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Od pojmov k činom
V Stratégiách sme prvýkrát pripravili špeciálnu prílohu, ktorá sa
venuje téme udržateľnosti – sustainability. Zároveň sme sa pri tejto
príležitosti spýtali vybraných top zadávateľov slovenskej reklamy
v anonymnom dotazníku na ich stratégie súvisiace s ESG.
Z rebríčka spoločnosti Kantar – najväčší zadávatelia slovenskej
reklamy TOP 100, sme si vyselektovali TOP 25 spenderov tak, aby
sme pokryli segmenty: banky, reťazce, potraviny, auto-moto. Z 25
dotazníkov sa nám vrátilo 17, ktoré nám poskytli zaujímavú sondu
do myslenia vybraných najväčších zadávateľov reklamy o stratégii
udržateľnosti.
Príjemným prekvapením bolo zistenie, že každý z top
zadávateľov, ktorý sa zapojil, uviedol, že téma ESG je preňho buď
„veľmi dôležitá“, alebo „skôr dôležitá“.
Výsledky z prieskumu nám potom potvrdili aj vybrané
spoločnosti, ktorých sme sa pýtali na konkrétne stratégie ESG,
ciele či realizované projekty.
Čítajúc o aktivitách a plánoch, ktoré slovenskí zadávatelia
predstavujú pre Stratégie, máme celkom dobrý pocit z toho, ako si
firmy hľadajú priestor na pomoc spoločnosti, planéte, zákazníkom
či zamestnancom.

Na druhej strane nás prekvapuje, aká rozsiahla je agenda ESG
stratégie, koľko aktivít v rámci udržateľnosti už firmy realizujú.
A to úplne nejde dohromady s tým, že väčšia polovica spoločností,
ktoré sa zapojili do dotazníka, zatiaľ buď nemajú špeciálnu pozíciu,
alebo majú iba kumulovanú funkciu ESG manažéra.
Zdá sa, že stratégiu a ESG ciele firmy postupne zvládajú.
Výbornou správou je, že niektoré už majú aj špeciálnu pozíciu,
ktorá sa venuje iba oblasti udržateľnosti. A dúfame, že v tomto
trende budú firmy pokračovať aj ďalej. Aj s mnohými neľahkými
výzvami, ktoré ich čakajú.
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úvod

Trend, ktorý mení
podnikanie
Možno je dnes udržateľnosť firiem zatiaľ trendom, ktorý si
spoločnosti postupne implementujú do svojho podnikania.
Začlenenie cieľov udržateľnosti, alebo ak chcete ESG do stratégií
firiem, však pomaly začína meniť spôsob ich podnikania.

T

éma udržateľnosti vo firmách nie je
novinkou, a čo je zaujímavé, firmy sa
tomuto trendu začínajú venovať koncepčne. Zdá sa, že to nie je výstrelok,
ktorý je aktuálny iba jednu sezónu. Zistili sme to
aj my, keď sme si urobili sondu medzi najväčšími
slovenskými zadávateľmi reklamy na slovenskom
trhu. Oslovili sme 25 top zadávateľov na slovenskom trhu a získali 17 vyplnených dotazníkov.
Z toho viac ako polovica z nich uviedla, že „ich
firma má jasnú ESG stratégiu a ciele“. A rovnaká
časť respondentov odpovedala, že téma ESG je
pre ich firmu „veľmi dôležitá“. Zvyšní odpovedali,
že téma ESG je pre ich spoločnosť „skôr dôležitá“.
Čo je podstatné, nezaznamenali sme žiadnu
odpoveď, ktorá by naznačovala, že ESG nie je pre
ich spoločnosť dôležitá.

Čo ESG znamená
Mnohí sme už v minulosti mohli vidieť, ako značky
začali aj v ATL komunikácii hovoriť o tom, že „im
záleží“. Či už pracujete na oddeleniach marketingu, v agentúrach či médiách, určite ste zaregistrovali najmä v poslednom období tohto roka
komunikáciu značiek, ktoré upriamujú pozornosť
na envirotémy. Banky hovoria o zelených fondoch, dodávatelia tepla o zelenej energii, reťazce
sa zbavujú plastových vreciek, pre autá je mimo-
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riadna téma elektromobilita. Vymenovali sme
len pár príkladov, ktoré súvisia so zodpovedným,
respektíve s udržateľným (sustainability) podnikaním. To zastrešuje pojem ESG. Čo skratka
znamená? E (Environmental) S (Social) G (Governance) znamená používanie environmentálnych,
sociálnych a riadiacich faktorov na hodnotenie
toho, ako ďaleko sú značky, spoločnosti, ale aj
krajiny v oblasti udržateľného podnikania. Tieto
tri oblasti poskytujú spoločnostiam rôzne ciele
s úmyslom, aby sa zlepšila ich udržateľnosť. ESG
stratégia zahŕňa aspekty ako inklúzia a rozmanitosť, zmena klímy, ľudské práva a ďalšie.

čenská zodpovednosť firiem je pojem, ktorý
označuje dobrovoľnú integráciu sociálnych,
environmentálnych a ekonomických hľadísk do
každodenného fungovania firiem. Tieto aktivity
sú základom pre stavbu kultúrnych hodnôt firmy a na rozdiel od ESG sú ťažšie merateľné. Na
druhej strane môžu byť základom k ďalšiemu
kroku merateľných ESG zmien založených na
dátach. Pre zjednodušenie rozdielov sa často
hovorí, že CSR možno chápať ako kvalitatívnu
stránku a ESG ako kvantitatívnu stránku.

Aký je rozdiel medzi ESG a CSR

Na Slovensku nie je medzi firmami pojem CSR
ani ESG vôbec nový. Via Bona napríklad už
dlhodobo oceňuje firmy, ktoré sú príkladom
spoločensko-zodpovedného podnikania. Stratégie však zaujímalo, ako vyzerá ESG stratégia
slovenských top zadávateľov v súčasnosti. Z rebríčka spoločnosti Kantar – najväčší zadávatelia
slovenskej reklamy TOP 100, sme si vyselektovali
TOP 25 spenderov tak, aby sme pokryli segmenty: banky, reťazce, potraviny, auto-moto. Z 25
dotazníkov sa nám vrátilo 17, ktoré nám poskytli
zaujímavú sondu do myslenia vybraných najväčších zadávateľov reklamy o stratégii udržateľnosti. Tu je niekoľko zaujímavých výsledkov.

Okrem ESG poznáme aj pojem CSR – Corporate
social responsibility. Podľa definície spolo-

Sonda do ESG stratégie TOP slovenských
zadávateľov

Ako uvažujú o udržateľnosti
slovenskí top spenderi?
n Z troch zložiek ESG je podľa dôležitosti rovnako zastúpená sociálna oblasť, ako aj oblasť životné-

ho prostredia.

ESG znamená
používanie
environmentálnych,
sociálnych a riadiacich
faktorov na hodnotenie
toho, ako ďaleko sú
značky, spoločnosti,
ale aj krajiny v oblasti
udržateľného
podnikania.

n 7 spoločností má samostatnú pozíciu, ktorá je zodpovedná za stratégiu a projekty ESG. 4 majú

kumulovanú a 3 firmy uvažujú o takejto pozícii.
n 8 zo 17 spoločností nemá na komunikáciu ESG vyčlenený špeciálny budget, 6 spoločností má

a 3 spoločnosti uviedli „neviem“.
n Viac ako polovica firiem už komunikuje alebo plánuje komunikovať ESG témy v ATL komunikácii.
n 5 opýtaných uviedlo, že tému sustainability najlepšie komunikuje Lidl. V odpovediach sa vyskyt-

lo: VÚB banka, 365.banka, Lunter, Pohoda, Nosene, Ikea, ale aj „ani jedna“.

Najčastejšie priority
v oblasti ochrany
životného prostredia

Najčastejšie priority
v oblasti ochrany
sociálnej oblasti

Najčastejšie priority
v oblasti vedenia
a riadenia spoločnosti

Spoločnosti mali vymenovať 3 priority

Spoločnosti mali vymenovať 3 priority

Spoločnosti mali vymenovať 3 priority

• Znižovanie energetickej a uhlíkovej
stopy
• Klimatická neutralita
• Zelené budovy
• Green offices
• Trvalo udržateľné podnikanie
• Energetická efektívnosť
• Znižovanie odpadu
• Úspora papiera/digitalizácia dokumentov
• Recyklácia, redukcia a transformácia
obalových materiálov
• Politika zodpovedného investovania
v oblasti fosílnych palív
• Zodpovedné investovanie
• Ochrana životného prostredia, výsadba
stromov
• Poradenstvo a vzdelávacie aktivity

• Zodpovedné využívanie technológií
• Sociálna a digitálna inklúzia
• Rodová rovnosť
• Podpora vzdelania a rozvoja
mladých ľudí
• Umenie
• Finančná gramotnosť mladej generácie
• Starostlivosť o zamestnancov
• Podpora zdravotníkov, sociálnych
pracovníkov
• Podpora zdravého stravovania
• Work-life balance
• Podpora komunít a organizácií
• Férový prístup k dodávateľom
• Férový prístup k zákazníkom

• Zdravý kariérny rozvoj
• Vzdelávanie, možnosť interných
presunov
• Systém spravodlivého odmeňovania
• Riadenie rizika a ochrana klientov
• Rovnosť pohlaví a ochrana diverzity na
pracovisku
• Otvorená komunikácia
• Etika v podnikaní
• Leadership s fokusom na udržateľnosť
• Transparentné riadenie spoločnosti
• Daňová transparentnosť
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Inšpirácie

Inšpiratívne sustainability
projekty zo zahraničia
V zahraničí téma susstainability silne rezonuje v komunikácii značiek.
Viaceré rezonovali na najprestížnejšej svetovej súťaži kreativity v Cannes.
Kalkulačka uhlíkovej stopy produktov
Najvyššie ocenenie Grand Prix za udržateľný rozvoj na prestížnej súťaži
kreativity v Cannes získal v tomto roku projekt Doconomy. Kalkulačka
Doconomy 2030 umožňuje rýchle a spoľahlivé výpočty uhlíkovej stopy
produktov. Švédsky nástroj Impact-Tech Startup generuje výpočty
uhlíkovej stopy produktov, zásadné pre označovanie uhlíkom, v priebehu
niekoľkých minút, čím uľahčuje transparentnosť značiek a výrobcov.

Digitálna aplikácia identity
Mobilná aplikácia pre „neviditeľných“ Pakistancov. 60 miliónov Pakistancov
je pre štát neviditeľných ako neregistrovaní občania, čo znamená, že im chýba
zákonné právo na identitu. Zmeniť túto realitu bola obrovská výzva, ale aj
príležitosť na zníženie nerovností v obrovskom rozsahu. Spoločnosť Telenor
Pakistan skončila so zastaranými procesmi založenými na papieri a spustila
mobilnú aplikáciu pre Android, Digital Birth Registration (DBR). Dnes nie je viac
ako 1,2 milióna detí (z toho 50 percent dievčat) neviditeľných v 426 pakistanských dedinách.

Stop manželstvu detí
Práca Zastavte manželstvo detí bola vymyslená pre indonézsku asociáciu
plánovaného rodičovstva (PKBI), mimovládnu organizáciu, ktorá pracuje
v 26 provinciách s cieľom zlepšiť prístup žien k zdraviu, znížiť mieru úmrtnosti matiek a bojovať proti manželstvám detí. Cieľom kampane bolo zvýšiť
povedomie na sociálnych médiách pomocou hashtagu #StopChildMarriage.
Agentúre M&C Saatchi Group sa podarilo natočiť jednoduché video s výraznou myšlienkou. Ústredným motívom je dievčatko skákajúce na vŕzgajúcej
posteli. Ak si pri videu zatvoríte oči, zvuky vrzgajúcej postele sa menia na
zvuky milostného aktu. Jednoduchá myšlienka, silné posolstvo.

Významné ženy histórie "ožili" v knihách
Študenti amerických škôl otvárajú svoje učebnice dejín USA, aby si prezreli
stránky vzorov a dôležitých historických osobností, prevažne mužov. Podľa
výskumu je 89 percent odkazov z učebníc určených mužom. Reklamná
agentúra Goodby Silverstein & Partners (GS&P) vytvorila prácu, v ktorej
predstavila aj významné ženy v histórii. Vďaka aplikácii Herstory, ktorá používa rozšírenú realitu, sa vám po naskenovaní obrázka mužskej historickej
postavy otvorí príbeh významnej ženskej postavy.

Mnoho z 32 miliónov nepočujúcich detí na svete bojuje s čítaním. 90 percent sa
narodí počujúcim rodičom. Nepočujú matku alebo otca, ako im čítajú rozprávku pred spaním, takže nevedia priradiť slová k pojmom, ktoré predstavujú.
Agentúra FCB Inferno vytvorila StorySign. Bezplatnú aplikáciu, ktorá využíva
silu Huawei AI na preklad vybraných detských kníh do posunkového jazyka.
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Aplikácia, ktorá pomáha nepočujúcim deťom

Naša Zem je jediná planéta v galaxii s modrými oceánmi
a modrým nebom. Je to miesto, kde žijeme.
Miesto, ktoré je naším domovom. Od nášho vzniku sme
a vždy budeme modrá banka a chceme, aby aj naša planéta
naďalej ostala modrá. Preto neustále prinášame inovácie,
ktoré prispievajú k poklesu jej zaťaženia a podporujeme projekty,
ktoré výrazne znižujú plytvanie zdrojov #premodruplanetu

www.premodruplanetu.sk

Inšpirácie

Fiktívny ostrov odpadkov
Príbeh, ktorý nás núti zamyslieť sa nad ochranou našej Zeme, vymyslela aj
agentúra AMV BBDO z Veľkej Británie už pred troma rokmi. Vymyslela fiktívny
Ostrov odpadkov (Trash Isles). Tým, že ste sa stali obyvateľom Ostrova odpadu, podporili ste myšlienku Zeme bez plastického odpadu. Trash Isles mal
v roku 2018 viac ako 200-tisíc obyvateľov a na YouTube ho videlo viac ako 50
miliónov ľudí. V Cannes Lions 2018 získal dve ocenenia Grand Prix.

Ostrov s vlastným enviro pravidlami
Na tému ochrany životného prostredia je aj ďalšia inšpirácia. Ako môže malý
ostrov s obmedzenými prostriedkami dosiahnuť, aby všetci, ktorí ho navštívia,
nenarušili jeho prírodné scenérie a správali sa ekologicky? Úplne jednoducho:
vlastnými pravidlami a pečiatkou, ktorou sa zaviažu pri vstupe na ostrov Palau,
že sa budú správať ekologicky. Nádherná, jednoduchá a najmä dlhotrvajúca
myšlienka, ktorú ocenila porota v Cannes Lions v roku 2018 troma Grand Prix.

Bezpečnostný test Volva
Značka Volvo prezentovala tému sustainability v reklamnom spote, ktorý sa
týka testovania bezpečnosti. Chlapík testuje viaceré modely áut, aby deklaroval bezpečnosť automobilov. V poslednom zábere však vidíme, ako ho pri
testovaní bezpečnosti automobilov prekvapí topiaci sa ľadovec. Prichádza
silný claim: klimatická zmena je konečný bezpečnostný test. To je dôvod,
prečo meníme autá na elektrinu.

Ekologický obal
Reštaurácie nahrádzajú plastové obaly a príbory papierovými, no na záchranu
planéty to nestačí. Ideálne by sa mali zameniť všetky plastové balenia za iné,
otázne však je, ktorý materiál by bol rovnako praktický. Odpoveďou by mohlo
byť riešenie značky Notpla. Názov nie je náhodný, ide o skratku slov Not plastic.
Značka vznikla v roku 2014 a za ten čas sa jej podarilo vytvoriť zmes morských
rias a rastlín. Práve tá potenciálne predstavuje základ obalov budúcnosti.
Štyristotisíc balení už existuje a úspešne ich použili napríklad na londýnskom
maratóne. Do zmesi Notple sa totiž dajú uskladniť aj nápoje a potraviny. Obal
sa následne jednoducho rozloží v prírode alebo ho dokonca môžeme aj zjesť.
Značka spolupracovala na tomto prelomovom návrhu s agentúrou Superunion.
Festival Cannes Lions 2021 udelil Notpla cenu Grand Prix v kategórii Dizajn.

