0,12 % celkových 
nákladov divadla (vlastný výpočet). Dôležité ale je, že sa 
konečne začala prebúdzať novodobá tradícia mecenášstva, 
ktorá môže čím viac prispievať k finančnej sebestačnosti 
divadla. 
 

Kopíruje naša úvodná hypotéza skutočný vývoj 
mecenášstva?
V diskusiách o Národnom divadle sa často s obľubou 
odkazuje na štedrosť a veľkorysosť občanov pri jeho 
budovaní. Oficiálne internetové stránky divadla dokonca 
uvádzajú, že mecenášstvo bolo v našej spoločnosti 
fungujúcim princípom nielen po požiari v roku 1881, ale po 
dlhé storočia. Jeho kontinuitu vraj prerušili až doby 

18totalitné.  Malo mecenášstvo skutočne tak pevné korene 
počas takmer celého fungovania divadla? Pozrime sa aké 
závery vyplývajú z našej analýzy. 
Dobrovoľná podpora ľudu, ktorý prispel v zbierkach od 
roku 1850 na stavbu a obnovu divadla po požiari 
bezpochyby označíme za mecenášstvo. Podiel národných 

zbierok do roku 1881 na nákladoch pôvodnej stavby činí 
len približne 30,8 %. Najväčšia sila národa sa ale prejavila až 
v zbierkach po tragickom požiari, kedy sa za pár mesiacov 
vyzbierala čiastka potrebná k obnove divadla.
Z analýzy sme zistili, že samotné mecenášske cítenie 
rozhodne nepostačovalo. Existovali výdatné finančné 
zdroje o ktorých sa v legendách hovorí už zriedka. Veľká 
podpora plynula z verejných zdrojov a to hlavne zemských. 
Po požiari prispela i obec pražská a cisársky dvor. Podstatné 
bolo i zistenie, že sa do dobrovoľných zbierok započítavajú 
výnosy z lotérie, usporiadanej výhradne pre Národné 
divadlo. My ju však ako prejav mecenášstva jednoznačne 
odmietame, pretože je iniciovaná vidinou zisku. Národné 
zbierky pokryli len približne 50 % celkových nákladov 
potrebných k vzniku Národného divadla. Zostatok musel 
byť logicky hradený zo zdrojov verejných.
Nasledovné pátranie po mecenášskych daroch vo 
finančných záznamoch divadla je spojené s dlhým obdobím 
,,badateľského“ neúspechu. Hypotéza predpokladala 
kontinuálny prechod dobročinnej tradície do obdobia 
správy Družstva a výskyt značného objemu dobrovoľných 
darov. Žiadne stopy sme po nich ale neobjavili. (Mohlo to 
byť spôsobené finančnou vyčerpanosťou obyvateľstva po 
predošlých zbierkach v prospech divadla.) Podobná situácia 
sa opakuje i v analyzovaných rokoch 1921, 1922 a 1926, 
kedy už divadlo patrilo do správy českej zeme. 
Neprítomnosť darov v rokoch 1921 a 1922 koreluje s našou 
hypotézou, ktorá to pripisuje nepriaznivej finančnej situácii 
povojnových rokoch. Rok 1926 už ale považujeme za 
hospodársky stabilný, napriek tomu sa očakávania 
z prítomnosti darov nenaplnili. Príčinou mohla byť 
samotná zemská správa, ktorá ako verejný orgán 
vyvolávala dojem dostatočnej podpory pre divadelný 
stánok a tým eliminovala mecenášske cítenie. Výsledky 
výskumu teda vyvracajú pôvodnú hypotézu. Je nutné ju 
preformulovať v tvrdenie, že tradícia mecenášstva zanikla 
spolu s dostavaním divadla.
Pre obe vyššie uvedené obdobia divadla v správe 
súkromného podnikateľa a zeme existujú i ďalšie 
vysvetlenia. Dobrovoľné dary sa vyskytovali, ale ich 
prítomnosť bola natoľko bežná, že sa nikde neevidovali. 
Existovali a sú zahrnuté do položky rôzne príjmy, ktoré 
tvorili v roku 1889 3,4 % celkových príjmov. V roku 1926 
3,1 % príjmov. Ďalšou možnosťou je že, mecenáši 
neprispievali priamo, ale prostredníctvom zakúpeného 
predplatného. Všetky vyššie uvedené teórie nie je možné 
materiálne podložiť. Preto sa prikláňame k názoru, že 
žiadne dobrovoľné dary divadlo nedostalo. 
Po roku 1929 sme predpokladali utlmenie mecenášskeho 
cítenia spolu s nástupom pevnej ruky štátu. Všetky výdaje 
neuhradené z vlastných príjmov totiž pripadli na rozpočet 
financovaný z daní. O správnosti tejto hypotézy nás 
presvedčila analýza hospodárenia divadla v roku 1938, 
ktorá žiadne známky po daroch nenašla. (Jediným znakom 
mecenášstva mohla byť príjmová položka tzv. drobné rôzne 
príjmy, žiadny hmatateľný dôkaz ale o tom neexistuje.)
Obdobie komunizmu sme označili ako úplný koniec 
,,mecenášskeho života“. To že v pomeroch štátneho 
vlastníctva ekonomického i kultúrneho života skutočne 
nenachádzame výrazné známky po dobročinnosti nás 
neprekvapilo, ale len utvrdilo v správnosti našich 
pôvodných úvah. Paradoxne nachádzame v socializme 
predsa len malé známky po mecenášstve. V záznamoch sa
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vyskytli drobné dary hmotnej povahy. (V roku 1952 
obdržalo divadlo Hmotné dary vo výške 61 050 Kčs 
zaúčtované na výnosový účet Dary.) Spôsob evidovania 
týchto darov sa ukázal byť závažným nedostatkom, preto 
ich vo väčšine analyzovaných rokov v účtovných záznamoch 
nenachádzame. Peňažné dary sa počas celého obdobia 
nevyskytovali.
Demokratický český štát v nás vzbudzoval veľké nádeje. 
Očakávali sme nové zdroje príjmov i z dobrovoľných darov. 
Návrat k mecenášskej tradícii ale prebiehal len veľmi 
pomaly. Spočiatku sa divadlo pre zvýšenie sebestačnosti 
orientovalo výhradne na dary sponzorské. Až rok 2003 nás 
presvedčil o prítomnosti mecenášskych príspevkov, 
menovitým vymenovaním donátorov v správe o hospo-
dárení divadla. Zabudnúť nemôžeme ani na verejnú 
zbierku organizovanú v prospech divadla po záplavách. 
Dnes o stabilnom mieste mecenášskych darov v rozpočte 
divadla nie je pochýb. So slovom mecenáš sa dokonca 
vynárajú i významné individuálne osobnosti ako napr. 
Dadja Altenburg-Kohl, prispievajúca mimoriadne vysokými 
čiastkami. Zarážajúce je, že presnú výšku darov stanoviť 
nedokážeme. S istotou ale tvrdíme, že ich podiel na 
financovaní divadla nie je zatiaľ nijako vysoký. (V roku 2010 
dary sponzorské a mecenášske postačili na úhradu len 
3,5 % celkových výdajov.)
Analýza nás priviedla ku kľúčovému zisteniu. Koniec 
,,mecenášskeho života“ v Národnom divadle nenastal 
s príchodom komunizmu, ale už oveľa skôr. Posledné 
významné známky mecenášskych darov sa vyskytli pri 
samotnom vzniku divadla, v dobrovoľných zbierkach na 
stavbu a obnovu divadla. Od tohto okamžiku o existencii 
peňažných darov nenachádzame až do súčasnosti žiadne 
materiálne dôkazy. Objavili sa len dary hmotné, ktorých 
velikosť je takmer bezvýznamná. Obetavosť a láska ľudu 
k najvýznamnejšiemu kultúrnemu stánku nemajú ani 
zďaleka takú významnú tradíciu ako nám tvrdia legendy či 
dokonca internetové stránky Národného divadla. Ak 
vynecháme samotný vznik divadla, mecenášstvo ako 
fungujúci princíp sa rodí až v poslednej dekáde dvadsiateho 
prvého storočia. Očividne to súvisí s vyššie popísaným 
vývojom hospodárenia divadla. Socialistické obdobie plne 
uspokojovalo všetky finančné túžby divadla, kým súčasná 
demokratická vláda prítok peňazí z verejnej pokladnice 
privrela. (V Roku 2010 dokonca poklesla dotácia o 27 mil. Kč 
oproti minulému roku.) Divadlo tak muselo po prvý raz pri 
hľadaní nových zdrojov vsadiť i na mecenášske cítenie 
národa. 
 

