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Čo je to CEE CSR Summit ?
Najväčšia konferencia o zodpovednom podnikaní v strednej a východnej Európe. Viac než 150 riaditeľov firiem, 
CSR expertov, manažérov pre ľudské zdroje, komunikáciu a životné prostredie. Inovácie a kreativita, cirkulujúca 
ekonomika, vnímanie zodpovedného podnikania verejnosťou u nás a vo svete, klimatická zmena a zodpovedná 
komunikácia zodpovedného podnikania. To všetko vás čaká už 28. mája v Bratislave.
A čo viac … Napríklad aj „warming-up“ pre všetkých, ktorí chcú začať so zodpovedným podnikaním a reportova-
ním, ale nevedia ako na to. 27. mája sme pripravili interaktívny workshop o zodpovednom podnikaní a reportovaní 
Cesta k zodpovednosti, ktorý naštartuje vašu zodpovednú cestu.

Hlavné témy v roku 2015
Globálny kontext zodpovednosti, inovácie a kreativita a cirkulujúca 
ekonomika

Svet čakajú v blízkej budúcnosti obrovské výzvy, ako je klimatická zmena, nedostatok zdrojov, 
znečistenie životného prostredia a sociodemografiký vývoj. Firmy chcú a musia byť súčasťou 
riešenia. Mnohé si to už jasne uvedomujú a prinášajú inovatívne prístup a zmenu myslenia. 
Ako je to vo vašej firme? 
Príďte sa pozrieť, či odpoveďou na tieto výzvy budú cirkulujúca ekonomika, ekologické produty 
a služby alebo sociálne inovácie a podnikanie za účelom dosiahnutia pozitívnej zmeny. 
Na Summit sme na túto tému pozvali týchto speakrov: Václav Cílek, filozof a prognostik, AV 
ČR; Roy Vercoulen, Vice President, Head of European Operations, Cradle to Cradle Products 
Innovation Institute; Markus Laubscher, Project Manager, Circular Economy, Philips; Lorine 

May, Social Innovation Director, Ebay – recyklácia odevov; Anna Domaske, Qmilk - Textil z mlieka – Nemecko 
a Michael Braungart, Professor at the Erasmus University of Rotterdam.

Big Climate Talk +6,4°C – Mitigácia a adaptácia na klimatickú zmenu
Klimatická zmena sa v  poslednom desaťročí naplno prejavila. Zažívame najteplešie roky 
v histórií meraní, počasie je nestabilné. Už nestačí, aby sme robili iba aktivity na zníženie nášho 
dopadu na životné prostredia, je potrebné sa klimatickej zmene prispôsobiť. Myslíte, že nás 
v strednej Európe sa to netýka? Nenechajte sa prekvapiť a zistite ako klimatická zmena ovplyvní 
Slovensko a vašu firmu. Ale nezabudnite, v každej výzve je ukrytá aj príležitosť…
Na túto tému sme pozvali týchto speakrov: Piero Pelizzaro svetový expert na  adaptáciu 
na klimatické zmeny zo spoločnosti Acclimatize a zástupcu Ministerstva životného prostredia 
SR.

Roy Vercoulen

Piero Pelizzaro

Tobias Webb, zakladateľ, Ethical Corporation: 

„Summit v roku 2013 sa mi páčil, hlavne úroveň interaktivity. Pre mňa, ako pre účastníka, bolo podujatie výnimočne užitočné a zaujímavé.“

Povedali o CEE CSR Summite
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nomika, ktorá prinesie efektívnejšie 
využívanie zdrojov a  pravdepodobne 
aj nový rast a  pracovné príležitosti. 
Je to ekonomika zameriavajúca sa 
na opätovné využitie, opravy, renová-
cie a  recyklácie existujúcich materiá-
lov a  výrobkov. Pričom už pri dizajne 
výrobkov sa myslí na  to, čo sa s nimi 
stane na konci ich životného cyklu. 
Pre tvorivý a inovatívny prístup sú zase 
potrební pre prax vzdelaní pracovníci.

Už aj na  Slovensku máme firmy, 
ktoré sa nekoncentrujú iba na  zisk, 
ale zohľadňujú dopady svojho pod-
nikania, alebo ním priamo riešia neja-
ký spoločenský či environmentálny 
problém. Ocenenie Via Bona Slovakia 
už 15. krát takéto firmy vyzdvihne. 
Zahlasovať za tú vašu môžete aj vy 
v Cene verejnosti.

Príjemné a podnetné čítanie jubilejné-
ho 60. vydania BLF Newslettra.

Beata Hlavčáková

Diskusia s novinármi na začiatku roka 
sa niesla v  znamení „od  globálne-
ho k  lokálnemu“. Potvrdili sme si, že 
napriek všeobecnému poklesu dôvery 
v  inštitúcie, dôležitosť a  rola firiem 
rastie – sú a  budú to ony, od  koho 
sa očakávajú riešenia súčasných a  aj 
budúcich problémov spoločnosti.

Podľa štatistík OSN by mal počet ľudí 
na  planéte v  roku 2050 dosiahnuť 9 
miliárd. Čaká nás supercyklus dopy-
tu. Zároveň sme svedkami veľkých 
zmien na  trhoch so  surovinami. To 
všetko za súčasnej zmeny klímy s  jej 
prudkými výkyvmi počasia a dopadmi 
na dostupnosť potravín a vody vedie 
k  zániku doby „zober – skonzumuj – 
zlikviduj“.

Riaditelia firiem združených v  BLF si 
to uvedomujú a  na  základe dialógu 
s nimi sme špecifikovali pre rok 2015 
témy, ktorým sa chce Združenie veno-
vať. Jednou z nich je cirkulujúca eko-

Z obsahuEditoriál

Vplyv firiem vo  svete je čoraz väčší a  dôvera ľudí v  ne rastie, zatiaľ čo politikom veria ľudia stále menej. Firmy vďačia za väčšiu 
dôveru svojej zodpovednosti a poctivosti. Zodpovedné firmy združené v Business Leaders Forum (BLF) už 10 rokov prispievajú k pro-
sperite Slovenska. O nových výzvach, ktoré firmy čakajú, akými sú napríklad prispôsobenie sa klimatickej zmene, potreba inovácií 
pre udržateľné produkty alebo výzvy v oblasti motivácie zamestnancov, sme sa 20. januára rozprávali na Zodpovedných raňajkách 
so slovenskými novinármi. Viac o témach BLF na rok 2015 sa dočítate na strane 10.
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Členovia BLF

Kaufland vlani daroval potraviny 
za viac ako 400-tisíc eur

Spoločnosť Kaufland prispela v  roku 
2014 do  potravinových a  sociál-
nych výdajní na  Slovensku spolu 686 
400 kusmi výrobkov, čo v  porovna-
ní s  rokom 2013 predstavuje nárast 
o 174 %. V rámci bezplatnej služby pre 
občanov tak Kaufland venoval o  436 
200 kusov výrobkov viac na  zmierne-
nie ich ťažkej sociálnej situácie. Celková 
hodnota darovaných potravín dosiahla 
minulý rok 467 494 eur.

So sociálnymi výdajňami spolupracuje 
už 14 obchodných domov Kaufland 
a  tiež Distribučné centrum v  Ilave. 
„Dodávame vybraný tovar pred ukon-
čením minimálnej doby spotreby, a tak 
sa snažíme aktívne bojovať proti plyt-
vaniu potravinami a o ich efektívnejšie 
zužitkovanie. Hmotná núdza je stav, 
keď príjem domácnosti nedosahuje 
ani životné minimum a  ľudia si sami 
nevedia alebo nemôžu zabezpečiť 
vyšší príjem. Sme radi, že im aspoň 
takýmto spôsobom môžeme pomôcť 

ušetriť peniaze,“ poznamenal Martin 
Gärtner, hovorca spoločnosti Kaufland 
Slovenská republika v.o.s. Ako dodal 
najčastejšie darovaným druhom potra-
vín boli 40 g rožky, celkovo ich za rok 
2014 venovali takmer 60-tisíc.

V  Bratislave Kaufland spolupracuje 
so  sociálnymi výdajňami mestských 
častí Rača, Nové Mesto a  Petržalka. 
„Bez stabilných partnerov, akým je aj 
spoločnosť Kaufland, by tento projekt 
fungoval len veľmi ťažko. Výdajňa má 
momentálne približne 250 klientov, 
s  tým, že koncom roka sme zmenili 
podmienky tak, aby jej služby boli ešte 
dostupnejšie. Očakávame, že počet 
klientov by tento rok mohol prekročiť 
tri stovky. Hoci nie sme šťastní, že je 
takáto služba dnes potrebná, sme hrdí, 
že ju dokážeme úspešne prevádzko-
vať už viac ako dva roky,“ potvrdzuje 
dobrú vzájomnú spoluprácu starosta 
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
Rudolf Kusý. «

Sociálne výdajne potravín sú zriadené vo viacerých mestách Slovenska, napríklad v Banskej Bystrici, 
Nitre, Prešove, Trenčíne, Rimavskej Sobote, Ružomberku, Žiline a štyri v Bratislave.

mailto:slavomira.urbanova@nadaciapontis.sk
http://www.g-studio.sk
http://www.nadaciapontis.sk
mailto:pontis@nadaciapontis.sk
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Reportovanie 
zodpovedného 
podnikania sa 
mení. Enel je 
pri tom
Organizácia GRI, architekt svetovo naj-
používanejšieho rámca reportovania 
trvalo udržateľného rozvoja, ktorým sa 
v súčasnosti riadi viac než 5 000 organi-
zácií vo viac ako 90 krajinách, začiatkom 
januára spustila projekt Reporting 2025.