Z nechceného oblečenia nové
Až 87 percent odevov končí na skládke odpadu, čo taktiež len urýchľuje klimatické zmeny. Fast fashion sa dostala na čiernu listinu ekológov a greenfluenceri vyzývajú, aby sme namiesto nakupovania dali prednosť swapovacím podujatiam,
na ktorých sa oblečenie zamieňa za iné. Možno je tu však ďalšia možnosť, ktorú
uviedla na trh značka H&M vo svojej švédskej kamennej predajni. Konkrétne ide
o stroj s názvom Looop. Oblečenie nevyhodíte, ale prinesiete ho do predajne,
kde ho spomínaný vynález dokáže „rozobrať“ na vlákna a následne z nich vyrobiť nový kus odevu. Ten si dokážete vybrať sami z predvolenej ponuky.

Práca Fearless Girl mala „poslať správu“ o rozmanitosti pohlaví na pracovisku a povzbudiť spoločnosti,
aby zamestnávali ženy vo svojich radoch. Plaketa pod sochou uvádzala: „Poznaj silu žien vo vedúcej
pozícii, SHE má význam“, pričom SHE nie je iba pohlavie, ale aj symbol NASDAQ. Reklama si odniesla
z Cannes v roku 2017 štyri najvyššie ocenenia – Grand Prix. Koncom roka sa však prvotný veľký úspech
dievčaťa stojaceho oproti býkovi na Wall Street zmenil po audite na pekne mastnú pokutu. Kontrola naúčtovala zadávateľovi pokutu päť miliónov dolárov. Zistilo sa totiž, že vo firme pracuje 300 žien a osôb
tmavšej pleti, ktorí majú nižšie platy ako muži.
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Smutný príklad

Prieskum

Ako vníma
štát aktivity
značkových
výrobcov
v oblasti
udržateľnosti?
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Čo je Slovenské združenie
pre značkové výrobky?
Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) zastupuje od roku 1996 značkových výrobcov
na Slovensku v kľúčových otázkach týkajúcich sa výroby, predaja, distribúcie a uvádzania značky na trh. Cieľom združenia je ochrana a podpora spoločných záujmov výrobcov a distribútorov
značkových výrobkov. V súčasnosti združenie zastupuje 30 členov, ako napríklad: Alfa Bio,
Dr. Oetker, Hero, Coca-Cola, Danone, Kofola, McDonalds, P&G, Unilever a ďalšie značky.

„Značkoví výrobcovia si uvedomujú čoraz viac
svoju zodpovednosť a potrebu prinášať spoločnosti trvalé hodnoty. Preto jedným z hlavných
poslaní značiek je prispieť k udržateľnému rozvoju spoločnosti ako takej. Výsledky prieskumu
nám dali hodnotnú spätnú väzbu a umožnia nám
lepšie nasmerovať naše aktivity, tak, aby sme
naším zodpovedným prístupom nielen napĺňali
očakávania, ale boli aj inšpiráciou pre ostatných,“ vysvetlil motiváciu realizácie prieskumu
predseda Predstavenstva Slovenského združenia
pre značkové výrobky, Martin Mittner.
Poznámky:
•o
 slovených viac ako 50 decision makerov (rôzne organizácie štátnej a verejnej správy, NGOs),
• č asové obdobie zberu dát:
od 30. 7. do 31. 8. 2021,
• c ieľom prieskumu bolo zistiť očakávania, priority a celkové vnímanie priemyslu/členov SZZV
„decision makerov v oblasti Sustainability“

Kto sa zapojil
do prieskumu?
• Úrad verejného zdravotníctva SR
• Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR)
• Centrum pre chemické látky a prípravky pri MH SR
• Ministerstvo životného prostredia SR
• Jem pre Zem (NGO)
• Incien (NGO)
• OZ Free Food (NGO)
• Baterkáreň (NGO)
• Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
• Národný inšpektorát práce
• Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
• Stále zastúpenie EK na Slovensku

MS205579/01

Slovenské združenie
pre značkové výrobky
(SZZV) oslovilo viac
ako 50 „decision
makerov“ na Slovensku,
teda osôb zodpovedných
za konkrétne politiky
pomenované v Agende
OSN 2030 s cieľom
zistiť očakávania,
priority a celkové
vnímanie priemyslu
členov SZZV v oblasti
udržateľnosti.
Medzi zapojenými
respondentmi boli
sekční riaditelia
ministerstiev,
štátnych úradov
alebo neziskových
organizácií.

Chcete, aby sa vaše
deti mali lepšie?
Investujte do vzduchu
Podľa štúdie National Geographic
budú mať Košice v roku 2070
rovnaké podnebie, ako má dnes
bulharské mesto Guľanci. Letá
budú o 20 % suchšie, v zime
zas o toľko mokrejšie. Doslova,
keďže zimná teplota stúpne
o 5 °C a dažďa si užijeme viac
ako snehu. Letá budú horúce,
priemerný počet dní s teplotou
nad 35 °C stúpne z 0,2 na 13.
Šialené, však?
V roku 2070 naše deti už nebudú musieť
cestovať za stredomorskou klímou. Ona
príde k nám. Ako jednotlivci proti tomu
veľa nezmôžeme, no keď sa spojíme,
vieme dosiahnuť viac.
Stačí investovať do správnych vecí:
do čistejšieho vzduchu, konárikov
či kvietkov, aby raz naše deti žili
v zdravšom a lepšom svete.
Preto vo Východoslovenskej energetike podporujeme zelené projekty, ktoré
pomáhajú vytvárať udržateľný región.
V Rudníku sme prispeli k výsadbe levanduľového hája, ktorý zabezpečí ekosystém
pre včely. Podporujeme „zelené pľúca“
v Čiernej nad Tisou, čiže výsadbu zelene
v mestskom parku. Viac stromov sme
priniesli aj do Veľkého Ruskova: prispejeme na výsadbu dubovej aleje popri poľnej
ceste na pamiatku slávneho lesa grófa
Andrássyho.

°C

To je teplota,
o ktorú sa
oteplia zimy
v roku 2070.

Na udržateľnú budúcnosť však potrebujeme hlavne ľudí, ktorí rešpektujú prírodu.
Ak naučíme deti chrániť planétu, vyrastú
z nich dospelí, ktorí sa k ekologickým
témam postavia zodpovedne. Preto sme
v Košiciach podporili vznik 10 klimatických záhrad pri školách a náučný chodník
o včelách v Spišskej Novej Vsi.
A vy sa k nám môžete jednoducho
pridať. Aktiváciou Zelenej energie
minimálne za 2 € mesačne automaticky
podporíte ekoprojekty.

O toľko budú suchšie
letá v roku 2070.

Poskladajte si portfóliovník z medopisov,
zo záhradofondov, z lescoinov a včelofondov a investujte do krajšej budúcnosti
našich detí. Tieto „ﬁnančné produkty“
vám prinesú výnosy v podobe viac včeličiek, zelene a stromov v našom regióne.
Spoločne sa nám už podarilo „zarobiť“
viac ako 400 medopisov, čiže nových

levandúľ v Ruskove, 45 zelených tehličiek
alias vysadených agátov v Čiernej nad
Tisou či 10 záhradofondov, teda realizovaných klimatických záhrad v košických
školách. Celý portfóliovník nájdete na
stránke Zelenej energie.
Aktivujte si Zelenú energiu od VSE od
2 € mesačne a už len sledujte, ako rastú
vaše výnosy. Doslova!

0,2
(r. 2021)

13

(r. 2070)
Priemerný počet letných dní
s teplotou nad 35 ºC.

rubrika
prieskum

Prehľad najrelevantnejších tém v oblasti Sustainability
pre zapojených „decision makerov“ (8 a viac odpovedí)

12

Podpora vzdelávania

9

Obaly
(recyklovaný podiel,
zabezpečenie
recyklovateľnosti,
opakovanej použiteľnosti
a kompostovateľnosti obalov

8

Zodpovedné
nakladanie
s odpadmi
a znižovanie
podielu
skládkovania

8

Znižovanie
množstva emisií,
klimatická
neutralita

8

Ochrana
prírodných
zdrojov (biodiverzita,
voda, lesy...)

Máte dostatok informácií z externého
prostredia k relevantným témam
spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti?

Ak by ste mali zhodnotiť vo všeobecnosti:
napĺňa súkromný sektor vaše očakávania
v pre vás relevantných CSR oblastiach?
 NO 47,8 %
Á
NIE 52,2 %

Vnímanie CSR aktivít členov SZZV
verzus naplnenie očakávaní

12
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 ímajú konkrétne CSR
Vn
aktivity členov SZZV
a sú naplnené očakávania 48 %
Vnímajú konkrétne CSR
aktivity členov SZZV a nie sú
naplnené očakávania 22 %
Nevnímajú konkrétne CSR
aktivity členov SZZV a nie sú
naplnené očakávania 30 %

Konkrétne príklady očakávaní
zo strany zapojených stakeholderov:
•z výšenie obmedzenia nevhodného marketingu na deti, zrozumiteľná
komunikácie a líderstvo zo strany priemyslu
• nastavenie systému „zero-waste“, zavedenie recyklácie a inovovať
výrobné postupy – nahradiť využívané vstupné materiály za inovatívne a udržateľné – recyklovateľné, biodegradovateľné, – zodpovednejšie nakladať s odpadom – zvýšiť chemickú bezpečnosť výrobkov
nielen v prospech spotrebiteľa, ale aj životného prostredia – zaviesť
princípy, ktoré bránia nadprodukcii a nadmernej spotrebe – zvýšiť
trvanlivosť a opätovnú použiteľnosť výrobkov – opätovné využitie
vlastných odpadov, ale aj odpadov/druhotných surovín z iných
zdrojov – certifikácia výrobkov/produktov – pri navrhovaní nových
výrobkov (a služieb) uplatniť ekodizajn s cieľom minimalizovať
dosahy na životné prostredie – vznik a zavádzanie digitálnych pasov
výrobkov a/alebo materiálov – zavádzanie smart systémov s cieľom
optimalizovať procesy
• z výšenie zastúpenia rastlinných potravinových produktov v ponuke
a aktívne pracovanie s témou rastlinných potravín a ich pozitívneho
dosahu na životné prostredie
• viac angažovanosti a aktívnejší prístup v otázkach týkajúcich sa ŽP,
ale aj férového podnikania
• relatívne málo energie a kampaní k téme znižovania emisií a dosiahnutie klimatickej neutralite
• väčšia transparentnosť v dátach a zdieľanie dát, odpojenie sa od
medzinárodných stratégii a väčšia relevantnosť na lokálne riešenia
a preukázateľnosť riešení

MS205620/01

25+17+58
48+52
22+30+48

 NO 56,5 %
Á
NIE 17,4 %
Neviem
odpovedať 26,1 %

Učenie pre život
Aby sny neostali snami
Bezplatný program Učenie pre život je určený znevýhodneným a sociálne
slabým rodinám s deťmi do 6 rokov, kde sa rodičia pomocou Montessori
metódy učia rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí, aby aj ony
mali šancu na lepší a kvalitnejší život.

12 centier

940 kurzov

300 rodín

v rámci celej SR

zrealizovaných
v rámci 8 programov

so 450 deťmi
zúčastnenými na programe

www.ucenieprezivot.sk

MS204535/02

ESG & Kreativita

Zodpovednú
kampaň
je potrebné
robiť rozumne
a s citom
Vlado Kurek pracuje v agentúre
TRIAD na pozícii kreatívneho riaditeľa.
Pripravoval viaceré kampane so
zodpovedným posolstvom pre
viacerých klientov.
S: Ako vznikajú SCR kreatívy. Je v tom rozdiel
v porovnaní s klasickým komerčným projektom?
Tak ako všetky. Naozaj v tom nie je veľký rozdiel.
Aspoň by nemal byť. Zadanie, chápanie problému a hľadanie správneho nápadu. Ak je v niečom zásadný rozdiel, tak v citlivosti. Pri spolupráci s organizáciou Pontis (kampaň Za pekné
pondelky) sme si úspešne overili, že napríklad
reklamné zveličenie, hľadanie dramatizácie
a podobne, nemôžu ísť za cenu posilňovania stereotypov. Preto pokora k téme a citlivosť, s akou

je spracovaná, by mali byť naozaj nepodcenené
pri príprave aj realizácii tohto typu kampaní.

S: Máte za sebou niekoľko kampaní, ktoré ste
vytvárali na túto tému. Čo by ste odporúčali,
na aké chyby si treba dať pozor pri tvorbe
takýchto projektov?
Súvisí to s predošlou odpoveďou. Treba kampaň
robiť rozumne a s citom. No a pochopiteľne, treba ju robiť férovo a konzistentne. Myslíme tým,
že kampaň nemôže byť iba naoko, aby sme boli
chrumkaví. Má z nej byť jasné, že značka naozaj

chce daný problém pomenovať, riešiť, zastať
hodnotové stanovisko a ideálne dať ľuďom
priestor pridať sa.
Jednoducho nerobiť spoločensky zodpovedné témy iba preto, lebo je to populárne,
ale zodpovedať si starostlivo, ktorá téma nám
prislúcha, prečo a či sme ochotní a schopní robiť
ju naplno.
Preto my interne v TRIAD-e už dva roky podľa
hesla Radšej byť zapálení ako vyhorení podnikáme sériu krokov od spoločných raňajok po
konzultácie s psychológmi.

Kampane s posolstvom, ktoré realizovali v TRIAD-e
VúB banka
„V TRIAD-e máme bohatú skúsenosť s prácou na CSR projektoch. Súvisí to pochopiteľne v prvom rade s typom klientov, ktorí majú k týmto
témam blízko. VÚB banka robí neskutočne veľa zelených projektov, od
podpory konferencií cez envirograndy, sadenie stromov až po motivovanie ľudí do zelených investícií. Dokonca vytvorila prvú envirocenu
ATLAS, ktorá má za sebou úspešný štartovací ročník,“ hovorí Vlado
Kurek, kreatívny riaditeľ TRIAD-u.
Okrem enviro zamerania, spolu s druhou najväčšou bankou na Slovensku, TRIAD dlhodobo pracuje na podpore výtvarného umenia a na
záchrane historických pamiatok. „Dokonca jedna z najefektívnejších
kampaní predošlého roka, ktorá motivovala ľudí šetriť si peniaze, je
príklad, ako môžete robiť spoločensky zodpovednú kampaň, ktorá je
zároveň súčasťou biznisu.“
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Ikea
Spoločensky
zodpovedné témy
netreba robiť iba preto,
lebo je to populárne.

„Spolu s našimi kamarátmi z pražského TRIAD-u a so značkou IKEA sa tiež už druhý rok
angažujeme v ťažkej, ale nesmierne dôležitej problematike domáceho násilia,“ hovorí
Vlado Kurek.

Uniqa
Tento rok vytvoril TRIAD pre spoločnosť UNIQA kampaň, ktorá sa venuje
veľmi aktuálnej a ťažkej téme duševného zdravia. V kampani agentúra
akcentovala to, že duševná nepohoda
nemusí byť zrejmá na prvé pozretie
a že sa jej treba venovať.