Záver 
Národné divadlo patrí bez pochýb k najvýznamnejším 
symbolom českej národnej hrdosti, odhodlanosti 
a spolupatričnosti. Väčšina súčasných autorov vyzdvihuje 
jeho umelecký, estetický či výchovný význam pre 
spoločnosť. My sme sa vo svojej diplomovej práci rozhodli 
venovať výhradne jeho stránke ekonomickej. Vznik 
kultúrneho stánku je spojený s obetavosťou a dobročin-
nosťou českého národa, ktorý sa dobrovoľnými 
príspevkami podieľal na uskutočnení vlasteneckej 
myšlienky. Prevláda dokonca názor, že mecenášstvo ako 
fungujúci princíp pretrval i po dostavaní divadla a bol 
prítomný po dlhé stáročia nasledujúcej umeleckej činnosti. 
Overenie tejto mecenášskej tradície bolo jedným 
z hlavných cieľov diplomovej práce.
V úvode sme stanovili hypotézu pravdepodobného vývoja 

tzv. ,,mecenášskeho života“, ktorá predpokladá jeho 
rozličný charakter v závislosti na chronologicky zoradených 
časových obdobiach. Navyše je objem dobrovoľných darov 
na podporu umeleckého stánku výrazne ovplyvnený 
ekonomickou situáciou divadla, jeho inštitucionálnym 
vývojom, politickou a hospodárskou atmosférou celej 
zeme. Všetky tieto okolnosti sme museli zohľadniť pri 
našom bádaní.
Najskôr sme analyzovali príjmy a výdavky divadla pri jeho 
samotnom vzniku. Ako hlavný zdroj finančných prostried-
kov sa v histórii Národného divadla uvádzajú grajciarové 
zbierky obyčajného ľudu. Drobné individuálne dary 
jednotlivcov skutočne mali najväčší podiel na výnose 
zbierok. Dary bohatých jednotlivcov nad 1 000 zlatých činili 
len 6,5 % z celkovej vyzbieranej sumy a rôzne spolky 
prispeli asi 6 % z výnosu. Zarážajúca je ale skutočnosť, že 
najviac prispela k celkovej vybranej sume (v období pred 
požiarom) národná lotéria, u ktorej ale nemôžeme hovoriť 
o nezištnom prejave mecenášstva. Navyše je v zbierke 
zarátaný i dar panovníckej rodiny a jednorazová dotácia 
zemského výboru. Výška skutočných mecenášskych darov 
obyčajného ľudu je preto značne skreslená. Z analýzy 
vyplýva, že národné zbierky pokryli len približne 50 % 
celkových nákladov. Pri bádaní sme objavili menej 
spopularizované, ale pri vzniku divadla rozhodujúce 
finančné toky. Boli nimi značné dotácie od zemského 
výboru, obce pražskej či pôžička od Českej sporiteľne. 
Výskum mecenášsku tradíciu pri vzniku divadla potvrdil, 
nebola však ani zďaleka tak rozhodujúca ako tvrdí legenda.
Napriek značnému podielu súkromných zdrojov sa divadlo 
od počiatku považovalo za inštitúciu verejnú. Po dostavení 
bol jeho výhradným vlastníkom Zemský výbor kráľovstva 
českého, správy sa ujal súkromný podnikateľ Družstvo 
Národného divadla. Členovia zložením istiny prispievali na 
samotný chod divadla. Môžeme tak považovať samotný 
vstup každého jednotlivca do Družstva za prejav 
mecenášstva. Už v tomto období malo divadlo dvojaký 
zdroj príjmov. Približne 90 % potrebných zdrojov si 
dokázalo zabezpečiť vlastnou činnosťou, zostatok mu 
pravidelne poskytoval zemský výbor a neskôr i mesto 
Praha. Pri bádaní nás sprevádzalo presvedčenie, že v tomto 
období nájdeme značný podiel príjmov z vreciek 
individuálnych či skupinových mecenášov. Finančné 
záznamy však nevykazujú o daroch v tomto období žiadnu 
zmienku.
Po vzniku Československa sa prevádzkovateľom divadla 
stala v roku 1919 Zemská správa politická. Od tohto 
okamžiku sa stretávame v účtovníctve s hospodárením na 
základe vopred zostaveného rozpočtu. Na každý mesiac sa 
stanovovali plánované príjmy, náklady či priemerný počet 
mesačne odohraných hier. Negatívne hodnotíme vývoj 
sebestačnosti divadla. Divadlo potrebovalo na svoju 
existenciu v tomto období približne dvojnásobok vlastných 
príjmov. Nie malý rozpočtový schodok musel byť uhradený 
subvenciami ako zo zemských zdrojov, tak zo štátneho 
rozpočtu. Dobrovoľné mecenášske dary sa ani v tomto 
období nevyskytovali. 
Koncom dvadsiatych rokov začal na pôde Národného 
zhromaždenia republiky Československej prevládať názor, 
že len mocný štátny aparát je schopný docieliť 
bezproblémový chod a ďalší umelecký rozvoj divadla. 
Následne bolo od 1. 1. 1930 prebrané do štátnej správy. 
Vrchným správcom a dozorcom sa stáva Ministerstvo
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školstva a národnej osvety, pričom vedeniu divadla 
zostávajú len minimálne právomoci. Podstatné zmeny 
nastávajú v jeho financovaní. Všetky náklady ktoré nie sú 
uhradené vlastnými príjmami, sú odteraz hradené 
z rozpočtu štátu. Percento sebestačnosti zostáva približne 
rovnaké ako v období správy zemského výboru, 45 %. 
Z analýzy hospodárenia ďalej usudzujeme, že slávna 
mecenášska tradícia zostáva i v tomto období 
neprebudená. Všetky záväzky divadla prebral verejný 
sektor čím teoreticky eliminoval mecenášske cítenie 
i snahu divadla o hľadanie nových zdrojov príjmov. 
Socialistický režim len utvrdil už existujúcu pevnú ruku 
štátneho aparátu. Národný klenot zostáva čisto štátnou 
socialistickou organizáciou pod vedením ministerstva 
kultúry. Hlavným nástrojom riadenia divadla bola 
vzájomne skĺbená sústava plánov. Obdobie komunizmu 
bolo za celú jeho históriu k potrebám divadla najústre-
tovejšie. Všetky potreby na ktoré nestačili vlastné príjmy 
vždy ministerstvo plne financovalo zo štátneho rozpočtu. 
Akákoľvek snaha o zvýšenie efektívnosti či hľadanie nových 
zdrojov príjmov tak zostala zabudnutá. Deficity rástli 
závratným spôsobom, sebestačnosť naopak klesala. 
Paradoxom je, že v období plánovaného hospodárstva sme 
konečne natrafili na malé známky mecenášstva v podobe 
hmotných darov. Ich prítomnosť bola ale pre samotný chod 
divadla zanedbateľná. Známky po daroch finančnej povahy 
sme neobjavili vôbec.
Tržné hospodárstvo prinieslo vlnu liberalizácie i do oblasti 
divadelného umenia. Národné divadlo však zostáva ako 
pozostatok socializmu v rukách štátu ako príspevková 
organizácia ministerstva kultúry. Hospodárenie pokračuje 
v línii plánovaného rozpočtu a značného objemu verejných 
dotácií. Zaznamenávame však pozitívne tendencie v smere 
hľadania nových zdrojov príjmov a znižovania podielu štátu 
na jeho financovaní. Návrat k mecenášskej tradícii 
prebiehal len veľmi pomaly. Spočiatku sa objavujú 
výhradne dary sponzorské. Bez pochýb môžeme 
o prítomnosti mecenášov hovoriť až v roku 2003. Dokonca 
sa opakoval podobný slávny čin ako pri vzniku divadla – 
verejná zbierka organizovaná v prospech divadla po 
záplavách. V roku 2010 dosiahli finančné sponzorské 
i mecenášske dary vysokú čiastku 26 628 210 Kč, čo ale 
postačovalo na úhradu len 3,5 % celkových nákladov. 
Podrobnejší popis darov ani ich rozčlenenie na dary 
sponzorské a mecenášske sa ani v súčasnej modernej dobe 
vypátrať nepodarilo.
Národné divadlo bolo od samotného vzniku vnímané ako 
majetok celého národa. I preto sa v jeho správe nikdy 
neprejavili tendencie pripomínajúce súkromný podnik. 