„Organizácie musia robiť viac, než len 
pripravovať správy o  trvalo udrža-
teľnom rozvoji. Zozbierané údaje sa 
musia stať podkladom na  prijímanie 
informovaných rozhodnutí – nie len 
vedenia, ale aj rozhodnutí ostatných 
aktérov a  zainteresovaných strán. 
Projekt Reporting 2025 preskúma, ako 
sa takýto stav bude dať dosiahnuť čo 
najlepším spôsobom,“ hovorí generál-
ny riaditeľ GRI Michael Meehan.

„Smernice GRI sa v  priebehu posled-
ných dvadsiatich rokov vyvíjali tak, aby 
odrážali vývoj spoločenských očakávaní 
v  oblasti obchodnej transparentnosti 
a  dobrého hospodárenia. V  priebe-
hu projektu Reporting 2025 budem 
v  kontakte so  špičkovými manažérmi 
a  lídrami a  na  základe našich diskusií 
sa budem snažiť naplánovať, ako bude 
vyzerať oblasť reportovania trvalo udr-
žateľného rozvoja za desať rokov,“ pove-
dala Nelmara Arbex, hlavná poradkyňa 
GRI pre inovácie v reportovaní.

Globálnymi sponzormi medzinárodnej 
diskusie sú Boston College – Centrum 
pre podnikové občianstvo, Enel, materská 
organizácia Slovenských elektrární, a SAP.

Do projektu sa môžu zapojiť aj ďalšie 
podniky, pripravené prevziať vedenie 
pri definovaní budúcnosti reportova-
nia trvalo udržateľného rozvoja a zve-
rejňovania informácií. «

V súťaži Innovation Camp 
si stredoškoláci posvietili 
na aktívne starnutie

Slovensko starne. Vedeli ste, že o  pár 
desaťročí budeme jednou z krajín s naj-
staršou populáciou v  Európskej únii ? 
Aký je potenciál seniorov ? Využívame 
ho dostatočne ?

Téma aktívneho starnutia sa týka aj 
mladých ľudí. Šesťdesiat študentov 
zo stredných škôl z celého Slovenska sa 
17. februára zamýšľalo nad podmien-
kami, ktoré majú seniori pri svojom 
aktívnom starnutí. Hľadali možnosti 
na  zlepšenie kvality ich života pro-
stredníctvom moderných informač-
ných technológií, v  čom im pomáhali 
konzultanti – zamestnanci spoločnos-
ti HP Slovakia. V  závere dňa študenti 
svoje kreatívne nápady prezentovali 
odbornej porote, ktorú tvorili vrcholoví 
manažéri HP Slovakia.

„Každý zo  študentov si zaslúži môj 
obdiv za odvahu a tiež snahu zlepšovať 
sa. Ja osobne som sa veľa od nich nau-

čila, zabavila som sa s nimi a verím, že 
naše vstupy a otázky poroty budú pre 
nich inšpiráciou, ako sa nad riešením 
podobných úloh zamýšľať v  budúc-
nosti,“ zhodnotila súťaž predsedníčka 
poroty Soňa Ondrejková.

„Innovation Camp je pre HP už dobre 
známy projekt. Vysoká účasť a záujem 
stredných odborných škôl a  gymnázií 
je dôkazom toho, že podobné súťaže 
sú z ich strany veľmi vítané. Študenti si 
tu môžu na  vlastnej koži skúsiť prácu 
v  tíme s  úplne cudzími ľuďmi pod 
vedením mojich kolegov z  HP a  pre-
zentovať svoju inováciu pred takmer 
stovkou ľudí si tiež vyžaduje veľkú 
dávku odvahy. O to viac ma prekvapili 
prezentačné výkony niektorých žia-
kov. Klobúk dole,“ dodáva Martin Sůra, 
generálny riaditeľ HP Slovakia a  pred-
seda Správnej rady JA Slovensko. «

Cieľom súťaže je podporiť inovatívne myslenie študentov, ale aj osvojenie si konceptu aktívneho 
starnutia. Súťaž Innovation Camp zorganizovala nezisková organizácia JA Slovensko. Výzvu 
pripravila spoločnosť HP Slovakia.
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Odkloňovacie prvky elektrických vedení 
ochránia vtáky pred nárazmi

Spoločnosť Západoslovenská dis-
tribučná sa zapojila v  minulom roku 
do projektu organizácie Ochrana drav-
cov na Slovensku LIFE 13 – Energia v kra-
jine, ktorý rieši problém kolízie vtáctva 
s elektrickým vedením. V rámci projek-
tu budú na  vytypovaných oblastiach, 
ktoré sú najrizikovejšie pre vtáctvo 
z hľadiska nárazov, označené elektrické 

vedenia viditeľnými, reflexnými prv-
kami. Tieto, tzv. odkloňovanie prvky, 
zvýšia viditeľnosť vedení aj v  zhorše-
ných poveternostných podmienkach 
a  eliminujú úhyn vtáctva v  dôsledku 
stretu s elektrickým vedením.

Západoslovenská distribučná podporí 
túto iniciatívu sumou 120 000 eur. 

Spoločnosť sa venuje aj problematike hniezdenia bocianov. Za posledných päť rokov bolo preložených, prípadne nadvihnutých z podperných bodov 
vedení nízkeho napätia vyše 90 hniezd.

Nejde pritom o prvý projekt, ktorý spo-
ločnosť realizuje. Počas niekoľkoročnej 
spolupráce s  organizáciou Ochrana 
dravcov na Slovensku, inštalovala spo-
ločnosť na elektrické vedenia ekochrá-
ničky, ktoré umožňujú bezpečnejšie 
dosadanie vtákov na  konzoly vzduš-
ných elektrických vedení. «
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Osem dobrovoľníckych projektov prispeje k lep-
šiemu životu na východnom Slovensku

Druhý ročník grantového programu „T“ 
for all, all for „T“ podporil osem projek-

tov z košického a prešovského regiónu 
sumou 13 047,18 eur. Udelená pod-

Firma T-Systems podporila občianske združenie Priatelia trstenskej prírody s projektom výsadby 
lipovej aleje či Centrum Liberta z Košíc s iniciatívou pomoci pre zdravotne postihnuté deti, mládež 
a ich rodiny. Na Detskom ARO v Košiciach sa zvýši bezpečnosť poskytovanej anestézie detským 
pacientom pomocou nákupu meračov tlaku manžiet endo-tracheálnych kanýl.

pora bude využitá na  rôznorodé envi-
ronmentálne, kultúrne či vzdelávacie 
aktivity pre deti, mládež aj dospelých. 
Program je financovaný z  Nadačného 
fondu T-Systems Slovakia, ktorý admi-
nistruje Karpatská nadácia.

„Teší ma, že nadačný fond naďalej 
pokračuje vo  finančnej podpore tých, 
ktorí to potrebujú. Pomoc druhým 
takisto nie je cudzia mnohým zamest-
nancom T-Systems Slovakia, ktorí sú 
ochotní, často aj na  úkor svojho voľ-
ného času, pomôcť a  podporiť dobrú 
vec,“ vyjadril sa Thomas Bogdain, gene-
rálny riaditeľ T-Systems Slovakia.

Zamestnanci sa zapojili nielen svojou 
dobrovoľníckou činnosťou, ale aj malý-
mi osobnými darmi. Do tohto ročníka 
programu pribudlo z  darov zamest-
nancov viac ako 700 eur. «

Od glykémie k Dia šlabikáru
Počas Valentína si nejeden pár osladí 
život bonboniérou, no zamestnanci 
Embraca išli na  to z  opačného konca. 
V  piatok 13. februára mali možnosť 
absolvovať dobrovoľné meranie hla-
diny cukru, ktoré Embraco každoročne 
organizuje v  spolupráci so  Združením 
rodičov a  priateľov diabetických detí 
SPIŠIAČIK. Tento rok využilo mož-
nosť zistiť svoju hladinu glykémie 80 
zamestnancov.

Úroveň cukru v  krvi zisťuje samot-
ná diabetická mládež pod odborným 
dohľadom zakladateľa združenia Petra 
Hercega. Pri zistení vyššej hodnoty 
cukru v  krvi vedia poradiť z  vlastnej 
skúsenosti. Novodiagnostikovanému 
diabetikovi z  radov zamestnancov 
darovali aj glukomer a  svoju knihu 
o diabete, DIA ŠLABIKÁR.

„Okrem všeobecných informácií sme 
sa v  Dia šlabikári zamerali na  proble-
matiku aktuálnej legislatívy, na stravo-
vanie diabetikov, ich pobyt na  dovo-
lenke, v  škole a  tiež na  to, ako má 
diabetik športovať a zvládnuť život ako 
taký,“ stručne popisuje obsah šlabikára 
P. Herceg.

