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LETNÁ ŠKOLA OBECNÉHO SOCIÁLNEHO 
PODNIKANIA 

 

Miesto a termín konania 
Teoretická časť: 
27. jún- 1. júl 2016  
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Palisády 22, 811 06 Bratislava 
 
Praktická časť: 
Dátum podľa dohody účastníkov letnej školy v priestoroch obecného sociálneho podniku v Spišskom 
Hrhove 
 

Kontext  

Sociálne podnikanie je spôsob podnikania, ktorý v sebe spája princípy podnikateľského prostredia a 
riešenia spoločenských problémov. Patrí medzi novú oblasť ekonomických aktivít, pre ktoré je 
charakteristické prepájanie ekonomických a sociálnych cieľov. Predstavuje nový rozmer nekonvenčnej 
podnikateľskej dynamiky, ktorá je súčasne nositeľom sociálnych inovácií a sociálneho rozvoja, ako aj 
novým impulzom ekonomického rastu.  

Obecné sociálne podnikanie sa na Slovensku stáva populárnym nástrojom pre podporu miestneho 
a/alebo regionálneho rozvoja, ako aj prostriedkom pre vytváranie pracovných príležitosti pre ľudí 
znevýhodnených na trhu práce, často ľudí s nízkou mierou kvalifikácie.  

Slovenské regióny v porovnaním s inými regiónmi Európy dlhodobo vykazujú extrémne vysokú mieru 
dlhodobej nezamestnanosti. Obecné sociálne podniky sú často jediným nástrojom pre jej systematické 
prekonávanie a podporu miestnej zamestnanosti. Z tohto dôvodu jednou z hlavných motivácii pri 
zakladaní obecných sociálnych podnikov je tvorba pracovných miest priamo v obci, prípadne v blízkom 
okolí. Prax tiež dokazuje, že funkčné obecné sociálne podniky majú výrazný vplyv na zvyšovanie 
vzdelania svojich zamestnancov, podporu ich zručností, podporu komunitného rozvoja a celkový rozvoj 
obce.  

Najznámejším príkladom obecného sociálneho podnikania na Slovensku je obec Spišský Hrhov, ktorý 
sa stal inšpiráciou pre mnohé ďalšie obce. Letná škola sociálneho podnikania je súčasťou širšieho 
programu podpory obecného sociálneho podnikania, ktorého partnerom je i obec Spišský Hrhov.  
Program podpory je realizovaný v rámci projektu „Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom 
obecného sociálneho podnikania“ spolufinancovaného Európskou komisiou prostredníctvom 
programu Erazmus+ a realizovaného v partnerstve s organizáciami z ďalších štyroch krajín EÚ.  
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Ciele letnej školy 

- Účastníkom poskytnúť teoretické informácie ako i praktické poznatky, vďaka ktorým budú 
schopní úspešne iniciovať a viesť sociálny podnik zriadený obcou vo svojom vlastnom 
prostredí 

- Účastníkov motivovať ku založeniu a vedeniu obecného sociálneho podniku a posilniť ich 
podnikateľské zručnosti a myslenie 

- Účastníkov oboznámiť s úspešnými príkladmi sociálneho podnikania zo Slovenska ako 
i zahraničia a pomôcť im s prípravou úspešných podnikateľských plánov, ktoré môžu byť 
podkladom pre ich ďalšie aktivity a grantové výzvy 

 

Profil účastníka a podmienky účasti 

Pri výbere účastníkov budeme uprednostňovať zástupcov obcí a pracovníkov obecných úradov, ktorí 
majú záujem o založenie/prevádzkovanie sociálneho obecného podniku.  

Vhodným účastníkom letnej školy je však každý, kto chce vedieť viac o obecnom sociálnom podnikaní, 
kto chce obecný sociálny podnik realizovať ako súčasť rozvojovej stratégie obce, alebo chce vytvárať 
pracovné príležitosti pre ľudí znevýhodnených na trhu práce priamo v obci. 

Od účastníkov sa nevyžadujú žiadne špeciálne zručnosti, vzdelanie alebo vedomosti, dôležitá je vôľa 
a potenciál iniciovať vznik či zabezpečenie prevádzky obecného sociálneho podniku a odhodlanie 
program letnej školy úspešne ukončiť. 

Maximálny počet účastníkov na podujatí je 15. 
 