Výhradnú rozhodovaciu právomoc si ponecháva verejná 
autorita. Byrokracia rozhoduje o jeho rozpočte, vedení 
i umeleckom smerovaní. Pri pohľade na ekonomickú 
stránku sme zistili, že divadlo nebolo nikdy výnosným 
podnikaním. Naopak, väčšina správcov bojovala o jeho 
holé prežitie. Od počiatku umeleckej činnosti hospodárilo 
s deficitom, ktorý sa s postupom času len viac prehlboval. 
Obrovské finančné zdroje sem plynuli z verejných rozpoč-
tov zeme, obce a v súčasnosti z rozpočtu štátu. Z analýzy 
vyplýva, že najväčšie percento sebestačnosti vykazovalo 
divadlo v správe súkromného podnikateľa Družstva, 
naopak najnižšie v období komunistickej diktatúry. 
V súčasnosti pozorujeme pozitívnu tendenciu smerujúcu 
k zvyšovaniu sebestačnosti a odpútania sa od závislosti na 
štátnej podpore.
Práca priniesla niekoľko kľúčových poznaní o vývoji 
,,mecenášskeho života“. Prvým je, že legenda o vzniku 
divadla nie je tak úplne pravdivá. Národné zbierky totiž 
pokryli len približne 50 % celkových potrebných nákladov. 
Ostatok bol hradený prevažne zo zdrojov verejných. 
Analýza vyvrátila i tvrdenie o neprerušenej prítomnosti 
mecenášskej tradície až do obdobia komunizmu. Koniec 
,,mecenášskeho života“ podľa našich zistení nastal 
okamžite po dobudovaní kultúrneho stánku. V období 
komunizmu sa síce objavujú dary hmotné, ich prítomnosť 
je ale takmer bezvýznamná. Mecenášstvo ako fungujúci 
princíp sa pomaly rodí až v posledných dvadsiatich rokoch 
čo zrejme súvisí s vývojom hospodárenia divadla. Súčasná 
demokratická vláda totiž neprejavuje divadlu dostatočnú 
finančnú štedrosť a tak sa divadlo pri hľadaní nových 
zdrojov príjmov musí konečne obrátiť i na mecenášske 
cítenie národa. 
Jedným z cieľov práce bolo zmapovanie spolkového diania 
okolo Národného divadla. Snažili sme sa objaviť spolky, 
ktorých účelom bola nezištná finančná podpora 
kultúrnemu stánku. Výsledky bádania zodpovedajú vývoju 
mecenášskej tradície. Pri jej zrode pôsobil Sbor pro zřizení 
českého Národního divadla v Praze, ktorý sa zaslúžil 
o organizačné i finančné zabezpečenie stavby divadla. 
V ďalších obdobiach pôsobili spolky výhradne sa 
orientujúce na starosť o záujmy členov divadla, alebo o ich 
sociálne zabezpečenie. Návrat k tradícii prichádza až v roku 
2005, kedy vznikol Klub mecenášov Triga. Jeho miesto 
vystriedal roku 2009 Klub mecenášov Národného divadla. 
Cieľom oboch bolo vytvoriť základňu mecenášov, ktorí 
budú svojimi dobrovoľnými príspevkami napomáhať 
k zvýšeniu samostatnosti divadla. Obnova dávnej mecenáš-
skej tradície je ešte stále v ranných počiatkoch. V roku 2010 
tvorili príspevky Klubu mecenášov len 3,2 % celkových 
darov a pokrývali 0,12 % celkových nákladov divadla.
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Úvod
„Národ zbavený kultury je odsouzen k smrti“
                                                    Milan Kundera

  

Slova Milana Kundery pregnantně vyjadřují, jak 
nezastupitelné místo kultura v životě každého člověka má. 
Společenská váženost divadla je neoddiskutovatelná, 
v historii českého národa sehrálo důležitou roli, bylo a je 
živým fórem, komunikačním prostředkem, místem setkání, 
nositelem zábavy a poučení, za komunistického režimu pak 
i mluvčím požadavků na svobodu. 
Zmíněné skutečnosti jistě do určité míry přispěly k tomu, že 
diskuze a spory ohledně financování pražské divadelní 
scény přerostly v nedávných letech až do fáze peticí, 
manifestací, urážek, osobního napadání. Výtky se týkaly 
zejména grantového systému hl. m. Prahy a dále 
problematických příspěvkových organizací – divadel. Ty 
jsou v současné době považovány za jeden z posledních 
reliktů doby komunismu, existence organizací obdobného 
typu je v Evropě velmi výjimečná. O nezbytnosti jejich 
transformace panuje ve společnosti shoda, otázky ale 
vzbuzuje právní řešení celého procesu a následně také role 
hl. m. Prahy v budoucí transformované organizaci. Pro 
úspěšnou realizaci transformace je navíc naprosto 
nezbytnou podmínkou funkční a transparentní grantový 
systém. V současné době ale více než kdy jindy platí, že stát 
je a bude nucen šetřit, a to ve všech sférách – tedy 
i v kultuře. Tím se pomalu dostáváme na tenký led zastánců 
nejrůznějších forem veřejných podpor, nezřídka 
argumentujících pozitivními efekty kultury a v tomto 
konkrétním případě pak divadlem jakožto „veřejnou 
službou“, již má dominantně zajišťovat stát. Ale je skutečně 
pravdou, že neotřelost, důvtip a invence jdou pouze ruku 
v ruce se štědrou náručí státu, či může být motorem tvůrčí 
činnosti i svobodnější fungování trhu? 
Ve své práci se snažím k celé problematice přistoupit 
komplexně a na problematiku se podívat z různých úhlů 
pohledu. Pokud se shodneme na tom, že divadlo má ve 
společnosti své nezastupitelné místo, je nasnadě otázka, 
zda mu stát skutečně optimální podmínky pro jeho činnost 
vytváří. V průběhu čtení nejrůznějších příspěvků 
a komentářů k utváření podoby pražského grantového 
systému jsem nabyla dojmu, že se stále diskutuje jen jedna 
strana mince – ta, jež zastupuje veřejné zdroje. Ovšem ta 
druhá, neméně důležitá otázka, tj., jak nastavit systém, aby 
byl dárcovsky motivační a zároveň vhodný pro fungování 
neziskové organizace, byla často opomíjena. Osobně ji 
přitom považuji za důležitější, stálé navyšování veřejných 
prostředků lze těžko označit za motivační faktor tvůrčí 
invence, při současném stavu veřejných financí jde navíc 
o situaci neudržitelnou. 

Cílem mé práce je proto zhodnocení situace příspěvkových 
divadel v rámci pražské kultury, přičemž jejich transformaci 
a otázku grantového systému považuji za spojené nádoby, 
jež nelze než analyzovat společně. Dále chci nastínit takové 
mechanismy, jež povedou k utváření systému, který 
umožní optimální fungování divadla (nejen ve formě 
neziskové organizace) a zároveň v sobě bude propojovat 
prvky motivující soukromé dárcovství s formami podpory 
kultury z veřejných zdrojů. Pro dokreslení celé situace 
budou v práci představeny konkrétní subjekty a jejich 
hospodaření, inspiraci pro vylepšení českého systému pak 
budu čerpat z Rakouska a Velké Británie. Záměrně volím 
země s odlišnými přístupy - britský sázející na dominantní 
podporu ze soukromých zdrojů a rakouský, který lpí na 
kultuře jakožto na národní tradici a tu pak převážně dotuje 
z veřejných prostředků. Nutno dodat, že český a rakouský 
systém vyrůstají ze stejné tradice. 
Práce je rozdělena do pěti základních kapitol. První kapitola 
patří historickému exkurzu do světových a následně 
i českých divadelních dějin se zdůrazněním aspektu 
finančního zajištění provozu divadel. V této části využívám 
pro část světového divadla rozsáhlé dílo Dějiny divadla od 
Oscara G. Brocketta, převládajícím zdrojem pro část 
věnovanou českým dějinám je pak kniha Františka Černého 
Kapitoly z dějin českého divadla. S využitím dat a analýz 
Divadelního ústavu je popsán systém financování a vývoj 
institucionálního a právního prostředí od doby tzv. Bachovy 
vyhlášky (1850) po současnost. Zde čerpám informace ze 
zákonů upravujících divadelní činnost i zákonů zabývajícími 

1se veřejným financováním obecně.  Důležitým zdrojem 
jsou i analýzy provedené Národním informačním a pora-
denským střediskem pro kulturu (NIPOS), stejně jako 
články uveřejňované v odborném dvouměsíčníku Svět 
a divadlo. 
Druhá kapitola stručně shrnuje možné právní formy 
divadel, větší prostor ponechává právní formě příspěvková 
organizace. Dominantním zdrojem v dané části mi byly 

2 především platné právní normy.
V následující kapitole se zabývám širším kontextem kulturní 
politiky. Obecným zdůvodněním veřejné podpory kultury 
jsou povětšinou její pozitivní efekty, proto otázku jejího 
financování vztahuji do teorie veřejných statků, externalit 
a tržních selhání, kde využívám např. články P. A. 
Samuelsona, stejně jako publikace čelných představitelů 

3rakouské školy.  Nastíněny jsou také jednotlivé možnosti 
financování, v případě financování z veřejných zdrojů jsou 
pak diskutovány i možné výhody a nevýhody. Přiblíženy 
budou i v současnosti hojně diskutovaná témata 
multiplikačních efektů kultury a kulturních průmyslů, kde  
využívám např. publikaci M. Cikánka Kreativní průmysly –
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příležitost pro novou ekonomiku. Závěr kapitoly tvoří 
nástin stěžejních dokumentů věnujících se kulturní politice 

4v ČR , včetně přiblížení kulturní politiky hl. m. Prahy a jeho 
grantového systému. 
Čtvrtou kapitolu tvoří analýza transformačního procesu 
vybraných pražských divadel. Po velmi stručném úvodu 
přibližujícím vstupní podmínky transformace divadel, se již 
zaměřím na jejich samotný transformační proces. 
Představena budou konkrétní divadla, která prošla první 
fázi transformace, situace vybraných divadel (Dejvického 
divadla a Divadla Archa) bude ilustrována i krátkou finanční 
analýzou jejich hospodaření, k čemuž využívám např. 
publikaci Finanční analýza municipální firmy od I. Kraftové. 
Srovnání se zatím netransformovanými Městskými divadly 
pražskými, příspěvkovou organizací hl. m. Prahy, považuji 
za zajímavé z pohledu finančních zdrojů a utváření prostoru 
pro rozvoj tzv. vícezdrojového financování. Formování 
podoby grantového systému bylo v posledních letech 
předmětem četných diskuzí, dané problematice je proto 
věnována jedna ze subkapitol. V rámci nestrannosti 
v celém sporu čerpám informace z řady institucí, které se 
věnují monitoringu kulturní scény, příp. ekonomice kultury 
obecně, a to např. Divadelní ústav - Institut umění 
(www.divadelni-ustav.cz), NIPOS (www.nipos-mk.cz) nebo 
ProCulture (www.proculture.cz/). Postoj Magistrátu HMP 
mapuji především pomocí dokumentů zveřejňovaných na 
jeho úřední desce (http://kultura.praha-mesto.cz). Jako 
možnost případné inspirace budou představeny systémy 
podpory a správy divadel ve vybraných zemích Evropy – 
Velké Británii a Rakousku. Dominantním zdrojem informací 
jsou mi v této části kulturní politiky obou států, rozpočty 
měst, příp. dokumenty uveřejňované stěžejními kulturními 

6institucemi daných zemí.  Zároveň využívám i studie 
teatrologa B. Nekolného k tématu městského financování 
divadel. 
Závěrečná část práce patří především shrnutí získaných 
poznatků, vyvození závěrů a navržení případných 
doporučení, která by byla aplikovatelná do české praxe. 
 