O2 Slovensko
TRIAD vytvoril aj jednu z najznámejších a najoceňovanejších kampaní pre O2 Slovakia 17. november. „Táto kampaň pre O2 bola veľkým
spoločensky zodpovedným projektom. Hrdo a pri všetkej skromnosti
môžeme povedať, že spoločensky zodpovedné kampane boli súčasťou
TRIAD-u skôr, ako sa to stalo cool. Proste spoločensky zodpovedné
kampane berieme už dlhodobo veľmi zodpovedne,“ uzatvára Vlado
Kurek.

www.strategie.sk | ESG je budúcnosť
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ESG plány a aktivity vybraných TOP zadávateľov

Tradícia,
lokálnosť,
ľudskosť
– hlavné
princípy
udržateľného
rozvoja
Branislav Lellák,
vrchný riaditeľ
obchodnej sekcie COOP
Jednoty Slovensko,
približuje priority
ESG v najdôležitejších
oblastiach.
Životné prostredie

MS205572/02

V lete tohto roka sme v spolupráci s OZV NATUR-PACK spustili edukačnú kampaň zameranú
na ochranu životného prostredia. Na produkty
vlastnej značky sme umiestnili grafické symboly,
prostredníctvom ktorých vysvetľujeme spotrebiteľom, ako správne triediť odpad. Súčasťou projektu
Jednotne – ekologicky je samostatná webová
stránka poskytujúca bližšie údaje k separovaniu
použitých obalov. Projekt zameraný na správne
triedenie odpadu budeme v nasledujúcich mesiacoch prehlbovať. Okrem toho sa počas celého
roka pripravujeme na zálohovanie jednorazových
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PET fliaš a plechoviek. Vo vybraných predajniach
sme spustili pilotný projekt zálohovania prepojený s podporou regionálnych projektov za každú
vyzbieranú PET fľašu či plechovku. Fungovanie
zálohomatov si môžu vyskúšať naši zákazníci
v Krupine, v Nových Zámkoch, Čadci a v Senici.
Ako spoločensky zodpovedný obchodný reťazec
sa výrazne zapojíme aj do dobrovoľného zberu
PET fliaš a plechoviek, čím značne podporíme ciele
zálohového systému. Podobne ako pri zásobovaní
obyvateľstva potravinami považujeme za dôležité
nezabúdať na obyvateľov vidieka, kde naša konkurencia pre nízku rentabilnosť nepôsobí.

Sociálne aspekty
Stratégia riadenia a rozvoja ľudských zdrojov
v skupine COOP Jednota je postavená na dôslednom dodržiavaní princípu rovnosti príležitostí. Aj
v tomto roku u nás ženy zastávali vedúce pozície
v jednotlivých spotrebných družstvách, a to v počte 49 percent.
V náročnom období pandémie sme kládli vysoký dôraz na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti
našich zákazníkov aj zamestnancov. Kolegom
v predajniach i na centrálach spotrebných družstiev sme rozdávali vitamínové balíčky a ochranné
pomôcky ako rúška, respirátory, rukavice, pokiaľ

Myšlienka vzájomnej
pomoci, nezištnosti
a spoločenskej
zodpovednosti bola
odnepamäti jednou zo
zásad družstevníctva.
K tomuto princípu sa
hlásime aj dnes, a preto
vyvíjame konkrétne
aktivity smerujúce
k humánnosti
a sociálnosti.
to práca v administratíve umožňovala, naši
zamestnanci mohli pracovať z domu formou home
officeu. Keďže 85 percent našich zamestnancov
tvoria ženy, vychádzali sme im v ústrety aj v oblasti
čerpania pandemických PN a OČR. Robili sme, čo
bolo v našich silách, aby sme ponechali predajne
otvorené aj v obciach, kde konkurencia nepôsobí,
aby mohli zákazníci nakúpiť aspoň základné druhy
potravín v blízkosti svojho bydliska.
Jednou z kľúčových oblastí v riadení ľudských
zdrojov je vzdelávanie a rozvoj zamestnancov na
všetkých úrovniach systému COOP Jednota, ktoré
sme realizovali formou rôznych školení, jazykových kurzov či návštev odborných konferencií.
Zakladáme si na férovosti a transparentnosti
nielen vnútri maloobchodnej siete, ale aj v komunikácii s našimi dodávateľmi a obchodnými partnermi, za čo nám Zväz slovenských pekárov, cukrárov
a cestovinárov udelil titul Poctivý obchodník. Taktiež sme držiteľom ocenení Senior Friendly a TOP
firma mladých v SR, čo dokazuje náš pozitívny
prístup v oblasti ľudských zdrojov.
Na sociálnom aspekte si zakladáme aj v oblasti
aktivít Nadácie COOP Jednota, prostredníctvom
ktorej pomáhame už dvadsať rokov. Každoročne podporujeme rozvoj lokálnych komunít. Do
tohtoročného piateho ročníka sa prihlásilo 1 400
subjektov, spomedzi ktorých si obyvatelia sami
zvolili víťazných 26, ktoré sme podporili finančným
grantom.
Aj tento rok sa podieľame na podpore slovenského zdravotníctva. Do nemocníc a polikliník sme

zakúpili viaceré špecializované prístroje nevyhnutné pri liečbe pacientov. Finančnú pomoc zdravotníckym zariadeniam neobmedzujeme geograficky
ani z pohľadu ambulancií. V uplynulých mesiacoch
sme podporili napríklad Národný ústav detskej
tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom
Smokovci, Psychiatrickú nemocnicu v Kremnici
a Kliniku pediatrickej onkológie Roosveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, Chirurgickú ambulanciu v Nemocnici Snina.

Udržateľné riadenie
Každoročne sa riadime princípom, že spotrebné
družstvo je otvoreným spoločenstvom osôb, založeným na účely nielen ekonomickej, ale i spoločenskej prosperity družstva a jeho členov, ktorí sa
podieľajú na riadení družstva v rámci rozhodovania najvyššieho orgánu. V tomto smere sa výrazne
odlišujeme od našej konkurencie.
Naším poslaním je zabezpečovať spoločenskú
a ekonomickú prosperitu družstva a jeho členov
– vytvárať a poskytovať COOP Jednotám ako
svojim členom nástroje a riešenia na udržanie
si trhového podielu; ochraňovať práva a záujmy
členov družstva; zastupovať členov voči orgánom
a inštitúciám v Slovenskej republike, ako i v zahraničí a presadzovať ich záujmy. Etický kódex je pre
nás kľúčový dokument, ktorý stanovuje jednotné
etické pravidlá a normy správania vo vzájomných
vzťahoch aj vo vzťahoch navonok.
Na podporu dodržiavania etických pravidiel
majú jednotlivé spotrebné družstvá ustanovených
etických dôverníkov, ktorí sú zodpovední za riešenie situácií súvisiacich s etikou a etickým správaním v oblastiach vymedzených Etickým kódexom.
Spotrebné družstvá spoločenstva COOP Jednota
garantujú, že zamestnanec, ktorý podá oznámenie
o podozrení z porušenia Etického kódexu, nebude
za to nijakým spôsobom sankcionovaný ani znevýhodňovaný.

SCR aktivity v ATL kampani
Projekt Jednotne – ekologicky patrí medzi nosné
kampane tohto roka, podpora slovenskosti a lokálnych dodávateľov sa v našej ATL komunikácii
objavuje pravidelne, rovnako aj Program podpory
lokálnych komunít a 20. výročiu Nadácie COOP
Jednota bude v ATL komunikácii venovaný priestor
v závere roka.

Top projekt roka
Jedným z najdôležitejších tohtoročných
projektov je projekt Jednotne – ekologicky,
ktorý sme začiatkom tretieho kvartálu tohto
roka odprezentovali na tlačovej konferencii
a venujeme sa mu v ATL aj BTL komunikácii.
Prostredníctvom neho chceme spotrebiteľov
naučiť správne triediť odpad. Na realizáciu
projektu sme využili produkty našej vlastnej
značky, na ktoré postupne umiestňujeme

grafické symboly v podobe farebných kontajnerov znázorňujúce, do ktorej zbernej nádoby
obal z daného produktu patrí.
Projektu Jednotne – ekologicky je venovaná aj rovnomenná webová stránka poskytujúca širšie vysvetlenie o dôležitosti ekologického prístupu každého jedného z nás.
Odborným garantom projektu je spoločnosť
NATUR-PACK.

Ako vyzerajú
v praxi
hlavné ciele
udržateľného
rozvoja
Tradícia

Podporou tradícií nadväzuje spoločnosť na
aktivity predkov, ktoré boli pred storočím
a pol niečím nevídaným. „V zakladaní družstevníctva boli naši predchodcovia svetoví
priekopníci,“ hovorí Branislav Lellák. V roku
2019 si preto COOP Jednota Slovensko
pripomenula založenie prvého spotrebného družstva na Slovensku v roku 1869
Samuelom Ormisom. Pri tejto príležitosti
bola vydaná kniha aj video, ktorým chcela
spoločnosť osloviť aj mladšiu generáciu.
„Prepojenie s tradíciami, ľudovosťou cítiť
z našich predajní i v reklamnom koncepte
postavenom na Bačovi a Honelníkovi,“
približuje princíp tradície Lellák.

Lokálnosť

Medzi hlavné piliere obchodnej politiky
COOP Jednoty rozhodne patrí lokálnosť. Prioritou je predaj slovenských potravín, ktoré
reťazec nakupuje od slovenských dodávateľov. „Touto cestou ich podporujeme a zároveň našim zákazníkom ponúkame výlučne
kvalitné produkty. Predajom slovenských
výrobkov zvyšujeme potravinovú sebestačnosť, podporujeme udržanie pracovných
miest v agrosektore,“ hovorí Lellák. COOP
spolupracuje s viac ako tisíc lokálnymi
dodávateľmi a túto spoluprácu v čase
pandémie a náročnej situácie v gastrosektore ešte rozšírila. Stovkami regionálnych
dodávateľov v maloobchodnej sieti zároveň
zákazníkom umožňuje ochutnať množstvo
regionálnych špecialít.
COOP Jednota si zakladá na dostupnosti
potravín pre všetkých. Prevádzkuje viac ako
2 000 predajní, čím v zmysle zodpovedného
predajcu umožňuje prístup k potravinám
aj obyvateľom žijúcim v obciach, v ktorých
vzhľadom na nízku rentabilnosť zahraničné
reťazce nepodnikajú.

Ľudskosť

Spoločnosť podporuje plnú a produktívnu
zamestnanosť ľudí v každom veku. Mnohí
zamestnanci v spoločnosti pracujú viac ako
desať rokov, niektorí aj viac ako štvrťstoročie.
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Nefinancujeme odvetvia,
ktoré majú negatívny
vplyv na spoločnosť
Konkrétne plány, ktoré
realizovala ČSOB
v tomto roku, približuje
Anna Jamborová,
hovorkyňa ČSOB.

MS205516/02

Priority ESG v PRAXI
V ČSOB sme si stanovili kritériá na dosiahnutie
uhlíkovej neutrality do roku 2050. Preto podrobne monitorujeme pôvod vlastných emisií a pre
našich klientov chceme byť silným partnerom pri
prechode na udržateľnejšie podnikanie.
Nefinancujeme odvetvia, ktoré majú negatívny
vplyv na spoločnosť. Či už ide napríklad o ťažbu
fosílnych energetických zdrojov, alebo o zbrojársky priemysel a podobne. K ďalším našim cieľom
patrí aj dosiahnuť 50-percentný podiel obnoviteľných zdrojov v našom celkovom energetickom
úverovom portfóliu.
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Spomínané prioritné oblasti sa snažíme
napĺňať aj aktivitami našej ČSOB nadácie. Prvá
dekáda aktívnej práce ČSOB nadácie znamenala
podporu viac než 600 projektov v sume takmer
3 mil. eur. V najbližších rokoch sa budeme sústreďovať na oblasť, ktorá dnes hlasno volá o pomoc,
a tou je ochrana životného prostredia.
Vo svojich firemných hodnotách presadzujeme
princípy Corporate Governance. Týka sa to nielen
efektívnej správy a riadenia, ale aj udržiavania
vysokej úrovne morálnej a etickej integrity
a budovania kultúry dôvery na základe férových
a transparentných vzťahov so zainteresovanými

stranami. Za náš prístup sme v tejto oblasti dostali v novembri 2020 aj ocenenie Dobre spravovaná
firma (Corporate Governance Leader), ktorú
každoročne udeľuje Nadácia PONTIS.

Zodpovedné ciele súčasťou ATL komunikácie
Naše aktivity v oblasti ESG sa určite stanú
súčasťou ATL komunikácie. Už dnes sa klientky
a klienti môžu stretnúť napríklad s ATL komunikáciou spoločensky zodpovedných fondov,
ktoré chceme predstaviť a sprístupňovať verejnosti, a dať im tak možnosť priamo ovplyvniť
udržateľnosť ako takú.

Implementácia
programu udržateľného
financovania bude
vyžadovať rozšírenie
ponuky produktov
o zelené úvery, zelené
fondy, poradenstvo,
implementovanie
nových finančných
nástrojov a EÚ fondov
zameraných
na enviro.

Top projekt roka – Program
udržateľného financovania
Za mimoriadne dôležitý projekt s potenciálom významného pozitívneho dosahu na
spoločnosť považujeme takzvaný Program
udržateľného financovania (Sustainable
Finance Program), vytvorený na úrovni našej
materskej skupiny KBC. Zjednodušene ho
môžeme chápať ako stanovené merateľné
ciele, aké zastúpenie chceme ako banka mať
vo vybraných sektoroch, ktoré priamo alebo
nepriamo prispejú k ochrane životného prostredia a najmä k zníženiu emisií skleníkových
plynov.

Implementácia programu udržateľného
financovania bude vyžadovať rozšírenie ponuky produktov o zelené úvery, zelené fondy,
poradenstvo, implementovanie nových
finančných nástrojov a EÚ fondov zameraných na enviro.
Našich klientov preto chceme podporiť
a motivovať v prechode na udržateľnejší spôsob podnikania, čo dosiahneme intenzívnou
komunikáciou a poradenstvom s klientmi.
Spoločne ich tak pripravíme na vplyvy európskej regulácie na ich aktivity.

Top projekt roka – Burger s lepšou
príchuťou budúcnosti
Riešeniu klimatických otázok sa ČSOB venovala už na jar tohto roka, keď v rámci programu Fun účet priniesla mladým možnosť
investovať do spoločensky zodpovedných
fondov, ktoré prispejú k udržateľnej budúcnosti planéty. V jesennej kampani nadviazala
na jarnú komunikáciu s rovnakou možnosťou
investovania do spoločensky zodpovedných

fondov. Preto sa jesenná kampaň nesie v duchu posolstva Budúcnosť môže mať lepšiu
príchuť. Inými slovami, to, čím kŕmime našu
planétu, sa nám už dnes vracia späť na tanier
v podobe jedál obsahujúcich aj množstvo
mikroplastov. A v budúcnosti toho môžeme
zrejme očakávať omnoho viac. ČSOB ukázala, ako by mohol vyzerať burger budúcnosti.