Vydaním šlabikára sa však misia 
nekončí. „Piateho marca ide Spišiačik 
uviesť do  života jeho ďalšiu ver-
ziu – v  Braillovom písme. Sme radi, 
že Embraco je súčasťou tohto výni-
močného projektu“, hodnotí Emília 
Gondeková za oddelenie Brandingu, 
komunikácie a  spoločenskej zodpo-
vednosti. «

Embraco bolo generálnym partnerom Dia 
šlabikára a vďaka sponzorom je dnes voľne 
stiahnuteľný na internete ako elektronická kniha.
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Aj firmy chcú na Slovensku vidieť zmeny, 
podporujú odstraňovanie korupcie
Fond pre transparentné Slovensko pre-
rozdelí 95-tisíc eur medzi päť mimo-
vládnych organizácií, ktoré odhaľujú 
prípady korupcie a  zneužitia právo-
mocí, bojujú za zvýšenie transparent-
nosti a rovnosť príležitostí na trhu. Ide 
o jediný fond svojho druhu, do ktorého 
prispieva stále viac významných firiem 
na Slovensku.

Nedostatok transparentnosti a  korup-
cia vedú k  deformácii trhu, plytvaniu 
a poškodzovaniu zdravej konkurencie, 
zvýhodňujú nepoctivých, ohrozujú 
tvorbu pracovných miest a  vytvára-
jú mnohé ďalšie bariéry pre rozvoj 
podnikania. „Pre zdravé fungovanie 
ekonomiky je nevyhnutné, aby sme 
mali spravodlivú justíciu a  efektívne 
vyvodzovanie zodpovednosti voči 
tým, ktorí systém zneužívajú,“ vysvetľu-
je Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie 
Pontis.

Vymožiteľnosť práva a efektívny súdny 
systém sú z  pohľadu postihovania 
korupcie kľúčovými predpokladmi pre 
zníženie miery korupcie. Organizácie 
VIA IURIS a  Aliancia Fair-play, ktoré 
k  zmenám v  justícii výrazne prispeli, 
fond podporí aj tento rok. „Naša krajina 
má problém s  vymožiteľnosťou práva 
a  justícia ako celok zlyháva v  oblasti 
vyvodzovania zodpovednosti korupč-
ného konania. Za 20 rokov histórie 
Slovenska tu nemáme jediný prípad 
odsúdenia a  potrestania význam-
ných hráčov vo  veľkých korupčných 
kauzách. Verejná moc nie je vykoná-
vaná tými, komu bola delegovaná – 
politikmi, ale hráčmi v  pozadí. Okrem 
osobného zlyhávania ľudí, ktorí podlie-
hajú korupčným tlakom, u nás nefun-
gujú ani mechanizmy, ktoré by umož-
nili potrestanie najzávažnejších foriem 
korupcie,“ hovorí Zuzana Čaputová, 
advokátka spolupracujúca s VIA IURIS. 

„Práca na  skvalitnení súdnictva je 
dlhodobá a  nemôžeme čakať rýchle 
zmeny. Optimálny spôsob ako na  to 
isť je vyvodzovanie osobnej zodpo-
vednosti cez porovnávanie a  hodno-
tenie sudcov a  ich rozsudkov,“ dodá-
va Gabriel Šípoš, riaditeľ Transparency 
International Slovensko. 

Medzi podporenými organizáciami je 
aj Inštitút pre dobre spravovanú spoloč-
nosť (Inštitút SGI) a  Inštitút pre ekono-
mické a sociálne reformy (INEKO).

Aliancia Fair-play si chce posvietiť aj na odpočet činnosti politikov. „V prípadoch, kde nebude 
vyvodzovaná zodpovednosť, sa obrátime na prokuratúru, súdy či úrad pre verejné obstarávanie 
a budeme žiadať, aby boli konkrétne porušenia zákona potrestané,“ hovorí Zuzana Wienk z Aliancie 
Fair-play.

Fond pre transparentné Slovensko 
úspešne funguje vďaka finančnej pod-
pore 16 významných firiem, medzi kto-
rými sú aj členovi BLF: Accenture, Bayer, 
dm drogerie markt, Embraco Slovakia, 
GSK, Heineken Slovensko, Hillbridges, 
Orange, Pfizer Luxembourg SARL, Slovak 
Telekom, Slovalco, Slovenské elektrárne, 
Slovenská sporiteľňa, TaylorWessing, 
Východoslovenská energetika Holding 
a ZSE. «
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Kto získa Via Bona Slovakia 
v jubilejnom 15. ročníku ?
Nadácia Pontis už 15. krát ocení firmy 
na Slovensku, ktoré dokazujú, že biznis 
sa dá robiť aj inak. Do 30. januára 2015 
sme prijali až 61 nominácií inšpira-
tívnych projektov v  oblasti filantropie 
a zodpovedného podnikania. 

„Každý rok hľadáme férové firmy pod-
nikajúce zodpovedne a transparentne. 
O ocenenie Via Bona sa môžu uchádzať 
malé i  veľké spoločnosti, ktoré myslia 
na  svojich zamestnancov, zákazníkov, 
pri podnikaní berú ohľad na  životné 
prostredie a  sú vnímavé voči svojmu 
okoliu,“ vysvetľuje Pavel Hrica, progra-
mový riaditeľ Nadácie Pontis.

Via Bona dostane nový 
vzhľad
Via Bona oslávi svoje 15. narodeniny aj 
novou podobou ocenenia. „Téma zod-
povedného podnikania prešla za uply-
nulých 15 rokov prirodzeným vývojom. 
Z  pôvodne okrajovej aktivity, zamera-
nej predovšetkým na  charitu, sa stala 
dôležitou súčasťou podnikania firiem. 
Chceme, aby vizuálna podoba ceny 

„Per aspera ad 
astra“ (Cez prekážky 
ku hviezdam)
“Pre cenu som zvolil ako základný 
materiál drevo: za svoju jedineč-
nosť vo farbe a štruktúre vďačí úsi-
liu stromu, dotknúť sa hviezd.

Viem, že mnohým ľuďom drevo 
nepripadá ako vzácny materiál, 
aký by mal byť použitý na  niečo 
cenné ako je trofej, ale myslím 
si, že sa mýlia. V  dobe, kedy sa 
nenávratne míňajú iné materiály, 
drevo v  podobe stromov dorastá 
a  les zo  stromov nám dáva život 
– potrebný kyslík i  neopakovateľ-
né prírodné prostredie. Tí, čo robia 
dobré skutky, podobne dávajú 
zmysel nášmu bytiu.“

Mikuláš Zahatňanský
Doterajšie dielo, ktoré Nadácia Pontis udeľovala víťazom, vytvoril výtvarník Ján Sajkala.

pre tie najlepšie firmy, ktoré sa vydali 
na  cestu zodpovednosti, symbolicky 
odzrkadľovala aktuálne vnímanie tejto 
témy,“ vysvetľuje P. Hrica.

Autorom nového stvárnenia je Mikuláš 
Zahatňanský a svetlo sveta uzrie počas 
slávnostného vyhlasovania víťazov.
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Kto sa dostal do užšieho 
výberu ?
Hodnotiaca komisia, ktorá pozostáva 
z nezávislých odborníkov z podnikateľ-
skej, mediálnej či neziskovej oblasti 19. 
a 20. februára vybrala v každej zo sied-
mych kategórii firmy, ktoré postúpili 
do druhého kola. Sú nimi:

Zodpovedná veľká firma
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.: Chceme byť 
jednotkou v zodpovednom podnikaní
Výrobca automobilov má rozvinutú 
stratégiu podnikania, ktorej súčas-
ťou sú napr. ekologická iniciatíva 
„Think Blue. Factory.“, podpora miest-
nej komunity, rozvíjanie komunikácie, 
kultúry riadenia či strategický rozvoj 
schopností.

Partizánske Building Components – SK, s.r.o.: 
Firma založená na hodnotách
Oddanosť, vzájomný rešpekt, inová-
cie, angažovanosť a  dôkladnosť – to 
sú hodnoty spoločnosti Partizánske 
Building Components.

Accenture, s.r.o.: The Accenture Way
Firma, ktorá poskytuje odborné služ-
by v  manažérskom poradenstve, IKT 
a  outsourcingu, svoju stratégiu firem-
ného občianstva postavila na  piatich 

pilieroch – riadení spoločnosti, podpo-
re a  investícii do vzdelávania, starostli-
vosti o životné prostredie, zamestnan-
coch a dodávateľoch.

Zodpovedná malá / stredná firma
ALFA BIO, s.r.o.: „Prinášať ľuďom zdravie 
na stôl.“
Výrobca sójových potravín svojim 
zamestnancom vytvára podmien-
ky pre fyzickú aj psychickú pohodu 
v práci a osobnom živote. V komunite 
sú dobrým partnerom cez osvetovú 
činnosť a  finančnú podporu rôznoro-
dých aktivít. Ekologické správanie je 
viditeľné vo  všetkých fázach výrobné-
ho procesu.

BUBO travel agency s.r.o.: Rozvíjanie sloven-
ského cestovateľstva
Cestovná kancelária vznikla s  cieľom 
rozvíjať cestovanie Slovákov do zahra-
ničia. Klienti sú pre ňu prvoradí a  pre 
sprievodcov platí prísny etický kódex. 
Dôraz kladie aj na vzdelávanie zamest-
nancov.

