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Abstrakt: Jedným z nevyhnutných predpokladov systematického rozvoja podnikateľskej etiky 
v krajine je existencia centra pre podnikateľskú etiku, na Slovensku však zatiaľ takéto funkčné 
centrum nie je. Naša štúdia analyzuje dostupné informácie o 52 centrách pôsobiacich v iných 
krajinách. Takisto sa opiera o rozhovory so 4 predstaviteľmi vybraných centier. Okrem 
zoznamu centier a ich primárnej orientácie sumarizuje programovú náplň centier pre 
podnikateľskú etiku zriadených na univerzitách. Na základe výsledkov analýz a skúseností 
predstaviteľov vybraných centier je navrhnutá koncepcia centra pre podnikateľskú etiku, ktorú 
pokladáme za vhodnú pre naše podmienky.  

Abstract: Existence of a center for business ethics is one of the necessary preconditions for the 
systematic development of business ethics in any country. Such a center that would be 
functional has not yet been created in Slovakia. Our study analyzes available information about 
52 centers operating in other countries. It is also based on interviews with 4 representatives of 
selected centers. In addition to the list of centers and their primary orientation, it summarizes 
the activities of the centers for business ethics established at universities. Based on the results 
of analyses and the experience of selected centers’ representatives, the concept of a center for 
business ethics, which we consider suitable for our conditions, is designed. 
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1 Úvod 

Podnikateľská etika je nástrojom na etickú reguláciu organizácií. Podľa 
Remišovej a Lašákovej (2017a) sa v krajine podnikateľská etika systematicky 
rozvíja pri splnení dvoch základných podmienok: (1) podnikateľská etika je 
povinnou súčasťou profesijnej prípravy budúcich manažérov organizácií 
a ekonómov, (2) v krajine pôsobí aspoň jedno centrum podnikateľskej etiky, 
ktoré pomáha podnikateľom a manažérom s aplikáciou podnikateľskej etiky 
v praxi. 
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Pri zavádzaní etického podnikania zohráva kľúčovú úlohu vedenie podnikov 
(Skaloš, 2020), je teda nevyhnutné, aby manažéri boli nastavení pro-eticky. 
Absolventi univerzít, ktorí absolvovali vzdelávanie v oblasti etiky, sú neskôr 
v zamestnaní schopní zamedziť rôznym etickým škandálom a obrovským stratám 
súvisiacim s neetickým správaním (Safatly et al., 2017). Preto pokladáme za 
významné, že v roku 2017 sa podnikateľská etika stala povinným predmetom 
magisterského štúdia v študijnom programe manažment na Fakulte 
managementu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len FMUK v Bratislave). 
Študenti, pripravujúci sa prevziať úlohu manažérov, získavajú teoretické 
poznatky z oblasti podnikateľskej etiky a učia sa etickej reflexii pri riešení 
ekonomických problémov (Remišová a Lašáková, 2017b), čím sa napĺňa prvý 
predpoklad systematického rozvoja podnikateľskej etiky na Slovensku.  

Na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici bolo v roku 2013 založené 
Centrum etického poradenstva s ambíciou implementovať etiku do praxe, 
napomáhať pri riešení neetických praktík a viesť etický dialóg s praxou. Aktivity 
centra podľa jeho webovej stránky cetip.ff.umb.sk však nie sú bohaté, okrem 
súťaže, ktorú centrum zorganizovalo v roku 2015, sa na nej nenachádza žiadna 
iná zdokumentovaná činnosť. Podstránka Biznis etika neobsahuje žiadne 
informácie. Máme teda za to, že centrum v súčasnosti nie je aktívne, nakoľko 
neregistrujeme informácie o jeho aktivitách ani z iných zdrojov. Čo sa týka 
splnenia druhej podmienky pre systematický rozvoj podnikateľskej etiky, 
musíme konštatovať, že zatiaľ na Slovensku nemáme funkčné centrum pre 
podnikateľskú etiku, pričom aj Schwartz a Weber (2006) zaraďujú existenciu 
organizácie, či organizácií pre podnikateľskú etiku medzi jednu zo siedmich častí 
národného indexu podnikateľskej etiky  ̶  nástroja na meranie aktivít spojených 
s podnikateľskou etikou v ktorejkoľvek krajine bez ohľadu na jej veľkosť.  

Keď v roku 1976 v USA vznikalo jedno z prvých centier pre podnikateľskú 
etiku, Centrum pre podnikateľskú etiku na univerzite Bentley (dnes Hoffmanovo 
centrum pre podnikateľskú etiku), Hoffman ako prvý výkonný riaditeľ centra 
v tom čase nevedel, čo presne bude jeho náplňou (Gerde a Michaelson, 2019). 
Dnes už po celom svete fungujú desiatky takýchto centier, a tak novovznikajúce 
centrá majú výhodu v tom, že môžu čerpať z ich skúseností. Na druhej strane, 
napriek tomu, že sa vo vedeckej literatúre objavili zoznamy týchto centier (napr. 
van Luijk, 1990; Yetmar, 2008), dlho neboli aktualizované, a tak je prístup 
k informáciám komplikovanejší.  

V súčasnosti zohrávajú na univerzitách centrá pre etiku dôležitú úlohu pri 
posilňovaní etického myslenia študentov či už formou poskytovania povinných 
predmetov alebo rôznych prednášok, workshopov a konferencií. Prispievajú tiež 
k rozvoju podnikateľskej etiky prostredníctvom výskumu a publikovania jeho 
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výsledkov (Safatly et al., 2017). Avšak už pred dvoma desaťročiami sa v Európe 
okrem akademických aktivít začali niektoré centrá pre podnikateľskú etiku 
zaoberať aj konzultačnou činnosťou pre podniky (van Luijk, 1997).  

V článku sa venujeme existujúcim centrám pre podnikateľskú etiku, prípadne 
pre spoločenskú zodpovednosť podnikov (CSR), compliance, integritu alebo 
udržateľnosť, ktoré podnikateľská etika zahŕňa alebo s nimi úzko súvisí. S cieľom 
navrhnúť koncepciu slovenského centra najskôr analyzujeme ich vznik, primárnu 
orientáciu, fungovanie a činnosť. Potom sa bližšie venujeme programovej náplni 
centier, ktoré pôsobia na univerzitách.   

2 Použité metódy 

Kriticky sme preskúmali vznik a činnosť centier pre podnikateľskú etiku, ktoré 
pôsobia v USA, Kanade, západnej Európe a bývalom socialistickom bloku. Na USA 
sme sa zamerali preto, lebo sú kolískou podnikateľskej etiky a vznikli v nich aj 
prvé centrá pre podnikateľskú etiku. Do výskumu sme zaradili aj Kanadu, 
predpokladali sme určitú podobnosť s USA. Podnikateľská etika sa z USA rozšírila 
do krajín západnej Európy, kde boli koncom 80-tych rokov minulého storočia 
taktiež založené centrá pre podnikateľskú etiku. Nakoniec sme sa v rámci Európy 
venovali aj krajinám bývalého socialistického bloku, keďže tieto sú nám blízke 
jednak geograficky, ale aj podobným vývojom od druhej polovice 20. storočia. 
Zároveň sme chceli identifikovať také centrá, ktorých skúsenosti a praktiky by 
sme mohli najlepšie využiť pri návrhu koncepcie slovenského centra pre 
podnikateľskú etiku, avšak všetky získané informácie, skúsenosti a názory boli 
cennou bázou poznatkov pri tvorbe koncepcie slovenského centra. 

Naše skúmanie malo kvalitatívny charakter a pozostávalo z dvoch krokov: 
(1) štruktúrovanej analýzy informácií dostupných na webových stránkach centier 
pre podnikateľskú etiku a (2) realizácie pološtruktúrovaných rozhovorov 
s čelnými predstaviteľmi vybraných centier. Získané dáta boli analyzované, 
porovnávané, syntetizované a interpretované s cieľom vytvoriť koncepciu centra 
pre podnikateľskú etiku, ktoré bude vhodné pre slovenské prostredie. 

2.1 Analýza informácií z webových stránok centier 

Webové stránky centier pre podnikateľskú etiku sme skúmali v období január 
2018, september a október 2018, apríl 2019 a december 2019. V Google 
vyhľadávači sme hľadali pojmy „centre/center“ alebo „institute“ v kombinácii 
s pojmami „business ethics“, „applied ethics“ alebo „corporate social 
responsibility“. Okrem toho sme do vyhľadávača postupne zadávali názvy 
jednotlivých krajín v anglickom jazyku. V prípade, že sme nenašli v danej krajine 
žiadne centrum, preložili sme vyššie uvedené spojenia do jazyka tej-ktorej 
krajiny. Spolu sme analyzovali činnosť 52 centier, pričom 23 analyzovaných 
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centier pôsobí v Severnej Amerike, konkrétne 18 v USA a 5 v Kanade a 29 centier 
v Európe, z nich sa 11 centier nachádza v krajinách bývalého socialistického 
bloku.  

