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Cieľ prednášky 

Cieľom prednášky je poukázať na zodpovednosť manažérov 

a podnikateľov vo vytváraní organizačného a spoločenského 

prostredia, ktoré buď podporuje etické a legálne správanie 

zamestnancov alebo napomáha vzniku / rozmachu 

neetického a nezákonného konania. 



Štruktúra prednášky

1. Podnikateľský subjekt ako tvorca reálneho spoločenského 

prostredia: 

2. Etický a compliance program je jedným z prostriedkov, 

ktorým sa toto prostredie formuje

3. Čo na to vedci z UK?  Výsledky dvoch výskumných 

projektov realizovaných na FM UK v Bratislave





Podnik ako občan: Korporátny občan.  V SR k 31. 12. 2019 bolo 567 793 
aktívnych podnikateľských subjektov. [1, 11]



Podnik ako spoločnosť: Korporátny občan 



Vedci na Fakulte managementu UK v Bratislave si kládli vo výskume realizovanom v rokoch 
2013-2015 tieto výskumné otzky:

VO 1:  Aké faktory pôsobia na etické vedenie manažérov  (ako občanov v 

podniku)

VO 2: Aké faktory pôsobia na neetické rozhodnutie manažérov (ako občanov v 

podniku)
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Vedci na Fakulte managementu UK v Bratislave na základe výsledkov realizovaného v rokoch 
2013-2015 zistili, že [5]:

Etické vedenie ľudí 
Etické správanie vedenia 

organizácie

Vedenie jasne deklaruje 

požiadavku dodržiavať platné 

zákony 

Možnosť otvorene komunikovať 

na každej úrovni riadenia o 

akýchkoľvek problémoch v 

organizácii 

Neetické rozhodnutie manažéra 
Neetická organizačná kultúra 

Nezáujem 

akcionárov/vlastníkov, akým 

spôsobom sa dosiahne zisk, 

hlavne, aby sa dosiahol 

Nespravodlivé politiky v oblasti 

manažmentu ľudských 

zdrojov – HRM



Ak chceme v podniku podporiť pro-etické správanie a dodržiavane zákonov (compliance), 
pravdivo si odpovedáme na otázky:

1. Správa sa vedenie organizácie skutočne eticky?

2. Naozaj deklaruje vedenie podniku požiadavku dodržiavať platné zákony jasne, zrozumiteľne a 

presvedčivo ?

3. Je v našej organizácii vytvorený priestor pre to, aby skutočne každý v organizácii mohol  

otvorene komunikovať o akýchkoľvek problémoch v organizácii  bez strachu z represie za svoj 

názor?



Ak chceme v podniku odstrániť neetické  správanie a porušovanie zákonov, pravdivo si 
odpovedáme na otázky:

1. Aká je naša organizačná kultúra? Aké sú naše skutočné a skryté hodnoty? Kontrola či dôvera? 

Transparentnosť či zastieranie?

2. Akým spôsobom dosahujeme zisk? Nepoškodzujeme legitímne záujmy iných zúčastnených strán?

3. Správame sa k našim zamestnancom s rešpektom? Je naša politika v oblasti riadenia ľudských zdrojov 

spravodlivá? 
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Vedci na Univerzite Komenského na základe výsledkov  realizovaného v r. 2013-2015 výskumu 
dospeli k záveru, že [5]:

1. Manažéri a majitelia nesú primárnu zodpovednosť za vytváranie 

prostredia v organizácii, ktoré podporuje buď pro-etické alebo neetické 

správanie ostatných.

2. Manažéri a majitelia nesú primárnu zodpovednosť za vytváranie prostredia, 

v ktorom ľudia zlyhávajú.

3. Kľúčovú úlohu v ovplyvňovaní správania zamestnancov v organizácii 

zohráva kvalita organizačnej kultúry. 