VISIBILITY, s.r.o.: Slobodná firma
Firma stavia na  priateľskej a  otvore-
nej atmosfére. Zamestnanci si môžu 
vybrať, odkiaľ chcú pracovať, prispô-
sobiť si svoj pracovný čas a  prístup 
majú aj k informáciám o dianí vo firme 
a dôležitých projektoch.

Zelená firma
Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, s.r.o.: Nákladné 
bicykle
Cyklokuriér Švihaj Šuhaj začal v roku 
2014 zásobovať historické centrum 
Bratislavy nákladnými bicyklami.  
Využívaním výhradne bicyklov znižuje 
emisie CO2 na nulu.

GreenWay Operator a.s.: Elektromobil ako 
služba
Spoločnosť GreenWay prenajíma 
svojim klientom elektrické nákladné 
automobily. Firma tiež vyvinula kon-
cept elektrického automobilu, ktorého 
súčasťou je výmena vybitej batérie za 
nabitú na  unikátnych výmenníkových 
staniciach.

Createrra s.r.o.: Pasívne domy
Architektonické štúdio zo  Senca sa 
venuje navrhovaniu pasívnych domov 
z  obnoviteľných materiálov ako sú 
slama, hlina a drevo.

Marius Pedersen, a.s. - pobočka Zvolen: 
Smetiari deťom
V okolí Zvolena a Podpoľania firma roz-
vinula viaceré dobrovoľnícke aktivity 
zamerané na environmentálnu výcho-
vu detí a  mládeže zábavnou formou, 
či technickú aj odbornú pomoc pri 
odstraňovaní čiernych skládok.

Férový hráč na trhu
Ten Senses, s.r.o.: Podpora Fair trade
Ten Senses pomáha zlepšovať pod-
mienky farmárom v  rozvojových kraji-
nách. Zavedením Fair Trade (spravodli-
vého obchodu) im zabezpečuje férovú 
cenu za produkty, dlhodobé zmluvy 
a peniaze na rozvoj komunity.

Pivovary Topvar, a.s.: Kampaň Zodpovedne 
tehotná
Známy výrobca piva je jedinou spo-
ločnosťou na Slovensku, ktorá realizuje 
prevenciu nezodpovednej konzumá-
cie alkoholu u tehotných žien.

Via Bona Slovakia 2014

Cenu Zodpovedná veľká firma za rok 2013 získali Slovenské elektrárne. Od prezidenta SR Andreja 
Kisku ju prevzal vtedajší generálny riaditeľ Slovenských elektrární Paolo Ruzzini. Mená tohtoročných 
víťazov sa dozvieme počas slávnostného galavečera, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 26. marca 
v Refinery Gallery v Bratislave.
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Filo&Tomasik, s.r.o. – www.Debnickari.sk: 
Všetko pre ľudí
Malá firma spája lokálnych dodávate-
ľov so  zákazníkmi, ktorým každý deň 
prinášajú kvalitné bio ovocie, zeleninu 
a iné produkty.

Skvelý zamestnávateľ
Modrý koník, s.r.o.: Vlastný kuchár
Zakladatelia firmy prišli s  myšlienkou 
mať vlastného kuchára, ktorý bude 
variť priamo vo  firme. Kuchár s dvomi 
Michelinovskými hviezdami je neod-
mysliteľnou súčasťou firmy.

DeutschMann Internationale Spedition, s.r.o.: 
Systém vzdelávania
Firma pôsobí na  juhovýchode Slo-
venska v  regióne, kde je vysoká neza-
mestnanosť. Vytvorila systém vzdelá-
vania Progres Board, v  rámci ktorého 
zriadila vlastnú akadémiu a  motivuje 
ľudí viac sa vzdelávať.

Accenture s.r.o.: Užívaj si život s Accenture
Užívaj si život s Accenture dáva zamest-
nancom možnosť vybrať si čas, miesto 
a  spôsob práce. Zohľadňuje pritom 
životnú etapu konkrétneho človeka.

Podporovateľ dobrovoľníctva
bnt attorneys-at-law, s.r.o.: pro bono služby
Advokátska kancelária poskytla počas 
minulého roka viacero bezplatných 
pro bono služieb. Jednou z úspešných 
bola spolupráca s  občianskym zdru-
žením Ulita, ktoré sa venuje deťom 
a mladým z marginalizovaných skupín 
v Bratislave.

Johnson Controls International, s.r.o.: Podpo-
ra dobrovoľníctva
Johnson Controls sa zameriava najmä 
na  oblasť životného prostredia, vzde-
lávanie a  sociálne služby. Vo firme je 
zriadený 100-členný tím, ktorý koor-
dinuje mimo svojho pracovného času 
dobrovoľnícke aktivity.

Mondele-z European Business Services Centre 
s.r.o.: Mesiac dobrovoľníctva
V  roku 2014 sa vo  firme vytvoril dob-
rovoľnícky tím zamestnancov, ktorý 
v  októbri zrealizoval Mesiac dobrovoľ-
níctva, ktorý bol zameraný na  pred-

Premiérovú Cenu verejnosti si domov odniesla spoločnosť Green Investments za projekt Penzión Villa 
Green (Cenu prevzal Rastislav Bielik, konateľ spoločnosti – na fotografii vpravo).

školské a  školské zariadenia s  cieľom 
vytvoriť viac hravých aktivít pre vzdelá-
vanie detí po škole.

Dobrý partner komunity
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.: Druhý krok
Podľa prieskumov vykonaných na zák-
ladných školách u učiteľov, detí a rodi-
čov, vzbudzuje najväčšie obavy šikano-
vanie, agresivita či útoky na  učiteľov. 
GlaxoSmithKline na túto situáciu zare-
agovalo projektom DRUHÝ KROK.

Embraco Slovakia, s.r.o.: Cena Embraco za 
ekológiu
Firma si vzala tému ochrany životné-
ho prostredia za svoju. Od roku 2008 
rozbehli grantový program zameraný 
na enviro-vzdelávanie – Cenu Embraco 
za ekológiu.

Tatra banka a.s.: Aktivity Nadácie Tatra banky 
za rok 2014
Banka zameriava svoju finančnú pod-
poru na  vysokoškolské vzdelávanie, 

umenie, dizajn a rozvoj dobrovoľníckej 
a filantropickej činnosti svojich zamest-
nancov.

VÚB, a.s.: Obnova Kalvárie v Banskej Štiavnici
VÚB banka sa dlhodobo venuje záchra-
ne kultúrneho dedičstva. Už niekoľko 
rokov podporuje Kalváriu v  Banskej 
Štiavnici, ktorá bola v roku 2007 na 
zozname 100 najohrozenejších pamia-
tok sveta. 

Čitatelia Hospodárskych novín 
rozhodnú o Cene verejnosti
Jedna zo  spoločností si odnesie aj 
Cenu verejnosti. Rozhodovať o  nej 
budete od 3. do 22. marca na on-line 
portáli HNonline.sk. O vašu priazeň sa 
budú uchádzať firmy, ktoré prešli užším 
výberom hodnotiacich komisií pre jed-
notlivé kategórie a  Hospodárskych 
novín. «

http://www.HNonline.sk
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Aké témy budú zodpovednému 
podnikaniu dominovať v roku 2015?

zodpovedné podnikanie v roku 2015

Riaditelia členských firiem Business Leaders Forum si 
uvedomujú, že svet sa rapídne mení a ak chcú uspieť, už 
dnes musia reagovať na  výzvy, ktorým sa v  budúcnosti 
nevyhnú. Preto si nedávno stanovili nové záväzky, ktoré sa 
zaviazali naplniť v priebehu nasledujúcich piatich rokov.

Teplo, teplejšie,…
Neodvrátiteľná je napríklad zmena 
klímy. Výkyvy počasia sa stali novým 
trendom, ktorý zasahuje viaceré sek-
tory hospodárstva, akými sú napríklad 
energetika, doprava, stavebníctvo, poľ-
nohospodárstvo či vinárstvo. Zmeny 
počasia vieme iba spomaliť, nie zastaviť. 
Ako na meniace sa podmienky reagujú 
firmy ? Spoločnosť Heineken Slovensko 
napríklad v  spolupráci so  slovenskými 
pestovateľmi podporuje pre výrobu 
piva šľachtenie odrôd tzv. ozimného 
jačmeňa, ktorému nevadí dozrievanie 
v chladnejších mesiacoch roka. Suché 
letá totiž poľnohospodárom bránia 
dopestovať dostatok kvalitného jač-
meňa klasických odrôd.

Partnerstvo s dodávateľmi
V  období rozsiahlej globalizácie kli-
matická zmena nepoškodzuje len 
zasiahnutú oblasť. Narušenie výroby 
môže vyvolať domino efekt v  ďalších 
krajinách dodávateľského reťazca. 
Búrky v Thajsku v roku 2011 negatívne 
ovplyvnili celosvetový automobilový 
a  elektronický priemysel. Rozsiahle 
povodne spôsobili škodu na  dodáv-
kach materiálov a súčiastok. K poško-

Budovanie vzťahov s  dodávateľmi sa 
firme oplatí. Zodpovední dodávatelia 
totiž zabezpečujú firmám vyššiu efek-
tivitu, prinášajú väčšie úspory a znižujú 
reputačné riziká. Spoločnosť Embraco 
vďaka 8 workshopom so svojimi dodá-
vateľmi počas uplynulých dvoch rokov 
ušetrila až 2,7 mil. USD.

