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Úvod 

 Podniková stratégia udržateľného rozvoja odzrkadľuje strategický prístup organizácii 

na riešenie vlastných činností a existencie v kontexte Summitu v Rio de Janeiro. Každá 

podniková stratégia udržateľného rozvoja je vlastne mikrostratégiou riešenia makroproblémov 

súčasnosti. Podniková stratégia udržateľného rozvoja zohľadňuje svoju perspektívu z pohľadu 

ekonomického, sociálneho a environmentálneho hľadiska. Tieto tri dimenzie z pohľadu 

podnikovej existencie reprezentujú všetky je interakcie vo vnútri a okolí podniku. 

Stratégiu udržateľného rozvoja podniku môžeme v krátkosti načrtnú ť ako 

viacdimenzionálny model postavený na troch vyvážených dimenziách: 



• ekonomická, 

• environmentálna, 

• sociálna. 

 

 a ich prienikových oblastiach ako sú: 

• socio-ekonomická, 

• environmentálno-ekonomická, 

• socio-environmentálna oblasť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD- udržateľnosť 

 

 

Obr. 1 Tri dimenzie udržateľnosti (Rodriguez, Roman, Sturhahn, Terry, 2002, s. 8) 
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assessment and Reporting........., 2002 
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 Stratégia spoločenskej zodpovednosti je definovaná aktuálnou normou (ISO/FDIS, 

2010) * a je zameraná len na oblasť sociálnu a environmentálnu. Nezaoberá sa oblasťou 

ekonomiky. Pre zjednodušenia možno graficky znázorniť zameranie stratégie CSR 

nasledovne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Oblasti stratégie CSR podľa normy ISO/FDIS 

 

Ako z grafického znázornenia vidno stratégia CSR nemôže byť základnou stratégiou 

podniku, ale len jej súčasťou. Podniky v súčasnosti sa snažia intenzívne angažovať v stratégii 

CSR a niektoré si aj vytvárajú špecializované CSR oddelenia, ale tieto aktivity nemôžu byť 

efektívne ak nemajú vytvorenú komplexnú stratégiu udržateľného rozvoja, keďže CSR je 

súčasťou tejto stratégie. 

Ako je vyššie znázornené, dôsledkom neexistencie ekonomického pohľadu na 

realizáciu stratégie CSR, chýba aktivitám CSR ekonomická interpretácia s dopadmi na podnik 

z pohľadu vytvárania budúcich konkurenčných výhod. 

A) Dôsledky tohto stavu sú nasledovné (prieskum internetových stránok vybraných 

spoločností na Slovensku aj v zahraničí, štúdium podnikových materiálov atď.): 

1) stratégii CSR sa neprikladá dôležitosť –  spoločnosti ani nepokladajú dôležité 

informovať, že realizujú stratégiu CSR aj keď reportujú podľa štandardov GRI. 

Výročný report CSR je veľmi ťažko dostupný1. 

___________________ 
*Podľa normy ISO 26000 GUIDANCE ON SOCIAL RESPONSIBILITY, kap. 3.3.5 ...., 2010. 
1Pri prieskume sa len veľmi ťažko podarilo nájsť výročný report podniku aj keď na hlavnej 

internetovej stránke prezentovali stratégiu CSR. Niektoré podniky ani neprezentujú výročnú 

správu aj keď ju majú spracovanú. 

Sociálna Environmentálna 

Socio – environmentálna 
oblasť 



2) stratégia CSR má len informačnú podobu - informuje podľa štandardov GRI, ale čo 

z toho pre podnik vyplýva je neznáme. Dopad na stratégiu, nápravné opatrenia prínos 

pre spoločnosť neznáme. Koľko čoho spotrebovali, čo znížili, čo obmedzili, ale prečo 

s akými následkami a vplyvmi na stratégiu je verejnosti neznáme2.  

3) stratégia CSR má deklaračnú podobu bez akejkoľvek nadväznosti na iné podnikové 

procesy, resp. podnikové oddelenia - podnik sa prezentuje stratégiou CSR a zároveň 

mediálne v reklamách prezentuje nekorektné informácie, resp. zavádza a pod. 3.  