Pre účely skúmania sme si určili 4 hlavné okruhy a informácie, ktoré nás 
z daných okruhov zaujímajú. Tieto sú zhrnuté v tabuľke 1. 

Tab. 1 Štruktúra skúmaných informácií na webových stránkach centier (Zdroj: vlastné 
spracovanie) 

Okruh Skúmané informácie 

Identifikačné údaje Názov centra 
Mesto, štát (prípadne univerzita, na ktorej je centrum 
zriadené) 
Webová stránka 
Kontaktná osoba, prípadne vedúci centra 

Vznik a fungovanie 
centra 

Rok vzniku 
Iniciátori/vytvorenie konceptu 
Financovanie vzniku centra 
Financovanie súčasného chodu centra 
Poslanie centra 
Pre koho je centrum určené 

Programová náplň centra Aktivity centra 

Doplňujúce informácie Tím 
Spolupráca (iné centrá, univerzity, podniky, ...) 
Propagácia centra a aktivít 
Iné 

 

V tabuľke 2 uvádzame centrá, ktorých aktivity sme analyzovali. 

Tab. 2 Stručná charakteristika skúmaných centier pre podnikateľskú etiku (Zdroj: vlastné 
spracovanie) 

Názov centra Mesto, štát Vznik Zriaďovateľ/štatút Orientácia Webstránka 

ALBA Center for 
Business Ethics, 
Social 
Responsibility 
and 
Sustainability  

Atény, 
Grécko 

2009/
20131 

ALBA Graduate 
Business School at 
The American 
College of Greece 

Akad. 
činnosť 

alba.acg.edu/a
bout-
alba/sustainabi
lity-social-
responsibility/ 

Business Ethics 
Center 

Budapešť, 
Maďarsko 

1995 Corvinus 
University, 
Budapešť 

Akad. 
činnosť 

laszlo-
zsolnai.net/co
ntent/busines
s-ethics-
center 

Tabuľka pokračuje na ďalšej strane 

                                                
1 Od 2009 do 2013 Social Responsibility Committee. 
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Pokračovanie tabuľky z predošlej strany 

Canadian Centre 
for Ethics and 
Corporate Policy 

Toronto, 
Kanada 

1988 Mimovládna 
organizácia (MVO) 

Podnik. 
prostredie 

ethicscentre.c
a/EN/ 

Clarkson Center 
for Business 
Ethics and Board 
Effectiveness 

Toronto, 
Kanada 

1988 Rotman School of 
Management, 
University of 
Toronto 

Podnik. 
prostredie 

rotman.utoro
nto.ca/Faculty
AndResearch/
ResearchCentr
es/ClarksonCe
ntreforBoardE
ffectiveness.a
spx 

Caux Round 
Table for Moral 
Capitalism 

Toronto,  
Kanada 

1986 MVO Podnik. 
prostredie, 
politici 

cauxroundtabl
e.org 

Carnegie Council 
for Ethics in 
International 
Affairs 

New York, 
USA 

1986 MVO Vzdelávanie carnegiecounc
il.org/ 

Centar za 
poslovnu etiku  

Záhreb, 
Chorvátsko 

2004 Sveučilište u 
Zagrebu (University 
of Zagreb) 

Akad. 
činnosť, 
čiastočne 
podnik. 
prostredie, 
jednotlivci 

cep.ffrz.hr/ind
ex.php/about-
us 

Centre for 
Business and 
Public Sector 
Ethics 

Cambridge, 
Veľká 
Británia 

1988 MVO Podnik. 
prostredie 

ethicscentre.o
rg/ 

Center for 
Business 
Compliance & 
Integrity  

Konstanz, 
Nemecko 

2013 Hochschule 
Konstanz 

Podnik. 
prostredie 

htwg-
konstanz.de/e
n/research-
and-
transfer/instit
utes-and-
laboratories/c
bci/startseite/ 

Center for 
Business Ethics 
and Corporate 
Governance  

Petrohrad, 
Rusko 

2000 MVO Podnik. 
prostredie, 
vládne 
inštitúcie, 
MVO 

ethicsrussia.or
g 

Center for 
Business in 
Society 

Barcelona, 
Španielsko 

2003 IESE Business 
School University 
of Navarra 

Akad. 
činnosť, 
čiastočne 
podnik. 
prostredie 

iese.edu/en/f
aculty-
research/rese
arch-
centers/cbs/ 

Tabuľka pokračuje na ďalšej strane 

  

http://www.rotman.utoronto.ca/FacultyAndResearch/ResearchCentres/ClarksonCentreforBoardEffectiveness.aspx
http://www.rotman.utoronto.ca/FacultyAndResearch/ResearchCentres/ClarksonCentreforBoardEffectiveness.aspx
http://www.rotman.utoronto.ca/FacultyAndResearch/ResearchCentres/ClarksonCentreforBoardEffectiveness.aspx
http://www.rotman.utoronto.ca/FacultyAndResearch/ResearchCentres/ClarksonCentreforBoardEffectiveness.aspx
http://www.rotman.utoronto.ca/FacultyAndResearch/ResearchCentres/ClarksonCentreforBoardEffectiveness.aspx
http://www.rotman.utoronto.ca/FacultyAndResearch/ResearchCentres/ClarksonCentreforBoardEffectiveness.aspx
http://www.rotman.utoronto.ca/FacultyAndResearch/ResearchCentres/ClarksonCentreforBoardEffectiveness.aspx
http://www.rotman.utoronto.ca/FacultyAndResearch/ResearchCentres/ClarksonCentreforBoardEffectiveness.aspx
http://www.cauxroundtable.org/
http://www.cauxroundtable.org/
http://www.cep.ffrz.hr/index.php/about-us
http://www.cep.ffrz.hr/index.php/about-us
http://www.cep.ffrz.hr/index.php/about-us
http://www.ethicsrussia.org/
http://www.ethicsrussia.org/
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Pokračovanie tabuľky z predošlej strany 

Center for 
Corporate 
Responsibility 
and 
Sustainability  

Zürich, 
Švajčiarsko 

2003 University of Zürich Akad. 
činnosť 

ccrs.uzh.ch/en
.html 

Center for Ethical 
and Sustainable 
Business 

San 
Francisco, 
USA 

2011 San Francisco State 
University 

Akad. 
činnosť 

cob.sfsu.edu/s
ustainable-
center 

Center for Ethics 
and Leadership 

Riverdale, 
USA 

n/a Manhattan College Akad. 
činnosť 

manhattan.edu/
academics/cent
ers-insti 
tutes/center-
for-ethics-and-
leadership/inde
x.php 

Center for Ethics 
and Social 
Responsibility 

Boulder, USA 2007 University of 
Colorado Boulder 

Akad. 
činnosť 

colorado.edu/
business/CESR 

Center for the 
Study of Ethics in 
the Professions 

Chicago, USA 1976 Illinois Institute of 
Technology 

Akad. 
činnosť 

ethics.iit.edu/ 

Center of 
Corporate Social 
Responsibility 
and Business 
Ethics 

Kyjev, 
Ukrajina 

2010 International 
Institute of 
Business 

Podnik. 
prostredie 

iib.com.ua/en
/kco/itemlist/
category/48-
tsentr-
sotsialnoy-
otvetstvennos
ti-biznesa-i-
delovoy-
etiki.html 

Centre for 
Business Ethics 

Tallin, 
Estónsko 

n/a Estonian Business 
School 

Akad. 
činnosť, 
čiastočne 
podnik. 
prostredie 

nbs.net/p/ebs-
centre-for-
business-ethics-
2d9fdb66-8ad1-
4fc8-8d20-
2ef1de6a4b3f 

Centre for 
Corporate 
Responsibility  

Helsinki, 
Fínsko 

2016 Hanken School of 
Economics a 
University of 
Helsinki 

Akad. 
činnosť 

hanken.fi/en/
about-
hanken/organ
isation/depart
ments-and-
subjects/depa
rtment-
management-
and-
organisation/c
cr/about 

