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 Vlády -> dosiahnuť predvídateľnejšie a transparentnejšie 

ekonomické a sociálne prostredie, v ktorom firmy podnikajú 

 Vlády -> podporovať podniky finančnými stimulmi 

Úloha vlády -> zamerať sa na jednotlivé špecifické oblasti: 

TUR,  

sociálna a environmentálna politika,  

verejné obstarávanie,  

daňová politika,  

obchod a export... 
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VS 

Firmy 

SZP 



 Európska komisia - > Európska aliancia spoločenskej 

zodpovednosti podnikov (2006) 

 Etapy:  

I. Zelená kniha (2001): „Podpora európskeho rámca pre spoločenskú 

zodpovednosť podnikov“ 

II. Oznámenie (2002): „Príspevok podnikov k trvalo udržateľnému 

rozvoju“  

III. Oznámenie (2006): „Implementácia partnerstva pre rast a 

zamestnanosť: Európa ako pilier najvyššej kvality v oblasti 

podnikovej sociálnej zodpovednosti“ 

IV. zriadenie Multilaterálneho fóra pre spoločenskú zodpovednosť 
podnikov  
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Holandsko: 

₋ daňový systém zvýhodňujúci zelené investície (od roku 1995) 

₋ „Zelené banky“ 

 Belgicko: 

₋ vznik fondu pre spoločnosti zo sektora „sociálneho hospodárstva“ na 

financovanie dlhodobých investícií 

₋ 70 % = činnosti, ktoré sú prínosom pre sociálne a udržateľné hospodárstvo  

₋ 30 % = investície 

 Spojene kráľovstvo 

₋ komunitný investičný systém daňovej úľavy  

₋ pôžičky podnikom v menej rozvinutých oblastiach 

 Bulharsko: 

₋ agro-ekologický programu - finančné zvýhodnenie pre poľnohospodárskych 

výrobcov, ktorí vpoužívajú postupy chrániace životné prostredie.  
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 Francúzsko a Taliansko: 

₋ „sociálne podniky“ 

Dánsko:  

₋ najsilnejšia a najpokročilejšia legislatíva z hľadiska rešpektovania ŽP 

₋ verejné orgány = povinnosť používať tovar alebo výrobky obsahujúce 

recyklovaný alebo recyklovateľný materiál 

₋ na špičke v hodnotení z hľadiska sumy vynaloženej na zelené obstarávanie 

Rakúsko: 

₋ pri obstarávaní zohľadňuje aj zamestnanosť žien, dlhodobo 

nezamestnaných, zdravotne postihnutých a starších pracovníkov alebo iné 

sociálno-politické aspekty 

 Poľsko:  

₋ pri rozhodovaní o súťaži o verejnom obstarávaní zohľadňovať tiež niektoré 

sociálne kritériá 

₋ nový zákon -  zohľadnenie sociálnych a etických kritérií verejnými 

činiteľmi? 

Nórsko a Švédsko: 

₋ etické fondy (aj  na úrovni miestnych orgánov) 
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Úrad pre  so normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  

+  

Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania  

=  

Model ZET  

 

(zodpovedný, efektívny, transparentný) 
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Zamestnávateľ 
ústretový k 

rodine 

Zosúladenie 

práce a rodiny 

1. miesto 

SPP, a.s. 

2. miesto 

MF SR 

Podpora pre 

uplatňovanie 

žien vo vrchol. 

pozíciách 

1. miesto 

IBM 

International 

Serveces Centre 

2. miesto 

Pivovary 

Topvar 
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Oblasti hodnotenia spoločensky zodpovednej krajiny body 

Oblasť Dosiahnuté 

body 

Max. počet 

bodov 

Správa a uskutočňovanie politiky  12 25 

Zapojenie, angažovanosť a komunikácia 

zainteresovaných  subjektov  

10 15 

Občianska spoločnosť  4,5 15 

Životné prostredie  9 15 

Pracovné podmienky  10,5 15 

Transparentnosť a podnikateľské prostredie  3 15 

SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÁ KRAJINA 

(SPOLU): 

54 100 
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 Slovenská obchodná a priemyselná komora  

 Slovenská banková asociácia  

 Slovenská asociácia farmaceutických spoločností   

Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych 

vôd   

Asociácia organizácií splátkového predaja v SR 

Asociácia slovenských inkasných spoločností 

 Slovenské združenie výrobcov kameňa 

 Združenie dodávateľov elektriny 

Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky 
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 Slovnaft. a.s., Bratislava 

 Slovenské elektrárne, a.s.. Bratislava 

U.S. Steel Košice, s.r.o., Košice 

 Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava 

 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 

Orange Slovensko, a.s., Bratislava 

 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 

 Johnson Controls International, s.r.o., Bratislava 

 Zentiva, a.s., Hlohovec 

 Embraco Slovakia, s.r.o., Spišská Nová Ves (člen v oboch 

organizáciách) 

 Všeobecná úverová banka, a.s. (člen v oboch organizáciách) 
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Univerzita Komenského v Bratislave 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Ekonomická univerzita v Bratislave 
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 zvýšenie povedomia všetkých občanov o SZP a TUR, 

 zastrešenie agendy SZP samostatnou inštitúciou, 

 odstránenie rezortného prístupu k uplatňovaniu princípov SZP aTUR, 

 zavádzanie predmetov s problematikou SZP a TUR do výučb. osnov, 

 zapracovanie problematiky TUR a SZP do všetkých vyučov. predmetov, 

 motivovať podnikateľské subjekty k účasti na iniciatíve OSN Global Compact a 

iných sietí podporujúcich SZP, 

 zvýšiť informovanosť obyvateľstva o TUR a SZP, 

 stimulovať spoločnosti, aby využívali systémy riadenia životného prostredia 

(ISO 14001, EMAS a iné),  

 podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov pri výrobe el. energie,  

 zvýšiť výdavky na ochranu ŽP, 

 iniciovať vytvorenie fóra spoločensky zodpovedných investorov.  
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Advokáti Pro Bono a OZ Proti prúdu  

 

-> riešenie problému vysokých dlhov 

 tzv. NINA (No Income No Asset) 

 novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii (splátkový 

kalendár, speňaženie majetku) 

Centrum - > poskytovanie bezplatnej právnej pomoci 

 Inšpirácia zo zahraničia : Fínsko, Švédsko, Nemecko, Veľká 

Británia, USA či Španielsko 
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ĎAKUJEME ZA 

POZORNOSŤ  
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