
 

Online vzdelávací workshop je určený primárne pre existujúcich sociálnych podnikateľov (registrovaných aj neregistrovaných), ktorí 

pôsobia na trhu minimálne jeden rok.  

Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku. Účasť na podujatí je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný. Registrácia 

je otvorená do 15.11.2020.  

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na info@uksk.sk alebo telefonicky na čísle +421 911 659 123. 

 

 

 

Program školenia (09:00 – 13:00 hod.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registračný link: https://zoom.us/meeting/register/tJYpdeitrDIoGdQMerQ6GvvoJXvAVPZUs1oK      

POZVÁNKA NA ONLINE WORKSHOP 

18. 11. 2020 

Manažment sociálneho podniku 

• Manažment a riadenie podniku s akcentom na špecifiká 
sociálneho podnikania a tzv. „mäkké faktory“ podnikania. 
 

• Uplatnenie sa na trhu – príležitosť pre znevýhodnené osoby  a 

zraniteľné skupiny na trhu práce. 

 

• Konkurenčná výhoda a konkurencieschopnosť SP – 

spoločenská zodpovednosť a dosahovanie pozitívneho 

sociálneho vplyvu ako konkurenčná výhoda, budovanie značky 

prostredníctvom kvality poskytovaných služieb 
a tovarov, možnosť náhradného plnenia pre firmy, ktoré 

nezamestnávajú znevýhodnených zamestnancov. 
 

• Výhody SP na trhu práce, výhody SP pre rozvoj modernej 

spoločnosti – rozvoj sociálneho kapitálu a aktívneho 

občianstva, sociálny podnik ako aktér budovania lokálnych 

partnerstiev, iniciátor zmien a inovácií. 
 
 

 

Lektori: 

Mgr. Marcela Hajtmánková 

pracuje v organizácii TENENET od roku 2018, kde sa venuje sociálnej ekonomike, konzultáciám k založeniu sociálnych podnikov a 

chránených dielní, podpore zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením a rozvojovým programom v rámci organizácie. Vo svojej 

kompetencii má taktiež PR organizácie a fundraisingové aktivity. V minulosti sa viac ako 15 rokov venovala oblasti práce s mládežou. 

Pracovala ako koordinátorka medzinárodných školiacich aktivít komunitárnych programov pre mládež v organizácii IUVENTA a viedla 

Národnú agentúru pre program Erasmus+ pre oblasť mládeže. Tri roky vo Viedni koordinovala medzinárodný projekt Aware and Active 

zameraný na podporu sociálnej inklúzie mladých ľudí. 

Ing. Eva Pongrácz, PhD. 

pôsobí na Katedre sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave ako vysokoškolský učiteľ. 

V pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na problematiku tretieho sektora, trhu práce a sociálnej ekonomiky vo 

väzbe na sociálnu inklúziu. Je vedúcou riešiteľkou výskumného projektu zameraného na oblasť sociálnej ekonomiky v krajinách V4 

a participuje ako spoluriešiteľ na zahraničnom projekte COST o sociálnom podnikaní. Je garantkou predmetu Sociálne podnikanie na 2. 

stupni vysokoškolského štúdia a garantkou kurzu celoživotného vzdelávania „Obecné sociálne podnikanie“. Je členom - individuálnym 

výskumníkom medzinárodnej výskumnej siete EMES o sociálnej ekonomike. Spoluautorka zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike 

a sociálnom podnikaní.  
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