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Spoločenská zodpovednosť firiem v praxi 

 Harmonogram: od 14.02.2017 do 09.05.2017  

 Čas: od 13:30 do 15:00 hod. (môže sa meniť) 

 Počet kreditov: 3 

 Na čo sa môžete tešiť? 13 prednášok = 13 manažérov z praxe 

 Garant predmetu:  doc. Ing. Peter Džupka, PhD.  
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Máme už v tom prax   
 Predmet „Corporate Responsibility in Practice“ na Ekonomickej univerzite v 

Bratislave 

 Viac ako 100 študentov 

 15 zúčastnených firiem (Accenture, Adient Slovakia, CRH (Slovensko), Embraco Slovakia, Heineken 

Slovensko, Kaufland Slovenská republika, Kia Motors Slovakia, Philip Morris Slovakia, Skanska SK, Slovenská 
sporiteľňa, Slovenské elektrárne, Taylor Wessing, Volkswagen Slovakia, Východoslovenská energetika 
Holding, Whirlpool Slovakia) 

 Hodnotenie od študentov: 9,83/10 v letnom semestri 2016 a 9,5/10 
v zimnom semestri 2016  
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Čo bude vašou povinnosťou? 

 Aktívna účasť na prednáškach - max. 2 absencie 

 Vytvorenie prezentácie (max. 15 minút) – vo dvojiciach 

 Záverečný test – formát ABCD 
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Harmonogram prezentácií firiem 
Dátum Firma/Organizácia Zástupca z firmy  

14.02.2017 Business Leaders Forum/Nadácia Pontis Tatiana Čaplová, Programová koordinátorka pre CSR 

21.02.2017 
Východoslovenská energetika Holding 

a.s. 

Andrea Danihelová, Vedúca úseku komunikácia, Hovorca 

spoločnosti 

28.02.2017 NEAT, a.s. Jozef Melničák, CEO 

07.03.2017 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Erika Turček Pfundtnerová, Vedúca oddelenia CSR 

Martin Gärtner, Vedúci oddelenia reklamy 

14.03.2017 T-Systems Slovakia, a.s. Katarína Trnová, External Communication Specialist 

21.03.2017 Skanska SK, a.s. Magdaléna Dobišová, CEO 

28.03.2017 TNT Express Worldwide spol. s r.o. Mária Džundová, Sales & Marketing Manager 

04.04.2017 Martinus.sk, s.r.o. Martin Štrba, COO & E-shop Director 

10.04.2017 Kia Motors Slovakia s.r.o. Katarína Gazdíková, Public Relations / Assistant Manager 

18.04.2017 Adient Slovakia s.r.o. Eugen Mladosievic, Manager Finance for BCP, DP and BOS 

25.04.2017 U. S. Steel Košice, s.r.o. 
Ľubomíra Šoltésová, Media Relations and Visitors Center 

Manager 

02.05.2017 WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o. Jaroslav Grygar, Senior manažér ľudských zdrojov 

09.05.2017 
GETRAG FORD Transmissions Slovakia 

s.r.o. 

Daniela Matejková, Internal & External Communications, 

GFT 
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Harmonogram a témy prezentácií študentov 

 12 hlavných tém = 24 podtém  

 Prihlasujte sa prosím vo dvojiciach 

 Prezentácia v Powerpointe 

      na max. 15 minút   

 
 

 
 

5 minút Privítanie účastníkov kurzu, 
predstavenie programu a 
prezentujúcich 

15 minút Prezentácia 1. študenta 
15 minút Prezentácia 2. študenta 
35 - 40 minút Prezentácia zástupcu firmy 
15 - 20 minút Diskusia a závery 
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Užitočné informácie 
http://www.zodpovednepodnikanie.sk/zacni-zodpovedne  
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V prípade otázok... 
 

 Tatiana Čaplová (Nadácia Pontis/BLF) 

      tatiana.caplova@pontisfoundation.sk  
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www.blf.sk  
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38 členských firiem   
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Business Leaders Forum 

 Poslaním BLF je kultivovať spoločnosť vytváraním a 
zavádzaním štandardov zodpovedného podnikania. 

 Víziou BLF je zodpovedným podnikaním dosiahnuť 
trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska. 