Motivovaný zamestnanec nad zlato
Firmy však nebudú čeliť iba globálnym 
výzvam. Najväčšou skúškou pre každú 
spoločnosť je, či si dokáže získať a udr-
žať najtalentovanejších zamestnancov, 
ktorí sú zárukou úspechu. Spoločnosti, 
ktoré dokážu nadpriemerne motivo-

deným spoločnostiam patrili firmy 
ako Cisco, Dell, Ford či HP. Ich strata 
bola odhadnutá na  15  –  20 miliárd 
dolárov. Aj tieto príčiny by mali firmy 
motivovať k  intenzívnejšej spolupráci 
s dodávateľmi.

Členovia Business Leaders Forum  
v „Memorande 2020“ deklarovali, že budú:
• zohľadňovať a vyhodnocovať sociálne, etické a environmentálne dopady 

svojho podnikania a usilovať sa o pozitívny vplyv na spoločnosť a životné 
prostredie;

• zlepšovať život a budovať vzťahy so  svojimi partnermi: zamestnancami, 
zákazníkmi, dodávateľmi, komunitami a  inými subjektmi vo vzájomnom 
partnerstve, a  to využitím dialógu, podporou diverzity a  rešpektovaním 
ľudských práv;

• riešiť spoločenské a ekologické problémy inovatívnymi prístupmi a ponu-
kou sociálnych produktov a  služieb, ktoré prinášajú hodnotu pre biznis 
a spoločnosť;

• mať kultúru riadenia založenú na  etike, transparentnosti a  reportovaní 
aktivít;

• prispievať k  riešeniu problémov lokálnych, národných a  európskych 
spoločenských a podnikateľských tém, akými sú adaptácia na klimatickú 
zmenu a  udržateľnosť miest, vzdelávanie pre prax a  aktívne starnutie, 
predvídateľnosť legislatívneho prostredia a integrácia vylúčených skupín.
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vať svojich zamestnancov, majú o 12 % 
vyššie výnosy ako spoločnosti s malou 
motiváciou zamestnancov. Vyplynulo 
z prieskumu Aon Hewitt z roku 2013.

Vo Veľkej Británii dáva až 70 % mladých 
ľudí pri hľadaní zamestnania prednosť 
firmám, ktoré podnikajú zodpovedne. 
To, či je firma čestná a  ako sa správa, 
ich zaujíma oveľa viac ako plat. Aj 
v slovenských prieskumoch vidíme, že 
mladí ľudia preferujú firmy, ktoré sú 
v  súlade s  ich hodnotami. Čoraz viac 
sa dostáva do  popredia aj work-life 
balance zamestnancov a teda, či firmy 
poskytujú flexibilitu pracovného času 
a  podporujú rovnováhu medzi pra-
covným a  osobným životom svojich 
zamestnancov. Ukazuje sa, že flexibilita 
v práci firmu nič nestojí. Naopak, vedie 
k väčšej spokojnosti zamestnancov.

Ako mladých pripraviť na prax
Ďalším problémom, s  ktorým sa firmy 
stretávajú, je že mladí ľudia nie sú 
pripravení na prax a prácu vo firmách. 
V školách je veľa teórie, ale chýba prak-
tická výučba. Mnohé firmy preto pod-

porujú alebo priamo zakladajú vzdelá-
vacie centrá na školách alebo študenti 
majú možnosť časť výučby absolvovať 
vo firme a zaučiť sa.

Napríklad, T-Systems Slovakia má 
v súčasnosti v Košiciach viac ako 3 500 
zamestnancov. Viacerí boli pri nástupe 
do  zamestnania čerstvými absolvent-
mi a  na  prax neboli dostatočne pri-
pravení. Firma preto zaviedla program 

duálneho vzdelávania, kde v spoluprá-
ci so  Strednou priemyselnou školou 
elektrotechnickou v  Košiciach pomá-
ha zvýšiť praktické zručnosti mladých. 
Cieľom firmy je aj takýmto spôsobom 
dosiahnuť dlhodobú prosperitu košic-
kého regiónu.

Rast, ktorý neničí životné prostredie
Celkovo si však budúcnosť vyžiada tvo-
rivý prístup firiem a množstvo inovatív-
nych riešení. Súčasný svet sa vyznačuje 
stúpajúcou spotrebou, čo potvrdzuje 
aj fakt, že každoročne vyťažíme až 60 
miliárd ton prírodných zdrojov. Toto 
číslo by sa malo podľa niektorých 
odhadov zvýšiť až na  140 miliárd ton 
ročne v roku 2050.

Efektívnejšie technológie však môžu 
tento vývoj zvrátiť. Príkladom je cirku-
lujúca ekonomika (circular economy), 
ktorá predstavuje novú alternatívu 
k tradičnej lineárnej ekonomike posta-
venej na  vzorcoch „vyrobiť – spotre-
bovať – zlikvidovať“. Vďaka cirkulárnej 
ekonomike môžeme udržať zdroje 
vo výrobnom procese tak dlho, ako sa 
len dá, získať z nich maximum hodnoty 
počas používania a na konci životnos-
ti ich zrecyklovať na  nové materiály. 
Cieľom je výroba, ktorá neprodukuje 
žiadne odpady.

Viac o týchto témach sa budete môcť 
dozvedieť na  najväčšej konferencii 
o  zodpovednom podnikaní v  stred-
nej a  východnej Európe CEE CSR 
Summit, ktorý sa bude konať 28. mája 
v Bratislave, ako aj na jesenných seminá-
roch Business Leaders Forum. «

www.cee-csr-summit.eu
27. – 28. máj 2015, Bratislava

+

stretnutie CSR expertov
2 0 1 5

Cesta 
k zodpovednosti
Workshop o zodpovednom 

podnikaní a reportovaní

Čo je to CEE CSR Summit ?
Najväčšia konferencia o zodpovednom podnikaní v strednej a východnej Európe. Viac než 150 riaditeľov firiem, 
CSR expertov, manažérov pre ľudské zdroje, komunikáciu a životné prostredie. Inovácie a kreativita, cirkulujúca 
ekonomika, vnímanie zodpovedného podnikania verejnosťou u nás a vo svete, klimatická zmena a zodpovedná 
komunikácia zodpovedného podnikania. To všetko vás čaká už 28. mája v Bratislave.
A čo viac … Napríklad aj „warming-up“ pre všetkých, ktorí chcú začať so zodpovedným podnikaním a reportova-
ním, ale nevedia ako na to. 27. mája sme pripravili interaktívny workshop o zodpovednom podnikaní a reportovaní 
Cesta k zodpovednosti, ktorý naštartuje vašu zodpovednú cestu.

Hlavné témy v roku 2015
Globálny kontext zodpovednosti, inovácie a kreativita a cirkulujúca 
ekonomika

Svet čakajú v blízkej budúcnosti obrovské výzvy, ako je klimatická zmena, nedostatok zdrojov, 
znečistenie životného prostredia a sociodemografiký vývoj. Firmy chcú a musia byť súčasťou 
riešenia. Mnohé si to už jasne uvedomujú a prinášajú inovatívne prístup a zmenu myslenia. 
Ako je to vo vašej firme? 
Príďte sa pozrieť, či odpoveďou na tieto výzvy budú cirkulujúca ekonomika, ekologické produty 
a služby alebo sociálne inovácie a podnikanie za účelom dosiahnutia pozitívnej zmeny. 
Na Summit sme na túto tému pozvali týchto speakrov: Václav Cílek, filozof a prognostik, AV 
ČR; Roy Vercoulen, Vice President, Head of European Operations, Cradle to Cradle Products 
Innovation Institute; Markus Laubscher, Project Manager, Circular Economy, Philips; Lorine 

May, Social Innovation Director, Ebay – recyklácia odevov; Anna Domaske, Qmilk - Textil z mlieka – Nemecko 
a Michael Braungart, Professor at the Erasmus University of Rotterdam.

Big Climate Talk +6,4°C – Mitigácia a adaptácia na klimatickú zmenu
Klimatická zmena sa v  poslednom desaťročí naplno prejavila. Zažívame najteplešie roky 
v histórií meraní, počasie je nestabilné. Už nestačí, aby sme robili iba aktivity na zníženie nášho 
dopadu na životné prostredia, je potrebné sa klimatickej zmene prispôsobiť. Myslíte, že nás 
v strednej Európe sa to netýka? Nenechajte sa prekvapiť a zistite ako klimatická zmena ovplyvní 
Slovensko a vašu firmu. Ale nezabudnite, v každej výzve je ukrytá aj príležitosť…
Na túto tému sme pozvali týchto speakrov: Piero Pelizzaro svetový expert na  adaptáciu 
na klimatické zmeny zo spoločnosti Acclimatize a zástupcu Ministerstva životného prostredia 
SR.