4) nejednoznačná prezentácia stratégie CSR na verejnosti - dokonca niektoré podniky 

to považujú predovšetkým za nástroj sociálneho marketingu, alebo ako za jednu z PR 

aktivít spoločnosti. Zároveň nevedia (?) oddeliť filantropiu od iných aktivít stratégie 

CSR. 4 

5) Greenwashing - je najnebezpečnejším dôsledkom realizácie stratégie CSR bez 

implementácie podnikovej stratégie udržateľného rozvoja, (Gregor 2007). Niektoré 

charakteristické prejavy Greenwashingu: 

• Samotná filantropia nie je prejavom spoločenskej zodpovednosti. 

• Neúplné a nepresné informovanie, resp. zavádzanie verejnosti. 

• Bezdôvodná zelená reklama, (manipulatívne označovanie produktov 

služieb ako green, alebo zelených bez akejkoľvek následnej činnosti v tejto 

oblasti). 

• Spoločensky zodpovedné konanie podmienené aktivitou spotrebiteľa (napr. 

kúpou tohto výrobku prispejete 1centom na dobročinné účely). 

 

 

 

 

___________________ 
2Aj podnik, ktorý je pred zánikom šetrí na „energiách“ a klesá tvorba odpadov, akurát 

hľadisko udržateľnosti nespĺňa. 
3náklady na realizáciu programov CSR znášajú zamestnanci podnikov (forma dobrovoľníckej 

práce vo voľnom čase – náklady sú len na strane zamestnancov, ale program je prezentovaný 

ako podniková aktivita) 
4 CLARK, C., Differences between public relations and CSR an analysis. 2002 

GREGOR, F. Jak hodnotit odpovědnost korporací – kritický pohled. 2007 



B) Príčiny tohto stavu: 

1) modernosť- zavádzanie CSR do podnikovej praxe z pohľadu modernosti, alebo ako 

manipulatívny nástroj PR komunikácie podniku. Michael Porter a Mark Kramer 

napísali v Harward Business Review, že vo väčšine prípadov úsilie podnikov zostáva 

„ príliš nejasné, príliš naslepo, podporujúc niekoho obľúbené projekty bez skutočnej 

väzby na ich podnikanie“ (Porter, Kramer 2006). 

2) neporozumenie funkčným princípom CSR - v nadväznosti na stratégiu udržateľného 

rozvoja, resp. funkčnú previazanosť, alebo kompatibilitu. Ako možný príklad 

aplikácie v matici environmentálnych a sociálnych aspektov. Môžme si položiť 

otázku: „Existujú nejaké environmentálne, alebo sociálne aspekty, ktoré ovplyvňujú 

úspech podnikateľskej jednotky prostredníctvom netrhového mechanizmu?“  (Figge et 

al., 2002, 281s.). Čo sa týka profitu z realizácie stratégie CSR Reinhardt uvádza, že 

„firmy generujú dlhodobý profit z aktivít spoločenskej zodpovednosti v čase.“ 

(Reinhardt, 2008). 

3) zjednodušovanie - zjednodušovanie strategického rozhodovania bez aplikácie 

multikriteriálnych metód v tvorbe podnikových stratégií. (Rozhodovanie pri realizácii 

stratégie CSR nevyhnutne musí zohľadňovať aj kritériá iných prvkov systému 

udržateľného rozvoja – multikriteriálny model). Pričom CSR sa veľkou mierou 

podieľa na tvorbe udržateľnej hodnoty podniku ako multidimenzionálnej príležitosti. 

Avšak podľa Harta a Milsteina (2003): „Väčšina manažérov formuluje udržateľnosť 

nie ako multidimenzionálnu príležitosť, ale radšej ako jednodimenzionálnu záťaž“.  

4) neexistencia podnikovej stratégie udržateľného rozvoja - zložitosť multikriteriálnych 

nástrojov, alebo ich neznalosť má za následok, že sa väčšinou aplikujú na vyšších 

úrovniach ekonomiky, úrovni štátu, alebo pri riešení rozsiahlych prírodných 

problémov a nie aj v podnikovej praxi. To má samozrejme aj významný vplyv na 

situáciu v podniku aj keď si to manažéri neuvedomujú. Bez existencie stratégie 

udržateľného rozvoja podniky uvažujú len na úrovni štandardných ekonomických, 

sociálnych a environmentálnych ukazovateľov a nemôžu aplikovať 

 

___________________ 

PORTER, M., KRAMER, M.,. The link between competitive advantages and CSR. 2006 

FIGGE, F., HAHN, T., et al. The sustainability balanced scorecard- linking......, 2002 