Celková stratégia
ESG filozofie
ČSOB vníma tému ESG komplexne – od
znižovania vlastnej uhlíkovej stopy cez
nastavovanie a ponuku produktov tak, aby
prispievali k podpore trvalo udržateľných
riešení cez finančnú podporu projektov
podporujúcich ESG prostredníctvom
nadácie ČSOB. Zameriava sa prioritne
na oblasti, kde má možnosť smerovanie
spoločnosti ovplyvniť, a to na:
• finančnú a digitálnu gramotnosť
• podporu podnikania
• ochranu životného prostredia
• zdravie a dlhovekosť
Zodpovedne podnikať taktiež znamená
mať finančnú odolnosť a veľmi striktný risk
manažment. Zodpovednosť vrcholového
manažmentu za oblasť udržateľnosti a jej
vedenie zaisťuje, že stratégia ESG a ciele
sú začlenené do každej vrstvy organizácie
a aktivít.
www.strategie.sk | ESG je budúcnosť
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Deťom zo znevýhodnených
rodín chceme poskytnúť
lepšiu šancu na život
„Zodpovedný
a udržateľný prístup
našej spoločnosti
je predurčený už
v samotnej podstate
toho, čo spoločnosť
Generali robí,“ hovorí
na úvod Monika
Majerčíková, vedúca
oddelenia komunikácie
Generali. „Náš hlavný
biznis je o napĺňaní
sľubu, že budeme stáť
pri našich klientoch
v momente, keď to budú
potrebovať.“

MS205620/02

Z

áväzok podnikať udržateľne je súčasťou celosvetovej stratégie spoločnosti Generali ako aj jej ambície stať sa
celoživotným partnerom jej klientov.
„Práve preto sme na úrovni Skupiny Generali
prijali Chartu záväzkov trvalo udržateľného
rozvoja, ktorá definuje náš postoj a smerovanie v zodpovednom a udržateľnom podnikaní
voči rôznym skupinám – zamestnancom,
klientom, komunitám, obchodným partnerom, obchodníkom a distribútorom, finančnej
komunite,“ vysvetľuje Monika Majerčíková.
Na Slovensku sa stala členom zoskupenia
Business Leaders Forum a definovala si tri
hlavné oblasti, na ktoré sa chce spoločnosť
primárne zamerať – vzdelávanie znevýhodnených komunít, zamestnanci, prevencia
v oblasti zdravia a ochrany majetku. A práve
o napĺňaní cieľov tejto aktivity hovorí pre Stratégie vedúca oddelenia komunikácie Monika
Majerčíková.
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S: Jednou z priorít je podpora vzdelávania
znevýhodnených skupín. Aké konkrétne
aktivity ste podnikli v rámci tejto priority?
Skupina Generali spustila v roku 2017 celosvetovú iniciatívu na pomoc znevýhodneným
komunitám The Human Safety Net (THSN),
v rámci ktorej sa Generali zameriava na
pomoc znevýhodneným rodinám, utečencom
a novorodencom. Pod hlavičkou THSN sme na
Slovensku začali realizovať v spolupráci s Úniou
materských centier bezplatný program Učenie
pre život, ktorý pomáha znevýhodneným
rodinám s deťmi do 6 rokov. Sú to rodiny, ktoré
majú deti s ťažkým zdravotným postihnutím,
v ktorých rodičia nemôžu pracovať alebo je ich
príjem veľmi nízky, či žijú vo vylúčených komunitách. Deti z takýchto rodín majú, bohužiaľ,
často výrazne horšie možnosti získať kvalitné
vzdelanie a znižuje sa ich šanca na lepší život.
S: Čo je cieľom programu a čo sa vám podarilo v rámci jeho existencie dosiahnuť?
Prieskumy dokazujú, že až 49 percent detí zo
sociálne slabých rodín uviazne v znevýhodnenej komunite bez možnosti ďalšieho rozvoja.
Práve obdobie od 0 do 6 rokov je to najdôležitejšie v živote každého z nás. Vtedy sa tvoria
základy potrebné pre život a budúcnosť –
fyzický rast, motorika, poznávacie schopnosti,
reč a komunikácia či sociálne kompetencie.
V programe chceme podchytiť znevýhodnené rodiny a zmenšiť alebo aj úplne zotrieť
rozdiely, ktoré v spoločnosti vznikajú. Preto
sa rodiny raz týždenne stretávajú v materských centrách na workshopoch a pomocou
Montessori metódy sa učia hravou formou
postupne rozvíjať zručnosti, schopnosti
a vedomosti svojich detí. Počas troch rokov
sa nám podarilo program postupne otvoriť
v 12 materských centrách na celom Slovensku.
Certifikované lektorky sa doteraz venovali
viac ako 300 rodinám so 450 deťmi.
S: Hovoríte o tom, že sa rodiny stretávajú v materských centrách raz týždenne.
Predpokladám, že ste museli túto činnosť
upraviť v čase pandémie. Ako ste reagovali?
Pandémia radikálne zasiahla aj do fungovania
projektu Učenie pre život, keďže jeho podstatou je osobný kontakt, no líderky projektu si
našli spôsob, ako s deťmi a ich rodičmi zostať
naďalej v kontakte a vo výučbe pokračovať aj

V programe Učenie pre
život chceme podchytiť
znevýhodnené rodiny
a zmenšiť, alebo aj
úplne zotrieť rozdiely,
ktoré v spoločnosti
vznikajú.

na diaľku. Vytvorili kreatívne a učiace balíčky
pre maminy s deťmi, ktoré distribuovali priamo
do ich domovov. Cieľom bolo posilňovať to,
aby sa rodičia ani počas pandémie neprestali
venovať svojim deťom, pretože to bolo najdôležitejšie. Pandémia však poukázala na ďalší
problém, s ktorým zápasia znevýhodnené rodiny, a tým je online komunikácia. Práve preto
sme sa rozhodli podporiť ich aj v tomto smere
– pre materské centrá a rodiny sme zabezpečili
technické vybavenie v podobe stolových PC,
tabletov či smartfónov, aby deti mohli pokračovať vo vzdelávaní aj v dobe sociálneho odstupu. Viacerým centrám sa podarilo rozbehnúť aj
online aktivity a deti zo znevýhodnených rodín
aj takýmto spôsobom vyučovali.

S: Mnohé spoločnosti zapájajú do CSR
aktivít aj samotných zamestnancov. Je toto
v záujme Generali? Ako sa vám darí napĺňať
ciele zodpovedného zamestnávateľa smerom k zamestnancom?
Do pomoci rodinám zo znevýhodneného
prostredia sa aktívne a radi zapájajú aj naši
zamestnanci. Spoločne už vyrobili pre deti
z projektu množstvo Montessori hračiek,
vďaka ktorým si môžu hravou formou rozvíjať
svoje zručnosti. Samozrejmosťou sú aj rôzne
zbierky oblečenia, domácich potrieb či elektroniky. Pred pár mesiacmi sa naši zamestnanci zapojili aj do aktivity Global Challenge,
ktorej cieľom bolo vyzbierať ďalšie financie
pre projekt Učenie pre život.
A k vašej druhej otázke, ako zodpovedná poisťovňa sa aktívne venujeme aj našim zamest-

Pandémia poukázala na
ďalší problém, s ktorým
zápasia znevýhodnené
rodiny, a tým je
online komunikácia.
Pre materské centrá
a rodiny sme preto
zabezpečili technické
vybavenie v podobe
stolových PC, tabletov
či smartfónov, aby deti
mohli pokračovať vo
vzdelávaní aj v dobe
sociálneho odstupu.
nancom. Uvedomujeme si, že práve oni sú
naším najväčším kapitálom. Záleží nám na ich
zdraví – fyzickom aj duševnom, ako aj správnom work-life balance a, samozrejme, náležitú
pozornosť venujeme témam diverzity a inklúzie. Tento rok sme sa stali signatárom Charty
diverzity, čím sa verejne hlásime k hodnotám
ľudskosti, rovnoprávnosti a férového prístupu
na pracovisku. Dlhodobo sa venujeme projektom, ktoré pomáhajú mamičkám vracajúcim
sa z materskej dovolenky, organizujeme pre
zamestnancov prednášky a workshopy na
tému diverzity a inklúzie, ale veľkou témou je
u nás aj starostlivosť o duševné zdravie, ktoré
v poslednom období dostáva zabrať.
www.strategie.sk | ESG je budúcnosť
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Stanovujeme
si ambiciózne
ciele vo
viacerých
oblastiach
O plánoch, ale aj realizovaných
ESG projektoch hovorí pre
Stratégie Samuel Machajdík,
hovorca Kauflandu.

MS205537/02

Životné prostredie
Veľkou témou v našej spoločnosti je ochrana
životného prostredia a hlavne klímy. Pomocou
našich projektov a opatrení výrazne prispievame k ich ochrane v rámci celej spoločnosti – od využívania energeticky efektívnych
technológií a ekologického plánovania nových
budov cez logistické procesy šetrné k životnému prostrediu až po preventívne opatrenia
zabraňujúce vzniku odpadu. Od marca tohto
roka využívame takzvané modré ekologické
pokladničné bločky, ktoré sú recyklovateľné, majú certifikát FSC a zákazníci ich môžu
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Od marca tohto
roka využívame
modré ekologické
pokladničné bločky,
ktoré sú recyklovateľné,
majú certifikát
FSC a zákazníci ich
môžu vytriediť do
odpadkových košov
určených na papier.

vytriediť do odpadkových košov určených na
papier. Neustále rozširujeme náš sortiment
o zodpovedné a klimaticky neutrálne produkty*, ktoré kompenzujú nevyhnutne vyprodukované množstvo CO2 prostredníctvom
medzinárodne certifikovaných projektov.
Zameriavame sa vo veľkom na podporu regionálnych dodávateľov. Nemenej dôležitá je pre
nás zelená mobilita, a preto na zásobovanie
našich predajní využívame už aj kamión s pohonom CNG. Ďalšou našou veľkou témou je
redukcia spotreby plastov a využitie recyklátu
v obalových materiáloch.

Sociálne aspekty

Udržateľné riadenie

Okrem environmentálnych tém si plne uvedomujeme aj dôležitosť sociálnych. Preto už
ôsmy rok spoluorganizujeme so Slovenským
Červeným krížom potravinovú zbierku, v rámci
ktorej venujeme spoločne s našimi zákazníkmi
potraviny ľuďom v núdzi. Počas prvých vĺn
pandémie sme podali pomocnú ruku nemocniciam a darovali sme im rúška, respirátory,
čerstvé ovocie a zeleninu a potraviny pre
najvyťaženejšie z nich.
Keďže vieme, že pomáhať je ľudské, podporujeme terénne sociálne služby a aj vďaka
pomoci Kauflandu rozšíril Slovenský Červený kríž od spustenia projektu v roku 2017
flotilu už o 21 nových špeciálne upravených
terénnych vozidiel, ktoré pomáhajú v rámci 19
územných spolkov SČK.
Nezabúdame však ani na našich zamestnancov, pre ktorých neustále rozširujeme ponuku
benefitov, podporujeme work-life balance,
rovnaké šance pre všetkých a diverzitu našej
spoločnosti.

Na pravidelnej báze reportujeme všetky
dôležité ukazovatele a sledujeme plnenia nami
stanovených cieľov. Vydali sme komplexnú
správu o trvalej udržateľnosti (tzv. GRI report),
ktorá bola vyhotovená za obdobie 1. 3. 2019 do
29. 2. 2020 podľa medzinárodných štandardov
a v ktorej sme zhrnuli všetky strategické ciele,
opatrenia, projekty a aktivity spoločnosti,
ktoré majú významný spoločenský, ekonomický a environmentálny vplyv. Takúto správu
budeme vydávať každé dva roky.

Celková stratégia
ESG filozofie
V spoločnosti Kaufland veria, že rozhodujú najmä činy. V oblasti trvalej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti chce
ísť Kaufland určite príkladom a prispieť
tak k pozitívnej zmene správania u zákazníkov, partnerov či celej spoločnosti.
Preto sa zameriava na viaceré témy
a k zlepšeniu chce prispievať vo všetkých
oblastiach, ktoré sa nás všetkých priamo
aj nepriamo dotýkajú. Kaufland verí, že
v súčasnosti musí každá dobre fungujúca
a moderná spoločnosť dbať na svoje
okolie, zaujímať sa o ľudí a zvieratá a mať
stratégiu do budúcnosti. ESG je súčasťou
DNA spoločnosti. Aj z toho dôvodu si
stanovuje spoločnosť ambiciózne ciele
vo viacerých oblastiach, či už je to životné
prostredie alebo zdravá výživa.

ESG/CSR projekty sú dlhodobo súčasťou
našej ATL komunikácie
Či už naša aktuálna kampaň o ochrane klímy a klimaticky neutrálnych produktoch, projekt Čerstvé
hlavičky zameraný na podporu zdravej výživy
u školákov alebo komunikácia potreby pomoci
ľuďom v núdzi cez potravinovú zbierku alebo
podporu terénnych sociálnych služieb. Naším
cieľom je komunikovať všetky naše CSR aktivity
a prispieť tak k rozšíreniu povedomia o tejto téme.

Top projekty roka – snaha zmeniť
stravovanie v školách a ochrana klímy
Radi by sme spomenuli dva projekty, ktoré sa venujú tejto oblasti –
jeden sa zameriava na podporu zdravej výživy a druhý na ochranu
klímy.
V Kauflande sme veľmi hrdí na krásny projekt Čerstvé hlavičky,
ktorý beží úspešne už tretí rok. Jeho cieľom je zabezpečiť pravidelný prísun čerstvého ovocia a zeleniny pre deti na ZŠ a spestriť tak
ich jedálniček. Deti majú na týždennej báze zabezpečený prísun vitamínov, ktoré majú veľký vplyv na vývoj ich organizmu. Súčasťou
tohto projektu sú aj rôzne webináre a prednášky, v rámci ktorých
sa v spolupráci s organizáciou Skutočne zdravá škola snažíme vzdelávať žiakov v oblasti zdravého stravovania a prispieť tak k zmene
stravovacích návykov detí. Naším spoločným cieľom je zároveň
zmeniť metodiku stravovania v školách.

Ochrana klímy je už dlhodobo témou, ktorú nemôžeme a ani nechceme ignorovať. Ciele, ktoré sme si v tejto oblasti dali, sú nielen
ambiciózne, ale aj potrebné. Do roku 2030 chceme znížiť svoje emisie CO2 z prevádzkovej činnosti o 80 percent v porovnaní s rokom
2019. Už dlhodobo na Slovensku odoberáme len 100-percentnú
zelenú energiu získavanú z obnoviteľných zdrojov. Čoraz viac sa
zameriavame na inovácie v tejto oblasti, zodpovednejšiu spotrebu,
udržateľný sortiment a zelenú mobilitu. Naším cieľom je byť v budúcnosti klimaticky neutrálny. Planétu máme totiž iba jednu.
*Klimaticky neutrálne* znamená, že nevyhnutne vyprodukované emisie CO2
produktov našich vlastných značiek boli kompenzované prostredníctvom
certifikovaných projektov na ochranu klímy.

www.strategie.sk | ESG je budúcnosť
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Chceme podporovať projekty,
ktoré nám dávajú zmysel

MS205561/01

Už sedem rokov podporuje poisťovňa
Kooperativa mladú generáciu
a pomáha tam, kde je potrebná.
Pre mnohé neziskové organizácie
je dôveryhodným partnerom na
vytváranie prínosných a jedinečných
projektov, čo ju motivovalo
pustiť sa do vlastných nadačných
projektov, ktoré zastrešuje Nadácia
Kooperativa. Prvé aktivity rozbehla
Nadácia Kooperativa už túto jeseň.
"Deti a mládež zostanú v oblasti
filantropie naďalej jej prioritou.
Pribudnú aj nové projekty z oblasti
ekológie a v sociálnej oblasti,"
vysvetľuje hovorkyňa poisťovne
KOOPERATIVA a správkyňa
Nadácie KOOPERATIVA
Silvia Nosková Illášová.

S: Prečo ste sa v poisťovni KOOPERATIVA
rozhodli založiť vlastnú nadáciu?
V rámci nášho programu spoločenskej
zodpovednosti sa venujeme už sedem rokov
podpore detí a mladých ľudí. Uvedomujeme
si, že vzdelávanie a vytváranie inšpiratívneho
a bezpečného prostredia je kľúčové pre ich
vývoj. Doteraz bola naším hlavným spojencom
Nadácia pre deti Slovenska a spoločná iniciatíva Nadačný fond Deti v bezpečí, vďaka ktorej
sme sa stali pre mnohé neziskové organizácie
dôveryhodným partnerom na vytváranie
prínosných projektov. Skvelý ohlas, nazbierané
skúsenosti a sledovanie potrieb spoločnosti
nás motivovalo k tomu, aby sme sa práve teraz,
rok po oslave okrúhlej 30-ky našej poisťovne,
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pustili už aj do vlastných programov podpory.
A tak sme sa rozhodli založiť Nadáciu KOOPERATIVA.