Aké ľahké: Otvorenosť a spravodlivosť v organizačnej kultúre - 2 hlavné 
podmienky pro-etického správania v organizácii a  spoločnosti

1. Otvorenosť:

Whistleblowing predstavuje alternatívu oproti mlčaniu o nekalých praktikách, ktoré 

sa dejú v našom okolí. Oznámenia z vnútra organizácií predstavujú najefektívnejší 

spôsob odhaľovania podvodov – sú dokonca trikrát efektívnejšie ako vnútorný 

audit.

(Citované https://transparency.sk/en/temy/whistleblowing/ [07042019])

2. Spravodlivosť v HRM 

Rešpekt k inému a spravodlivo nastavené všetky procesy v riadení ľudských 

zdrojov. 

https://transparency.sk/en/temy/whistleblowing/


Štruktúra organizačnej kultúry podľa E. H. Scheina [6]

Artefakty To, čo možno vidieť, počuť, pociťovať. 

Procesy. Štruktúry. Mýty. Rituály. 

Ceremónie. Správanie. Gestá. Logo. 

Oblečenie.

Odhalené hodnoty Stratégie. Ciele. Vízie. Ašpirácie. Ideály. 

Politiky. Normy. 

Základné presvedčenia 1. Základné zdieľané presvedčenia.

2. Organizačné zdieľané  presvedčenia



Čím manažér vytvára takéto prostredie / organizačnú kultúru? [5]

1. Čo je preňho dôležité, čomu pripisuje význam:  Čo kontroluje. Čo meria. Čo komentuje.

2. Spôsob, akým reaguje na kritické udalosti. Kam až je schopný ísť, aké prostriedky použije na vyriešenie 

situácie.

3. Akým spôsobom alokuje zdroje finančné, materiálne, ľudské, informačné. Pre koho a za kých 

podmienok.

4. Vedenie vlastným príkladom – mentorovanie a koučovanie. Je nositeľom hodnôt a presvedčení – pri  

formálnej i neformálnej komunikácii.

5. Akým spôsobom udeľuje odmeny: či komunikuje dôvody odmien. Odmeňovanie je pre zamestnancov 

zdrojom, aké správanie sa v organizácii cení.

6. Akým spôsobom prijíma nových zamestnancov, akým spôsobom ich povyšuje, akým spôsobom 

prepúšťa, resp. degraduje.



Výskum FM UK 2: Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom 
prostredí. Roky 2017 – 2021. APVV-16-0091.

Ciele:

1. Vytvoriť modely rozvoja podnikateľskej etiky v podnikoch v 

závislosti od veľkosti podnikov

2. Vytvoriť poradenské a vzdelávacie centrum podnikateľskej etiky na 

Slovensku 



Výskum 2017 – 2021:  Rozvoj podnikateľskej etiky v Slovenskom podnikateľskom prostredí. APVV-16-
0091: Niektoré priebežné výsledky z kvalitatívnej časti výskumu :
Makroúroveň 1. Rozšírenie podnikateľskej etiky do praxe predpokladá zdokonalenie systému prijímania 

a kvality zákonov regulujúcich podnikanie. 

2. Podnikateľské subjekty vnímajú štát a štátne organizácie negatívne až nepriateľsky pri 

vytváraní podnikateľského prostredia. 

3. Absencia systematickej podpory rozvoja podnikateľskej etiky zo strany 

zamestnaneckých zväzov, profesijných zväzov a štátnych agentúr.

Mezoúroveň 1. Veľký rozdiel v zavádzaní etiky vo veľkých, stredných a malých firmách.

2. Častá absencia etickej reflexie správania podnikateľských subjektov na všetkých 

úrovniach podnikania? Príklad: „V súkromnej sfére je viac korupcie ako v štátnej.“

3. Celková absencia vôle k prevzatiu zodpovednosti za rozvoj podnikateľskej etiky v 

podnikoch. Mimoriadna situácia v malých a mikropodnikoch. Príklad: „Etickí budeme, 

keď sa to oplatí.“ 

4. Nespokojnosť na pracovisku sa u zamestnancov často pretransformuje do princípu  

„Beriem spravodlivosť do vlastných rúk.“

5. Rozhodujúca úloha vedenia organizácie/majiteľa podniku v rozvoji etiky. Tón zhora.
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