Východiska a vývojové tendence divadla
Systém financování a provozování tak složitého systému, 
jakým divadlo bezesporu je, nelze stavět jen na současné 
situaci, stejně důležitou (ne – li důležitější) roli má i jeho 
historický vývoj, obecný kontext a především jeho vnímání 
většinovou společností. Dle mého názoru jsou z předlo-
ženého nástinu patrné dvě hlavní tendence, které 
dokreslují obraz českého divadla dodnes. 
Především se jedná o specifickou roli divadla v obrodě 
české kultury a jazyka. Bylo nástrojem obrozenců k jeho 
navrácení a rozšíření mezi lid, postupně se stávalo čím dál 
populárnějším. Z této skutečnosti plyne přímá souvislost 
s hojným (a leckdy až příliš velkorysým) budováním 
veřejných divadelních budov, čemuž odpovídá i dnešní 
hustá divadelní síť. Jak uvádí Simek, divadlo bylo 
„nástrojem české kulturní, jazykové a vskutku národní 
renesance. A tak i dnes pokračuje v roli nositele národní 
kultury a je považováno za integrální součást sociální 

7struktury národa“.  V souvislosti s našimi nejnovějšími 
dějinami sehráli divadelníci důležitou roli i v listopadových 
událostech roku 1989.
Druhým, neméně důležitým momentem, je tradice 
organizování divadla (zejména německá a rakouská), která 
se prosadila i u nás. Ta chápe stát jako „spoluodpovědný“

za chod a zabezpečení kulturních statků. Divadlo bývá ve 
středoevropském prostoru obyčejně definováno jako 

8„veřejná služba“.  Stát pak prostřednictvím veřejných 
rozpočtů zasahuje do financování divadla, výrazné jsou 
i jeho zřizovatelské možnosti. Tradice vícesouborových 
divadel, jež mají reprezentovat daná města (a jako taková 
jimi mají být také podporována), tento obraz jen dokreslují. 
Všeobecná prestiž, letitá tradice i funkce divadla jakožto 
prostředníka boje za svobodu – to jsou charakteristiky, 
které po staletí utvářely jeho pozici v české společnosti. 
Nelze se proto divit převažujícím tendencím a sílícím 
hlasům po zvyšování jeho veřejné podpory. V české 
společnosti je hluboce zakořeněná.
  

Právní formy divadel 
Právní forma zásadně ovlivňuje „život“ divadla, jeho 
financování a provoz. Základní dělení vymezuje sféru 
„komerční“ a „neziskovou“. K neziskovým organizacím, 
které zatím v České republice v oblasti divadelnictví 
převládají, řadíme obecně prospěšné společnosti, 
občanská sdružení, zvláštním typem jsou příspěvkové 
organizace. Společnost s ručením omezeným a akciová 
společnost pak reprezentují oblast „komerční“. Obě 
zmíněné organizace mohou být na rozdíl od ostatních 
obchodních společností založeny i za jiným účelem než je 

9podnikání.  Zvláštní režim zdanění těchto subjektů se řídí 
zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Možností je 
i divadelní podnikání provozované jednotlivcem, fyzickou 
osobou, nebo jakožto volná živnost dle živnostenského 
zákona.  
  

Příspěvková organizace
Příspěvkové organizace tvořily po dlouhou dobu základ 
pražské divadelní sítě. Jejich transformace je poměrně 
bolestivou záležitostí pro Magistrát i samotná divadla. 
Příspěvkové organizace vykazují výrazně více negativ, než 
kladných stránek. Z ekonomického pohledu je jejich 
přetrvávající existence neobhajitelná. Je optimální právní 
formou pro společnost divadelního monopolu a dnes již 
zůstávají jen jedním z posledních reliktů komunistické 
minulosti. Rigidní právní úprava brání jejich dalšímu vývoji 
a rozvoji umělecké invence. 
  

Srovnání příspěvkových organizací a o.p.s. a vliv nového 
občanského zákoníku 
V souvislosti s transformací pražských příspěvkových 
divadel považuji za nutné srovnat právní formu 
příspěvkové organizace a obecně prospěšné společnosti, 
neboť druhý jmenovaný typ je nejčastější nástupnickou 
formou bývalých příspěvkových organizací. Hlavní 
nevýhody příspěvkové organizace jsou shrnuty již výše – 
jedná se především o strnulost repertoáru a spoléhání se 
na jeden finanční zdroj. Jde o přežitek minulého režimu. 
Kamenem úrazu v případě obecně prospěšných 
společností (resp. celé právní úpravy neziskového sektoru) 
je pak chybějící vymezení pojmu „veřejná prospěšnost“. 
Z tohoto faktu následně plynou i zmatky v čerpání 
veřejných prostředků, kdy „nejsou ani vymezeny přímé 
výhody, ani není dostatečně vymezena srozumitelnou 

10právní úpravou účast na daňových výhodách“.
Přímým důsledkem jsou pak nejasnosti, zda na veřejnou 
podporu má subjekt nárok jen z titulu své právní formy, či 
zda je rozhodujícím faktorem poslání organizace 
a úspěšnost jeho plnění. Navíc stále „není patrné, zda
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výhod přímých či nepřímých mohou užívat i subjekty 
účastné na státním rozpočtu z pozice své existence – pří-
spěvkové organizace (zřizované pouze obcí, krajem nebo 
státem), státní podniky, příp. právnické osoby zřízené 
zákonem, které buď pro plnění své činnosti (i veřejně 
prospěšné) obdrží prostředky jinak než z dotací, případně 
neplní veřejně prospěšné činnosti ve smyslu tohoto 

10zákona“ . K zpřehlednění situace nepřispívá ani znění 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů, zejm. pak § 7 
obsahuje složitý a nepřehledný výčet možných 
poskytovaných dotací. 
V různých právních úpravách se pro obecnou prospěšnost 
objevují různé pojmy (např. „obecně prospěšné cíle“ 
v zákoně č. 227/1997 Sb., „obecně prospěšné služby“ 
v zákoně č. 3/2002 Sb.), zákon č. 83/1990 Sb., naproti tomu 
pojmy ani nedefinuje a v daňových zákonech pak přesná 

10a jednoznačná definice také chybí . 
Situaci by měl změnit nový občanský zákoník, který je 
připravován již od roku 2001. V jeho rámci by měla být 
řešena i otázka veřejné prospěšnosti. Návrh věcného 
záměru zákona o statutu veřejné prospěšnosti schválila 
vláda letos v květnu. Cílem je vytvoření „nové kvality 
soukromých právnických osob, které poskytují veřejně 
prospěšné služby a vykonávají veřejně prospěšné 

10činnosti“.
Změna by měla přispět ke zvýšení transparentnosti 
a efektivnosti v hospodaření s veřejnými prostředky, které 
jsou udělovány k zajištění veřejně prospěšných aktivit 
prostřednictvím dotací. Na rozdíl od minulého návrhu 
nynější aktuální záměr nepočítá s vytvářením nových 
právních forem. Nově by ale statut veřejné prospěšnosti 
mohly získat všechny právní formy soukromých organizací. 
Znění zákona o veřejné prospěšnosti má být vládě 
předloženo do konce roku 2012. 
  

Kulturní politika v obecném kontextu
Kulturní politika je součástí hospodářské politiky státu, 

11přičemž hospodářskou politikou  rozumíme „přístup státu 
(vlády) k ekonomice své země, kdy vláda využívá svěřené či 
jinak získané prostředky a pravomoci k dosahování předem 
určených ekonomických (a v širších souvislostech i spole-

12čenských) cílů za pomoci celé řady nástrojů“.  Kulturní 
politika je v České republice realizována Ministerstvem 
kultury (kap. 334 státního rozpočtu - zahrnuje i výdaje na 
církve a náboženské společnosti, což údaj může zkreslovat) 
a dále prostřednictvím územních samosprávních celků 
(kap. 700). 
Veřejné financování kultury je předmětem mnoha sporů. 
Základní otázkou ekonomie v dané oblasti je, zda se jedná 
o veřejnou službu, která by měla být financována právě 
tímto způsobem. 
  