Roy Vercoulen

Piero Pelizzaro

Tobias Webb, zakladateľ, Ethical Corporation: 

„Summit v roku 2013 sa mi páčil, hlavne úroveň interaktivity. Pre mňa, ako pre účastníka, bolo podujatie výnimočne užitočné a zaujímavé.“

Povedali o CEE CSR Summite

Odporúčania lídrov  
v zodpovednom  
podnikaní pre oblasť: 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Prečo je energetická efektívnosť aktuálna ?
V roku 2008 sa členské štáty Európskej únie (EÚ) zaviazali znížiť spotrebu primárnej 
energie o 20 % do roku 20201. Dôvodom je nielen snaha znížiť energetickú závislosť 
EÚ (importovaných je vyše 50 % energie), ale aj cieľ zmierniť negatívny vplyv 
na  klimatickú zmenu prostredníctvom emisií CO2. Spotreba energie v  obytných 
a komerčných budovách predstavuje asi 40 % celkovej spotreby energie v rámci únie.2 
Energetická efektívnosť pri prevádzke budov je preto dôležitou súčasťou stratégie EÚ. 
Nielen z ekologických dôvodov, ale aj z pragmatického dôvodu značných úspor by 
mala byť témou aj v každej zodpovednej firme.

Ako začať
Ekologické riešenia pri prevádzke budov sú často prvým krokom v  rámci 
environmentálnej stratégie firmy. Aby ste spoznali východiskovú pozíciu vašej 
firmy, dôkladne sa oboznámte s budovou, v ktorej pôsobíte. Meriate spotrebu vody, 
elektrickej energie alebo plynu ? Akým spôsobom sa snažíte znižovať ich spotrebu – 
máte presne stanovené ciele ? Využívate úsporné žiarivky a automatické spínače ? Máte 
efektívne nastavený systém výmeny vzduchu, vykurovania a klimatizácie ? Sledujete 
produkciu odpadu a  jeho štruktúru ? Ako často musíte meniť techniku, kancelárske 
vybavenie ? Riadite sa pri nákupe energetickými štítkami ? Sledujete, či sú kancelárske 
potreby ekologické, resp. recyklované ? Až po zodpovedaní týchto základných otázok 
je možné stanoviť si cieľ, ktorý by ste chceli dosiahnuť (napr. ušetriť 5 % energie, znížiť 
množstvo odpadu vyvážaného na  skládku, zvýšiť podiel recyklovaných materiálov 
vo výrobkoch) a zvoliť si aj cestu na jeho dosiahnutie. 

1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0772:EN:NOT
2 http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/construction/en0021_en.htm

Téma: Eko-efektívnosť   
pri prevádzke budov

„Tepelne  stabilné a dobre vetrané priestory, či rovnováha medzi prirodzeným a ume-
lým osvetlením nielenže znižujú náklady na  prevádzku, ale najmä napomáhajú 
k spokojnosti zamestnancov. Podmieňujúcim faktorom pre zaistenie takéhoto pra-
covného prostredia sú technologické zariadenia. Facility manažér na základe svojich 
skúseností vie identifikovať a špecifikovať prevádzkové rizikové faktory práve pri pro-
jektovaní týchto zariadení. Cieľom facility managementu sú totiž spokojní užívatelia 
v perfektne fungujúcom stavebnom objekte.“

Viera Somorová
prezidentka Slovenskej asociácie facility managementu

Odporúčania lídrov  
v zodpovednom  
podnikaní pre oblasť: 
TRH

Zodpovedné podnikanie firmy 
sa prejavuje vo  vzťahu ku  všet
kým partnerom, s  ktorými firma 
pri svojom fungovaní vstupu
je do  kontaktu. Zodpovednosť 
v  dodávateľskom reťazci a  zod
povedné nakupovanie / obsta
rávanie sú neoddeliteľnou 
súčasťou CSR stratégie firmy. 
Zodpovedný dodávateľský reťa
zec hrá v celosvetovom meradle 
dôležitú rolu najmä pri zlepšova
ní pracovných štandardov*. Zahr
nutím sociálnych a environmen
tálnych aspektov do svojich požiadaviek nákupu však firmy získavajú i viacero výhod – lepšie manažujú riziká 
(reputačné, právne aj prevádzkové), posilňujú svoje vzťahy s dodávateľmi a podporujú vznik inovatívnych riešení 
pre produkty a služby, ktoré reagujú na výzvy udržateľnosti.

* Tieto odporúčania vychádzajú z  potrieb slovenských firiem, ktoré väčšinou pracujú s  lokálnymi dodávateľmi, resp. dodávateľmi z  krajín EÚ. Osobitne sa preto 
nezameriavajú na vyžadovanie pracovných štandardov (ako je napr. dodržiavanie minimálnej mzdy, zákaz detskej práce, zákaz nútenej práce a pod.), ktoré sú kľúčové 
v prípade dodávateľov z rozvojových krajín sveta, ale v rámci EÚ sú zákonnou normou.

Aké sú prínosy zodpovedného dodávateľského reťazca ?

Téma: Zodpovedný dodávateľský reťazec

„Zodpovedný prístup k dodá-
vateľom určite prinesie úspo-
ry a  zvýšenú efektivitu. Na-
vyše však vytvorí prostredie 
vzájomnej dôvery a  rešpektu 
a dá priestor inováciám“.

Miloš Olejník 
Riaditeľ obstarávania a služieb;

Slovenské elektrárne,  
člen skupiny Enel

Viete, že… dodávatelia na Slovensku koncept zodpovedného podnikania/
CSR nepoznajú ?
 Ak dodávatelia uplatňujú prvky zodpovedného podnikania, motívom je presvedčenie a osobné hod-

noty majiteľov firiem; nepociťujú žiadny „externý tlak“, či požiadavky odberateľských firiem;

 Väčšina dodávateľov nemá o koncepte zodpovedného podnikania / CSR jasnú predstavu a nevidí pre 
svoju firmu žiaden úžitok z jeho zavedenia;

 Prihlásenie sa ku etickým kódexom či iným normám vnímajú skôr ako formalizmus zo strany nadná-
rodných spoločností*.

* Nadácia Pontis v roku 2011 v rámci projektu Zodpovedné malé a stredné firmy podporeného Európskou komisiou realizovala focus group diskusie s predsta
viteľmi 10 dodávateľských firiem. Uvedené závery sú výstupmi z týchto diskusií.

Odporúčania lídrov  
v zodpovednom  
podnikaní pre oblasť 
ZAMESTNANCI

Téma: Aktívne starnutie v práci
Starneme – prečo by to malo zamestnávateľov zaujímať ?
Rok 2012 bol Európskym rokom aktívneho starnutia 
a  solidarity medzi generáciami. Medzi jeho cieľmi bolo 
i  iniciovať zavádzanie inovatívnych riešení pri podpore 
zamestnanosti starších. Prečo ? Podľa Európskej komisie1 
stúpne počet ľudí vo veku nad 65 rokov v krajinách Európskej 
únie zo súčasných približne 17 % na 30 % v roku 2060. Súčasne 
tiež prebieha pokles počtu obyvateľov v produktívnom veku. 
Prognózy2 ukazujú, že Slovensko bude mať so  starnutím 
obyvateľstva jeden z  najväčších problémov v  únii. Od 
roku 2020 nás v dôsledku nízkej pôrodnosti začne ubúdať, 
pričom rastúci podiel seniorov bude predstavovať enormnú 
záťaž na  sociálny, dôchodkový systém a  na  zdravotníctvo. 
Zatiaľ čo v  rámci EÚ bude v  dôsledku starnutia populácie 
v  roku 2050 chýbať 15 % pracovnej sily, na  Slovensku to 
bude až 21 %3. Zamestnávatelia by teda už teraz mali 
myslieť na  to, ako vytvoriť vhodné podmienky pre prácu 
starnúcej populácie a motivovať starších zamestnancov k čo 
najdlhšiemu zotrvaniu v pracovnom živote. 45

1 http://europa.eu/epc/pdf/2012_ageing_report_en.pdf
2 http://www.infostat.sk/cevavstat/demografia/prispevky/demografia1.pdf
3 http://www.randstad.com/press-room/randstadseo-publications/bridging-the-gap_full_enjune2010.pdf
4 http://assets.aarp.org/www.aarp.org_/cs/misc/leading_a_multigenerational_workforce.pdf
5 http://www.net4society2012.com/wp-content/uploads/GERHARD-NAEGELE1.pdf

Viete, že… negatívne stereotypy 
neplatia ?
 Starší zamestnanci len čakajú, kým odídu do dôchodku

Naopak – zamestnanecké prieskumy ukazujú, že moti-
vácia a zodpovedný prístup k práci sú najvyššie pri za-
mestnancoch okolo 50. roku života.

 Starší zamestnanci bývajú častejšie chorí
Opak je pravdou. Ľudia v zrelom veku už zvyčajne majú 
odrastené deti, sú zodpovednejší k  svojmu zdraviu 
a dbajú na prevenciu.

 Starší zamestnanci nedokážu držať krok s novými technológiami
Opäť zlý odhad. Starší ľudia sú poctivými a svedomitými 
žiakmi, pokiaľ sa s  nimi na  školení jedná s  úctou 
a pochopením a v prostredí bez stresu.