Tabuľka pokračuje na ďalšej strane 

http://www.ccrs.uzh.ch/en.html
http://www.ccrs.uzh.ch/en.html
http://www.colorado.edu/business/CESR
http://www.colorado.edu/business/CESR
http://www.hanken.fi/en/about-hanken/organisation/departments-and-subjects/department-management-and-organisation/ccr/about
http://www.hanken.fi/en/about-hanken/organisation/departments-and-subjects/department-management-and-organisation/ccr/about
http://www.hanken.fi/en/about-hanken/organisation/departments-and-subjects/department-management-and-organisation/ccr/about
http://www.hanken.fi/en/about-hanken/organisation/departments-and-subjects/department-management-and-organisation/ccr/about
http://www.hanken.fi/en/about-hanken/organisation/departments-and-subjects/department-management-and-organisation/ccr/about
http://www.hanken.fi/en/about-hanken/organisation/departments-and-subjects/department-management-and-organisation/ccr/about
http://www.hanken.fi/en/about-hanken/organisation/departments-and-subjects/department-management-and-organisation/ccr/about
http://www.hanken.fi/en/about-hanken/organisation/departments-and-subjects/department-management-and-organisation/ccr/about
http://www.hanken.fi/en/about-hanken/organisation/departments-and-subjects/department-management-and-organisation/ccr/about
http://www.hanken.fi/en/about-hanken/organisation/departments-and-subjects/department-management-and-organisation/ccr/about
http://www.hanken.fi/en/about-hanken/organisation/departments-and-subjects/department-management-and-organisation/ccr/about
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Pokračovanie tabuľky z predošlej strany 

Centre for 
Advanced 
Research in 
Management and 
Applied Ethics  

Bukurešť, 
Rumunsko 

2008 MVO Podnik. 
prostredie 

etica-
aplicata.ro 

Centre for Ethics Toronto,  
Kanada 

n/a University of 
Toronto 

Akad. 
činnosť 

ethics.utoront
o.ca/ 

Centre for Ethics 
and Economics  

Bergen, 
Nórsko 

n/a NHH Norwegian 
School of 
Economics 

Akad. 
činnosť 

nhh.no/en/res
earch-
centres/centr
e-for-ethics-
and-
economics/ 

Centrum Etyki 
Biznesu  

Varšava, 
Poľsko 

1999 Akademia Leona 
Koźmińskiego 

Akad. 
činnosť, 
čiastočne 
podnik. 
Prostredie 

kozminski.edu
.pl/index.php?
id=5253 

Centrum 
podnikatelské 
etiky 

Praha, Česká 
republika 

2019 Vysoká škola 
ekonomická 
v Prahe, 
Podnikovohospo-
dárska fakulta 

Akad. 
činnosť, 
podnik. 
prostredie 

im.vse.cz/pod
nikatelska-
etika/ 

Cercle d'éthique 
des affaires 

Paríž, 
Francúzsko 

1989 Inštitút sociálnej 
komunikácie a 
École nationale des 
Ponts et Chaussées 

Akad. 
činnosť, 
podnik. 
prostredie  

www.cercle-
ethique.net/ 

Competence  
Center 
for Corporate   
Governance and 
Business Ethics  

Viedeň, 
Rakúsko 

2012 FHWien der WKO  Akad. 
činnosť, 
čiastočne 
podnik. 
prostredie 

ccgbe.at/ 

European 
Institute for 
Business Ethics  

Breukelen, 
Holandsko 

1985 Nyenrode Business 
Universiteit 

Akad. 
činnosť, 
podnik. 
prostredie 

nyenrode.nl/f
aculteit-en-
onderzoek/ins
tituten/i/instit
uut-
integriteit-en-
ethiek 

Evropski Inštitut 
za Skladnost in 
Etiko Poslovanja 

Ľubľana, 
Slovinsko 

2014 Súkromná 
inštitúcia 

Podnik. 
prostredie 

eisep.si/en/ab
out-us/ 

Florida Blue 
Center for Ethics 

Jacksonville, 
USA 

2003 University of North 
Florida 

Akad. 
činnosť 

unf.edu/coas/
ethics-center/ 

Etisphere 
Institute 

Scottsdale, 
USA 

2006 Súkromná 
inštitúcia 

Podnik. 
prostredie 

ethisphere.co
m/about/ 

Tabuľka pokračuje na ďalšej strane 

  

http://www.kozminski.edu.pl/index.php?id=5253
http://www.kozminski.edu.pl/index.php?id=5253
http://www.kozminski.edu.pl/index.php?id=5253
http://www.ccgbe.at/
http://www.nyenrode.nl/faculteit-en-onderzoek/instituten/i/instituut-integriteit-en-ethiek
http://www.nyenrode.nl/faculteit-en-onderzoek/instituten/i/instituut-integriteit-en-ethiek
http://www.nyenrode.nl/faculteit-en-onderzoek/instituten/i/instituut-integriteit-en-ethiek
http://www.nyenrode.nl/faculteit-en-onderzoek/instituten/i/instituut-integriteit-en-ethiek
http://www.nyenrode.nl/faculteit-en-onderzoek/instituten/i/instituut-integriteit-en-ethiek
http://www.nyenrode.nl/faculteit-en-onderzoek/instituten/i/instituut-integriteit-en-ethiek
http://www.nyenrode.nl/faculteit-en-onderzoek/instituten/i/instituut-integriteit-en-ethiek
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Pokračovanie tabuľky z predošlej strany 

Hoffman Center 
for Business 
Ethics 

Waltham, 
USA 

1976 Bentley University Akad. 
činnosť 

bentley.edu/c
enters/center-
for-business-
ethics 

Chaire Hoover 
d'éthique 
économique et 
sociale 

Louvain-la-
Neuve, 
Belgicko 

1991 Université 
catholique de 
Louvain (UCL) 

Akad. 
činnosť 

uclouvain.be/f
r/facultes/esp
o/hoover 

Institute for 
Business and 
Professional 
Ethics 

Chicago,  
USA 

1985 DePaul University Akad. 
činnosť, 
podnik. 
prostredie 

business.depa
ul.edu/about/
centers-
institutes/insti
tute-business-
professional-
ethics/Pages/
default.aspx 

Institute for 
Business Ethics 

St. Gallen, 
Švajčiarsko 

1983/
19892 

University of St. 
Gallen 

Akad. 
činnosť, 
čiastočne 
podnik. 
prostredie  

iwe.unisg.ch/e
n 

Institute for 
Ethical 
Leadership 

Newark,  
USA 

n/a Rutgers Business 
School 

Akad. 
činnosť, 
čiastočne 
podnik. 
prostredie 

business.rutge
rs.edu/ethical
-leadership 

Institute for 
Global Ethics 

Middleton, 
USA 

1990 MVO Jednotlivci globalethics.o
rg/ 

Institute of 
Applied and 
Professional 
Ethics 

Kyjev, 
Ukrajina 

2012 Kyiv National 
Economic 
University named 
after Vadym 
Hetman 

Akad. 
činnosť, 
čiastočne 
podnik. 
prostredie, 
vládne 
inštitúcie 

kneu.edu.ua/e
n/science_kne
u/ndi/prikl_eti
ki/ 

Institute of 
Business Ethics 

Londýn, 
Veľká 
Británia 

1986 MVO Podnik. 
prostredie 

ibe.org.uk/ 

International 
Centre for 
Corporate Social 
Responsibility  

Nottingham, 
Veľká 
Británia 

n/a Nottingham 
University School 
of Business 

Akad. 
činnosť 

nottingham.ac
.uk/business/
businesscentr
es/iccsr/index.
aspx 

Tabuľka pokračuje na ďalšej strane 

  

                                                
2 Od 1983 do 1989 Research Center for Business Ethics. 

http://www.bentley.edu/centers/center-for-business-ethics
http://www.bentley.edu/centers/center-for-business-ethics
http://www.bentley.edu/centers/center-for-business-ethics
http://www.bentley.edu/centers/center-for-business-ethics
http://www.business.rutgers.edu/ethical-leadership
http://www.business.rutgers.edu/ethical-leadership
http://www.business.rutgers.edu/ethical-leadership
http://www.nottingham.ac.uk/business/businesscentres/iccsr/index.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/business/businesscentres/iccsr/index.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/business/businesscentres/iccsr/index.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/business/businesscentres/iccsr/index.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/business/businesscentres/iccsr/index.aspx
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Pokračovanie tabuľky z predošlej strany 

Kennedy 
Institute of Ethics 

Washington, 
USA 

1971 Georgetown 
University 

Akad. 
činnosť 

kennedyinstit
ute.georgeto
wn.edu/ 

Markkula Center 
for Applied Ethics 

Santa Clara,  
USA 

1986 Santa Clara 
University 

Akad. 
činnosť, 
podnik. 
prostredie 

scu.edu/ethics
/ 

McCoy Family 
Center for Ethics 
in Society 

Stanford,  
USA 

n/a Stanford University Akad. 
činnosť 

ethicsinsociet
y.stanford.edu
/ 

Notre Dame 
Deloitte Center 
for Ethical 
Leadership 

Notre Dame, 
USA 

n/a University of Notre 
Dame 

Akad. 
činnosť, 
podnik. 
prostredie 

ethicalleaders
hip.nd.edu/ 

Olsson Center for 
Applied Ethics 

Charlottesvill
e, USA 

1968 University of 
Virginia 

Akad. 
činnosť 

darden.virgini
a.edu/olsson/
# 

POLITEIA Centro 
per la ricerca e la 
formazione in 
politica ed etica 

Miláno, 
Taliansko 

1989 Università degli 
Studi di Milano 

Podnik. 
prostredie 

politeia-
centrostudi.or
g/eticaaffari.h
tml 

RAND - Center 
for Corporate 
Ethics and 
Governance 

Arlington, 
USA (+9 
pobočiek) 