Ekonomická analýza - divadlo jako veřejná služba
14Divadlo bývá často označováno jako tzv. veřejná služba  

a z tohoto titulu bývá žádána jeho finanční podpora ze 
strany státu. V tomto duchu mj. hovoří zákon č. 203/2006 
Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně 
některých souvisejících zákonů, když uvádí, že „veřejnými 
kulturními službami jsou služby spočívající ve zpřístupňo-
vání umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti 
a v získávání, zpracování, ochraně, uchování a zpřístupňo-
vání informací, které slouží k uspokojování kulturních, 

kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb 
15veřejnosti“.  Podobnou formulaci využíval i první návrh 

transformace příspěvkových divadel z roku 2000, v němž je 
uvedeno, že „umění všeobecně a divadlo zvláště potřebují 
být definovány jako „veřejná služba“ a jako takové má pak 

16stát povinnost je finančně podporovat“.  Pak tedy 
esenciální je ve zkoumané oblasti otázka, zda je divadlo 
veřejnou službou, veřejným statkem. 
Divadlo bezpochyby plní celou řadu společnosti 
prospěšných funkcí, studie se zabývají i jeho tzv. 

17multiplikačními efekty.  Pokud divadlo zařadíme spíše ke 
statkům veřejným, je na místě zkoumat možnosti jeho 
veřejné podpory, na druhé straně je ovšem zřejmé, že 
divadelní činnost lze vykonávat i soukromě, tj. čistě na 
tržním principu. V divadelní sféře jsou častěji zaintere-
sováni stoupenci levicového smýšlení, kteří se jednoznačně 
kloní k podpoře z veřejných zdrojů, část liberálně smýšlející 
veřejnosti pak vidí řešení ve vybudování soukromého 
divadelního podnikání na tržním principu. 
  

Typy podpory 
18Duben  rozlišuje dva základní typy podpory – podporu 

přímou a nepřímou. Pod pojmem přímá podpora 
rozumíme dotace z veřejných rozpočtů a dále také získání 
potřebných prostředků od subjektů působících nezávisle 
na těchto rozpočtech. Veřejné rozpočty přidělují 
prostředky různými cestami – jednorázovými dotacemi 
určité instituci, příp. dotacemi poskytovanými na daný 
umělecký program, možností jsou i víceleté granty. K přímé 
podpoře řadíme i nejrůznější daně, poplatky, výnosy 

18z loterií aj.  
Druhou skupinu tvoří příjmy získávané nepřímo. Sem 
zahrnujeme sociální podpory pro umělce, případná daňová 
zvýhodnění (slevy na dani, daňové úlevy pro dárce aj.). 
V českém prostředí mohou o grant či jinou formu veřejné 
podpory žádat i soukromá divadla. Další možností, 
v současné době spíš nutností, jsou prostředky získané 
vlastní činností. V případě neziskových subjektů pak nadto 
ještě rozlišujeme činnost vedlejší (např. provozování 
divadelní kavárny nebo půjčování kostýmů). 
  

Dary a sponzoring ze strany fyzických a právnických osob
Z pohledu dárců (a jejich motivace přispět) je důležité 

19hlavně ustanovení zákona o dani z příjmů,  který umožňuje 
fyzickým i právnickým osobám odečíst si od základu daně 
dary poskytnuté vymezeným organizacím na některý 
z taxativně určených účelů. V případě darů fyzických osob 
musí souhrn darů za dané období činit alespoň 1000 Kč 
nebo přesáhnout hranici 2 % ze základu daně. Od základu 
daně si pak fyzické osoby mohou odečíst maximálně 10 % 

20hodnoty základu daně. Právnické osoby  si mohou odečíst 
maximálně 5 % ze základu daně, přičemž hodnota daru 
(nebo všech darů poskytnutých ovšem pouze jedné 
organizaci) musí činit alespoň 2000 Kč. 
Daňové asignace, jakožto další z možností podpory 
neziskového sektoru, v České republice navzdory četným 
diskuzím nikdy nebyly přijaty. Věcný záměr zákona 
o daňových asignacích i přes několik pokusů neprošel 
sněmovnou a jejich zavedení není nyní aktuální. 

21Ze studie Centra pro výzkum neziskového sektoru  
vyplývá, že veřejnost vnímá činnost neziskových organizací 
a dárcovství pozitivně (88,6 % respondentů, tj. 318 z 359 
dotázaných). Podpora sektoru kultury se ovšem potýká se 
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slabší motivací dárců. 
Jak uvádí např. Škarabelová22, sponzorství kultuře 
nepřesahuje ani ve vyspělých zemích hranici 5 %. Obrat 
v chování dárců nelze očekávat ani do budoucna, nadále 
zůstává pro firemní dárce atraktivnější např. oblast sportu. 
Škarabelová to zdůvodňuje strukturou publika, které je 
„celkově starší, vzdělanější a méně početné“ a především 
pak nižší atraktivností umění pro média (zejm. ve srovnání 
se zmíněným sportem).
  

Státní fondy 
Zákonem č. 239/1992 Sb. byl zřízen Státní fond kultury 
(SFK). Prostředky z něj měly být udělovány formou 
„účelových dotací, půjček nebo návratné finanční 

23výpomoci“.  Původním cílem bylo prostředky získávat jinak 
než z daňových výnosů státu. Problematickým se staly 
zdroje stanovené zákonem jako prostředky fondu – buď 

4byly zcela nedostatečné, příp. Fondem nerealizovatelné.  
V souvislosti s neúspěšným projektem loterie EuroLotto 
a stíracích losů Meloun společnosti EuroLotto, a.s., se SFK 

24dostal do výrazných dluhů.  Ty měly být částečně 
kompenzovány z příjmů z pronájmu Národního domu na 
Vinohradech (od roku 2004), Domu U Hybernů a Domu 
U Černé matky boží. Jedním ze zdrojů příjmů měly být 
i příjmy „z výkonu majetkových práv autorů a výkonných 

25umělců, které připadly jako odúmrť státu“  a to dle zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění zákona 
č. 81/2005 Sb., kterým se mění autorský zákon. Současný 
ministr kultury Jiří Besser plánuje zrušení SFK, protože již 
léta neplní hlavní funkci, pro kterou byl zřízen (loni ani 
předloni fond už peníze nerozděloval, protože od roku 2006 
nemá radu). Nicméně, podobné návrhy na zrušení 
proběhly již v minulých letech, zatím však vždy byly 

26neúspěšné.  
  

Dotace, granty, programy Ministerstva kultury ČR 
a Evropské unie
Pro oblast profesionálního umění byly zavedeny grantové 
programy MK. Ty byly mezi lety 1992 – 1995 vyhlašovány 
pro občanská sdružení a formou tzv. ostatních příspěvků 

27i pro obce a okresy.  Rozpočtová pravidla byla upravena 
28novelou , která nově umožnila podporovat i jiné fyzické 

a právnické osoby. Pro česká profesionální divadla byl 
program podpory vyhlášen v roce 1996. Daného systému 

29se ovšem nesmí účastnit pražský kulturní systém.  
Samotné hl. město Praha je jednak zřizovatelem několika 
scén (právní forma příspěvkové organizace), které tvoří tzv. 
páteřní systém. Těmto divadlům by mělo město poskytovat 
prostředky na provoz. Další možností jsou víceleté granty 
pro podporu dlouhodobé činnosti daných subjektů a dále 
roční granty určené k podpoře jednotlivých projektů. 
Z rozpočtu Prahy ročně odchází na podporu kultury cca 5 % 

30rozpočtu.  Česká republika jako člen Evropské unie může 
čerpat prostředky z tzv. kulturních programů. Jedná se 
např. o program Culture Programme 2007 – 2103, který 

31navazuje na původní program Culture 2000.  Ten 
umožňuje pouze částečné krytí nákladů projektu – max. 
150 tis. €. Další možností je program MEDIA, který se 
orientuje na propagaci a rozvoj zejm. audiovizuální tvorbu.
Přímá podpora z veřejných zdrojů vzbuzuje mezi 
divadelníky, ekonomy, politiky i veřejností nejsilnější 
emoce. 

Shrnutí 
Kapitola věnovaná kulturní politice představila daný 
fenomén v kontextu ekonomie veřejného sektoru, přiblížila 
možné formy financování a s nimi spojené výhody 
a nevýhody. Nastíněn byl i koncept multiplikačních efektů 
a kulturních průmyslů, jež jsou v současné době 
předmětem mnoha diskuzí.   
Nahlížíme – li na danou problematiku optikou ekonomie, je 
jasné, že divadelní představení lze provozovat na čistě 
soukromé bázi. Na druhé straně je pravdou, že s divadly 
(potažmo uměním obecně) je spojena řada pozitivních 
efektů, které působí na společnost jako celek. Zároveň, jak 
bylo již zdůrazněno v první kapitole, český systém staví na 
středoevropské tradici silně ovlivněné habsburskou 
monarchií, kde veřejná podpora kultury je naprosto běžná. 
Je ale otázkou, zda právě ona veřejná podpora se 
paradoxně nemůže stát brzdícím faktorem umělecké 
invence a způsobit celkové ustrnutí se spoléháním se na 
jeden zavedený a stabilní zdroj příjmů. 
Obecně jsou možnosti podpory kultury v České republice 
poměrně bohaté, ale stále v systému chybí takové 
mechanismy, jež by představovaly dostatečný podnět 
k trvalejšímu rozvíjení soukromého dárcovství či 
sponzorství. Domnívám se, že jedině takový model, jenž 
bude na jedné straně motivovat dárce k participaci na 
fungování kulturních institucí, a na straně druhé 
podněcovat samotné organizace k rozvíjení metod 
fundraisingu, bude životaschopný pro budoucí léta. V takto 
nastavených podmínkách by se pak mohla uživit i divadla 
žánrově spíše alternativní, zároveň však přispívající k rozvoji 
divadelnictví obecně. Netřeba jistě připomínat, že 
nezbytnou podmínkou fungování daného systému by byla 
naprostá transparentnost a efektivnost hospodaření 
organizace, včetně její pravidelná evaluace. V současné 
době si snad více než kdy jindy uvědomujeme, že stát musí 
šetřit. Zmiňované alternativní možnosti financování by se 
tak mohly stát jednou z cest, jíž se vydat. Daný krok by 
samozřejmě vyžadoval součinnost celé řady státních 
orgánů, včetně implementace strategie do kulturních 
politik a to na úrovni jak národní, tak městské (v tomto 
zkoumaném případě pak promítnutí do koncepce kulturní 
politiky hl. m. Prahy). 
  