 
 

Michal Kišša 
Výkonný riaditeľ BLF 

Peter Škodný 
Prezident BLF 
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Akým témam sa venujeme? 
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Pracovné 
skupiny 

Semináre 

Odporúčania 

Quarterly meetings 
CEOs annual  

meeting 

CSR/Communication 
Managers 

CEOs Experti (HR/Enviro/ 
Procurement Managers) 

CEE CSR Summit  

Naše Mesto 

Fórum o firemnej filantropii 

Via Bona Slovakia 

Ako zdieľame príklady najlepšej praxe  
 



http://www.blf.sk/temy-blf  

Odporúčania BLF 
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Via Bona Slovakia 
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CEE CSR Summit 
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Naše Mesto  
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Mapa sociálnych inovátorov 
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Mapa sociálnych inovátorov 
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www.zodpovednepodnikanie.sk  
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Prečo potrebujeme hovoriť o spoločenskej 
zodpovednosti firiem (CSR)? 

 Čo sa deje so svetom? 

 

 Ako novým výzvam 
čelí spoločnosť? 
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Záplavy – klimatická zmena 
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Narastajúce množstvo odpadov 
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Detská práca 
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Nezamestnanosť mladých ľudí 
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Korupcia 
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Prečo CSR zaujíma vás?  
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Základná terminológia 

Filantropia  

Udržateľný rozvoj  

Corporate Citizenship  

Tripple Bottom Line  

Stakeholderi  

Etika 
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Kto sú stakeholderi? 
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Stakeholderi sú osoby alebo skupiny, ktoré ovplyvňujete vy/ 

ktoré ovplyvňujú vás 

VY 

Stakeholderi 

. 
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PODNIK 

Stakeholders 

. 

Stakeholderi sú osoby alebo skupiny, ktoré ovplyvňuje podnik / 

ktoré ovplyvňujú podnik 
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Zamestnanci 

Rodiny zamestnancov 

Dodávatelia 

Zákazníci / klienti 

Shareholders/vlastníci 

Odbory 

Vláda 

Komunita 

SMEs 

Iní 

Nezikovky 

Stakeholders 

. 



Mapovanie  

stakeholderov 

Dialóg  

so stakeholdermi 

Témy a očakávania 

partnerov 

Akčný plán a ciele 

Komunikácia  

a overovanie 

Kontrola pokroku Nový CSR cyklus 

Prvé kroky– ako začať so CSR 
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Zodpovedné podnikanie (CSR) 

Čo si predstavujete Vy pod týmto pojmom? 
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Zodpovedné podnikanie (CSR) 

 Neexistuje jednotná svetová definícia 

ALE !!! 
 Dahlsrud (2008)  vymedzil 5 základných pojmov (oblastí): 

 Oblasť environmentálna 

 Oblasť ekonomická 

 Oblasť sociálna 

 Stakeholders 

 Dobrovoľnosť 

 

 4 z 5 oblastí sa vyskytujú v 80 % definícií 

 3 z 5 oblastí sa vyskytujú v 97 % definícií 

 

 

 

Čo si možno pod týmto pojmom predstaviť? 
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Zodpovedné podnikanie (CSR) 

 „... znamená, že firmy pri dosahovaní zisku rešpektujú potreby všetkých partnerov, s ktorými 
pri svojom podnikaní prichádzajú do kontaktu. Týmito partnermi sú (nielen) zamestnanci, 
zákazníci, konkurencia, dodávatelia, lokálna komunita i životné prostredie“  
(zodpovednepodnikanie.sk, 2015) 

 

 „... Je dobrovoľné integrovanie sociálnych a ekologických záujmov do 
každodenných  firemných činností a interakcií s firemnými stakeholdermi.“ (Európska komisia, 
Zelená kniha, 2011) 

 

 „...kontinuálny záväzok podnikov chovať sa eticky a prispievať k ekonomicky udržateľnému 
rastu a zároveň sa zasadzovať o zlepšovanie kvality života zamestnancov a ich rodín, rovnako 
ako aj lokálnej komunity a spoločnosti ako celku.“  (WBSDC, 2009) 

 

 „... zodpovednosť podnikov za ich dopady na spoločnosť.“ (Európska komisia, CSR stratégia 
2011-2014) 

 

Príklady definícií CSR 
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Zodpovedné podnikanie (CSR) 
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Zodpovedné podnikanie (CSR) 

Mid 1950s - Early references to CSR 
1973 - CSR definition Elibert & Parket  
1976 - OECD, Guidelines for Multinational Enterprises 
1990 - IBLF (Prince Charles) 

1992 - OSN, Earth Summit, Rio de Janeiro 
1996 - CSR Europe  
2000 - UN Global Compact, 10 principles 
2001 - Lisbon Strategy, EU Green Book  
2004 - Business Leaders Forum Slovakia 

2006 - GRI G3 Guidelines 
2007 - Compulsory reporting in Sweden 
2010 -  ISO 26000 
2014 - GRI G4 Guidelines 
2015 - Sustainable Development Goals 
2015 - EU non-financial performance disclosure 