2002 MVO Podnik. 
prostredie 

rand.org/jie/j
ustice-
policy/centers
/corporate-
ethics.html 

Research 
Conduct and 
Compliance 
Office 

Pittsburgh, 
USA 

1999 University of 
Pittsburgh 

Akad. 
činnosť 

rcco.pitt.edu/ 

Research 
Institute for 
Sustainability 
and Ethics in 
Business  

Umea, 
Švédsko 

n/a Umeå School of 
Business, 
Economics and 
Statistics at Umeå 
University 

Akad. 
činnosť 

org.umu.se/ris
eb/english/ab
out/ 

Śląskie Centrum 
Etyki Biznesu i 
Zrównoważoneg
o Rozwoju  

Gliwice, 
Poľsko 

2014 Silesian University 
of Technology 

Akad. 
činnosť, 
podnik. 
prostredie 

polsl.pl/organi
zacje/scebizr/
strony/Witam
y.aspx 

Wittenberg 
Center for Global 
Ethics 

Lutherstadt 
Wittenberg, 
Nemecko 

1998 Charitatívna 
organizácia 

Podnik. 
prostredie, 
diplomati 

wcge.org/en 

W. Maurice 
Young Centre for 
Applied Ethics 

Vancouver, 
Kanada 

1993 University of British 
Columbia 

Akad. 
činnosť 

ethics.ubc.ca/ 

Zentrum für 
Wirtschaftsethik  

Berlín, 
Nemecko 

n/a MVO Podnik. 
prostredie 

dnwe.de/ 

 

http://www.politeia-centrostudi.org/eticaaffari.html
http://www.politeia-centrostudi.org/eticaaffari.html
http://www.politeia-centrostudi.org/eticaaffari.html
http://www.politeia-centrostudi.org/eticaaffari.html
http://www.rand.org/jie/justice-policy/centers/corporate-ethics.html
http://www.rand.org/jie/justice-policy/centers/corporate-ethics.html
http://www.rand.org/jie/justice-policy/centers/corporate-ethics.html
http://www.rand.org/jie/justice-policy/centers/corporate-ethics.html
http://www.rand.org/jie/justice-policy/centers/corporate-ethics.html
https://www.polsl.pl/organizacje/scebizr/strony/Witamy.aspx
https://www.polsl.pl/organizacje/scebizr/strony/Witamy.aspx
https://www.polsl.pl/organizacje/scebizr/strony/Witamy.aspx
https://www.polsl.pl/organizacje/scebizr/strony/Witamy.aspx
http://www.wcge.org/en
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V prvom kroku sme preskúmali aktivity všetkých vyššie uvedených centier. 
V priebehu skúmania sme si uvedomili, že ekonomické princípy centier, ktoré 
fungujú ako neziskové organizácie alebo súkromné inštitúcie, sú odlišné od 
princípov centier, ktoré vznikli na univerzitách. Z tohto dôvodu sme sa 
v nasledujúcej etape do hĺbky venovali práve univerzitným centrám a ich 
programovej náplni, i keď aj ostatné centrá a ich činnosť boli pre nás inšpiráciou. 

2.2 Pološtruktúrované rozhovory 

Osobne sme tiež navštívili vybrané centrá, aby sme sa bližšie dozvedeli o ich 
založení, financovaní, aktivitách aj výzvach, ktorým čelili a čelia. Ako prvé sme 
navštívili dňa 25. januára 2018 Competence Center for Corporate Governance 
and Business Ethics vo Viedni, Rakúsko. Toto centrum sme si vybrali kvôli tomu, 
že Rakúsko je nám geograficky, aj historicky blízke. Rozhovor, ktorý trval 90 
minút, sme viedli s vedúcim centra prof. Dr. Markusom Scholzom, MSc. Následne 
sme v dňoch 5. a 6. decembra 2018 navštívili European Institute for Business 
Ethics v Breukelen, Holandsko. Absolvovali sme stretnutie s vedúcim centra, 
prof. Dr. Ronaldom Jeurissenom, v celkovej dĺžke 5 hodín. Toto centrum sme si 
zvolili preto, lebo je jedným z najstarších v Európe a zároveň sa okrem výskumu 
a výučby vo veľkej miere venuje aj poskytovaniu poradenstva a vzdelávacích 
programov pre organizácie. Dňa 6. novembra 2019 sme navštívili POLITEIA 
Centro per la ricerca e la formazione in politica ed etica v Miláne, Taliansko. 
Dôvodom nášho výberu bol fakt, že toto centrum vzniklo pred viac ako 30 rokmi, 
má teda bohaté skúsenosti s prácou s podnikmi a inými organizáciami. Navyše, 
v Taliansku rovnako ako na Slovensku pôsobí veľký počet mikro a malých 
podnikov. Na naše otázky nám písomne odpovedala aj Philippa Foster Back, 
riaditeľka Institute of Business Ethics v Londýne. 

S predstaviteľmi centier sme viedli pološtruktúrovaný rozhovor, pričom sme 
sa zamerali na otázky ohľadom vytvorenia centra, jeho otvorenia, fungovania 
a nakoniec sme sa spýtali aj na skúsenosti a najlepšie praktiky. Scenár 
pološtruktúrovaného rozhovoru zachytáva tabuľka 3 na nasledujúcej strane.  

3 Výsledky 

Výsledky analýz sú našimi vlastnými závermi odvodenými od informácií, ktoré 
sme získali na webových stránkach centier a odpovedí predstaviteľov vyššie 
uvedených centier na otázky, ktoré sme im položili. 
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Tab. 3 Scenár pološtruktúrovaného rozhovoru (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Oblasť Otázky 

Vytvorenie 
centra 

Kto prišiel s myšlienkou vytvorenia centra? Bola to požiadavka nejakej 
inštitúcie alebo iniciatíva akademikov, prípadne podnikateľov? 
Kto vytvoril centrum? 
Ktoré centrá/inštitúcie inšpirovali vznik centra, ak také boli? 
Kto financoval vznik centra? 
Ako dlho trvalo vytvoriť koncept centra? 
Kto bol autorom konceptu? 
Aké bolo prvotné poslanie centra?   
Pre koho bolo centrum primárne určené? 
Ako sa našiel priestor pre centrum? 

Otvorenie 
centra 

S akými projektami centrum začalo po svojom otvorení? 
Koľko ľudí pracovalo v centre na začiatku? Koľko z nich boli zamestnanci 
na plný úväzok? Koľko z nich pracovalo na dohodu? Ako získali 
zamestnancov centra? 
Kto boli prví klienti centra? Ako sa o centre dozvedeli? 

Fungovanie 
centra 

Aké sú hlavné aktivity centra? Koľko času je proporčne venovaných 
jednotlivým oblastiam (napr. výskum, výučba, poradenstvo)? 
Koľko ľudí pracuje pre centrum? Sú zamestnaní alebo pracujú na 
dohodu? 
Je centrum nezávislé alebo je súčasťou nejakej organizácie, resp. 
inštitúcie? 
Kto centrum financuje? 
Ako centrum nachádza partnerov? Čo toto partnerstvo zahŕňa (napr. 
finančná podpora, prednášajúci)? 
Kto sú hlavní klienti?   
Sú niektoré aktivity centra určené pre verejnosť? 
Čo zahŕňajú marketingové aktivity? 
Spolupracuje centrum s nejakými inými centrami pre podnikateľskú 
etiku (doma, v zahraničí)? Ktoré centrá/ inštitúcie sú pre centrum 
inšpiráciou? 

Skúsenosti 
a najlepšie 
praktiky 

Čo pokladá centrum za najúspešnejšie projekty? Prečo? 
Aké boli najväčšie výzvy, ktorým centrum čelilo/čelí? 
Má centrum nejakú zlú skúsenosť? Malo by sa slovenské centrum 
niečomu vyhnúť? 