S: Ostaňme ešte chvíľu pri vašej doterajšej
práci. Značka KOOPERATIVA sa aktuálne
spája aj s prieskumnou štúdiou, na ktorej
ste spolupracovali práve s Nadáciou pre deti
Slovenska. Týka sa dosahov pandémie počas
minulej zimy a jari na deti a mladých ľudí. Čo
vás viedlo k otváraniu tejto témy?
Sme radi, že sa nám podarilo zrealizovať
prieskumnú sondu, aká v odborných kruhoch
na Slovensku doteraz absentovala. V spolupráci
s expertmi z partnerskej nadácie a tiež so sociológmi sme zozbierali spätnú väzbu od stoviek

žiakov, študentov a tiež ich učiteľov aj rodičov.
Týkala sa života detí a mladých počas lockdownu a dištančného vzdelávania a poukázala na
to, že toto obdobie sa výrazne podpísalo na ich
duševnom zdraví, poklese sebavedomia aj zhoršení komunikačných schopností. Naším cieľom
bolo, aby tieto výstupy poslúžili ako podnety do
verejnej diskusie, mohli na nich stavať odborníci
v rámci ďalšej práce s deťmi a aby nasmerovali
aj nás samotných pri ďalších plánoch spoločensky zodpovedného angažovania.

S: Ovplyvnili tieto výsledky aj nasmerovanie
vašich aktuálnych krokov v oblasti CSR?
Určite áno. V prvom rade sme na základe
zistení štúdie adresnejšie nastavili, na aké pro-

jekty poputujú tento „pandemický“ rok zdroje
z nami zriadeného fondu Deti v bezpečí. Fond
funguje v rámci Nadácie pre deti Slovenska od
roku 2015 a za ten čas sa nám z neho podarilo
prerozdeliť už 580-tisíc eur medzi 250 projektov
po celom Slovensku, ktoré pomáhali vytvárať
bezpečné prostredie pre deti a mladých ľudí
v ich rodinách, školách či komunitách. Práve
z aktuálneho 7. ročníka grantového programu podporíme v reakcii na dosahy pandémie
aktivity pedagogicko-psychologických alebo
komunitných centier či organizácií spolupracujúcich so školami, ktoré prispejú k zvyšovaniu
psychickej pohody a zdravia detí a mladých,
k lepšiemu zvládaniu krízových situácií a posilňovaniu vlastnej identity.

S: A ako do tohto príbehu vstupuje nová
Nadácia KOOPERATIVA?
Prieskumná štúdia aj naše ďalšie monitorovanie sveta okolo nás v ostatnom období poukázali na narastajúce trendy, v ktorých sa chceme
viac angažovať – ešte komplexnejšie, efektívnejšie a s výraznejším dosahom. Vnímame
pálčivosť mnohých tém v spoločnosti a chceme
byť prospešným článkom, ktorý bude mať
svoje stabilné miesto v spoločnom ekosystéme
podpory neziskového sektora na Slovensku.
Pod hlavičkou Nadácie KOOPERATIVA ani
naďalej neupúšťame od podpory vzdelávania
generácie, ktorá bude formovať budúcnosť
našej krajiny. A rovnako chceme robiť ešte
viac v prospech ochrany životného prostredia,
udržateľnosti a tiež v oblasti sociálnej pomoci.
Takto sme si zadefinovali tri hlavné piliere
našej nadačnej činnosti.
S: Pozrime sa na tieto piliere bližšie.
Čo nové chystáte v rámci podpory vzdelávania?
Virtuálny svet a s ním spojené digitálne technológie napredujú neuveriteľne rýchlo. Deti sa
do používania sociálnych sietí púšťajú veľmi
intuitívne, nazvime to bez manuálu, čo sa smie
a čo nie. Každý z nás si nesie následky za svoje

Nadácia Kooperativa
je tu, aby mohla
robiť zmysluplné
veci. Vznikla, aby
rozvíja témy, ktoré
sa dotýkajú mnohých
a majú dopad na
všetkých.

správanie a rovnaké pravidlá platia aj v online
svete. Vplyv sociálnych sietí silnie a my cítime
potrebu pomôcť deťom zorientovať sa v nich.
Aby boli pre ne prínosné, ale v prípade potreby
sa dokázali brániť a nabrali zdravé sebavedomie a znalosti, ktoré ich od negatívnych javov
v online svete ochránia.

S: Ako bude prebiehať toto vzdelávanie
v praxi?
Naša spolupráca s OZ DigiQ zahŕňa dva nosné
projekty, oba už bežia. V rámci prvého pomáhame organizovať bezplatné webináre a workshopy v online aj offline prostredí škôl, kde sa žiaci
a študenti budú rozprávať s expertmi o kybernetickej bezpečnosti, prečo treba pri používaní
internetu uplatňovať kritické myslenie a prečo
je potrebné mať sa na pozore od závislostí
spojených s internetom a gamingom. Druhý
projekt sa týka rovesníckeho vzdelávania na
školách, počas ktorého mladí dobrovoľníci
z celého Slovenska pomáhajú šíriť myšlienky
digitálneho občianstva. Aj týmto projektom
chceme pomôcť viesť tínedžerov k tomu, aby
pristupovali s nadhľadom k internetu, dokázali
správne vyhodnocovať obsah, ktorý vidia a boli
vďaka svojim aktivitám v online prostredí pozitívnym prínosom pre spoločnosť.
S: A ako vyzerajú vaše plány v rámci podpory
ekológie?

Aktuálne sme stavili na ešte intenzívnejšiu
grantovú podporu a motivovanie našich
kolegov a kolegýň do vlastných iniciatív vo
svojich komunitách. Práve v týchto týždňoch
pomáha v teréne po celom Slovensku viac ako
500 z nich revitalizovať verejné priestranstvá
a rozširovať zelené mapy v mestách – čo je náš
dlhodobý cieľ. V tejto oblasti staviame aj na
našej korporátnej CSR stratégii a úsilí posúvať
sa smerom k „zelenšej poisťovni“ cez znižovanie vlastnej uhlíkovej stopy. Vďaka digitalizácii
procesov uzatvárame už 85 percent zmlúv
elektronicky, čím šetríme ročne v priemere už
12 ton papiera. V rámci našich prevádzok odoberáme stále vo väčšej miere zelenú energiu
z obnoviteľných zdrojov.

S: Ako ste spomínali, trojicu pilierov Nadácie KOOPERATIVA dopĺňa oblasť sociálnej
pomoci...
Silu dosahov pandémie vnímame aj ako poisťovňa a cítime, že je naším poslaním zamerať
na túto oblasť aj našu firemnú filantropiu.
Chceme sa zaoberať podporou ľudí postihnutých pandémiou, a to najmä zo psychickej
stránky. Na tento účel sme vyhlásili už druhý
grantový program spolu s Nadáciou pre deti
Slovenska. Finančne podporíme organizácie
venujúce sa deťom na odbornej úrovni, ale
aj komunitné či mládežnícke centrá, aby sme
napomohli navráteniu psychickej pohody
a duševnej rovnováhy deťom a mladým
ľuďom.
S: Čo budete považovať za úspech v jednotlivých oblastiach?
Chceme podporovať projekty, iniciatívy a myšlienky, ktoré nám dávajú zmysel. Úspech našej
nadácie však budeme merať hlavne spätnou
väzbou okolia. Tá nám ukáže, ako sa nám darí
v realite svojím dielom podpory skutočne
pomáhať. Každý workshop, každé stretnutie
s mladými ľuďmi, zveľadený park či dobrovoľnícka aktivita so zamestnancami je zmysluplná a má pre nás veľký význam.

Web nadácie v súlade s cieľmi aktivít
Nadácia KOOPERATIVA má aj nový web, ktorý nadväzuje na filozofiu
aktivít nadácie. Jej tvorcom je agentúra Core4 Advertising, ktorá má
na starosti digitálnu stratégiu značky. „Web rozvíja nový positioning
materskej značky Kooperativa. Jej nový claim „Na celý život“ sme adaptovali do nadačného claimu „Pre zmysluplný život,“ vysvetľuje Andrej
Csino, Creative & strategy director CORE4 Advertising. Tento claim sme
rozvinuli do uceleného systému copywritingu, ktorým signalizujeme, že
sa Nadácia Kooperativa venuje aktivitám, ktoré sú pre spoločnosť naozaj zmysluplné. Web zobrazuje interaktívnu rozpracovanosť aktuálnych
projektov a bude sa naďalej rozširovať.“

www.strategie.sk | ESG je budúcnosť
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Každý môže
zmeniť svoje
správanie,
aby bol
šetrnejší
k prostrediu
Plány a aktivity reťazca Lidl
v udržateľnosti predstavuje
Tomáš Bezák, vedúci úseku
komunikácie.

MS205439/02

Celková stratégia ESG filozofie
Z pohľadu spoločnosti Lidl nie je veľmi dôležité, či udržateľný prístup označíme skratkou
CSR, ESG alebo dokonca CSV. Podstatné je, že
udržateľnosť je pre spoločnosť naozaj kľúčová.
„Uvedomujeme si výzvy, ktorým čelíme ako firma, spoločnosť či svet ako taký. Udržateľnosť sa
u nás prejavuje vo vzťahu k našim produktom,
k zamestnancom a zákazníkom, dodávateľom,
životnému prostrediu, spoločnosti, vo vzťahu
k nášmu každodennému internému fungovaniu,
pri výstavbe a chode našich predajní či skladov,
pri nákupe energií a všeobecne surovín,“
vysvetľuje vnímanie udržateľnosti v Lidli vedúci
komunikácie spoločnosti Tomáš Bezák.
Strategicky sa Lidl pozerá na dve veľké problematiky: životné prostredie a ľudia. Tieto témy sa
následne delia na ďalšie:
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• životné prostredie a ochrana zdrojov, ochrana
životného prostredia, ochrana biodiverzity
• ľudia a angažovanie v dialógu, podpora zdravia
a férový prístup
Pre každú z nich má spoločnosť stanovenú
konkrétnu stratégiu, ukazovatele a ciele.
V tomto duchu zostavuje reťazec komplexnú
správu o trvalej udržateľnosti, v poradí už štvrtú. „Uvedomujeme si, že firma našej veľkosti
má potenciál dosiahnuť reálnu zmenu a byť
pre ostatných príkladom. Byť zodpovednou
firmou je dnes povinnosť a zároveň veľký záväzok. Sústreďujeme sa na to, aby naše aktivity
neboli len jednorazovými akciami, ale aby išlo
o dlhodobé projekty a postupne tak môžu dosiahnuť väčšiu spoločenskú zmenu vo všetkých
sférach,“ predstavuje dlhodobosť konceptu
dlhodobej udržateľnosti v Lidli Tomáš Bezák.

Menej plastov, uhlíková neutralita
a menej papiera
„Pandémia nám ukázala ďalšiu podstatnú
vec, a to, že je možné fungovať udržateľnejšie,
ohľaduplnejšie k životnému prostrediu,“ hovorí
Tomáš Bezák. „Máme dlhodobo nastavenú jasnú
stratégiu v oblasti redukcie, nahrádzania a recyklácie plastov – REset Plastic. V rámci nej sme sa zaviazali znížiť objem používaných plastov v našom
podnikaní o 20 percent a súčasne dosiahnuť maximálnu recyklovateľnosť plastových obalov našich
vlastných značiek do roku 2025.“ Pribudlo odstránenie čiernych plastov a používanie v priemere
20 percent recyklátu v obaloch vlastných značiek.
Na pultoch predajní sa objavili aj prvé minerálne
vody, ktorých obaly sú čiastočne vyrobené z recyklátu. V rámci prevádzkovej činnosti chce Lidl
dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v roku 2022.

TOP Projekt Lidl: Nenechajme to plávať
Cieľom projektu bolo znížiť spotrebu mikroténových vreciek, vyčistenie
slovenských riek a vodných nádrží od plastových odpadov. Lidl v kampani najskôr predstavil problém znečistenia vreckami aj v slovenskom
kontexte. Zákazníkom ponúkol možnosť dobrovoľného zakúpenia
vrecka za jeden cent a zdvojnásobenie tejto hodnoty Lidlom v prospech
Slovenského vodohospodárskeho podniku. Túto kampaň podporili TV
spot, spolupráca s influencerom – reperom Kalim (vytvoril k projektu
pieseň s viac ako 2,3 milióna pozretí na YT), outdoor, inzercia, internet,
POS. Následne refresh kampane s posolstvom „Príroda už dokonalý
obal vymyslela“ – vizuály (outdoor, internet, inzercia, POS) ukazujúce
banán či zemiak aj s ich „prirodzeným“ obalom. Po roku kampane
vytvoril guerillu akciu s odstránením mikroténových vreciek z jednej
predajne na celý deň a rozdával udržateľné alternatívy zákazníkom.
Vďaka príspevkom zákazníkov a Lidla sa vyzbieralo viac ako 2 000 ton
plastového odpadu zo slovenských riek a vodných nádrží. Úspechom
kampane bolo aj viacnásobné otvorenie témy v mainstreamových
médiách. Súčasťou celej kampane bola aj pravidelná komunikácia vo

„Cieľom je znižovať aj objem používaného
papiera. Aj preto sme sa rozhodli zrušiť distribúciu našich pravidelných týždňových letákov do
domácností a okrem Nenechajme to plávať sme
spustili aj ďalší projekt v oblasti zodpovedného
používania plastov – Bude z toho haluz, oba
projekty sú zamerané na znižovanie plastov,“
vysvetľuje Bezák. Za rok tak spotreba vreciek
v Lidli klesla o tretinu.

Trvalá udržateľnosť v prevádzkach
Všetky predajne používajú úsporné LED
technológie pri osvetlení a vo všetkých svojich
budovách sa spoločnosť spolieha výlučne na
energiu z obnoviteľných zdrojov, z produkcie
vodných elektrární. Fotovoltické panely bude
mať reťazec do konca roka 2021 na strechách už
11 predajní. „V roku 2016 sme v Seredi otvorili
jedno z najekologickejších logistických centier
v Európe, ktoré získalo prestížny medzinárodný
environmentálny certifikát BREEAM v najvyššom stupni Outstanding. Zaviedli sme nový
systém energetického manažérstva ISO 50001.
Vďaka nemu môžeme lepšie identifikovať oblasti s vyšším energetickým výdajom a zamerať
sa na ich zefektívnenie a redukciu emisií,“
objasňuje šéf komunikácie. „V našej flotile sú aj
CNG/LNG kamióny. Aktuálne ich je 17 percent,
do roku 2025 ich chceme mať 40 percent.
Ide o kamióny, ktoré neprodukujú takmer
žiadne emisie.“ Takto podľa Bezáka spoločnosť
pristupuje k ekoelektromobilite. A nezabúda
dodať, že Lidl má nainštalovaných 8 nabíjacích
staníc pre elektromobily, ktoré sú dostupné pre
zákazníkov.

Privátne značky
Lidl má stanovené konkrétne ciele aj v oblasti
trvalej udržateľnosti svojho sortimentu privát-

vlastných médiách a na sociálnych sieťach – zasiahnutie širokých cieľových skupín. Za rok trvania projektu sa pokles spotreby vreciek z viac
ako 3 000 denne na predajňu znížil asi o tretinu približne na 2 000 kusov.
Pokles pokračuje v priemere o 10 percent mesačne.

nych značiek. V stálom sortimente sa nachádza
približne dvetisíc produktov, pričom podiel
vlastných značiek presahuje 80 percent. Reťazec
priebežne rozširuje ponuku vegetariánskych
a vegánskych produktov, rovnako ako ponuku
certifikovaných výrobkov. V celom sortimente
ich je približne 1 300. „V roku 2018 sme ako
prvý reťazec s celoslovenskou pôsobnosťou
zaradili do svojho sortimentu „bezéčkový“
rožok a v roku 2019 k nemu pribudol aj „bezéčkový“ chlieb. Zákazníkom ponúkame aj mäsové
výrobky bez konzervantov. Do konca roka 2022
chceme mať v potravinách výhradne RSPO certifikovaný segregovaný palmový olej,“ vysvetľuje
Tomáš Bezák, ako sa reťazec snaží pristupovať
k udržateľnosti, čo sa týka výroby produktov.
Téma certifikovanosti potravín sa týka kakaa,
kávy, čajov a ďalších produktov.
Do svojho sortimentu zaviedol Lidl klimaticky
neutrálne produkty. Výsledkom je, že vybrané
výrobky privátnych značiek Vemondo, W5 Eco,
Cien Nature, Next Level a BIO sú ešte ekologickejšie. Do roku 2025 chce Lidl znížiť priemerné
množstvo pridaného cukru a soli vo výrobkoch
vlastných značiek o 20 percent. „Primárne sa
pritom zameriavame na produkty, ktoré obľubujú deti,“ sľubuje Bezák.
Prvé takéto výrobky sa už objavujú na pultoch.
Zákazník pri každom nákupe dostane Ekologický pokladničný blok, ktorý je vyrobený z inovatívneho modrého termo papiera s certifikátom
FSC, ktorý je zárukou, že drevo na jeho výrobu
pochádza z trvalo udržateľného lesného hospodárstva a recyklovať sa dá ako klasický papier.