 

Kde  to celé začalo? 
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Video   
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Zodpovedné podnikanie (CSR) 

Filantropia CSR 
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Zodpovedné podnikanie (CSR) 

  CSR 

 Podpora firiem, ktorá sa sústredí 
na oblasti nepokryté 
štátnou/vládnou podporou 

 Nemusí nutne korelovať s „core 
business-om“ spoločnosti 

 Jedna z najmodernejších foriem 
darcovstva – na rozdiel od 
sponzoringu nepožaduje 
protihodnotu 

 Každodenné rozhodnutia spoločností, 
ktoré berú do úvahy sociálne, 
ekonomické i environmentálne 
faktory podnikania 

Filantropia 
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Zodpovedné podnikanie (CSR) 

 

 

 CSR nie je charita ani PR senzácia 

 

 Je to ekonomická nutnosť 

 

Prečo sa oplatí? 
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Zodpovedné podnikanie (CSR) 

 Zodpovedné spoločnosti sú úspešnejšie 
v strednodobom i v dlhodobom 
horizonte 

 

 Zlepšenie reputácie značky a zvýšenie 
príťažlivosti pre investorov 

 

 Vyššia lojálnosť zamestnancov a 
pritiahnutie talentov 

 

 Zlepšenie vzťahu s dodávateľmi 
(šetrenie nákladov, inovácie) 

 

 

 Energetická efektívnosť a znižovanie 
dopadov na životné prostredie 

 

 Lepšie vzťahy s okolitou komunitou 

 

 Rastúci predaj a lojálnosť zákazníkov 

 

 Zlepšenie manažmentu rizík 

 

 Lepšie spoznanie stakeholderov => 
kvalitnejšia spolupráca 

 

Benefity 
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Zodpovedné podnikanie (CSR) 

 pohľad na firmu zo všetkých strán 
 

 manažovanie rizika 
 

 umožňuje sledovať trendy 
 

 systematický nástroj pre dlhodobý  
    úspech firiem 

 

Skvelý nástroj pre manažment 

14.02.2017 www.blf.sk / www.pontisfoundation.sk 49 



Zodpovedné podnikanie (CSR) 

 Hodnota CSR aktivít nielen pre podnikateľské prostredie, ale i spoločnosť ako celok 

 Viac ako 300 hĺbkových štúdií spoločností v USA 

 

PROJECT ROI (2015) – Babson, IO Sustainability 

Firemná hodnota, 
share price a risk 

Predaj a reputácia Ľudské zdroje 

• Zvyšuje tržnú hodnotu o 6 % 
 
• Počas 15 ročnej periódy zvyšuje 

shareholder  value       o 1,28 
miliardy dolárov 

 
• Redukuje systematický risk     o  
         4 % 

• Zvyšuje zisky o 20 % 
 
• Zlepšuje reputáciu  a imidž 

značky , a to vo výške až 11 
% hodnoty celej firmy 

 

• Znižuje fluktuáciu 
zamestnancov o 50 % 

 
• Zvyšuje produktivitu 

zamestnancov o 13 % 
 
• Zvyšuje angažovanosť 

zamestnancov o  7,5 % 
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ZÁUJEM SLOVENSKEJ VEREJNOSTI O CSR INFO 

Flash Eurobarometer „Ako firmy ovplyvňujú našu spoločnosť“, Apríl 2013 

 

72% 

26% 2% 

79% 

20% 

1% 

Otázka: Máte záujem, istý záujem neveľký záujem, alebo žiadny záujem o to, 
čo firmy robia, aby sa správali zodpovedne voči spoločnosti na Slovensku? 

Celkovo "Máte záujem"

Celkovo "Nemáte záujem"

Nevie

Z grafu vidieť, 
že 72 % 
respondentov 
sa zaujíma o 
zodpovedný 
prístup firiem 
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ZÁUJEM SLOVENSKEJ VEREJNOSTI O CSR INFO 

Flash Eurobarometer „Ako firmy ovplyvňujú našu spoločnosť“, Apríl 2013 

 

41% 

39% 

39% 

35% 

28% 

25% 

19% 

63% 

29% 

41% 

41% 

28% 

10% 

20% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Korupcia

Znečistenie ŽP

Znižovanie počtu zamestnancov

Zlé pracovné podmienky

Nadmerný vplyv na politiku vlády

Presadzovanie nadmerne spotreby

Slabá kvalita výrobkov alebo služieb
Slovensko

EÚ 27

Otázka: Ktoré položky predstavujú hlavný negatívny vplyv firiem na spoločnosť na Slovensku? 
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ZÁUJEM SLOVENSKEJ VEREJNOSTI O CSR INFO 

Flash Eurobarometer „Ako firmy ovplyvňujú našu spoločnosť“, Apríl 2013 

 Otázka: Ktoré položky predstavujú hlavný pozitívny vplyv firiem na spoločnosť na Slovensku? 

