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*Ekonomika spoločenstva = nová ekonomická kultúra 
 



 
 

NEAT a.s. 
Letná 27, 040 01 Košice  

1995 - vznik ako výskumno vývojová spoločnosť 

2000 - aktívna v oblasti CNG 

2002 - zameranie na výstavbu plniacich staníc                
  CNG na kľúč ako aj servis a opravy 

 

• 7 zamestnancov, 2 na dohodu 

• tržby spoločnosti – 600tis.-1mil.EUR ročne 

 

 

 

 

NEAT a.s. 
energy for the 3rd millennium 



Systém manažmentu 

• Systém manažmentu zodpovedného 
podnikania v spoločnosti vychádza z princípov 
Ekonomiky spoločenstva 
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Globálna situácia vo svete 

 

 



 
 

Globálna situácia vo svete 
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„Ako je možné, že správou je, keď trhový 
index spadne o dva body, ale už nie, keď 
starý človek zomrie na ulici od zimy?,“  
 
pýta sa sv. otec František pri uvedení dokumentu 
Radosť z evanjelia (Evangelii Gaudium) 
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Čo je  

„Ekonomika spoločenstva“? 
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Čo je ES? 

 

 súčasťou iniciatív, kt. sa snažia implementovať princípy 
solidarity, spoločenstva, bratstva aj v ekonomike, 
nielen v osobnom živote 

 

 

„ES je najväčším networkom sociálnej zodpovednosti na 
svete“, John Mundell, podnikateľ ES, USA 
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Teória/ ekonomická veda 

inšpiruje 

Prax/ skúsenosť firiem a podnikov 

„hnojivo“, živina „vlaha“, svetlo 

„ES chce byť „kváskom v ceste“, jej hodnota je kvalitatívna, nie kvantitatívna!“ 
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„Kultúra dávania“ 

 vs. 

„Kultúra vlastnenia“ 
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Od osôb                 k spoločenstvu 

 
Od individuálneho spoločenstva dobier 

k spoločenstvu na úrovni podnikania 

nová ekonomika 
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2. nezištnosť 

1. dichotómia 

3. firma 

4. chudoba 

5. spravodlivosť 

ES v „5 slovách“ 

Zdroj: Prof. Luigino Bruni, koordinátor ES 
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1. Dichotómia 

 snaha separovať (oddeľovať) základné princípy života: 

telo-duša, charita-spravodlivosť, duch-hmota, eros-agape, 

dar-trh 

 

 firma – musí byť miestom spoločenstva (doteraz platí: 

rola štátu + rola firmy) 

 

 oddelenie generovania zisku od účasti na sociálnych 

potrebách je neaktuálny (staromódny) systém, ktorý 

nefunguje! 
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2. Nezištnosť 

 ES praktizuje kultúru dávania ako súčasť ekonomického 

správania sa firmy 

 

 dar a vzájomnosť nie sú praktizované ako 

„mimopracovná“ (súkromná) činnosť, ale sú základným 

princípom smerovania firmy 

 

 Nezištnosť je a musí byť súčasťou firemnej kultúry = 

novej firemnej kultúry 
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3. Firma 

 Firma musí byť miestom/nástrojom, kde sa realizuje 

spoločenstvo 

 

Firma ES sa musí stať súčasťou redistribúcie dobier 

(ziskov) 

 

 Ako? Začlenením sociálne znevýhodnených (chudobní, 

ľudia na okraji) do procesu výroby, procesu tvorby zisku = 

znevýhodnení tak participujú na systéme, nie sú mimo 

systému ako doteraz 
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4. Chudoba 

 Chudobní sú v centre ES 

  

 Es pochopila, že pomoc „jedným smerom“ (odo mňa k chudobnému) 

nepostačuje, pomoc musí byť recipročná (vzájomná) 

 

 Pokiaľ chudobný neodpovie v slobode a v duchu vzájomnosti, 

nevytvoríme ani spoločenstvo, ani vzájomnosť, ani bratstvo! 

 

 Ako? Jediným spôsobom je: dostávať a dávať a dávať a dostávať – 

chudobný sa musí cítiť užitočným pre druhých = musí pracovať 

(realizovať sa) 
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5. Spravodlivosť 

 sme súčasťou globálnej finančnej a hospodárskej krízy 

 

 poučenie: glob. kapitalistická ekonomika vytvorila na jednej strane 

enormné možnosti pre tvorbu ziskov, na druhej strane vytvára nové 

náklady, akými sú neistota, zraniteľnosť finančného systému a veľké 

sociálne nerovnosti 

 

 ľudia (sektory), ktorí sú postihnutí dôsledkami krízy ju často 

nespôsobili, ale musia za ňu platiť (napr. chybné rozhodnutia finančného 

sektoru splácajú bežní ľudia, rodiny, stredná vrstva a pod.) 