Zdroj: AARP (USA), 20074

Viete, že… starší zamestnanci 
majú svoje výhody ?
Produktivita práce automaticky vyšším vekom 
neklesá. Výskumy ukazujú, že vekom sa zlepšujú 
viaceré pre prácu dôležité faktory:

 Skúsenosti;

 Spokojnosť v práci;

 Schopnosť riešiť konflikty;

 Dobrá znalosť firmy;

 Orientácia na partnera / zákazníka;

 Opatrnosť;

 Strategické myslenie a jednanie.

Zdroj: G. Naegele (DE), 20125

„Nikto z  nás nemlad-
ne. Ani my, ani naši 
zákazníci. Hranica 
produktívneho veku 
sa stále zvyšuje a  vek 
nám, okrem iného, 
prináša aj bohatšie 
skúsenosti, ktoré sú 
pre nás, zamestnáva-
teľov, veľmi dôležitým 
aktívom. Je to tiež 
dôkaz, že ľudia vo vyš-

šom produktívnom veku disponujú istou výhodou 
oproti mladším generáciám, vedia sa viac priblížiť 
ľuďom, ktorí v spoločnostiach rozhodujú, a teda ne-
patria do ,starého železa‘  “.

Martin Kubala  
prezident Business Leaders Forum 

generálny riaditeľ Hewlett-Packard Slovakia

Mestá sú domovom viac než 70 % obyvateľov EÚ a produkujú približne 85 % HDP únie. Väčšina jázd začína a končí 
v  mestách. Mestská mobilita je však mimoriadne závislá na  používaní súkromných vozidiel, čo má množstvo 
negatívnych dopadov na  naše životy. Vysoká hustota mestského osídlenia a  vysoký podiel jázd na  krátke 
vzdialenosti vytvárajú potenciál pre posun k  nízko-uhlíkovej doprave – podporou schém zdieľania áut / jázd, 
využívaním zelených a energeticky úsporných vozidiel, podporou verejnej dopravy, cyklistiky a pešej dopravy.

Téma: Manažment mobility vo firmách

Odporúčania lídrov  
v zodpovednom  
podnikaní pre oblasť 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Prečo by sa zamestnávatelia mali 
zaujímať o udržateľný mobility 
manažment ?
 Veľký vozový park firiem je nákladný na  údržbu, palivá a  per-

sonálne výdavky na  zamestnancov, ktorí majú firemné vozidlá 
na starosti.

 Poskytovanie parkovacích miest pre zamestnancov je pre firmu 
nákladné a pozemky môže využiť efektívnejšie.

 Zamestnanci kvôli dopravným zápcham meškajú do  práce 
a môžu sa oneskoriť aj na pracovné stretnutia. Firma je obme-
dzená vo svojom časovom plánovaní a vystresovaní zamestnanci 
sú menej produktívni.

 Vzhľadom na  nedostatok fyzickej aktivity zamestnanci trpia 
zdravotnými problémami, v  dôsledku čoho sú častejšie práce-
neschopní.

 Mestá zápasia s problémami: so zápchami, vysokými hladinami 
hluku a zhoršujúcou sa kvalitou ovzdušia. Spoločné aktivity pod-
nikateľskej komunity a miestnych orgánov vytvoria z mesta lep-
šie miesto pre život a podnikanie.

 Zníženie závislosti na autách vedie k väčšej odolnosti hospodár-
stva. Závislosť cestnej dopravy na  (importovaných) nerastných 
surovinách je prvkom geopolitickej zraniteľnosti.

Mnoho európskych miest čelí každodennej rastúcej 
invázii automobilov. Zvyšujúci sa dopyt po  mest-
skej mobilite vedie k neudržateľnej situácii: doprav-
ným zápcham, znečisteniu ovzdušia a  vysokým 
hladinám emisií CO2, hlučnosti a zaberaniu verej-
ných priestranstiev. Čím viac sú firmy závislé na po-
užívaní konvenčne poháňaných áut, tým viac ich 
podnikanie zasiahnu rastúce negatívne dopady. 
Efektívne riadenie „zelenej“ mobility môže firmám 
dopomôcť k  väčšej konkurencieschopnosti, a  to 
najmä vďaka znižovaniu nákladov a zamestnáva-
niu zdravších a spokojnejších zamestnancov.

Bonnie Fenton a Michael Glotz-Richter
Odborníci pre udržateľnú mobilitu,  

mesto Brémy, Nemecko

Vedeli ste, že… ?
 Mestá sú zodpovedné za 23 % všetkých emisií CO2 z dopravy. Odhaduje sa, že chronické dopravné zápchy ročne 

stoja ekonomiku EÚ 80 miliárd eur*.
 15 až 20 % všetkých dní práceneschopnosti zamestnancov je zapríčinených ich nedostatočnou fyzickou aktivi-

tou. Sedenie sa stalo novým fajčením.
 Zamestnanci, ktorí chodia do práce pešo alebo na bicykli, sú šťastnejší, zdravší a produktívnejší ako tí, ktorí cho-

dia do práce autom. Denná 30-minútová chôdza môže predĺžiť očakávanú dĺžku života o 2 až 9 rokov; ľudia si 
posilňujú 120 svalov a v priebehu jedného roka môžu zhodiť až 3 kg hmotnosti**.

* Roadmap to a Single European Transport Area: Impact Assessment http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ump_en.htm
** http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/index_en.htm

TRH

Odporúčania lídrov  
v zodpovednom  
podnikaní pre oblasť: 

Ďakujeme za cenné tipy a názory predstaviteľom firiem Embraco Slovakia, Ceragon Networks, 
Orange Slovensko, Skanska SK, Slovalco, Slovenské elektrárne, Východoslovenská energetika, Zápa-

doslovenská energetika.
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Ako sa mení rola nákupu / obstarávania 
v zodpovednej firme ?
Postavenie obstarávania sa v ostatných rokoch zmenilo z takmer neviditeľného „back-
office“ administrovania objednávok a hradenia faktúr dodávateľom na oceňovaného 
šetriča nákladov, budovateľa vzťahov a nositeľa konkurenčnej výhody. V súčasnosti sa 
v mnohých firmách prejavuje snaha o čo najvyššiu efektivitu, napríklad aj štandardizáciou 
nákupov (nakupuje sa len jeden druh notebooku, mobilného telefónu, a pod.). Výrobné 
firmy môžu používať jeden komponent vo  viacerých výrobkoch – minimalizuje sa 
tým chybovosť pri nákupe, väčšie množstvo rovnakých výrobkov znižuje ich nákupnú 
cenu a pomáha redukovať náklady. Cieľom už nie je len nákup tovarov a služieb za čo 
najnižšie ceny, ale aj využitie nákupnej sily firmy na dosiahnutie pozitívnej zmeny. Taký 
prístup k obstarávaniu, ktorý neberie do úvahy iba ekonomické, ale aj environmentálne 
a  sociálne vplyvy nakupujúcej organizácie, sa označuje ako zodpovedne riadený 
dodávateľský reťazec.

Aj zodpovedné riadenie dodávateľského reťazca prechádza vývojom. V  minulosti bol 
hlavný dôraz kladený na zlepšovanie pracovných podmienok v rozvojových krajinách, či 
na menšie využívanie chemických látok poškodzujúcich zdravie ľudí a životné prostredie. 
Dnes sa firmy čoraz viac zameriavajú aj na  možný nedostatok prírodných zdrojov 
a surovín, na prípravu plánov adaptácie sa na zmeny klímy a na taký nákup, ktorým môžu 
pomôcť rozvoju miestnej komunity, v ktorej pôsobia. Obstarávanie predstavuje akvizíciu 
a  manažovanie ľudí, budov, dopravy, materiálov, energie, vody, odpadov. Partnerský 
prístup v  zodpovednom dodávateľskom reťazci môže prispieť k  tvorbe inovatívnych 
riešení, ktoré sú spoločným a dlhodobým prospechom pre dodávateľa aj odberateľa. So 
stúpajúcimi nárokmi rastie aj dôležitosť obstarávania ako strategického oddelenia firmy, 
ktoré sa významnou mierou podieľa na plnení jej biznis cieľov.

Téma: Rola nákupu / obstarávania 
v zodpovednej firme

Úloha oddelenia obstarávania je takmer 
v  každej firme významná. Ak chce firma 
potvrdiť svoje deklarované princípy zod-
povedného podnikania, musí tieto aktivi-
ty aplikovať aj v dodávateľsko-odberateľ-
ských vzťahoch. Prináša to obojstranný 
prospech.

Štefan Leibiczer
európsky senior manažér nákupu, 

Embraco Slovakia

Viete, že…  ?
 Podľa prieskumu* spoločnosti Accenture dokážu najlepšie oddelenia obstarávania pre svo-

je firmy ušetriť o 30 % viac nákladov ako tzv. low-performers.
 Podľa prieskumu** spoločnosti AON Hewitt má vytváranie čestných a dlhodobých vzťahov 

s dodávateľmi veľký vplyv aj na motivovanosť zamestnancov.

* Performance through Procurement: 2011 National Procurement Survey of Ireland: Accenture Procurement Mastery Benchmar-
king; http://bit.ly/procurement_survey

** Prieskum AON Hewitt: Best Emloyers 2013 Slovakia; www.BestEmployersSlovakia.com

Odporúčania vznikli na základe výstupov pracovnej skupiny Rola nákupu / obstarávania v zodpoved-
nej firme, ktorá pôsobí v rámci platformy firiem Business Leaders Forum (BLF). BLF v súčasnosti zdru-
žuje 28 spoločností, ktoré sa zaviazali zodpovedne podnikať a inšpirovať k zodpovednému podnika-
niu aj ostatné subjekty s víziou dlhodobej prosperity Slovenska.