 

3.1 Výsledky analýzy informácií z webových stránok 

Vznik centier pre podnikateľskú etiku 

Keďže kolískou podnikateľskej etiky ako vedeckej disciplíny sú USA, 
predpokladali sme, že prvé centrá podnikateľskej etiky vznikli práve tam. Tento 
predpoklad sa nám potvrdil. V USA sa podnikateľská etika etablovala v 70-tych 
rokoch 20. storočia. Nie všetky centrá uvádzajú na svojich stránkach rok vzniku, 
z dostupných informácií sme zistili, že prvé zo skúmaných centier vzniklo už 
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v roku 1968 – Olsson Center for Applied Ethics, 3 ďalšie centrá začali svoje 
pôsobenie v 70-tych rokoch 20. storočia, 4 v 80-tych rokoch 20. storočia,  
2 v 90-tych rokoch 20. storočia, 4 centrá v prvom desaťročí nového milénia 
a najmladšie centrum sa otvorilo v roku 2011. Klesajúci počet novootvorených 
centier bol na začiatku nového tisícročia prerušený pravdepodobne z dôvodu 
veľkých organizačných škandálov a podvodov v USA v rokoch 2000 – 2002, ktoré 
viedli k potrebe znovunastolenia dôležitosti témy etiky v podnikaní. Väčšina 
analyzovaných centier pôsobí na univerzitách, konkrétne 14, 3 z nich sú 
mimovládne organizácie a 1 centrum funguje ako súkromná organizácia. 
V Kanade centrá pre podnikateľskú etiku začali vznikať až koncom 80-tych rokov 
20. storočia. Z analyzovaných centier to boli 3, jedno centrum pôsobí od roku 
1993. Na univerzitách sú zriadené 3 centrá, 2 centrá sú neziskovými 
organizáciami.  

Rovnaký trend neskoršieho vzniku centier pre podnikateľskú etiku 
pozorujeme aj v krajinách západnej Európy, keďže podnikateľská etika sa do 
týchto krajín rozšírila v 80-tych rokoch minulého storočia. V roku 1983 bolo 
založené Research Center for Business Ethics, ktoré bolo predchodcom Institute 
of Business Ethics, vo švajčiarskom St. Gallen. Z dostupných údajov v tomto 
desaťročí vzniklo ďalších 5 centier, v období medzi 2000 a 2010 to boli 3 centrá, 
3 centrá vznikli po roku 2010, pričom najmladšie centrum funguje od jesene 
2016. Tak ako v USA, aj v západnej Európe väčšina skúmaných centier, konkrétne 
14, funguje na univerzitách, 4 majú štatút neziskových organizácií – 2 v Nemecku 
a 2 vo Veľkej Británii. 

Po páde komunizmu sa podnikateľská etika ako vedecká disciplína začala 
rozvíjať aj v krajinách bývalého socialistického bloku. Už v roku 1993 sa otvorilo 
centrum v Budapešti. V 90-tych rokoch 20. storočia vzniklo ešte jedno centrum, 
no prevažne boli v tomto regióne centrá založené až v tomto tisícročí. Osem 
z analyzovaných centier bolo zriadených na univerzitách, 2 fungujú ako 
neziskové organizácie a jedno je súkromnou inštitúciou.     

Poslanie a náplň centier pre podnikateľskú etiku.  

Čo sa týka amerických centier, ktoré sme skúmali, ich hlavným poslaním je 
prispievať k výskumu, vzdelávať študentov daných univerzít v oblasti 
podnikateľskej etiky a taktiež šíriť myšlienky etického podnikania medzi 
verejnosťou a organizáciami. Z toho vyplýva aj ich hlavná programová náplň – 
vedenie výskumných projektov a vzdelávacie aktivity vrátane konferencií, 
diskusií, workshopov a seminárov. Tieto univerzitné centrá poskytujú 
poradenstvo a vzdelávania pre organizácie len vo veľmi malej miere. Výlučne 
akademickej činnosti sa venuje 11 centier. Len 4 univerzitné centrá sa okrem 
výskumu a výučby zaoberajú aj poradenstvom pre externé inštitúcie. Na 
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organizácie sa sústreďujú predovšetkým centrá pôsobiace ako neziskové 
organizácie. Centrum, ktoré je súkromnou inštitúciou, je plne orientované na 
podnikateľské prostredie. Okrem tohto centra sa len na organizácie zameriava 
ešte jedno centrum. V USA sa kladie veľký dôraz na etické a zákonné správanie 
organizácií a po veľkých organizačných škandáloch prijala krajina viackrát 
legislatívne opatrenia na zabránenie vzniku podobného správania zo strany iných 
organizácií. Už v polovici 90-tych rokov minulého storočia mala preto väčšina 
veľkých organizácií zavedené nástroje na podporu a rozvoj etiky. Keďže centrá 
majú primárne snahu vychovávať etických lídrov, rozširovať povedomie 
o dôležitosti etiky v podnikaní a vedecky skúmať otázky týkajúce sa oblasti 
podnikateľskej etiky, predpokladáme, že prenos poznatkov výskumu do praxe 
a vytváranie nástrojov riadenia etiky pre organizácie sa deje prostredníctvom 
iných subjektov, napríklad konzultačných spoločností. 

Západoeurópske centrá, ktoré sme analyzovali, pôsobia taktiež najmä na 
univerzitách, no na rozdiel od amerických iba 7 z nich je plne zacielených na 
rozvoj podnikateľskej etiky ako vedeckej disciplíny – výskumnú činnosť 
a publikovanie výsledkov výskumu, organizovanie seminárov, konferencií, 
prednášok a workshopov a na vzdelávanie študentov domovských univerzít 
v predmete podnikateľská etika. Zvyšné centrá okrem uvedených činností 
poskytujú rôzne vzdelávacie programy a špecializované kurzy podnikateľskej 
etiky pre manažérov, či zamestnancov, organizujú diskusie, prednášky a okrúhle 
stoly pre odborníkov, zástupcov organizácií a verejnosť. Z našej analýzy vyplýva, 
že v západnej Európe sa centrá usilujú nielen skúmať a vedecky spracovávať 
rôzne otázky týkajúce sa podnikateľskej etiky, stimulovať etickú reflexiu vo 
výučbe a v každodennom živote, ale aj prenášať výsledky výskumu do praxe, 
vytvárať praktické prostriedky na zlepšovanie etiky v organizačných procesoch, 
podporovať organizácie v ich etickom a zákonnom správaní. 

Po páde komunizmu sa podnikateľská etika síce rozšírila pomerne rýchlo do 
krajín bývalého socialistického bloku, no štátne inštitúcie nemali potrebné 
skúsenosti na to, aby k jej rozvoju pristupovali systematicky. Z 11 skúmaných 
centier v tomto regióne až 10 aspoň čiastočne spolupracuje aj s praxou a pomáha 
tak rozvíjať podnikateľskú etiku v organizáciách. Poskytujú etické vzdelávanie pre 
manažérov, pomáhajú podnikom a inštitúciám s vytváraním praktických 
nástrojov na riadenie etiky (tvorba etických kódexov, etický audit, ...), realizujú 
prieskumy v oblasti podnikateľskej etiky. Usilujú sa tak aktívne prispievať 
k tvorbe etickej organizačnej kultúry v podnikoch pôsobiacich v ich krajine. Až 
8 z centier je zriadených na univerzitách. 

Jedným z ďalších výsledkov analýzy je, že hlavne mladšie európske centrá 
(západoeurópske i centrá v bývalom socialistickom bloku) prepájajú tému 
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podnikateľskej etiky aj so spoločenskou zodpovednosťou podnikov, či 
v poslednej dobe do popredia sa dostávajúcich konceptov udržateľnosti, 
corporate governance (správy podnikov) a témy compliance a integrity, čo 
reflektujú aj ich názvy. Umožňuje im to pozerať sa na problematiku 
podnikateľskej etiky v širších súvislostiach. 

Programová náplň univerzitných centier 

Ako bolo uvedené vyššie, až pri analýze činnosti centier sme si uvedomili 
rozdiel v ekonomických princípoch centier zriadených na univerzitách a centier, 
ktoré pôsobia ako neziskové organizácie, prípadne boli vytvorené ako súkromné 
inštitúcie. Preto sme sa v druhej etape rozhodli venovať špeciálnu pozornosť 
univerzitným centrám a ich programovej náplni. Informácie, ktoré sú zhrnuté 
v tabuľke 4, nám poslúžili pri vytvorení koncepcie nášho centra pre 
podnikateľskú etiku. 