Spoločenská zodpovednosť a zamestnanci
„Chceme, aby naši zamestnanci pocítili a zažili,
že zodpovedné podnikanie má zmysel,“ vysvetľuje Bezák. Lidl predstavil prvú ambsádorku

pre diverzitu v rámci slovenského retailu a tému
diverzity a inklúzie bude aj naďalej rozvíjať. Reťazec sa snaží neustále vzdelávať aj zákazníkov,
čo znamená trvalá udržateľnosť v praxi. Čoraz
viac ľudí sa stáva ambasádorom CSR aktivít spoločnosti Lidl a vníma ho ako zodpovednú firmu.
„Touto cestou ich chceme motivovať k nakupovaniu zdravších alternatív obľúbených produktov, sledovaniu etikiet a certifikácií a podpore
zodpovedných projektov, ktorými sa snažíme
prinášať pozitívnu zmenu na Slovensku. Zároveň
chceme, aby si ľudia uvedomili, že každý človek
môže zmeniť svoje správanie tak, aby bolo
ohľaduplnejšie k životnému prostrediu,“ hovorí
o ďalších aktivitách Tomáš Bezák.
Preto spoločnosť zákazníkov dlhodobo zapája
do projektov:
• Žihadielko – ľudia v hlasovaní rozhodujú, kde
reťazec postaví ihrisko – doteraz postavil celkovo 50 ihrísk v hodnote 4,5 milióna eur.
• Voda pre stromy – za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje reťazec 1 cent na
obnovu slovenských lesov. Spoločnosť už takto
vysadila viac ako 1 500 000 stromov.
• Od začiatku v dobrých rukách projektom Lidl
pomáha vážne znevýhodneným deťom vo veku
do 3 rokov.
• Nenechajme to plávať – čistenie slovenských
vodných tokov, vyzbieralo sa viac ako 2 000 ton
odpadu.
• Dobré rozprávky – v rámci projektu Lidl venoval detským nemocniciam na Slovensku život
zachraňujúce prístroje.
• Lidl spustil najväčšiu potravinovú zbierku na
Slovensku „Podeľ sa a pomôž“. Zbierka, ktorá
je súčasťou každej našej predajne od októbra
2020, priniesla tým, ktorí to najviac potrebujú,
potraviny v hodnote už viac ako 800 000 €.
www.strategie.sk | ESG je budúcnosť
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Učiteľov trápi narastajúci
stres. Pomoc im ponúka

MS205648/02

Zdravá duša školy je
nový grantový program,
ktorým spoločnosť
Orange ponúka pomoc
slovenským školám a ich
učiteľom. Pre Stratégie
o ňom, ako aj o ďalších
aktivitách rozpráva
Andrea Ungvölgyi,
správkyňa nadácie a CSR
špecialistka v Orangei.

S: V polovici októbra ste odštartovali nový
grantový program pre učiteľov. Čo presne
má za cieľ?
V náročných časoch poznačených pretrvávajúcou pandémiou a dištančným vyučovaním
to pedagógovia nemajú jednoduché. Hlavným
cieľom nového grantového programu Zdravá
duša školy je tieto negatívne vplyvy zmierniť.
Chceme finančne podporiť projekty, ktoré
pedagógom pomôžu zvládať psychicky nároč-
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né povolania a s ním súvisiaci stres. Zároveň
chceme, aby sa o ich duševnom prežívaní viac
hovorilo a inšpirovať tak vznik ďalších efektívnych foriem pomoci.

S: Do akej miery sú práve učitelia kritickou
skupinou, pokiaľ ide o duševné zdravie?
Z marcových výsledkov prieskumu Inštitútu
duševného zdravia a pozitívnej edukácie Konvalinka vyplynulo, že takmer 66 % učiteľov sa

cíti pod stresom omnoho viac ako pred nástupom pandémie. Tento alarmujúci stav potvrdil
aj prieskum Komenského inštitútu a Centra
vzdelávacích analýz o dosahoch dištančnej
výučby. Vyplýva z neho, že pandémia väčšine
učiteľkám a učiteľom výrazne priťažila. Najviac
ich zaznamenalo zhoršenie v oblasti pracovnej
pohody (46 %) a duševného zdravia (41 %), približne tretina aj v oblasti fyzického zdravia (35
%) a sociálno-ekonomickej situácie (32 %).

S: Čo pedagógov sužuje najviac?
Najčastejšími faktormi stresu u nich sú nedostatok uznania a slabé vnímanie ich profesie
spoločnosťou, komunikácia s rodičmi, administratíva a medziľudské vzťahy s kolegami.
Uvedomujeme si, že celá táto ich duševná záťaž
sa potenciálne prenáša na žiakov, rodičov, do
komunity školy. Aj preto o tom chceme začať
hovoriť a zároveň ponúknuť pomoc cez nový
grantový program Zdravá duša školy.

Pandémia väčšine
učiteľkám a učiteľom
výrazne priťažila.
Uvedomujeme si, že
celá ich duševná záťaž
sa potenciálne prenáša
na žiakov, rodičov,
do komunity školy. Aj
preto o tom chceme
začať hovoriť a zároveň
ponúknuť pomoc cez
nový grantový program
Zdravá duša školy.

S: Pre koho je určený a koľko peňazí v ňom
prerozdelíte?
O grant môžu požiadať materské, základné
a stredné školy, ale aj mimovládne organizácie,
ktoré sa aktívne venujú téme duševného zdravia
a spolupracujú minimálne s jednou školou na
Slovensku. Pre projekty na pomoc učiteľom sme
vyčlenili celkovo 40 000 eur. Škola môže na svoj
projekt získať 2 000 eur, pričom projekty zamerané na spoluprácu viacerých škôl môžu žiadať
až o 4 000 eur.

nickej forme cez systém egrant na našej stránke.
Školy tu nájdu aj podrobný návod na registráciu
a inštrukcie na vyplnenie žiadosti.

S: Aké projekty sa môžu uchádzať o podporu
a dokedy je ich možné prihlásiť?
Malo by ísť o projekty venujúce sa témam súvisiacim s duševným zdravím, ako sú napríklad
zlepšovanie medziľudských vzťahov v škole,
vzdelávanie v psychologických technikách,
rozvoj emocionálnych a sociálnych zručností,
prevencia syndrómu vyhorenia, zvládanie
krízových situácií a podobne. Projekty je možné
predložiť do utorka 16. novembra 2021 v elektro-

S: Orange sa podpore duševného zdravia
venuje už dlhšie. Tento rok za to získal aj
ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii Dobrý
partner komunity. Ktorej aktivity sa ocenenie
týkalo?
Cenu si nesmierne vážime. Získali sme ju za
aktivity, ktoré sme v Orangei a Nadácii Orange
rozvíjali v oblasti duševného zdravia v roku 2020.
Keď sme sa v prvej vlne pandémie od partnerských organizácií dozvedeli alarmujúce dáta o jej

dlhodobých vplyvoch na duševné zdravie, museli
sme zareagovať. Obrátilo sa na nás združenie
IPčko s prosbou vytvoriť novú linku na poskytovanie dištančného poradenstva. Využili sme
preto technické a finančné možnosti a v rekordnom čase 12 dní sme vytvorili novú krízovú linku
pomoci, ktorá je dodnes dostupná pre kohokoľvek, bezplatne a anonymne. Odborníci a psychológovia na linke od jej spustenia pomohli
už tisíckam ľudí. Zároveň sme podporili Ligu za
duševné zdravie či Linku detskej istoty a prispeli
k otvorenému dialógu so zástupcami štátu pri
hľadaní systémového riešenia. Tému v neposlednom rade rozvíjame aj interne vo firme. Ocenenie
Via Bona Slovakia nás uistilo, že rozhodnutie
venovať sa duševnému zdraviu dlhodobo a strategicky bol dôležitý a zmysluplný krok.

S: Ktoré ďalšie aktivity Nadácie Orange sa
týkajú podpory duševného zdravia?
Spolu s OZ IPčko sme priniesli prvý online Festival
pre dušu, na ktorom diskutovala aj prezidentka
SR Zuzana Čaputová. Prispeli sme k vzniku prvého kontaktného centra pre mladých s názvom
Klub Machovisko. Slúži nielen ako bezpečný
priestor, v ktorom môžu ľudia anonymne vyhľadať odbornú pomoc, ale je zároveň aj zážitkovým
a rozvojovým klubom s pravidelnými voľnočasovými aktivitami. Podporili sme aj intervenčný
tím IPčka a projekt Zippyho kamaráti cielený na
duševné zdravie malých detí. Sme veľmi radi, že
aj vďaka našim aktivitám sa o duševnom zdraví
na Slovensku hovorí intenzívnejšie.
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Udržateľnosť
pre nás nie
je kampaň.
Je to spôsob
premýšľania
a spôsob,
akým
podnikáme

MS205683/02

Celkovú stratégiu ESG
a konkrétne už realizované
aktivity Tatra banky pre
Stratégie približuje Tomáš
Kvašňovský, Sustainability
manager Tatra banky.

Inovácie sú prirodzenou súčasťou existencie
Tatra banky. „Ich vývoj však pre nás má, okrem
samotného posúvania hraníc bankovníctva, aj
rozmer spoločenskej zodpovednosti,“ vysvetľuje filozofiu udržateľnosti v Tatra banke
Sustainability manager Tomáš Kvašňovský.
Interne sú dlhodobo ukotvené v celom koncepte zodpovednej banky. Pôsobenie Tatra
banky na trhu je od svojej podstaty založené
na dodržiavaní princípov trvalej udržateľnosti.
„Je pre nás prirodzené, že časť nášho úspechu
dávame naspäť v prospech celej spoločnosti, či
už v podobe podpory umenia a vzdelania prostredníctvom našej Nadácie, alebo samotným
vývojom digitálnych inovácií,“ hovorí Tomáš
Kvašňovský. V rozhodovacích procesoch Tatra
banky a v dlhodobých stratégiách majú témy
udržateľnosti svoje neodmysliteľné miesto a pre
jednotlivé aktivity majú v banke nastavené aj
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konkrétne merateľné ciele. Stratégiu stavia
banka na všetkých troch pilieroch ESG.

Prvý zelený bankový dlhopis
a ďalšie zelené aktivity
„V apríli tohto roka sme vydali Zelené dlhopisy
v sume 300 miliónov eur,“ hovorí o konkrétnych
zelených aktivitách banky Tomáš Kvašňovský. Ide
vôbec o prvý zelený dlhopis vydaný na Slovensku
a zároveň prvý verejne vydaný bankový zelený
dlhopis v regióne strednej a východnej Európy.

Veríme, že
v prepojení inovácií,
umenia a vzdelania
spoluvytvárame novú
inteligentnú budúcnosť.

Prostriedky z týchto dlhopisov sú určené na
podporu environmentálnych projektov, ako sú
zelené budovy, obnoviteľné zdroje, energetická
efektívnosť, čistá doprava, poľnohospodárstvo
a lesníctvo, vodné a odpadové hospodárstvo.
„Následne, v auguste tohto roka sme priniesli na
trh aj Fond pre modrú planétu, ktorý klientom
umožňuje investovať do správnych a zodpovedných firiem,“ objasňuje manažér zodpovedný za
udržateľné aktivity v Tatra banke. Tieto fondy
totiž v porovnaní s trhom produkujú o 40 percent
menej emisií, o 84 percent menej odpadu či majú
o 74 percent nižšiu spotrebu vody. „Okrem toho
Tatra banka už niekoľko rokov realizuje mnohé
aktivity vnútri banky s cieľom zníženia uhlíkovej
stopy, čoho súčasťou je aj digitalizácia mnohých
procesov, optimalizácia využívania pracovných
priestorov sťahovaním troch budov centrály
do jednej. Z ostatných spomeniem napríklad aj

prechod na výlučne recyklovaný papier, ale aj pre
mňa osobne veľmi inšpiratívnu akciu, keď sme
zorganizovali prvý vnútrobankový SWAP oblečenia a doplnkov,“ dodáva Tomáš Kvašňovský.

Primárne oblasti sociálneho aspektu sú
vzdelanie, kultúra a digitálny rozvoj
Aj sociálny aspekt zodpovedného podnikania je
pre Tatra banku kľúčový. Banka dlhodobo realizuje množstvo aktivít, ktoré aj tento rok podporila
prostredníctvom grantov Nadácie Tatra banky.
Primárnymi oblasťami záujmu a podpory sú pre
banku vzdelanie a umenie a tiež digitálny rozvoj
vrátane finančnej gramotnosti. Sociálny aspekt
je dôležitý aj smerom dovnútra. „Zrealizovali

sme niekoľko online eventov so zaujímavými
hosťami v čase, keď nebolo možné stretávať sa
osobne, aby sme podporili súdržnosť a pozitívnu
klímu v rámci banky. Veľmi citlivo sa staráme aj
o duševné i fyzické zdravie našich zamestnancov.
Spomenúť môžem napríklad zabezpečenie Ag
testovania na COVID-19 na vybraných pracoviskách banky od zimy až po ukončenie jarného
lockdownu či distribúciu ochranných pomôcok,
ako sú rúška či respirátory alebo aj vitamínové
doplnky,“ hovorí Tomáš Kvašňovský. V tomto
roku sa Tatra banka stala signatárom Charty
diverzity, čím sa zaviazala vytvárať pre kolegov
a kolegyne pracovné prostredie založené na otvorenosti, férovosti a dôvere.

Udržateľné riadenie
Jednou z ostatných aktivít je systémové
zastrešenie všetkých iniciatív a projektov
v oblasti udržateľnosti aj prostredníctvom
vytvorenia novej pozície Sustainability manager.
Primárnym cieľom je manažovať tému udržateľnosti v kontexte celkovej stratégie banky.
Samozrejme, neodmysliteľnou súčasťou tohto
piliera ESG sú aj aktivity v oblasti dátovej etiky
a tiež v oblasti cashless ekonomiky. Jedným
z konkrétnych počinov je zásadné rozširovanie
bankomatov s funkciou vkladu alebo aj platobný
terminál v mobile, ktorý umožňuje platiť bezhotovostne aj u drobných podnikateľov a bez tlače
potvrdeniek.