Transformace příspěvkových divadel hl. m. Prahy a vývoj 
grantového systému
Domnívám se, že proces transformace příspěvkových 
organizací a vývoj grantového systému HMP jsou dvě 
spojené nádoby, které nelze než analyzovat současně. Na 
následujících stránkách chci proto přiblížit vývoj diskuzí 
o podobě grantové a kulturní politiky HMP a to včetně 
názorů obou (leckdy znesvářených) stran – tj. divadelníků 
a zástupců Magistrátu. Pokládám za důležité představit 
i vývoj diskuzí o grantovém systému, jež vedly k vykrystali-
zování jeho současné podoby, a dále také postup 
transformace příspěvkových organizací. Z již přetransfor-
movaných organizací jsem si z důvodu jeho netypické 
dramaturgie vybrala Divadlo Archa a dále Dejvické divadlo, 
oceňované kritikou a zároveň vyhledávané diváky. U těchto 
organizací detailněji nastíním průběh transformace (obě 
divadla jsou nyní obecně prospěšné společnosti) a zároveň 
zhodnotím jejich „finanční zdraví“ pomocí jednoduché 
finanční analýzy. Ta bude sledovat vývoj základních 
ukazatelů od doby transformace, přičemž výsledky shrnu 
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do komplexního modelu KAMF. Podobně se hodlám 
zaměřit i na zhodnocení finanční situace Městských divadel 
pražských. Jde o příspěvkovou organizaci HMP, která má 
projít transformací v tzv. poslední vlně, tj. v roce 2013. 
Porovnání financování „transformované“ a „netransfor-
mované“ organizace pokládám za zajímavé především 
s ohledem na složení zdrojů společnosti, tj. zda skutečně 
došlo k deklarovanému posílení vícezdrojového 
financování. Poslední subkapitola patří inspirativním 
možnostem ze zahraničí – nastíněny budou dva naprosto 
odlišné systémy a to měst Vídně a Londýna. 
  

Situace po roce 1989 
Po roce 1989 se hl. m. Praha stalo zřizovatelem 13 divadel 

32s právní formou příspěvková organizace.  S uvolněním 
oblasti divadelního podnikání se začaly nově objevovat 
i komerční a neziskové subjekty. Příspěvkovým organizacím 
tak vznikla nová konkurence, ovšem jejich strnulá právní 
forma jim neumožňovala na nové výzvy dostatečně 
flexibilně reagovat. V průběhu 90. let se situace paralelní 
existence příspěvkových a nepříspěvkových organizací 
jevila jako čím dál více neudržitelná. Bylo jen přirozené, že 
inspiraci pro transformaci problematických příspěvkových 
organizací (tj. nejen divadel) HMP hledalo v zahraničí. 
Jednou z možností bylo poučit se z modelu typického po 
Rakousko, Německo, částečně Francii. Ten je do velké míry 
založen na štědrém financování divadel městy, podpora 
sektoru kultury je také ukotvena v legislativě spolu se 
závazkem udělovat sektoru umění nejméně 1 % ze státního 

33rozpočtu.  Alternativu ovšem nabízí britský model, 
potlačující vliv státu v dané oblasti, který primárně staví na 
utváření rad (v případě Velké Británie se jedná nevládní 
nezávislý Arts Council) tvořících pomyslný „nárazník“ mezi 

34státem a jednotlivými divadelními společnostmi.  
K tématu byla provedena řada studií, jež se shodují na 

35 několika následujících principech:
· „umění (zvláště to divadelní) by mělo být definováno 

jako veřejná služba, čímž bude zdůvodněn a zdůrazněn 
požadavek jeho veřejné podpory

· stát by sice měl zajistit financování, nesmí ale uplatňovat 
přímý vliv na rozdělování prostředků a nesmí také řídit 
umělecké organizace

· aby byla zaručena nezávislost uměleckých organizací, je 
třeba vytvořit takové prostředí, ve kterém existuje 
rozmanitost finančních zdrojů, k nimž mají přístup 
veškerá divadla, s konkurenčními podmínkami a distri-
buce zdrojů je navázána na řadu kritérií, která musí 
divadla plnit“   

První, zatím pouze omezený, grantový systém začal v rámci 
36hl. m. Prahy fungovat od roku 1996.  V tehdejším modelu 

byly granty poskytovány jako forma daru na základě zákona 
37 o obcích projektům úspěšným v předchozím veřejném 

výběrovém řízení. O granty se nemohly ucházet 
příspěvkové organizace zřizované státem, hl. městem 

38Prahou či městskými částmi.  O grant bylo možno žádat 
v následujících hlavních kategoriích: příspěvek na umělec-
kou činnost pro divadla působící na území HMP, podpora 
kulturní činnosti cílená na děti a mládež a zahraniční 
reprezentace divadel. V prvním roce udílení grantů, tj. 

39v roce 1996, bylo rozděleno 31 milionů Kč.  V roce 1998 
došlo k formální změně poskytování grantů – nadále se už 
nejednalo o formu daru, ale o poskytnutí finančního 

40příspěvku.  Přidělování grantů bylo v následujících letech 

41dále upravováno , postupně se o grant mohli ucházet 
i fyzické a právnické osoby dle platného právního řádu. 
Novinkou bylo vyhlášení tzv. čtyřletých grantů s podmínkou 
kontinuální profesionální činnosti v minimální délce dva 
roky. Nadále nemohly předkládat projekty s finanční 

42žádostí příspěvkové a rozpočtové organizace.  Zachována 
43  byla podpora formou tzv. „spolupořadatelství“.   

Postupně sílily hlasy volající po provedení transformace, 
především se jednalo o snahu „začít zmenšovat propast 
mezi 16 divadly provozovanými jako příspěvkové 
organizace HMP (nebo Městskými částmi hl. m. Prahy) 
a více než 50 nezávislými divadelními a tanečními soubory 

44bez stabilního zdroje podpory“.  V roce 2000 byl Radou hl. 
m. Prahy uložen Divadelnímu ústavu úkol zpracovat návrh 
transformace. Ten studii předložil s koncem roku 2001 a to 
pod názvem Pracovní materiál k veřejné diskuzi o přípravě 

45transformace pražských divadel. Studie  komplexním 
způsobem pokrývala celou problematiku, shrnovala 
možné cesty transformace a představila také odborný 
návrh postupu. Divadelní ústav za základní východisko 
transformace stanovoval jednoznačné rozhodnutí 
zřizovatele o transformaci stávající příspěvkové organizace 
a určení, jakým způsobem bude vypořádán majetek. Zákon 
obecně transformaci vymezuje jako přeměnu jedné 
právnické osoby v jinou, což ale v tomto případě možné 
není. Původní příspěvková organizace musí být zrušena 

45a následně založena nová nástupnická organizace.  Jako 
vhodná právní forma této organizace byla vybrána obecně 
prospěšná společnost, kterou je možné založit s nebo bez 
účasti HMP. Za další nutný krok bylo stanoveno rozhodnutí 
zastupitelstva HMP o převodu majetku a to buď darem, 
nebo vkladem při založení o.p.s., a to v případě, že se na 

46založení HMP podílí.  Až po vzniku o.p.s. (po zápisu do 
rejstříku obecně prospěšných společností) může být 
zrušena původní příspěvková organizace. Před ukončením 
činnosti příspěvková organizace musí ocenit a inventari-
zovat svůj majetek, posoudit své závazky, smluvní vztahy 
atd. Založení o.p.s. přitom postupuje dle zákona o obecně 