Tab. 4 Programová náplň centier pre podnikateľskú etiku vytvorených na univerzitách 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Názov centra 
Názov 

univerzity 
Mesto, štát Programová náplň 

USA 
Center for Ethical 
and Sustainable 
Business 

San Francisco 
State University 

San Francisco, 
CA 

1. Organizovanie konferencií, 
panelov, workshopov, vzdelávacích 
aktivít  
2. Vedenie výskumu 

Center for Ethics and 
Leadership 

Manhattan 
College 

Riverdale, NY 1. Podpora prepojenia teórie 
a praxe 
2. Organizovanie diskusií, panelov 
a projektov 

Center for Ethics and 
Social Responsibility 

University of 
Colorado Boulder 

Boulder, CO 1. Vedenie ľudí 
2. Organizovanie konferencií, súťaží 
3. Poskytovanie štipendií a 
certifikácií - podnikateľská etika, 
CSR, rôznorodosť 
a inklúzia, udržateľnosť 

Center for the Study 
of Ethics in the 
Professions 

Illinois Institute of 
Technology 

Chicago, IL 1. Výskum  
2. Spolupráca s asociáciami 
3. Organizovanie workshopov pre 
podniky a mestské zastupiteľstvá 

Florida Blue Center 
for Ethics 

University of 
North Florida 

Jacksonville, FL 1. Výskum 
2. Vzdelávanie 
3. Konzultácie a riešenie dilem z 
praxe  

Tabuľka pokračuje na ďalšej strane 
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Pokračovanie tabuľky z predošlej strany 

Hoffman Center for 
Business Ethics 

Bentley University Waltham, MA 1. Vzdelávanie 
2. Výskum 
3. Podporovanie spolupráce a 
networkingu s ľuďmi z praxe 

Institute for Business 
and Professional 
Ethics 

DePaul University Chicago, IL 1. Vzdelávanie 
2. Povzbudzovanie ľudí 
3. Poskytovanie štipendií 
4. Výskum 
5. Podporovanie etických praktík v 
praxi v oblasti Chicaga 

Institute for Ethical 
Leadership 

Rutgers Business 
School 

Newark, NJ 1. Poskytovanie vzdelávania, 
školení a nástrojov pre etické 
rozhodovanie 
2. Výskum 
3. Spolupráca (konferencie, panely) 
s podnikmi, vládou, MVO 

Kennedy Institute of 
Ethics 

Georgetown 
University 

Washington, 
DC 

1. Vzdelávanie 
2. Výskum 
3. Testy a experimenty 

Markkula Center for 
Applied Ethics 

Santa Clara 
University 

Santa Clara, CA Výskum v oblasti etických otázok a 
dilem – výstupy relevantné pre 
jednotlivcov i organizácie 

McCoy Family 
Center for Ethics in 
Society 

Stanford 
University 

Stanford, CA Organizácia verejných podujatí, 
workshopov, seminárov a 
konferencií pre univerzitu 

Notre Dame Deloitte 
Center for Ethical 
Leadership 

University of 
Notre Dame 

Notre Dame, IN 1. Výskum 
2. Tvorba podkladov pre akad. obec 
i prax 

Olsson Center for 
Applied Ethics 

University of 
Virginia 

Charlottesville, 
VA 

1. Výskum a publikovanie jeho 
výsledkov 
2. Organizácia konferencií 

Research Conduct 
and Compliance 
Office 

University of 
Pittsburgh 

Pittsburgh, PA 1. Výskum - etika, compliance 
2. Audity 
3. Vzdelávacie programy 

Kanada 
Clarkson Center for 
Business Ethics and 
Board Effectiveness 

Rotman School of 
Management, 
University of 
Toronto 

Toronto, ON 1. Monitoring správy kanadských 
podnikov  
2. Výskum a analýzy na základe 
výsledkov monitoringu 
3. Poradenstvo na zlepšenie 
efektívnosti a otvorenosti 
predstavenstva a vrcholového 
manažmentu organizácií 

Centre for Ethics University of 
Toronto 

Toronto, ON Organizovanie seminárov, 
workshopov, konferencií, verejných 
prednášok 

Tabuľka pokračuje na ďalšej strane 
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Pokračovanie tabuľky z predošlej strany 

W. Maurice Young 
Centre for Applied 
Ethics 

University of 
British Columbia 

Vancouver, BC Výskum a vytvorenie normatívnych 
metód - etika vo vede a 
technológiách, podnik. etika, 
starostlivosť o zvieratá, zdravie a 
životné prostredie 

Západná Európa 
ALBA Center for 
Business Ethics, 
Social Responsibility 
and Sustainability  

ALBA Graduate 
Business School at 
The American 
College of Greece 

Atény, Grécko 1. Zodpovedné vzdelávanie – 
podnik. etika, CSR a udržateľnosť 
2. Zodpovedný výskum 
3. Zodpovedná kultúra - otvorené 
semináre a workshopy 
4. Zodpovedné pracovisko - 
ochrana živ. prostredia a 
zamestnancov 
5. Zodpovední zamestnanci 

Center for Business 
Compliance & 
Integrity 

Hochschule 
Konstanz 

Konstanz, 
Nemecko 

1. Výskum - compliance a integrita 
2. Kurzy odbornej prípravy  
3. Barometre integrity, audit 
3. Fórum Compliance stredná 
trieda - vo fáze tvorby, prenos 
a zdieľanie poznatkov v oblasti 
compliance 

Center for Business 
in Society 

IESE Business 
School University 
of Navarra 

Barcelona, 
Španielsko 

1. Výskum - udržateľný podnik, CSR 
a reputácia 
2. Príprava učeb. materiálov 
a prípad. štúdií, prispievanie do 
newslettru, diskusné fórum na 
webe  
3. Publikačná činnosť 
4. Výučba 
5. Organizácia a účasť na 
sympóziách, konferenciách, fórach, 
seminároch 

Center for Corporate 
Responsibility and 
Sustainability  

University of 
Zürich 

Zürich, 
Švajčiarsko 

1. Výskum - udržateľné budovy, 
udržateľné financovanie, podnik. 
etika 
2. Publikačná činnosť 
3. Organizácia podujatí - 
workshopy, konferencie, 
pravidelné prednášky 

Centre for Corporate 
Responsibility  

Hanken School of 
Economics a 
University of 
Helsinki 

Helsinki, Fínsko 1. Výskum – CSR, podnikanie a 
spoločnosť, podnik. etika, polit. 
ekonomika a zodpovedné 
vzdelávanie v oblasti riadenia 
2. Semináre, panelové diskusie, 
otvorené diskusie 

Tabuľka pokračuje na ďalšej strane 
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Pokračovanie tabuľky z predošlej strany 

Centre for Ethics and 
Economics  

NHH Norwegian 
School of 
Economics 

Bergen, Nórsko 1. Výučba – od Bc po PhD 
2. Výskum - etika, CSR 
a udržateľnosť 
3. Publikačná činnosť 

Cercle d'éthique des 
affaires 

Inštitút soc. 
komunikácie a 
École nationale 
des Ponts et 
Chaussées 

Paríž, 
Francúzsko 

1. Tematické stretnutia, 
workshopy, konferencie, semináre 
2. Etická knižnica - prezentácia diel 
ich autormi 
3. Publikačná činnosť 

Competence Center 
for Corporate 
Governance  
And Business Ethics  

FHWien der WKO  Viedeň, 
Rakúsko 

1. Výučba 
2. Výskum a publikačná činnosť 
3. Pravidelné prednášky 
popredných odborníkov pre 
študentov a verejnosť  
4. Európske centrum Giving voice 
to values – prístup zameraný na 
hodnotovo orientovaný leadership 
5. Projekt pre malé a stredné 
podniky  

European Institute 
for Business Ethics  

Nyenrode 
Business 
Universiteit 

Breukelen, 
Holandsko 

1. Konzultačná činnosť pre podniky 
2. Organizovanie školení pre 
zamestnancov 
3. Organizovanie školení pre 
manažérov  
4. Každoročná prednáška na počesť 
Henka van Luijka 

Chaire Hoover 
d'éthique 
économique et 
sociale 

Université 
catholique de 
Louvain (UCL) 

Louvain-la-
Neuve, 
Belgicko 

1. Pravidelné diskusie - aktuálne 
témy, etické dilemy z praxe 
2. Vedecké diskusie – výskum, 
pripravované publikácie  
3. Video konferencie, workshopy, 
semináre 

Institute for Business 
Ethics 

University of St. 
Gallen 

St. Gallen, 
Švajčiarsko 

1. Výskum 
2. Publikačná činnosť 
3. Habilitačné a PhD projekty, 
Transatlantická doktorandská 
akadémia 
4. Výučba 
5. CSR kompakt: hĺbkový kurz pre 
manažérov  

Tabuľka pokračuje na ďalšej strane 
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Pokračovanie tabuľky z predošlej strany 

POLITEIA Centro per 
la ricerca e la 
formazione in 
politica ed etica 

Università degli 
Studi di Milano 

Miláno, 
Taliansko 

1. Workshopy a konferencie 
2. Inštitucionálny alebo zmluvný 
výskum 
3. Uverejnenie publikácií 
obsahujúcich výsledky výskumu 
4. Vydávanie časopisu Politeia od 
roku 1985  
5. Vzdelávacie kurzy etiky a 
manažmentu CSR v inštitúciách a 
spoločnostiach 
6. Podpora spoločností v oblasti 
etiky 
7. Konzultačná činnosť 
8. Plánovanie procesov vrátane 
komunikácie  