Top projekt Tatra banky: VR Generation Z
Projekt učí mladých ľudí v oblasti finančnej gramotnosti a motivuje ich
robiť zodpovedné finančné rozhodnutia pre svoju budúcnosť. Je spojením našej vášne pre inovácie a digitálne riešenia so zodpovedným
prístupom. Oblasť finančnej gramotnosti je totiž dôležitá pre ďalší
rozvoj našej spoločnosti a lepšej, inteligentnejšej budúcnosti. Projekt
vychádza z jednoduchého faktu, že mladí ľudia si dnes oveľa ľahšie
osvoja nové vedomosti vizuálne príťažlivým a pre nich prirodzenejším
spôsobom vo forme interaktívnej a pútavej hry v prostredí mobilnej

aplikácie, respektíve virtuálnej reality. Spustenie VR Generation Z prebehlo v pilotnej fáze na vybraných stredných školách v turbulentnom
období pandémie, lockdownov a dištančného online vzdelávania. Na
hru reagovali veľmi pozitívne nielen samotní študenti, ale aj učitelia.
Tí najviac ocenili atraktivitu riešenia a hlavne zmysluplnosť celého
projektu. Súčasťou pilotu bola aj kampaň v prostredí sociálnych sietí,
pričom zasiahla 1,2 milióna mladých ľudí na Slovensku. Po úspešnej
pilotnej fáze projektu Tatra banka plánuje jeho pokračovanie.
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V Slovnafte sa venujú
udržateľnosti koncepčne
už tri roky
Plány, stratégie a realizované projekty spoločnosti
Slovnaft predstavujú Tomáš Beseda, koordinátor
ESG, a riaditeľ komunikácie Slovnaftu Anton Molnár.
Stratégia udržateľného rozvoja
„Oblasť ESG sa stala pevným a nebojím sa
povedať, že jedným z najdôležitejších pilierov
aktualizovanej stratégie Skupiny MOL 2030+,
ktorej súčasťou je aj Slovnaft,“ približuje priority
stratégie udržateľného rozvoja Tomáš Beseda,
koordinátor ESG v spoločnosti Slovnaft. „Táto
stratégia sa opiera o štyri oblasti udržateľnosti, konkrétne ide o oblasť klimatických zmien
a životného prostredia, o vzťah s komunitami,
o zdravie a bezpečnosť a v neposlednom rade
o integritu a transparentnosť.“
Svoje ciele formulovala Skupina v Stratégii
2030+ aj prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktoré pomôžu pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo a cirkulárnu ekonomiku
v strednej a vo východnej Európe:
• Skupina MOL zrýchli svoju transformáciu, aby
sa do roku 2050 stala nulovým producentom
emisií CO2
• Skupina MOL zníži do roku 2030 emisie typu
Scope 1 a 2 o 30 percent
• Do roku 2030 investuje každý druhý dolár
do udržateľných projektov, kým 100 percent
kapitálových výdavkov do roku 2050 bude
ekologických
Téme ESG sa v Slovnafte začali koncepčne
a štruktúrovane venovať od roku 2019. V spoločnosti je vytvorený tím ESG, ktorý vedie z pozície
riaditeľa podnikového centra Tomáš Beseda.
„Tento tím sa na pravidelnej báze zaoberá oblasťami znižovania vplyvu našej rafinérie na životné
prostredie, oblasti CSR a pozornosť venujeme aj
internému vzdelávaniu kolegov v oblasti ESG,“
objasňuje Tomáš Beseda.

Životné prostredie

Anton Molnár
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V oblasti ochrany životného prostredia Slovnaft
vynaložil v posledných rokoch viac ako 500
miliónov eur na rôzne projekty, ktoré postupne
znižovali vplyv rafinérie na životné prostredie. Za
posledných 20 rokov Slovnaft znížil svoje emisie
o viac ako 70 percent. Za dôležitý považuje Slovnaft napríklad projekt inštalácie zariadení z rokov

Udržateľnosť, súčasť
ATL komunikácie
Anton Molnár, riaditeľ
komunikácie Slovnaft:
V tomto smere sa snažíme byť konzistentní a komunikovať dané ciele
v hlavnej línii, až keď vieme, ako ich
dosiahnuť, respektíve sú vytvorené
podmienky či kroky na ich dosiahnutie.
Už historicky sa snažíme prepájať naše
obchodné aktivity aj so CSR aktivitami
a tie aktívne komunikujeme. Vzhľadom
na dané skúsenosti očakávam, že aj
ESG ciele postupne začleníme do ATL
komunikácie. V budúcnosti, najmä pre
nastupujúcu generáciu, ale už aj pre
niektorých súčasných zákazníkov je,
respektíve bude táto oblasť pri spotrebiteľskom rozhodovaní rovnako dôležitá
ako samotný produkt či služba.

2019 – 2020, ktoré zabezpečili výrazné zníženie
emisií oxidov dusíka v procese výroby.
„Počas roka 2021 sme spustili aplikáciu Sused
Slovnaft, ktorá má včas a priebežne informovať
našich ‚susedov‘ o činnostiach v rafinérii,“ približuje realizované projekty Tomáš Beseda.
Samotnou podstatou spoločnosti Slovnaft
je mobilita. Zabezpečenie zdravej, ekologickej
a lacnej alternatívy pre prepravu po meste. Preto
od roku 2018 prevádzkuje Slovnaft v Bratislave v spolupráci s magistrátom mesta službu
Slovnaft BAjk. Služby tohto projektu spoločnosť
stále skvalitňuje a rozširuje, zahusťuje sa aj sieť
pokrytia, pričom sa darí udržiavať túto službu ako
najlacnejšiu alternatívu dopravy v meste. V roku
2021 došlo k rozšíreniu na ďalšie mestské časti
a k posilneniu celkovej flotily bicyklov. Už 14 rokov Slovnaft vytvára, revitalizuje alebo sa trvalo
stará o parky, vodné toky, školské areály a mnoho
iných miest cez grantový program Zelené oázy.
„Doteraz sme realizovali 350 projektov v hodnote
takmer milión eur. Do konca tohto roka pribudnú
ďalšie desiatky týchto projektov,“ vysvetľuje
Tomáš Beseda.
Spoločnosť sa zaoberá aj oblasťou maloobchodu, kde sa snaží optimalizovať objem odpadu
v celom dodávateľskom reťazci – poskytuje iba
papierové tašky, zbiera použitý kuchynský olej
a použité batérie. „Zaviedli sme tankovanie vody
do ostrekovačov priamo z výdajných stojanov na
46 čerpacích staniciach po celom Slovensku, čím
sa znižuje množstvo vyprodukovaného obalového odpadu. Zavádzame LED osvetlenie s nižšou
spotrebou elektrickej energie. Modernizujeme
výdajné technológie a linky na umývanie áut pre
lepšiu spoľahlivosť a ochranu životného prostredia. V rámci projektu Európskej únie NEXT-E na
zvýšenie elektromobility boli na čerpacích staniciach inštalované ďalšie rýchlonabíjacie stanice.

Tomáš Beseda

V neposlednom rade sme zaviedli nové aditíva
s názvom EVOTECH Formula a ekologickejšie
palivo E10 so zvýšeným obsahom biozložky, ktorého cieľom je pomôcť zvýšiť podiel obnoviteľnej
energie na stanovenú úroveň 10 percent, a tiež
posilňujú energetickú sebestačnosť, keďže etanol
je zo slovenských zdrojov. Implementácia E10
bola stanovená legislatívou EÚ,“ vyratúva aktivity, ktoré Slovnaft urobil v rámci ESG a životného
prostredia, Tomáš Beseda, koordinátor agendy
ESG v Slovnafte.

Oblasť sociálnych aspektov
„Zo všetkých aktivít v oblasti sociálnych aspektov
by som rád spomenul diverzitu a inklúziu, ktorej sa
v Slovnafte venujeme takisto dlhodobo. Slovnaft je
členom a signatárom Charty diverzity,“ odpovedá
na otázku sociálnych aspektov Anton Molnár, šéf

komunikácie spoločnosti Slovnaft. V roku 2020 bol
v Slovnafte realizovaný veľký prieskum „Každý
z nás sa počíta“, kde mali zamestnanci možnosť
vyjadriť sa, ako vnímajú rozdiely, čo sa týka ich kariérnych možností, aké majú postoje k rozdielom
iných. Aj na základe výsledkov začali v spoločnosti
v tomto roku 2021 s osvetou a so vzdelávaním
týchto tém – diskusie o rodovej rovnosti či príležitostiach, práca so skupinami zamestnancov – ako
napríklad pracujúci rodičia. „Rozbehli sme aj vzdelávanie manažérov v téme nevedomé predsudky,
aby ako prví vedeli viac podporovať inkluzívne
prostredie,“ približuje Anton Molnár.
Slovnaft vytvoril aj grantový program Dobrý sused, ktorým podporuje okolité komunity a snaží
sa tak pomôcť znížiť dosahy prevádzky rafinérie
na jej okolie. Spoločnosť tiež aktívne podporuje
zapojenie zamestnancov do dobrovoľníckych
www.strategie.sk | ESG je budúcnosť
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aktivít na celom Slovensku, ktorých cieľom je
úprava mestských priestorov aj prírodných
rezervácií.

Udržateľné riadenie
V tomto roku v Slovnafte zaviedli centralizované
a transparentné riadenie zákazníckych reklamácií, čo prinieslo flexibilnejšie a rýchlejšie reakcie
na zákaznícke podnety. Spoločnosť transparentne komunikuje svoje transformačné ciele a takisto ciele v oblasti redukcie emisií oxidu uhličitého.
V roku 2020 Slovnaft pokračoval v zlepšovaní
zavedených manažérskych systémov, čo potvrdil
výsledok dohľadového auditu podľa noriem ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 a certifikačný audit

podľa normy ISO 45001:2018 realizovaný spoločnosťou SGS Slovakia. ISO certifikáty spoločnosti
sú pre partnerov dôkazom, že spoločnosť má
zavedené procesy zabezpečujúce vysokú úroveň
a trvalé zlepšovanie v oblasti kvality, environmentu, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

Ďalšie ciele udržateľnosti
•Z
 lepšiť výkonnosť v oblasti bezpečnosti: nulový
počet smrteľných nehôd, pokles TRIR (Total
recordable incidence rate) pod úroveň 1,0,
eliminovať významné udalosti bezpečnosti
procesov úrovne 1 API.
• Do konca roku 2022 zavedieme v celej Skupine
novú stratégiu zodpovedného nákupu.

•R
 očné školenia o etike a ľudských právach pre
všetkých zamestnancov.
• Nová stratégia využívania a integrácie odpadu
a vodného hospodárstva.
• Skóre angažovanosti zamestnancov zostane
nad úrovňou 75 percent.
• Dosiahnuť 30 percent žien na riadiacich pozíciách a zamerať sa na širšiu pohodu a zdravie
zamestnancov.
• Úzka spolupráca s miestnymi komunitami,
partnermi v dodávateľskom reťazci, a tiež
regulačnými orgánmi, ktorá umožní zapojenie
prakticky každej vrstvy spoločnosti, aby sme
mohli naplniť poslanie prechodu na zelenú
energiu.

TOP Projekt: Kvapka oleja sa ráta
„Úplne zásadná je celková zmena priemyslu, v rámci ktorého sme
ako skupina pevne odhodlaní transformovať naše tradičné podnikanie na báze fosílnych palív do nízkouhlíkového udržateľného podnikateľského modelu,“ hovorí Anton Molnár, riaditeľ komunikácie.
„Ak to premietnem na akýsi ukážkový príklad, tak je to projekt
Aj kvapka oleja sa ráta. V roku 2011 sme iniciovali zber použitého
kuchynského oleja cez sieť našich čerpacích staníc. Surovinu po
spracovaní a očistení primiešavame do nafty, čím vzniká ekologickejšie palivo. Použitý olej zbierame v 188 mestách na 212 čerpacích
staniciach. Z jedného litra použitého oleja možno vyrobiť až 0,9 l
biopalivovej zložky,“ približuje aktivitu Kvapka oleja sa ráta Anton
Molnár.
Takáto bionafta sa následne môže natankovať do auta, kam sa
primiešava biozložka podľa platnej legislatívy. „Je to dobrý príklad,

ako chceme systémovo fungovať do budúcnosti, pričom počítame,
že budeme využívať aj iné nepotravinové suroviny, z ktorých by sa
vyrábalo biopalivo. Napríklad odpad z kávy. Rovnako tento spôsob
zberu odpadu a jeho energetické využitie ukazuje smer, ktorým sa
chceme uberať aj v rámci iných segmentov, napríklad v oblasti použitých plastov,“ hovorí o plánoch v budúcnosti Anton Monár.
Komunikácia kvapky ide primárne cez sieť čerpacích staníc, v kombinácii so social, onlinom a printom. „Našou ambíciou bolo naučiť
spotrebiteľov na nový návyk. Teda použitý olej nevylievať do kanála,
ale zlievať ho a odovzdať na čerpacej stanici. Začínali sme so zberom
na 5 čerpacích staniciach a aktuálne sme na 212, čím je pokryté
prakticky celé Slovensko. Za rok 2020 spotrebitelia odovzdali 80 ton
oleja, čo bol doterajší rekord. Obdobne sa vyvíja aj tento rok,“ teší sa
narastajúcej obľube tohto projektu Anton Molnár.

SPLŇME
ŽELANIE
AJ PRÍRODE

slovnaftludom.sk
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Zlejte použitý kuchynský olej
do fľaše a prineste ho na našu
čerpaciu stanicu so zberným
miestom. Pomôžme chrániť
život na našej planéte.

ESG plány a aktivity vybraných TOP zadávateľov

Chceme
inšpirovať
a motivovať
aj iných
Jedným z najvýraznejších projektov
za uplynulé obdobie je pre VÚB
banku rozhodnutie udeliť prvé
enviroocenenie na Slovensku Atlas.
Nielen o tomto projekte v rámci
stratégie a cieľov ESG VÚB banky
hovorí Martina Hrivnáková,
riaditeľka odboru korporátnej
a marketingovej komunikácie.

Celková stratégia ESG VÚB banky
„Stratégiou ESG sa zaoberáme intenzívne už temer dva roky, aj keď veľa aktivít prešlo evolučne
z oblasti spoločenskej zodpovednosti, kde stále
patríme k lídrom na našom trhu,“ vysvetľuje na
úvod riaditeľka odboru korporátnej a marketingovej komunikácie VÚB banky Martina Hrivnáková. Netají sa, že sa inšpirovali aj skúsenosťami
materskej skupiny Intesa Sanpaolo. „Patrí medzi
dôležitých svetových hráčov, ktorí uľahčujú
prechod firiem na modely cirkulárnej ekonomiky
či zelených energií,“ ozrejmuje Martina Hrivnáková. Aj vo VÚB banke si plne uvedomujú, že otázka
záchrany životného prostredia je už existenčne
dôležitá a že zodpovednosť konať spočíva na každom. Preto sa rozhodli konkrétne posunúť a ako
prvá banka na Slovensku verejne deklarovali svoj
Zelený manifest, ktorým princíp udržateľnosti už
natrvalo vpísali do samotného DNA podnikania
VÚB banky.

MS205692/02

Zelené financovanie
„Na jednej strane vieme, že musíme pracovať na
tom, aby sme minimalizovali našu vlastnú enviro
záťaž a na druhej strane sme týmto naštartovali
aj našu snahu maximalizovať svoj nepriamy pozitívny dosah – cez zelené financovanie a služby
a tiež v ešte intenzívnejšej podpore, oceňovaní
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a spolupráci nielen s neziskovým sektorom, na
ochranu prírody zameraných iniciatív a komunít,“ hovorí Martina Hrivnáková. VÚB banka
zároveň umožňuje klientom realizovať takzvané
ESG investície do preukázateľne udržateľných
globálnych spoločností s najvyšším zeleným
ratingom, a to cez priame prepojenie s celosvetovou skupinu asset manažmentu Eurizon.
Nedávno VÚB banka urobila ďalší verejný
krok a v rámci Slovenskej bankovej asociácie
bola jedným z hlavných iniciátorov Memoranda
o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji. V ňom sa
banky rozhodli verejne deklarovať svoje záväzky
k dodržiavaniu ESG zásad, ktoré budú aj naďalej
uplatňované pri ich obchodnej činnosti, vo vzťahu
k orgánom a inštitúciám v Slovenskej republike,
k spoločnosti, zamestnancom, ku klientom, k obchodným partnerom a životnému prostrediu.