 

 preto je otázka spravodlivosti a etiky veľmi dôležitá! 
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Vznik ES 

Sao Paulo, Brazília, 1991 

História ES: 
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Chiara Lubich 

 
„Na rozdiel od konzumnej ekonomiky, 
založenej na kultúre vlastnenia, 
ekonomika spoločenstva je ekonomikou 
dávania... “ 

 

Inšpirácia: 



Ako sa ES uskutočňuje? 

• Zisky firiem a podnikov ES sa delia na 3 časti 
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Rozvoj firmy 
Chudobní/sociálne 

projekty 

Šírenie kultúra dávania 



Encyklika “Centesimus Annus” (Ján Pavol II, 1991) 

 

• Vyzýva všetkých ľudí (katolíkov zvlášť)  

 k angažovaniu sa v prospech spoločného dobra a 
využiť pre tento cieľ aj mechanizmus slobodného 
trhu 
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Encyklika “Caritas in veritate“ (Benedikt XVI, 2009) 

• „V posledných desaťročiach nadobúda význam rozsiahla 
oblasť, ležiaca medzi oboma typológiami podniku (profit a 
nonprofit). Tvoria ju tradičné podniky, ktoré však podpisujú 
dohody o pomoci zaostalým krajinám; (...); rozmanitý svet 
subjektov takzvanej občianskej ekonomiky a ekonomiky 
spoločenstva.  

• „V obchodných vzťahoch môže a má mať v normálnej 
ekonomickej činnosti svoje miesto aj princíp nezištnosti 
a logika daru ako prejavy bratstva. Je to požiadavka človeka 
v súčasnej dobe, ale aj požiadavka samotnej ekonomickej 
logiky“.  
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Apoštolská exhortácia „Evangelii gaudium“  

(Radosť evanjelia) (František, 2013) 

 

… Všetci sme pozvaní vyriešiť štrukturálne problémy 
chudoby”, a všetci musíme robiť “najjednoduchšie a 

každodenné gestá solidarity voči konkrétnej chudobe, 
ktorú stretávame” …  
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Zhrnutie 

Hlavný cieľ ES 

 Cieľom ES je spolupracovať na odstránení chudoby a sociálnej 

nespravodlivosti vo svete a tiež prispievať k budovaniu ekonomického systému 
a spoločnosti, založenej na princípoch spoločenstva, reflektujúc prvé 
kresťanské spoločenstvá v Jeruzaleme, kde „nikto medzi nimi nebol núdzni“ 
(Skutky 4, 32-34).  

 

 Zabezpečiť rovnosť prostredníctvom spoločenstva dobier, ktoré sa stane 

produktívnym, nie „ad hoc“ 
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Podniková kocka 

• hravá forma pre lepšie 
pochopenie princípov ES 

• www.thecompanycube.org  

 

 

http://www.thecompanycube.org/


Princípy vedenia firmy ES 
solidarita, iniciatívy pre 

núdznych, nové 

pracovné miesta, časť 

zisku pre projekty ES... 

 

stredobodom práce  

a podniku je človek: 

zamestnanec, zákazník, 

dodávateľ, konkurent 

rešpektovanie 

zákonov, korektné 

vzťahy s inštitúciami 

venovať pozornosť fyzickej 

pohode spolupracovníkov, 

bratský dialóg, optimálne 

hyg. podmienky 

 

ústretová pracovná 

atmosféra a príjemné 

prostredie, ochrana 

životného prostredia, šetriť 

zdroje 

 

profesionálny rast 

a zručnosti 

zamestnancov, 

rozvoj ľudí 

zamestnanci participujú 

na rozhodnutiach firmy, 

aby nikto nebol sám a 

izolovaný... 

 

Boh 

Človek 

Spoločenstvo 

Podnikatelia, 
zamestnanci 

a podnik  

Vzťahy 

Spiritualita a 
etika 

Kvalita 
života, šťastie 

a vzťahy 

Harmónia a 
životné 

prostredie 

Formácia, 
vzdelávanie, 

múdrosť 

Komunikácia 



     

Priemyselné parky ES 
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Kontakty 

info@ekonomika-spolocenstva.sk 
 
www.ekonomika-spolocenstva.sk  
 
www.edc-online.org 
 
http://www.edc-online.org/de  
 
 
Ďakujem. 
 
 

http://www.edc-online.org/
http://www.edc-online.org/
http://www.edc-online.org/
http://www.edc-online.org/
http://www.ekonomika-spolocenstva.sk/
http://www.ekonomika-spolocenstva.sk/
http://www.ekonomika-spolocenstva.sk/
http://www.ekonomika-spolocenstva.sk/
http://www.edc-online.org/
http://www.edc-online.org/
http://www.edc-online.org/
http://www.edc-online.org/
http://www.edc-online.org/de
http://www.edc-online.org/de
http://www.edc-online.org/de
http://www.edc-online.org/de
http://www.edc-online.org/de
http://www.edc-online.org/de