Research Institute 
for Sustainability 
and Ethics in 
Business  

Umeå School of 
Business, 
Economics and 
Statistics (USBE) 
at Umeå 
University 

Umea, Švédsko 1. Výskum - udržateľnosť a podnik. 
etika  
2. Publikačná činnosť - výsledky 
výskumu, komunikácia výsledkov aj 
so širšou verejnosťou 
3. Organizácia seminárov, 
workshopov, hosťovanie 
výskumníkov a strategická 
spolupráca 

International Centre 
for Corporate Social 
Responsibility  

Nottingham 
University School 
of Business 

Nottingham, 
UK 

1. Výučba 
2. Výskum - zodpovedné 
podnikanie, trvalo udržateľné 
dodávateľské reťazce, inovácie a 
podnikanie pre trvalo udržateľný 
rozvoj 
3. Spolupráca s hosťujúcimi 
akademikmi, doktorandmi a 
externými partnermi 

Postsocialistické krajiny 
Business Ethics 
Center 

Corvinus 
University, 
Budapešť 

Budapešť, 
Maďarsko 

1. Publikačná činnosť - články, 
knihy, výstupy z konferencií 
2. Organizácia seminárov, 
workshopov a prednášok  
3. Výučba – podnikateľská etika 
a CSR 
4. Výskum 

Tabuľka pokračuje na ďalšej strane 
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Pokračovanie tabuľky z predošlej strany 

Centar za poslovnu 
etiku  

Sveučilište u 
Zagrebu 
(University of 
Zagreb) 

Záhreb, 
Chorvátsko 

1. Rozvoj podnik. etiky ako 
vedeckej disciplíny 
2. Uplatňovanie etických princípov 
v každodennom živote 
3. Pomoc pri riešení osobných i 
podnikových etických dilem 
4. Vytváranie lepšieho pracovného 
prostredia  
5. Organizovanie každoročných 
konferencií  
6. Vydávanie výstupov z konferencií 
v knižnej podobe 

Center of Corporate 
Social Responsibility 
and Business Ethics 

International 
Institute of 
Business 

Kyjev, Ukrajina 1. Vzdelávacie programy, semináre, 
školenia na zlepšenie podnik. 
kultúry a ich metodologická 
podpora  
2. Hodnotenie rôznych etických 
prvkov a programov 
v organizáciách, porovnanie 
lokálnych skúseností s medzinár. 
praxou 
3. Poradenstvo manažérom  

Centre for Business 
Ethics 

Estonian Business 
School 

Tallin, Estónsko 1. Vzdelávanie - začlenenie podnik. 
etiky a CSR do vysokoškolských 
učebných osnov 
2. Výskum vrátane účasti na 
medzinár. projektoch 
3. Organizovanie medzinár. 
konferencií, seminárov, 
workshopov, publikovanie 
vedeckých prác v medzinár. 
časopisoch 
4. Kurzy pre manažérov 
4. Konzultačná činnosť 
5. Aktívne podieľanie sa na 
komunikácii o podnik. etike 
a zodpovednosti 

Centrum 
podnikatelské etiky 

Vysoká škola 
ekonomická, 
Podnikovohos-
podárska fakulta 

Praha, Česká 
republika 

1. Výskum 
2. Práca s podnikmi 
3. Spolupráca na konferenciách 
a s asociáciami 
4. Akademická činnosť 

Tabuľka pokračuje na ďalšej strane 
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Pokračovanie tabuľky z predošlej strany 

Centrum Etyki 
Biznesu  

Akademia Leona 
Koźmińskiego 

Varšava, Poľsko 

1. Vzdelávanie  - podnikateľská 
etika, etika v oblasti práva a správy, 
CSR – Bc až PhD 
2. Výskum – podnik. etika a 
zodpovednosť  
3. Spolupráca s organizáciami, 
podnikateľmi a verejnou správou – 
súťaže,  prezentácia v médiách, na 
konferenciách, školenia pre 
manažérov, podieľanie sa na 
príprave správ (vrátane správ pre 
UNDP alebo pre Európsku komisiu) 
4. Podpora rozvoja podnikateľskej 
etiky v Poľsku - od roku 2000 
každoročná národná konferencia o 
etike v podnikaní,  publikačná 
činnosť, výmena skúseností a 
výsledkov výskumu (etické 
semináre) 
5. Projekt pre malé a stredné 
podniky 

Institute of Applied 
and Professional 
Ethics 

Kyiv National 
Economic 
University named 
after Vadym 
Hetman 

Kyjev, Ukrajina 1. Výskum (základný, aplikovaný) 
2. Príprava a organizácia 
vzdelávacích programov, 
poradenstvo  
3. Vedecké, morálne a etické 
preskúmanie návrhov zákonov 
a nariadení vlády, príprava 
odborných správ pre štátne orgány 
4. Monitorovanie noriem etického 
správania  
5. Publikačná činnosť 
6. Medzinár. spolupráca s 
partnerskými univerzitami, 
verejnými agentúrami, 
komunitnými organizáciami, 
obchodnými spoločnosťami  
7. Inštitucionálna podpora etiky 
ako vedy v systéme ekonom. 
vzdelávania na Ukrajine  

Śląskie Centrum 
Etyki Biznesu i 
Zrównoważonego 
Rozwoju 

Silesian University 
of Technology 

Gliwice, Poľsko 1. Poradenstvo pre podnik. 
prostredie  
2. Vzdelávanie – podnik. etika, 
manažér. etika, enviro. etika; 
školenia, semináre, stretnutia, 
konferencie  
3. Výskum  
4. Etický audit 
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3.2 Výsledky analýzy rozhovorov s predstaviteľmi centier 

Competence Center for Corporate Governance and Business Ethics (CCGBE) 

Rakúske centrum vzniklo v roku 2011 na podnet poradného výboru univerzity 
FHWien der WKO, ktorá je zriadená rakúskou obchodnou komorou 
Wirtschaftskammer Österreich (WKO). Centrum je zamerané primárne na 
akademickú činnosť – výskum, prezentovanie jeho výsledkov na konferenciách 
doma, aj v zahraničí a výučbu študentov. Organizuje tiež pravidelné prednášky 
pre študentov, odborníkov a širšiu verejnosť. Centrum začalo fungovať 
z prostriedkov 15 organizácií, ktoré boli súčasťou poradného výboru 
univerzity. Dnes získava až 70 % financií na fungovanie z externých vedeckých 
grantov a 30 % z podnikateľského prostredia, čo však limituje oblasti výskumu 
a záujmu centra. Z tohto dôvodu chce centrum v budúcnosti zvýšiť podiel financií 
od podnikov. Súčasťou centra je 15 ľudí, z toho 7 je doktorandov. Jedným 
z odporúčaní prof. Scholza bolo budovať sieť kontaktov na Slovensku a prepájať 
tak čoraz viac ľudí so záujmom o podnikateľskú etiku. Kľúčovou bola aj ponuka 
pozývať prednášajúcich, ktorí sú špičkami v obore, na Slovensko po tom, ako 
vystúpia v Rakúsku, čím by sa výrazne znížili náklady na organizáciu prednášok 
s významnými svetovými odborníkmi na oblasť podnikateľskej etiky. 

European Institute for Business Ethics (EIBE) 

Založenie tohto centra iniciovala jediná súkromná univerzita v Holandsku – 
Nyenrode Business Universiteit v období, keď sa v západnej Európe ešte len 
začínala etablovať podnikateľská etika (rok 1985). Henk van Luijk, tvorca 
konceptu, sa výrazne inšpiroval skúsenosťami amerických centier a vedcov. 
Úspech centra založil na budovaní kontaktov nielen s akademickou obcou, ale aj 
s podnikateľmi a organizáciami v Holandsku. Centrum bolo od svojho vzniku 
financované jednak univerzitou, ale aj klientami, nakoľko okrem výskumu 
a výučby tvorí od začiatku značnú časť aktivít vedenie workshopov a seminárov 
pre rôzne organizácie vrátane vládnych inštitúcií. Pracovníci centra poskytujú aj 
klasické poradenstvo – vytvorenie vízie pre organizáciu, tvorba kódexov, etické 
prieskumy, vyšetrovanie priestupkov. Činnosť centra zabezpečujú 3 pracovníci 
a 5 doktorandi, v prípade potreby využívajú aj externých spolupracovníkov. EIBE 
sa zameriava hlavne na veľké (prípadne stredné) podniky, keďže v Holandsku je 
postačujúca samoregulácia mikro a malých podnikov. Istú úroveň a rozvoj 
podnikateľskej etiky okrem toho v Holandsku zabezpečujú aj úrady pre dohľad 
jednotlivých odvetví, čo podporuje aktivity centra. Predstavitelia týchto úradov 
veľké podniky navštevujú, kontrolujú a vydávajú nariadenia, čo majú konkrétne 
podniky zmeniť, aby fungovali transparentnejšie a zodpovednejšie. Napriek 
tomu, že každá organizácia je jedinečná, odporučením prof. Jeurissena bolo 
vytvoriť na Slovensku také programy, ktoré sú ľahko adaptovateľné pre rôznych 
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klientov. Cennou bola ponuka vyškoliť budúcich pracovníkov slovenského centra 
v najúspešnejšom vzdelávacom programe holandského centra.  