Prvé enviroocenenie Atlas
VÚB banka bola iniciátorkou viacerých udržateľných projektov. Spustila už druhý ročník unikátneho zeleného grantového programu Envirogranty, cez ktorý prerozdelila viac ako 100-tisíc
eur. Tento projekt je zároveň odpoveďou na
potreby mimovládnych organizácií a obcí, ktoré
sa dlhodobo zasadzujú za záchranu biodiverzity a snažia sa o rozbeh zelenej ekonomiky

v regiónoch. Symbolicky na Deň Zeme sa vo VÚB
banke rozhodli udeľovať prvé enviroocenenie
na Slovensku Atlas. „Je to naša verejná poklona
a podpora v celkovej výške 40-tisíc eur autorom
najlepších projektov spomedzi organizácií,
škôl, obcí, startupov a firiem,“ hovorí o novom
projekte šéfka marketingu a kounikácie.
Byť bližšie k prírode sa banka snaží aj cez
viacero iniciatív v hlavnom meste – či už išlo
o podporu projektu 10 000 stromov pre Bratislavu či o revitalizáciu z hľadiska ekotopov vzácnej
záhrady Prüger-Wallnerovcov pri Horskom
parku, ktorej venovala 100-tisíc eur. Obrovskému záujmu zo strany zamestnancov sa tešia aj
celoročné aktivity spojené s upratovaním okolitých lesov a dňami dobrovoľníctva, ale i v rámci
pracovných teambuildingov.
V envirooblasti banka rozvíja aj vzdelávacie
aktivity pre deti. Podporila unikátny digitálny
edukačný projekt, ktorý ich má naučiť vnímať
dôležitosť témy klimatickej zmeny s názvom Pre
lepšiu budúcnosť Zeme. V ďalších projektoch
banka mieni pokračovať, pretože v tom vidí
veľký význam.

Sociálne aspekty
„Uvedomujeme si náš význam v oblasti trvalo
udržateľného rozvoja a chceme inšpirovať

Fondy
V rámci jesennej kampane sa enviroaktivity stali témou hlavnej
komunikačnej kampane VÚB banky. Spomedzi viacerých tém alebo
produktov si banka vybrala zelené fondy, ktoré chcela bližšie predstaviť nielen klientom, ale aj širokej verejnosti. „Keď sme s podporou
spoločnosti Eurizon Slovakia minulý rok prvýkrát ponúkli tieto ESG
alebo zelené fondy, už vtedy to bol v zahraničí veľmi silný trend. Sme
veľmi radi, že záujem o ne aj na Slovensku narastá a vo VÚB tvoria už
39 percent zo všetkých podielových fondov. Je to dôkazom toho, že
ľudia chcú čoraz viac investovať do firiem, ktoré spĺňajú prísne ESG kritériá a podieľajú sa tak tiež na lepšej a zelenšej budúcnosti,“ vysvetľuje Martina Hrivnáková, riaditeľka odboru korporátnej a marketingovej
komunikácie.

a motivovať aj iných,“ naznačuje záujmy v sociálnych aspektoch Martina Hrivnáková. „Preto
nielen interne komunikujeme a uplatňujeme naše
zásady v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti
či rovnosti príležitostí, sme aj signatárom Charty
diverzity,“ dopĺňa Hrivnáková.
Práve vzdelávaním o diverzite a inklúzii
chcela banka poukázať na jedinečnosť a potenciál svojich zamestnancov, podporiť edukáciu
a strategický rozvoj a vyzdvihnúť silu jednotlivca
v organizácii, ktorá vedie k zmene samotnej
spoločnosti. V rámci sociálnych aspektov venuje
banka pozornosť rodovej rovnosti.
VÚB banka je zároveň prvou bankou, ktorá spustila projekt Smartwork. Jeho jediným cieľom je
dať zamestnancom väčšiu flexibilitu, umožniť im
pružnejšie si organizovať čas a zároveň vykonávať

prácu, ktorá sa od nich očakáva. A druhým cieľom
je umožniť zákazníkom využívať ich služby tam,
kde ich očakávajú. Buď online alebo v pobočke.

Udržateľné riadenie
VÚB banka vstúpila do skupiny firiem, ktorým
záleží na férovosti a predvídateľnosti prostredia,
v ktorom podnikajú. Fond pre transparentné
Slovensko je vlastne unikátna iniciatíva zodpovedných firiem. Ich cieľom je kontrolovať
dodržiavanie zákonov, etických noriem, prispieť
k zmenšovanie priestoru pre korupciu, zlepšiť
podnikateľské prostredie, zvýšiť transparentnosť
a znížiť korupciu. Logicky nadväzuje na dlhoročnú aktívnu prácu banky v Businessleaders fóre.
VÚB banka je takisto členom platformy Circular
Slovakia, čo je verejno-súkromná platforma na

podporu obehového hospodárstva. Cieľom je
spojiť obchodné spoločnosti, vládne a znalostné
inštitúcie, združenia a mimovládne organizácie,
a tak urýchliť prechod na zelenšie a obehové
Slovensko. „Nedávno túto aktivitu pretavila aj
do prvého produktu pre firmy, ktoré investujú do
udržateľných projektov a ako banka im vie znížiť
úrokovú sadzbu až o 0,3 percenta.
„Aktívne sa zúčastňujeme na profesijnom
dialógu týkajúcom sa zelenej obnovy budov, aby
boli energeticky efektívnejšie a zároveň zdravšie
a výrazne pomohli naplniť ciele zníženia uhlíkovej
stopy,“ uzatvára informácie o udržateľnosti Martina Hrivnáková. Aj preto sa banka stala hlavným
partnerom Týždňa zelených budov i cien pre architektúru CEZAAR a je tiež aktívna pri definovaní
a podpore iniciatívy New Bauhaus.

TOP Projekt VÚB banky:
Prvé enviroocenenie na Slovensku Atlas
Ak by si vo VÚB banke mali zvoliť zo všetkých realizovaných projektov
udržateľnosti jeden, tak by to bolo prvé enviroocenenie na Slovensku
Atlas. „Podarilo sa nám totiž v našich končinách vytvoriť skutočne
jedinečnú vec. Nejde totiž len o novú cenu s príťažlivým vizuálom
a myšlienkou, ale dokázali sme prepojiť svety rôznych komunít, každá
so svojimi hrdinkami a hrdinami bojujúcimi za ich lepšie okolie a život.
A každý prihlásený, nominovaný či ocenený naliehavosť boja za lepšie
životné prostredie videl inak a snažil sa po svojom. Vzniklo z toho
mnoho krásnych príbehov, ktoré sme namiesto galavečera spojili do
úžasného dokumentu. Bol dokonca odvysielaný na Dvojke a okrem
sociálnych sietí, kde mal na Deň Zeme premiéru, ho tak mohli vidieť
tisíce ďalších divákov. Už sa pripravuje 2. ročník,“ spokojne opisuje
nový projekt Martina Hrivnáková.
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Pozn.: zdroj Reuters Institute for the Study of Journalism, Digital News Report 2020

POMÔCŤ
PLANÉTE ALEBO
RODINNÉMU
ROZPOČTU?
Investujte do Zelených fondov
a môžete mať oboje.

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu vypracovanú spoločnosťou VÚB, a. s. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môžu v budúcnosti meniť. Informácie o investičných službách vrátane upozornení
v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a. s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. V aktuálnej ponuke VÚB, a. s., sú aj podielové fondy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania (ESG/SRI) správcovskej spoločnosti Eurizon Capital S.A., o. i. presadzujúce environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu v súlade s čl. 8 Nariadenia (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní
informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR nariadenie“). Prístup integrácie ESG (environmentálnych, sociálnych, riadiacich) kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej
fondovej dokumentácii (najmä Predajný prospekt, Kľúčové informácie pre investorov), dostupnej v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach VÚB, a. s., a na www.vub.sk/investovanie/podielove-fondy-eurizon-capital, ktoré by ste mali zvážiť
pred prijatím konečného investičného rozhodnutia. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu.
Viac informácií zverejnených v súvislosti so SFDR nariadením je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie, dostupnom na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.

ESG plány a aktivity vybraných TOP zadávateľov

CSR
nepovažujeme
za „dodatočnú“
činnosť
Andrea Danihelová, hovorkyňa
VSE Holding predstavuje priority
udržateľného rozvoja v spoločnosti.

MS205579/02

Stratégia udržateľného rozvoja
Skupina VSE Holding (Skupina) patrí medzi veľkých zamestnávateľov na východnom Slovensku
a dlhodobo si uvedomuje zodpovednosť za svoj
vplyv na spoločnosť. Skupina sa na Slovensku
zaraďuje k lídrom v otázkach zodpovedného
podnikania a jeho princípy sú súčasťou jej každodenných rozhodnutí.
Spoločenská zodpovednosť podnikov (CSR)
je termín, ktorý je v Skupine už roky zavedený a stal sa pre ňu hodnotnou investíciou do
dlhodobého firemného úspechu. Spoločnosť
CSR nepovažuje za „dodatočnú“ činnosť, ale za
trvalo udržateľný spôsob fungovania hlavného
podnikania: environmentálne zlučiteľný, eticky
a sociálne zodpovedný a zároveň ekonomicky
úspešný.
Skupina patrí pod energetický koncern
E.ON, ktorý si v marci 2020 vytýčil ambiciózne
klimatické ciele a práve ESG kritériá pre neho
predstavujú dôležité pokyny pre strategický
kurz celého koncernu. Hlavnou prioritou ESG
stratégie v E.ON-e je redukcia uhlíkovej stopy.
Okrem koncernových aktivít deklaruje svoje
udržateľné správanie aj v rámci partnerstva
v iniciatíve Nemecko-slovenskej obchodnej
komory #PartnerForSustainability, v platforme
Circular Slovakia a úzku spoluprácu nadviazala
aj s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky. V environmentálnej oblasti ide najmä o ochranu klímy
a prírodných zdrojov, o zavádzanie princípov
cirkulárnej ekonomiky, využívanie a podporu
obnoviteľných zdrojov energie a technológií
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šetrných k životnému prostrediu. V sociálnej
oblasti je pre Skupinu absolútnou prioritou
ochrana zdravia a bezpečnosti na pracovisku,
diverzita, talentové a rozvojové programy a podpora komunity. V riadiacej oblasti je to najmä
kvalitné, nezávislé a transparentné riadenie
spoločnosti.

Životné prostredie
Na jar 2020 Skupina spustila interný projekt
Zelená iniciatíva, ktorého cieľom je motivovať
a vzdelávať zamestnancov v oblasti udržateľného spôsobu života a ochrany životného
prostredia na pracovisku i doma. Táto iniciatíva
vznikla ako pokračovanie predchádzajúcich aktivít v tejto oblasti. K dnešnému dňu sa v rámci
Zelenej iniciatívy zorganizovalo viac ako 20 online webinárov, najmä čo sa týka predchádzania
tvorby odpadov a ochrany ekosystémov a tiež
množstvo rôznych eko výziev, súťaží a článkov.
Zelená iniciatíva upriamila svoju pozornosť
hlavne na znižovanie uhlíkovej stopy a znižova-

S motiváciou zavádzať
zmeny týkajúce sa
ochrany životného
prostredia pomáhajú
dobrovoľníci z radov
zamestnancov – Zelení
ambasádori.

nie množstva odpadu. Skupina začala zavádzať
zmeny, ako napríklad pitie vody z vodovodu
namiesto objednávania balených vôd, výrazné
zníženie tlače aj vďaka digitalizácii mnohých
interných procesov, výmena hygienických
papierov za ekologické alternatívy. S motiváciou
zavádzať tieto zmeny pomáhajú dobrovoľníci
z radov zamestnancov – Zelení ambasádori.
Skupina mapuje svoje aktuálne nastavenia
a procesy v súvislosti s ESG kritériami pre všetky
oblasti udržateľného podnikania – environmentálnu, sociálnu a riadiacu. V sídle spoločnosti v súčasnosti prebieha uhlíkový audit,
ktorého odporúčania bude implementovať.
Firma taktiež pracuje na predbežnom výpočte
emisnej bilancie za celú Skupinu a v budúcom
roku si plánuje stanoviť ciele pre jej znižovanie
v horizonte 2030 a 2050 v súlade s Európskym
ekologickým dohovorom.

Komunikácia SCR aktivít v externom
aj internom prostredí
Skupina VSE Holding pravidelne komunikuje
svoje CSR aktivity prostredníctvom slovenských
médií i vlastných sociálnych sietí. Spoločnosť sa
mnohokrát stáva partnerom rôznych projektov, iniciatív či udalostí, ktoré sú organizované
s dodržaním udržateľného aspektu. Štandardy
udržateľného podnikania sa tak stávajú našou
hlavnou komunikačnou líniou tak dovnútra
spoločnosti, ako aj externe. Pri všetkých našich
komunikačných aktivitách a podujatiach máme
na zreteli ich udržateľnosť.

Top projekty roka: Zelená iniciatíva
Interná iniciatíva Skupiny Zelená iniciatíva pozitívne vplýva a pomáha s rieše-

skom parku v Čiernej nad Tisou ďalším dôležitým lokálnym projektom.

niami určenými aj pre zákazníkov. Za najdôležitejšiu tému pokladáme práve

V parku pribudne oddychová zóna aj agátový háj. Projekt realizuje OZ Nádej pre

našu budúcnosť a budúcnosť našich detí. Z tohto dôvodu bola v apríli tohto roku

ČnT aj s pomocou služby VSE Zelená energia.

spustená nová služba od spoločnosti Východoslovenská energetika (spoločnosť

• VSE Zelená energia podporila OZ Príbeh včely. Združenie vysadilo levanduľový

patriaca do Skupiny VSE Holding), a to Zelená energia. Ponúka zákazníkom mož-

háj s viac ako 400 ks levanduľových sadeníc. Levandule sú skvelou medonos-

nosť, ako podporovať výrobu OZE, znižovať uhlíkovú stopu svojej domácnosti
a zároveň prispieť na zelený rozvoj regiónu. V prvom roku Zelenej energie sa
Východoslovenská energetika rozhodla podporiť šesť lokálnych projektov:

nou rastlinou pre včely.
• VSE sa rozhodla podporiť aj Strednú odbornú školu ekonomickú v Spišskej Novej Vsi, ktorá buduje popri školskej včelnici náučný chodník. Doplní potrebné
informácie pre študentov a verejnosť o dôležitosti včiel.

• Dubová aleja v Novom Ruskove je symbolická výsadba 80 letných dubov na

• Klimatické záhrady vznikajú v 10 košických školách v spolupráci so žiakmi

mieste, kde kedysi rástol na 120 hektároch nad Novým Ruskovom pri Trebišove

a s učiteľmi a pomôžu znížiť teplotu okolia, zlepšiť mikroklímu a budú viazať

nádherný dubový les grófa Andrássyho, ktorý bol začiatkom 20. storočia preme-

uhlík v pôde, aby ho bolo menej v ovzduší. Realizáciu záhrad zabezpečuje OZ

nený na ornú pôdu. Projekt zrealizovalo OZ Zelený Nový Ruskov za pomoci služby
VSE Zelená energia.
• Mestský park je dôležitým environmentálnym centrom celého mesta, a to pre
všetky generácie. Preto je zveľadenie a rozšírenie počtu stromov v mest-

SOSNA.
• Komunitná záhrada v Ťahanovciach sa stala miestom pre budovanie vzťahov
medzi ľuďmi navzájom a medzi ľuďmi a prírodou. OZ Ťahanovská zeleň s pomocou VSE Zelenej energie zrevitalizovala prostredie komunitnej záhrady.

Realizácia jednej z klimatických záhrad, ktorá
vznikla na základe podpory OZ SOSNA skrz službu
VSE Zelená energia.

Záber na levanduľový háj v Rudníku, ktorý vznikol
na základe podpory OZ Príbeh včely skrz službu VSE
Zelená energia.
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ČSOB nadácia prispela Bratislave na nové lavičky.
Pomôžte hlavnému mestu rozhodnúť, kde im to najviac pristane,
a zdieľajte cez instagramový filter miesta, kde vám chýbajú.