REINHARDT, F.L. et al. Corporate social responsibility through an Economic Lens, 2008 

HART, S., MILSTEIN, M., Creating sustainable value. 2003 



multidimenzionálne manažérske nástroje, metódy a ukazovatele. Napríklad socio-

ekonomický inovačný ukazovateľ, ktorí určuje náklady podniku na vzdelanie ku počtu 

novovytvorených inovácií, alebo patentov podniku. Praktickým príkladom je aj 

metóda spoločnosti BASF - SEEbalance®, ktorá je založená na rozsiahlom 

ekologickom hodnotení životného cyklu rozšírená o dimenziu hodnotenia socio-

efektívnosti a eko-efektívnosti. (Schmidt, Meurer et al., 2004).  

Bez stratégie udržateľného rozvoja nie je budúcnosť. Ako uvádza Nidumolu, Prahalad 

et al. (2009): „V budúcnosti iba spoločnosti, ktoré budú mať udržateľnosť ako cieľ 

budú získavať konkurenčnú výhodu. Čo znamená pretvoriť biznis model a rovnako aj 

výrobky, technológie a procesy.“ Všeobecne dôležitosť multikriteriálnych modelov 

a nástrojov multikriteriálneho rozhodovania získava na dôležitosti aj s pohľadu 

rýchlosti a rozsahu realizovaných zmien. Porter o budúcej tvorbe výhod hovorí: 

„Nestačí, keď len budete to čo robíte, robiť lepšie – je potrebné, aby ste to robili 

inak“. (Porter, 2007)  

5) zastaralý mentálny model podniku - bez ohľadu na akúkoľvek vynikajúcu stratégiu 

podniku, žiadna stratégia CSR sa nepodarí v podniku úspešne presadiť a realizovať 

keď spoločnosť nebude mať spoločenskú zodpovednosť v centre svojej firemnej 

DNA. Je dôležité si uvedomiť, že CSR podniku reprezentuje – hodnoty podniku - jeho 

sociálny rozmer do vnútra a okolia. Je to jeden z kľúčových strategických prvkov 

udržateľného rozvoja podniku. 

C) Návrhy riešení na zefektívnenie stratégie CSR ako riešenia vzniknutých nedostatkov je 

spolupôsobenie verejnosti pri procese budovania spoločensky zodpovedných podnikov: 

1) Pre samotné podniky je potrebné pri budovaní efektívnej stratégie CSR: 

• vytvoriť stratégiu udržateľného rozvoja podniku a následne stratégiu CSR 

implementovať do vytvorenej stratégie. 

• v prípade existujúcej stratégie udržateľného rozvoja analyzovať výsledky 

stratégie CSR ako spätnú väzbu stratégie udržateľnosti podniku. 

• pretvoriť mentálny model podniku, aby sa všetci zamestnanci a vlastníci 

stotožnili s filozofiou spoločensky zodpovedného podnikania. 

___________________ 

SCHMIDT, I., MEURERMEUER, M. et al. SEEbalance® Managing Sustainability...., 2004 

NIDUMOLU, R., PRAHALAD, C.K. et al. Why sustainability is now the key driver of 

innovation. 2009 

PORTER, M. Nový obraz budoucnosti. Vytváření zítřejších výhod. 2007 



2) Úlohou verejnosti je: 

• vytvorenie mediálneho priestoru a aktivít tretieho sektora, aby 

upozorňovali na tieto „pirátske stratégie CSR“, dôsledkom čoho podniky 

odstránia nedostatky v stratégiách CSR, alebo prestanú zavádzať verejnosť 

prezentovaním sa, že sú spoločensky zodpovedné podniky. 

 

V tomto dynamickom období a v čase neustále zhoršujúceho sa životného a sociálneho 

prostredia bude perspektíva spoločností spojená nie len úspešným organizovaním svojich 

interných procesov, ale aj s ich činnosťou realizovanou pre širokú verejnosť. Určite si čoraz 

viac budú klásť otázky typu „na čom záleží?“ alebo „koho to zaujíma?“, pretože zákazník 

nebude mať záujem o služby spoločnosti, ktorá nemá jeho dôveru. Čo sa týka CSR 

nezabúdajme, že jednu z najlepších stratégií spoločenskej zodpovednosti mal ENRON, a že 

raz príde aj druhých firiem chvíľa. A už len jedinou otázkou zostáva či to bude chvíľa 

smrteľná, alebo hviezdna. 
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