POLITEIA – Centro per la ricerca e la formazione in politica ed etica 

Toto talianske centrum pôsobí na univerzite od roku 2014, no fungovať začalo 
oveľa skôr, konkrétne v roku 1983, pričom jeho sekcia zaoberajúca sa 
podnikateľskou etikou vznikla pred viac ako tridsiatimi rokmi (1989), v čase keď 
o podnikateľskú etiku talianska verejnosť, ani podniky neprejavovali záujem. 
Centrum založilo 10 akademikov venujúcich sa rôznym oblastiam, ktorí mali 
záujem v týchto oblastiach rozvíjať etiku prostredníctvom výskumu, vzdelávania 
a prenášania výsledkov výskumu do praxe. Aj dnes je centrum zamerané 
predovšetkým na aplikovanú etiku včítane podnikateľskej etiky. Aktivity centra 
sú koordinované jeho riaditeľom, centrum nemá zamestnancov, jeho členmi sú 
mnohí akademici a ľudia z praxe, len vedecká a technická komisia má viac ako 
40 členov. Všetci pre centrum pracujú dobrovoľne, bez nároku na odmenu. Aj 
keď centrum momentálne funguje na univerzite, je to nezávislá a nezisková 
organizácia, ktorá sa venuje z 50 % organizovaniu konferencií a s nimi súvisiacou 
publikačnou činnosťou. Centrum ďalej venuje 20 % času výskumu, 20 % práci pre 
prax a vzdelávaniu a 10 % komunikácii. Okrem podnikov sú klientami centra aj 
ministerstvá, samosprávy a mimovládne organizácie. V Taliansku rovnako ako na 
Slovensku je viac ako 90 % mikro, malých a stredných podnikov, Dr. D’Orazio 
preto odporučil, aby slovenské centrum túto kategóriu podnikov cielilo 
predovšetkým cez asociácie, ktoré ich združujú.  

Institute of Business Ethics (IBE) 

IBE vzniklo ako reakcia na dereguláciu finančných trhov vo Veľkej Británii 
v roku 1986. Vytvorila ho skupina podnikateľov pre podnikateľov. Jeho poslaním 
bolo podporovať vysoké štandardy podnikateľského správania založeného na 
etických hodnotách. Medzi aktivity inštitútu patrí výskum a prieskumy v oblasti 
podnikateľskej etiky, organizovanie podujatí a vzdelávacích aktivít, príprava 
a implementácia etických stratégií a etických programov a zabezpečovanie 
vzdelávania na stredných a vysokých školách. Dnes je IBE nezisková organizácia, 
ktorej fungovanie zabezpečuje 13 ľudí (z toho 4 na skrátený úväzok) a je hradené 
z príspevkov korporátnych a individuálnych podporovateľov. Jeho hlavnými 
klientami sú veľké nadnárodné spoločnosti.  

4 Závery 

Naša analýza ukázala, že funkčné centrum pre podnikateľskú etiku by malo byť 
vytvorené na univerzite, nakoľko takto vznikla prevažná väčšina skúmaných 
centier. Konkrétne je vhodné, aby centrum vzniklo na FMUK v Bratislave, keďže 
táto fakulta už poskytuje vzdelávanie v oblasti podnikateľskej etiky. Okrem 
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povinného predmetu Podnikateľská etika ponúka svojim študentom tiež povinne 
voliteľný predmet Podnikateľská etika pre personálny manažment v bloku 
Personálny manažment a voliteľné predmety Manažérska etika a Firemné etické 
kódexy. Takisto na fakulte prebehlo viacero výskumných projektov týkajúcich sa 
podnikateľskej etiky vrátane aplikovaného výskumu Rozvoj podnikateľskej etiky 
v slovenskom podnikateľskom prostredí, ktorý je na Slovensku najväčší svojho 
druhu. Na fakulte pôsobia uznávané slovenské odborníčky na problematiku – 
prof. Remišová a prof. Lašáková, ktoré sa okrem výskumnej a publikačnej 
činnosti venujú aj vedeniu doktorandov, a tak pripravujú ďalšiu generáciu vedcov 
v odbore.  

I keď sa niektoré centrá zaoberajú len vzdelávaním, výskumom a publikovaním 
jeho výsledkov, analýza nám potvrdila, že programová náplň centra v krajine 
bývalého socialistického bloku, kam patrí i Slovensko, by mala byť doplnená 
o poradenstvo podnikateľskému prostrediu. Centrum by tak dokázalo prenášať 
výsledky výskumu do praxe, zároveň tiež prinášať vedecký pohľad na riešenie 
etických problémov v podnikateľskom prostredí a pomáhať praxi pri 
minimalizácii tzv. „operačnej slepoty“ (Skaloš, 2020). Napriek tomu, že primárnu 
zodpovednosť za zdravé podnikateľské prostredie nesie štát (Skaloš, 2020), na 
makroúrovni stále chýba systémová podpora, či program rozvoja podnikateľskej 
etiky. Okrem toho sa podniky pôsobiace na Slovensku stále stretávajú so širokou 
paletou neetických a nezákonných praktík (Remišová et al., 2021), niektoré 
z nich sú špecifické pre našu krajinu, či krajiny bývalého socialistického bloku, 
iné, ako napríklad korupcia, sú globálnym problémom (Zemanovičová a 
Vašáková, 2017). Hlavnou činnosťou centra v našich podmienkach by preto malo 
byť v počiatočnom štádiu poradenstvo podnikom, ktoré by túto medzeru 
vypĺňalo. S poradenskou činnosťou má niekoľkoročné skúsenosti prof. Remišová. 
Práve kvôli konzultačným aktivitám je nutné zriadiť novú inštitúciu, ktorá sa bude 
odlišovať od katedier na FMUK v Bratislave. 

Pre mnohé, hlavne menšie podniky je jednou z najväčších výziev orientovať sa 
v často sa meniacej a spletitej slovenskej legislatíve. Neustále zmeny zákonov 
prispievajú k nestabilite podnikateľského prostredia a ich monitorovanie je 
mimoriadne časovo náročné (Stankovičová a Fabinyjová, 2020). Navyše, od 1. 
júla 2016 platí na Slovensku zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe 
uvedeného zákona môžu byť organizácie odsúdené za trestné činy, ktoré sú 
v ňom uvedené. Z tohto dôvodu by bolo dobré, aby slovenské centrum pre 
podnikateľskú etiku pokrývalo aj poradenstvo v oblasti zákonného správania 
organizácií, ktorá spadá pod podnikateľskú etiku. Takisto si mnoho organizácií 
v našej krajine začína uvedomovať, že nestačí podnikať zákonne a eticky a chcú 
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zároveň prispievať k rozvoju spoločnosti. Preto by bolo výhodné, ak by 
poradenstvo bolo rozšírené aj na vytváranie a realizáciu stratégie spoločensky 
zodpovedného podniku. 

FMUK v Bratislave by okrem ľudských zdrojov mohla centru poskytnúť aj 
priestory. Bolo by to v súlade s dlhodobým cieľom fakulty orientovať sa na prax 
a prepájať sa s ňou. Zároveň je vhodné v centre spojiť odborníkov z fakulty 
s odborníkmi z praxe, ktorí by mali záujem pomáhať centru v prípade 
rozsiahlejších poradenských projektov. Služby poskytované centrom by mali byť 
aspoň na začiatku bezplatné, okrem vedeckých grantov sú na založenie 
a prevádzkovanie centra preto nevyhnutné aj zdroje zo samotného 
podnikateľského prostredia – od organizácií, ktoré chcú samé zlepšiť úroveň 
etiky v podnikaní v našej krajine a od profesijných a podnikateľských združení 
a asociácií a obchodných komôr.  

Ak má centrum pre podnikateľskú etiku úspešne plniť svoje poslanie, je 
nevyhnutné začať budovať sieť kontaktov a prepájať subjekty, ktoré majú záujem 
o rozvoj etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí a dokážu centru venovať 
nielen financie, ale aj pomôcť šíriť povedomie o dôležitosti etiky v podnikaní. 
Prvým krokom je vytvorenie partnerstva FMUK v Bratislave so Slovak 
Compliance Circle, ale aj spolupráca s Republikovou úniou zamestnávateľov SR, 
Podnikateľskou alianciou Slovenska a Združením mladých podnikateľov 
Slovenska. 
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