Program letnej školy 

Kurzy letnej školy budú realizované každodenne od pondelka do piatku v štyroch 90 minútových 
blokoch denne (blok 1: 8.30-10.00, blok 2: 10.30-12.00; blok 3: 13.00-14.30; blok 4: 15.00-16.30). Počas 
podujatia bude zabezpečené občerstvenie a suchý obed. 

Vo večerných hodinách môžu byť na základe dohody s účastníkmi realizované neformálne stretnutia 
so zástupcami fungujúcich sociálnych podnikov. 

Kurzy budú prebiehať interaktívnou formou, od účastníkov sa očakáva aktívna účasť. Počas letnej školy 
by mal byť každý z účastníkov schopný identifikovať podnikateľskú príležitosť a vypracovať 
podnikateľský plán. 

Účastníkom letnej školy bude udelený certifikát o účasti, ktorého vydanie je podmienené aktívnou 
účasťou na celom podujatí a obhajobou podnikateľského plánu, ktorý bude výsledkom aktívnej účasti 
na jednotlivých kurzoch. 

Rámcový program letnej školy je nižšie, detailný program bude zaslaný účastníkom pred realizáciou 
podujatia. 

Pondelok: Obecný sociálny podnik ako súčasť strategického rozvoja územia   

Cieľom dňa je účastníkom pomôcť pochopiť pozíciu a úlohu obecného sociálneho podniku 
v kontexte strategického rozvoja územia a naplnenia hlavnej podmienky pre úspešné 
fungovanie obecného sociálneho podniku. Tá hovorí, že podnikateľský plán obecného 
sociálneho podniku musí vychádzať z potenciálu územia a musí využívať najmä miestne 
zdroje. Počas dňa budú mať účastníci možnosť  dozvedieť sa viac o teórii, histórii a filozofii 
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sociálneho podnikania, o technikách strategického plánovania ako základnej podmienke 
miestneho rozvoja alebo o diagnostike miestnych zdrojov. 

Školiteľ: PeaDr. Michal Smetanka 

Utorok: Identifikácia podnikateľských príležitosti regiónu /obce  

Program bude nadväzovať na obsah predchádzajúceho dňa a bude pokračovať  v aktivitách 
zameraných na identifikáciu podnikateľskej príležitosti v kontexte strategického rozvoja 
regiónu/obce alebo identifikáciu rizikových faktorov obecného sociálneho podnikania. Počas 
dňa budú mať účastníci možnosť zapojiť sa do praktických cvičení.  

Školiteľ: PeaDr. Michal Smetanka 

Streda dopoludnia: Tvorba podnikateľského plánu obecného sociálneho podniku 

Udržateľný podnikateľský plán postavený na reálnej podnikateľskej príležitosti je podmienkou 
úspechu každého podnikateľského subjektu, sociálny podnik nevynímajúc. Cieľom bloku je 
účastníkom pomôcť takýto podnikateľský plán vytvoriť. 

Školiteľ: Ing. Jozef Orgonáš, PhD. 

Streda popoludní: Tvorba marketingového plánu obecného sociálneho podniku 

Predať produkt či službu je rovnako dôležité ako produkt vyrobiť alebo službu poskytnúť. 
Úspech je okrem iného podmienený i schopnosťou produkt/službu spropagovať. Obsah bloku 
sa bude sústreďovať na pochopenie princípov tvorby marketingového plánu, správnu definíciu 
produktu/služby v kontexte sociálneho podnikania, stanovenie ceny alebo odlíšenie vášho 
produktu/služby od konkurencie. 

 Školiteľ: Ing. Jozef Orgonáš, PhD. 

Štvrtok dopoludnia: Orientácia vo finančnom manažmente obecného sociálneho podnikania   

Cieľom bloku nie je účastníkom vysvetľovať detaily zákona o účtovníctve. Dôraz bude kladený 
na orientáciu v téme finančného manažmentu, pravidiel identifikácie rizika, sledovania 
výdavkov a výnosov ako i hlavných povinnosť voči zákonu o účtovníctve, s ktorými musí byť 
každý manažér sociálneho podniku oboznámený. Počas bloku budú mať účastníci možnosť 
riešiť praktické otázky týkajúce sa finančného manažmentu. 