13prospěšných společnostech.  Po jejím vzniku je třeba učinit 
celou řadu nezbytných právních kroků – převody majetku, 
pracovněprávních vztahů (stanovuje zákoník práce), řešit 
otázku nájmu prostor, vztahy s orgány daňové a finanční 
kontroly, zdravotními pojišťovnami atd. Další fungování 
systému měl jistit (a zároveň být jeho hlavním předpokla-
dem) transparentní a funkční dotační systém. V rámci něj 
byly pro posuzování žádostí nastaveny čtyři kategorie 
kritérií – tzv. vstupní kritéria, kritéria kvality, hodnotová 
kritéria a výkonnostní kritéria. Hlavní funkce v otázce 
posuzování a přidělování grantů byly přiděleny grantové 
radě. Projekt počítal s rozřazením divadel do tří základních 
skupin. Divadelní ústav jako optimální formu financování 
navrhl systém víceletých grantů na podporu kontinuální 
činnosti i jednotlivých projektů. (Navržený systém počítal 
se zachováním veškerých doposud existujících způsobů 
financování divadel (tj. zachovat dotace pro příspěvkové 
organizace, granty i prostředky pro spolupořadatelské 
aktivity)). Možnost požádat o grant na projekt měla být 
otevřena fyzickým i právnickým osobám. Divadla se 
statutem metropolitní scény (tak bylo definováno Divadlo 
na Vinohradech), měla i nadále podléhat svou příslušností 
městu. 
Návrh zdůrazňoval, že během prvních čtyř let, která měla 
prověřit funkčnost modelu, by transformovaným divadlům 
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byla ze strany města zaručena 100 % výše stávajícího 
příspěvku z rozpočtu města pro každý rok. Fakticky tak 
návrh nepočítal s tím, že by transformace divadel 
představovala bezprostřední úlevu pro rozpočet města. 
Horizont transformace všech stávajících příspěvkových 
organizací do některé z forem neprofitní právní formy byl 
stanoven na 4 až 8 let. (Tj. kompletní dokončení transfor-
mace všech příspěvkových divadel nejpozději v roce 2009).
  

První etapa transformace (období 2001 – 2004)
První etapy transformace se účastnilo Divadlo Archa Praha, 
Činoherní klub Praha, Divadlo Semafor a Divadlo Komedie. 
Vzhledem k tomu, že právně není možné původní 
příspěvkovou organizaci transformovat v nový právní 
subjekt, musely být v každém z těchto případů založeny 
nové subjekty  a následně zrušena stávající příspěvková 
organizace. Všechny transformované příspěvkové 
organizace byly převedeny na právní formu obecně 
prospěšné společnosti. Výjimkou bylo divadlo Semafor, 
které bylo zprvu transformováno na s.r.o. (převedeno bylo 
k 1. 7. 2002), nicméně později došlo ke změně právní formy 
na o.p.s. (Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností 
proběhl 6. 10. 2008.).  
Největší potíže v první vlně transformace bezpochyby 
způsobil Magistrát svým rozhodnutím pozastavit 
přidělování grantů v roce 2008, čímž některé subjekty 
dovedl téměř k pokraji krachu. Oznámení o přidělení 
čtyřletého grantu pro následující období nejpozději 
v polovině třetího roku čerpání současného grantu, se jeví 
jako nezbytné. Další nutným bodem je dořešení otázky 
získávání investičních projektů pro transformované 
subjekty. 
Pro druhou vlnu transformace byly doporučeny následující 
divadla: Divadlo Na zábradlí, Divadlo v Dlouhé, Divadlo 
Minor, Divadlo Pod Palmovkou, Divadlo Spejbla a Hurvínka, 
Městská divadla pražská, Studio Ypsilon a Švandovo divadlo 
na Smíchově. Transformace by měla být dokončena do 
roku 2013. Ovšem nyní, v povolební době, je otázkou, do 
jaké míry bude transformace prioritou nových zastupitelů, 
resp. v jakém horizontu bude realizována. Hudební divadlo 
Karlín mělo původně také procházet transformací ve třetí 
etapě, (Odložení jeho účasti ve druhé etapě transformace 
bylo zdůvodněno ochranou rozsáhlých investic do objektu 
po povodních v roce 2002.) v současné době ale Magistrát 
zvažuje ponechání si tohoto divadla (spolu s Divadlem na 
Vinohradech a s dětským divadlem Minor) mezi 
„vlastními“, tj. netransformovanými, organizacemi. 
Transformace příspěvkových organizací má napomoci 
ústupu města z pozice zřizovatele subjektů činných 
v kultuře a podpořit samostatnost bývalých příspěvkových 
organizací. Za tímto účelem byl Poradním sborem 
primátora vytvořen systém čtyř vzájemně prostupných 
kategorií, které mají vyjadřovat míru zájmu města na 
činnosti konkrétního subjektu. Jedná se o subjekty přímo 
městem zřizované, dále jde o kategorii podpory kontinuální 
a periodické činnosti subjektů ve vlastnictví HMP, následuje 
kategorie víceleté podpory kontinuální a periodické 
činnosti v ostatních subjektech a poslední je kategorie 
ročních grantů – projektového financování. V případě 
žadatele nerozhoduje právní forma, důležitý je pouze typ 
jejich činnosti. Daný model je součástí Grantového systému 
HMP na léta 2010 – 2015.  

Transformace na příkladu konkrétních divadel
V předcházející kapitole byly blížeji představeny subjekty, 
které prošly první fází transformace, pro srovnání byla do 
analýzy zahrnuta i Městská divadla pražská. Na příkladu 
Divadla Archa a Dejvického divadla lze ilustrovat dva zcela 
odlišné průběhy transformačního procesu. Dejvickému 
divadlu se podařilo stabilizovat situaci a jeho finanční 
činnost od sledovaného (transformačního) roku 2004 byla 
hodnocena stupněm 2. Považuji za správné, že divadlo 
uzavřelo s Městskou částí Praha 6 jasné smlouvy a pro první 
čtyři roky po transformaci zůstala výše příspěvku 
zachována. V následujícím období pak divadlo získalo 
generálního partnera v podobě společnosti ČSOB a bylo 
úspěšné v grantovém řízení HMP. Naproti tomu 
transformaci Divadla Archa hned v počátku výrazně 
poznamenaly následky povodní z roku 2002 a zejména pak 
nekoncepční rozhodování Magistrátu, které ve svém 
důsledku mohlo divadlo dovést až k zániku. 
Myslím si, že hlavním problémem v celé situaci bylo, že hl. 
m. Praha jasně nedeklarovalo, jaké jsou jeho kulturní 
priority a potažmo i cíle a to nejen v otázce 
transformačního procesu, ale i dalšího směřování kulturní 
politiky celého města. Transformace příspěvkových 
organizací by měla nastartovat trend vícezdrojového 
financování organizace a posilování její soběstačnosti. Cíl 
daří naplňovat v případě Dejvického divadla, naopak 
Divadlo Archa vykazuje zhoršující se trend. Ovšem je 
zajímavé sledovat, že k posilování soběstačnosti dochází 
i u Městských divadel pražských – příspěvkové organizace. 
V případě MDP je zřejmě důvodem snížení provozního 
příspěvku od Magistrátu, což divadlo nutí hledat zdroje 
i jinde. Nabízí se tedy hypotéza, že příspěvková organizace
i organizace již transformovaná mohou pracovat stejně 
efektivně. Podobnou otázku řešil Magistrát HMP v roce 
2009, kdy si nechal zpracovat firmou KPMG kompletní 
audity svých příspěvkových organizací i některých 
organizací, které čerpají tzv. kulturní granty. (Audit se týkal 
celkem 20 subjektů: Studia Ypsilon, Divadla v Dlouhé, 
Divadla pod Palmovkou, Městských divadel pražských, 
Divadla Na Zábradlí, Švandova divadla na Smíchově, 
Divadla Spejbla a Hurvínka, Divadla na Vinohradech, 
Divadla Minor, Symfonického orchestru hlavního města 
Prahy FOK a dále společností, které dostávají prostředky 
z tzv. víceletých grantů, tj. Divadlo Bez zábradlí, Divadelní 
spolek Kašpar, Divadlo Semafor, Dejvické divadlo, Divadlo 
Archa, DEAI/setkání - Roxy NoD, Rock Café, Motus 
a Pražské komorní filharmonie.) 
I přesto, že provedení auditu bylo financováno z veřejných 

5peněz  (Audit rozhodně nebyl levnou záležitostí. Původně 
měly být prověřeny jen přísp. org. (za 15,3 milionů Kč), 
následně byl záměr rozšířen i na organizace, které jsou 
příjemci grantů HMP (cena auditu 13,6 milionu) 
a 1,5 milionu za audit Hudebního divadla Karlín. Celkové 
náklady se tedy vyšplhaly až k 30 mil. Kč), není dostupná 
kompletní zpráva KPMG a na stránkách Magistrátu je 
umístěna jen stručná powerpointová prezentace s hlavními 
závěry. Dle mého názoru tímto krokem Magistrát 
diskredituje sám sebe, když tím beze slov přiznává, že 
očekával odlišné závěry. Audit byl totiž zadán s cílem 
odhalit případné nehospodárné a neefektivní hospodaření 
s přidělenými prostředky, výsledek ale překvapil. U sledo-
vaných institucí neodhalil žádné závažnější pochybení 
a závěrem bylo pouze navržení dílčích úprav. Z výsledků 
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auditu plyne, že soukromé organizace vykazují vyšší míru 
soběstačnosti (cca 40 – 80 %), naproti tomu u příspěv-
kových organizací je tomu tak jen z 15 – 40 %. Vzhledem 
k rozdílnému způsobu financování daných typů organizací, 
právní podobě, částečně skladbě repertoáru aj. se ale 
nejedná o překvapivou informaci. 
Pro Magistrát tak z auditu plyne v zásadě jediné závažnější 
zjištění – neodkládat již dále transformaci příspěvkových 
organizací. Celý proces ovšem musí být dostatečně 
připraven po stránce organizační i právní. 
  