57% 

32% 

31% 

27% 

25% 

16% 

15% 

49% 

28% 

24% 

20% 

26% 

23% 

18% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Tvorba pracovných miest

Prispievanie k hospdárskemu rastu

Zabezpečovanie odbornej prípravy
zamestnancov

Vývoj inovačných produktov a služieb

Platenie daní

Zabezpečovanie podpory miestnym obyvateľom

Zabezpečovanie návratnosti investorom

Slovensko

EÚ 27
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Zodpovedné podnikanie (CSR) 

• Prieskum „Meaningful Brands“ od Havas Media Group, 2015 (300 000 respondentov, 34 
krajín, 1000 značiek) 

• Výsledky: 

• „Až 74 % značiek by mohlo zmiznúť a ľudia by si to ani nevšimli.“ 
• 70 % ľudí si myslí, že biznis by mal prísť a riešeniami na najväčšie výzvy spoločnosti ako 

nezamestnanosť a klimatická zmena 

• Zmysluplné značky majú o 133 % väčšiu výkonnosť na akciovom trhu 

• Zmysluplné značky majú o 100 % väčšie marketingové kľúčové ukazovatele výkonnosti 
(KPIs) – povedomie o značke, celkový dojem, prémiové ceny 

 

Značky by mali byť zmysluplné 
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60 

40% 

35% 

13% 

12% 

10% 

4% 

2% 

18% 

36% 

32% 

14% 

13% 

4% 

6% 

2% 

18% 

28% 

30% 

11% 

4% 

5% 

5% 

1% 

31% 

poctivosť pri
podnikaní

nezneužívanie
zamestnancov

ekologické
správanie

kvalitné výrobky

dobré vzťahy s
dodávateľmi

darcovstvo,
sponzorovanie

antidiskriminačné
opatrenia

nevie

apríl 2015, N=1027

apríl 2013, N=1028

apríl 2011, N=1017

Čo si Slováci predstavujú pod pojmom zodpovedné podnikanie? 
 

6 % 

4 % 
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Aké aktivity považujú za najdôležitejšie u firiem podnikajúcich zodpovedne?  

66% 

62% 

37% 

20% 

18% 

15% 

6% 

6% 

3% 

61% 

53% 

36% 

18% 

13% 

20% 

4% 

7% 

5% 

poctivosť podnikania

BOZP

Work-life balance

nediskriminácia

dobré vzťahy s dodávateľmi

zohľadňovanie životného prostredia

podpora vedy, výskumu a vzdelávania

darcovstvo a podpora komunity

dobrovoľníctvo zamestnancov

apríl 2015, N=1027

apríl 2013, N=1028

9 % 

5 % 
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Konkrétne firmy podnikajúce zodpovedne 



Špecifické kroky a 
príklady dobrej praxe 
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Odklon od „ownership economy“ smerom 
k „sharing economy“ 
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Patagonia 
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V popredí je zamestnanec 
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Dôraz na transparentnosť  

Pre 94 percent spotrebiteľov je transparentnosť 
dôležitá pri ich nákupných rozhodnutiach. 
~2016 Food Revolution Study 

 Už to nie je o tom byť perfektný, dôležité je byť čestný 

 Značky by mali presadzovať čestnú komunikáciu, reagovať na 
výzvy a spolupracovať s ich zákazníkmi na riešení najväčších 
problémov spoločnosti 
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Everlane Clothing 
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Source: 2016 Edelman TRUST BAROMETER 
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Komu dôverujeme? 



Komu dôverujeme? 

Source: 2016 Edelman TRUST BAROMETER 
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Dôraz na autentickosť 

 Ak chcete odlíšiť značku A od značky B, nestačí, aby ste boli 
len čestní, musíte byť i autentickí. 

 Spotrebitelia chcú, aby sa podniky zameriavali na vyššie ciele,  
nie iba na zisk. Chcú,  aby firmy boli zmysluplné a reagovali na 
najväčšie problémy spoločnosti.  
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Back to the Start 
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Intermarché 
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Komunikácia CSR je dôležitá. A môže byť i zábavná.  



Otázky? 
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Tatiana Čaplová  
tatiana.caplova@pontisfoudation.sk 
 
Business Leaders Forum / Pontis Foundation 

Ďakujem za pozornosť  
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