Školiteľka: RNDr. Marcela Dobešová 

Štvrtok popoludní: Orientácia v personálnom manažmente obecného sociálneho podnikania   

Sociálne podniky často pracujú so špecifickou skupinou zamestnancov, ktorá potrebuje osobitý 
prístup a podporu. Najväčšou devízou každého podniku, teda i sociálneho, sú ľudia, ktorí ho 
tvoria. Obsah bloku bude zameraný na výzvy týkajúce sa personálneho manažmentu 
sociálneho podniku, obsahové zameranie personálnej politiky, podporu vnútornej 
komunikácie a kultúry konkrétneho sociálneho podniku ale i na nácvik techník zameraných na 
podporu motivácie zamestnancov ich vedenie a podporu. 

Školiteľky: Doc. PhDr. Mária Antalová, PhD. a Ing. Mária Husáková, CSc. 

Piatok dopoludnia: Sociálne inovácie v obecnom sociálnom podnikaní a uplatňovanie sociálneho aspektu 
vo verejnom obstarávaní  

Obecné sociálne podnikanie ponúka priestor pre uplatňovanie množstva inovatívnych riešení, 
ktoré bez ďalších nutných nákladov prinášajú pridanú hodnotu. Medzi takéto riešenia patrí 
napríklad i uplatňovanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní. Témou bloku bude 
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ukážka praktických príkladov toho, ako realizovať verejné obstarávania tak, aby podporovali 
zamestnanosť miestnych ľudí alebo ponúkali ďalšie príležitosti pre sociálne podniky. 

Školiteľka: Zuzana Polačková, M.A. 

Piatok popoludní: Obhajoba podnikateľských plánov a ukončenie letnej školy 

Praktický výsledok účasti na letnej škole v prípade každého účastníka je existencia rámcového 
podnikateľského plánu, ktorý každý z účastníkov bude mať príležitosť prezentovať pred 
možným investorom a od investora získať spätnú väzbu. Cieľom záverečného bloku letnej školy 
je vytvoriť možné spojenie medzi účastníkmi letnej školy, nimi navrhnutými podnikateľskými 
plánmi a investormi potenciálne podporujúcimi navrhované podnikateľské plány.   

Praktická skúsenosť s obecným sociálnym podnikaním v Spišskom Hrhove   

Úspešní absolventi letnej školy budú mať príležitosť absolvovať študijnú návštevu v obecnom 
podniku v Spišskom Hrhove vedenú starostom obce PhDr. Vladimírom Ledeckým a priamo 
v prostrední etablovaného obecného sociálneho podniku konfrontovať získané teoretické 
vedomosti.  

 

Prihlasovanie 

Prihlásiť sa je možné TU (klikni na Google formulár) alebo zaslaním vyplnenej prihlášky, ktorá je v 
prílohe tohto emailu na adresu zuzana.polackova@epic-org.eu. 

Viac informácií je možné získať na tel. čísle 02-5910 4280 (Zuzana Polačková). 

 

Termín na predloženie prihlášky: 15. jún 2016 

 

Účasť na letnej škole je pre účastníkov bezplatná. Suchý obed a občerstvenie bude každodenne 
zabezpečené zo strany organizátora. 

Organizátor pre účastníkov zabezpečuje ubytovanie iba v ojedinelých prípadoch, ktoré je 
s organizátorom potrebné konzultovať individuálne. 

 

O realizátoroch 

Nezisková organizácia EPIC pôsobí na Slovensku od roku 2012 a je dcérskou organizáciou EPIC Assist so 
sídlom v austrálskom Brisbane. Misiou organizácie je „posilňovať jednotlivcov, komunity a prostredie 
pri prekonávaní znevýhodnení a tým umožniť plné využitie ich potenciálu“. Dlhodobou stratégiou je na 
Slovensko prinášať inovatívne riešenia zamerané na podporu zamestnanosti ľudí znevýhodnených na 
trhu práce.  

Bratislavská Business School je samostatným organizačným celkom Ekonomickej univerzity v Bratislave, 
ktorej úlohou je pripravovať lídrov pre podnikateľské prostredie. Kladie dôraz na to, aby poskytovala 
vzdelávanie porovnateľné s najlepšími medzinárodnými štandardami, pričom sa orientuje nielen na 
klientov zo slovenskej, ale i z medzinárodnej podnikateľskej sféry.  

http://goo.gl/forms/9F49yLYooXQakTYp2
mailto:zuzana.polackova@epic-org.eu