Závěr
Na podobu českého divadla měla nesporný vliv rakouská 
a německá tradice, pojímající divadlo jakožto veřejnou 
službu, za jehož fungování je spoluodpovědný stát. 
Vezmeme – li do úvahy výsadní postavení divadla při 
formulaci českých národních požadavků v osvícenské době 
či roli divadelníků v listopadových událostech 1989, je 
zřejmé, že divadlo je většinovou společností vnímáno za 
prestižní záležitost zasluhující si veřejnou podporu. Pokud 
ale budeme na otázku financování divadla pohlížet čistě 
ekonomickou optikou, lze konstatovat, že se jedná o statek 
soukromý, jeho přiřazení k statkům veřejně poskytovaným 
je pak pouze politickým rozhodnutím. 
Na podobě současné divadelní sítě zanechalo nesmaza-
telnou stopu období let komunismu, kdy příspěvkové 
organizace nejlépe odpovídaly modelu státního monopolu. 
První pokusy vyrovnat se s tímto přežitkem se objevily až 
po roce 2000, pro transformaci ideální porevoluční doba 
byla v daném smyslu promarněna. Příspěvková organizace 
jakožto rigidní právní forma svazuje tvůrcům ruce, 
znemožňuje žádat o příspěvky z jiných veřejných zdrojů 
(granty Ministerstva kultury atd.), je spojena s nadměrnou 
byrokratickou zátěží atd. Za nástupnickou právní formu 
byla zvolena obecně prospěšná společnost, jež ovšem také 
není zcela optimální a nese s sebou řadu nedostatků. Zcela 
zásadní v dané otázce je chybějící novela občanského 
zákoníku, od roku 2000 sice diskutovaná, zatím však stále 
nerealizovaná. Zvažována je možnost přijetí zcela nové 
právní formy veřejnoprávní instituce a zároveň také otázka 
vymezení tzv. „veřejné prospěšnosti“. České právo sice 
pojmy jí podobné v různých zákonech v různých obměnách 
zmiňuje, přesná definice chybí a je na zvážení, zda ji lze 
vůbec objektivně definovat. Domnívám se, že udělovat 
daný statut pouze na základě vykazované činnosti či právní 
formy by nebyl krok dobrým směrem. Právní prostředí je 
přitom jedním z nejvýraznějších faktorů, které provozování 
divadla ovlivňují. 
Rozhodnutí transformovat příspěvkové organizace je 
jednoznačně krokem správným směrem. Vztáhneme-li na 
daný proces čistě finanční hledisko, změnilo se zatím málo.
  

Zavedená divadla požívají stejné granty jako před 
transformací, pro veřejnost by bylo nepřípustné, aby je 
Magistrát HMP nechal bez podpory. To, že by divadlům 
v období prvních čtyř let měla být Magistrátem garan-
tována stejná podpora, jakou požívaly před transformací, 
považuji za logický krok. Po čtyřiceti letech v marasmu 
komunismu a následných dvaceti, kdy se ovšem systém 
financování měnil jen velmi zvolna, by skoková změna 
mohla napáchat více škody než užitku. Divadla mají díky 
transformaci možnost svobodnějšího hospodaření, 
volnější ruce v otázce využití grantových prostředků, právní 
forma neziskové organizace pak také působí jako pozitivní 

psychologický moment v oblasti fundraisingu. Jak ukázaly 
případové studie a audity zpracované pro pražský 
Magistrát, právní forma příspěvkové organizace nemusí 
nutně znamenat, že divadlo hospodaří neefektivně. 
Struktura zdrojů i procento soběstačnosti vykazovaly 
u sledovaných Městských divadel pražských i Dejvického 
divadla obdobné výsledky. Výrazně odlišný trend byl 
prokázán u Divadla Archa, na vině je ovšem především 
nerozhodnost Magistrátu ohledně stanovení priorit 
kulturní politiky a jeho následné nekoncepční rozhodování. 
Např. je s podivem, že si město hodlá mezi „svými 
organizacemi“, jež nebudou procházet transformací, 
ponechat Hudební divadlo Karlín. To totiž sází na čistě 
muzikálovou produkci, jež by si na sebe měla být schopna 
vydělat sama, a jeho ceny jsou srovnatelné se standardním 
divadlem založeným na podnikatelském principu. Zde 
vidím pochybení Magistrátu, protože tak zásadní 
rozhodnutí, jakým je přiřazení určité instituce k „rodin-
nému stříbru“, jež bude stálým poživatelem veřejné 
podpory, by mělo být podloženo pádnými argumenty. Tím 
se pomalu dostáváme k jádru sporu o financování pražské 
kultury, zejm. pak k tématu, jaká divadla mají být vůbec 
podporována a zda právní forma je skutečně určujícím 
faktorem obsahu a kvality repertoáru. Osobně se 
domnívám, že tomu tak není, situaci lze ilustrovat na 
případu Divadla Komedie, s.r.o., a Městských divadel 
pražských – příspěvkové organizaci. K danému problému se 
navíc ještě přidržuje otázka, jak „skutečné“ umění vymezit. 
Nabízí se proto, zda bychom od systému, v němž jsou 
nemalé prostředky udělovány na kontinuální podporu 
subjektů, neměli přejít k modelu, ve kterém budou 
prostředky rozdělovány pouze na tvůrčí a inovativní 
projekty, jež mají šanci obohatit divadlo v budoucnosti. 
Myslím si totiž, že právě pro případy nezávislých skupin, či 
zatím neznámých začínajících umělců, je nutné v systému 
ponechat i prvky veřejné podpory. Spoléhání se čistě na trh 
by dle mého soudu mohlo vést až k tomu, že by dané 
skupiny ani nedostaly příležitost svůj nápad realizovat. 
Pokud navíc bude systém nastaven transparentně a efek-
tivně, mělo by dojít k selekci i v této skupině – nekvalitní 
projekt by zkrátka v dalším období podpořen nebyl. 
Zmiňované projekty by sice měli posuzovat odborníci, 
tvořící důležitý poradní orgán, ovšem konečné rozhodnutí 
musí být na politicích. Ten, kdo byl občany zvolen, musí pak 
také před nimi nést zodpovědnost za hospodaření 
s veřejnými penězi. Jak řekla Margaret Thatcherová, „není 
veřejných peněz, jsou jen peníze daňových poplatníků“. 
Divadla již zavedená by pak mohla své méně tradiční 
projekty dokrývat příjmy z kusů komerčnějších, u kterých 
očekávají vyšší návštěvnost. V případě aplikování daného 
principu by odpadlo zbytečné handrkování o tom, kdo si na 
svůj provoz kolik zaslouží. Umění je totiž věc subjektivní 
a 100 % rozhodnout – tohle „ještě je“ umění, tohle „už ne“ 
– je dle mého soudu nemožné. Samozřejmě v případě, kdy 
se sčítají hlasy odborníků, se subjektivnost daným 
poměrem umenšuje a rozhodnutí nabývá na relevantnosti. 
Nezbytnou by se u všech projektů měla stát průběžná 
i následná evaluace a také naprostá transparentnost 
systému. Je až s podivem, že v současnosti řada organizací 
hospodařících s veřejnými prostředky odmítá zveřejnit 
svou výroční zprávu či jakékoliv podklady o hospodaření.    
Otázka, kterou bychom pak měli především diskutovat, zní, 
jak a jaké prvky do českého systému zavést tak, aby byl co 
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nejvíce dárcovsky motivační. Daňové asignace se v řadě 
zemí neosvědčily a některé od nich pomalu ustupují (např. 
Slovensko), český pokus o loterii podobné britské Národní 
loterii skončil neúspěchem. Navíc je třeba si uvědomit, že 
Česká republika vychází z jiné tradice než britská, proto 
nelze očekávat masivní příspěvky jednotlivců bez patřičné 
motivace. Přesto by ale dle mého názoru za další 
rozpracování stála otázka britské „sponzorské motivační 
sítě“ (BSIS), konceptu Gift Aid či banky pracující na 
neziskovém principu - britské Charity Bank. Naopak čerpat 
inspiraci z rakouského systému je při současném stavu 
veřejných financí, a to nejen České republiky, přinejmenším 
problematické. 
Divadlo, potažmo kulturní oblast obecně, je velmi 

specifická. Samotní umělci většinou jakékoli pokusy 
o vnesení prvku racionality do systému odmítají, specificky 
českou tradicí je pak naříkání na škudlilství státu 
a nedostatečnou podporu. Situace, kdy lístek do kina a na 
operu do Národního divadla stojí srovnatelně, ale není 
udržitelná. Pokud se má naše společnost zbavit prvků 
přetrvávajících ještě z dob komunismu a stát se skutečně 
svobodnou, musí být svobodné i umění. 
Zárukou jeho zkvalitnění není navyšování rozpočtů daného 
sektoru, naopak se často spíše ukazuje, že pohodlné 
spoléhání se na zavedený zdroj příjmů je známkou 
stagnace tvorby. V dané oblasti přímá úměra – čím více 
peněz, tím kvalitnější divadlo – opravdu neplatí. 
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