Garant odporúčaní: Štefan Leibiczer, európsky senior manažér nákupu, Embraco Slovakia

Záverom…
Kľúčovým je rozhodnutie, záväzok spoločnosti, riadiť svoj dodávateľsky reťazec udržateľným 
spôsobom. Prirodzeným rozšírením tohto záväzku je tesné prepojenie medzi obstarávaním a biznis 
cieľmi firmy. Firmy s reaktívnym prístupom k emisiám CO2, k zodpovednej racionalizácii dodávateľov, či 
k socio–enviro priateľskému brandingu, môžu byť prinútené k riešeniam, ktoré im nebudú vyhovovať. 
Naopak, spoločnosti s  výborne riadeným a  udržateľným dodávateľským reťazcom, ktoré dbajú 
na to, aby ich služby, výrobky alebo komponenty naplnili, či dokonca prekročili aj environmentálne 
a sociálne očakávania ich partnerov, sú nielen schopné manažovať riziko vo väčšom rozsahu ako 
konkurenti, ale vďaka partnerstvu s  dodávateľmi prinášajúcom inovácie získavajú aj podstatnú 
konkurenčnú výhodu.

Odporúčania lídrov  
v zodpovednom  
podnikaní pre oblasť 
ZAMESTNANCI

Prečo má firmy zaujímať zosúladenie pracovného a osobného 
života ich zamestnancov ?
Dvojkariérne manželstvá, starostlivosť o  malé deti, ale aj o starnúcich rodičov. Zároveň zrýchľujúce sa pracovné tempo 
a pretlak informácií. Udržiavanie rovnováhy medzi pracovným a osobným životom zamestnancov (tzv. Work-Life Balance) 
rieši čoraz viac firiem. Môže za to zmena tradičného pevného rozdelenia pracovného a súkromného času spôsobená nielen 
dôrazom na rýchlosť a výkon, ale aj vyspelými technológiami. Tie sú dvojsečným nástrojom. K vyrovnanosti a spokojnosti 
zamestnancov môžu ako pomôcť, tak i naopak – spôsobiť im pocit neustáleho tlaku a stresu*. A ten ani pre zamestnávateľov 
nie je výhodný. Zamestnanec pod dlhodobým stresom robí chyby, stráca kreativitu a schopnosť prinášať nové nápady, býva 
častejšie chorý a nakoniec môže vyhorieť a prácu opustiť. Naopak, ak aj zamestnávateľ dbá na to, aby pracovník nestratil 
rovnováhu medzi pracovným a  osobným životom, získava lojálneho a  produktívneho človeka, ktorý prispieva k  lepšej 
výkonnosti firmy a zároveň posilňuje jej pozitívnu reputáciu vo svojom okolí. Win-win situácia, čo poviete ?

* Obyvatelia Slovenska odpracujú v priemere 1 793 hodín ročne, pričom priemer OECD je 1 776 hodín. Približne 6 % pracovníkov pravidelne „nadčasuje“ oproti 9 % 
OECD priemeru (Zdroj: OECD: BetterLife Index; 2013: http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/slovak-republic/)

„Stále viac firiem už chápe, že na to, aby 
mali spokojných a lojálnych klientov, 
musia mať najskôr lojálnych a spokojných 
zamestnancov. Tí sú kľúčom k úspešnému 
fungovaniu firmy.“
Branislav Jovankovič 
McROY Slovakia

„Ak má zamestnanec možnosť priniesť  
do práce celé svoje Ja, je ochotný dať 

zo seba oveľa viac. Každý chce byť v práci 
nielen zamestnancom, ale aj človekom.“

Lýdia Sirotová 
McROY Slovakia

Viete, že… Work-Life Balance sa naozaj oplatí ?
 Zamestnanci, ktorí cítia rovnováhu medzi svojím pracovným a osobným životom, sa v práci snažia o 21 % viac ako 

ostatní (Corporate Executive Board Study, 2009);
 Flexibilita na pracovisku má šesťnásobne väčší vplyv na zmiernenie fluktuácie zamestnancov než zvýšenie platu 

(Deloitte, 2013);
 Podľa HR odborníkov je flexibilita v práci tou najlepšou taktikou na prilákanie a udržanie talentov (Families and 

Work Institute / SHRM, 2012).
Zdroj: D. Hartmann, Boston College Center for Work&Family, 2013**

** Prezentácia zo semináru Business Leaders Forum Work-Life Integration: Advantages for Companies and Employees; 9. október 2013, Bratislava

Téma: Podpora Work-Life Balance

Ako môžu firmy na tieto výzvy reagovať ? Prehľad možných riešení vám prinesieme v nových 
Odporúčaniach lídrov v zodpovednom podnikaní, ktoré každý rok venujeme jednej téme v troch 
oblastiach zodpovedného podnikania: Zamestnanci, Trh a Životné prostredie.

http://www.cee-csr-summit.eu
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Kalendár podujatí
19. marec 2015 Bratislava

Workshop Motivácia 
a zapájanie zamestnancov
Máte vo  firme motivovaných zamest-
nancov, ktorí sa aktívne zapája-
jú do  vašich projektov a  sú ochotní 
zo  seba vydať maximum ? Dajte nám 
vedieť, ako ste ich nadchli. Že takých 
zamestnancov nemáte, ale chceli by 
ste ? Príďte sa inšpirovať príkladmi 
ostatných firiem. Diskutovať budeme 
o tom, ktoré faktory vplývajú na moti-
váciu a  zapájanie zamestnancov 
najviac. Garantom stretnutia je Aon 
Hewitt. POZOR: IBA PRE ČLENOV BLF.

Viac: slavomira.urbanova@nadaciapontis.sk

26. marec 2015 Bratislava

Galavečer Via Bona 
Slovakia 2014
Mená tohtoročných víťazov Via Bona 
Slovakia sa dozvieme počas slávnost-
ného galavečera, ktorý sa uskutoční 
v  Refinery Gallery v  Bratislave. (Účasť 
na pozvánky.)

Viac: www.viabona.sk

25.  –  27. marec 2015 Vzdelávacie 
centrum Zaježová

Workshop: Tvrdo, 
kamarátsky alebo inak ?
Ako viesť tak, aby boli ľudia vo  firme 
či v  tíme slobodní ? Dva dni, venova-
né kľúčovým princípom prirodzené-
ho vedenia vám pomôžu pochopiť 
súvislosti a  vybavia vás základnými 
technikami vedenia: Prečo sa u  vás 
vo  firme / organizácii deje to či ono ? 
Prečo ľudia fungujú a ako fungujú ?

Viac: http://bit.ly/17r6gbv

27. marec 2015 Praha

Festival Česká inovace
Festival ponúka inovátorom platformu, 
kde môžu zdieľať svoje nápady, skúse-
nosti a  know-how. Určený je zástup-
com nadnárodných firiem, malých 
i  stredných podnikov, začínajúcim 
podnikateľom i študentom.

Viac: http://www.festival-cin.cz/2015/

Z domova aj zo sveta
Sme zodpovednými spotrebiteľmi ?
Spoločnosť IKEA si nechala na Slovensku i v Čechách vypracovať samostatné 
prieskumy, ktoré priniesli zaujímavé informácie o našom každodennom spot-
rebnom správaní a prístupe k úspornému životnému štýlu.

Slováci tvrdia, že v porovnaní s minulosťou sa snažia byť ohľaduplnejší k život-
nému prostrediu. Až 80 % domácností sa viac ako pred piatimi rokmi zaujíma 
o znižovanie spotreby energie, vody, či množstva vyprodukovaného odpadu. 
Kým štvrtina z nás (24 %) tak robí najmä z ekonomických dôvodov, až 74 % 
opýtaných chce byť ohľaduplnejších k  životnému prostrediu. V  Čechách je 
trend podobný, ekologická motivácia je však o  niečo zriedkavejšia (65 %). 
„Stále viac a  viac Slovákov chce žiť doma úspornejšie a  šetriť životné prostredie, 
čo je momentálne najrozšírenejším trendom v  oblasti bývania. Chcú sa správať 
zodpovednejšie, a zároveň v tom vidia možnosť ako znížiť svoje výdavky. Mnohí 
však nevedia, aké riešenia zvoliť, alebo sa im zdá, že sú to len maličkosti a  bez-
významné veci. V skutočnosti majú ale naozaj veľký vplyv. Domácnosti môžu bez 
znižovania svojho komfortu rýchlo a jednoducho ušetriť stovky eur ročne,“ hovorí 
Vladimír Víšek, manažér udržateľného rozvoja IKEA.

Na podpore vzdelávania je čo vylepšovať. Oplatí sa.
Slabé vzdelanie môže mať na  životy ľudí porovnateľne negatívne dôsledky 
ako zlé zdravie. Ľuďom spôsobuje problémy s uplatnením, prispieva k chu-
dobe a neraz bráni ich sebarealizácii a životnému šťastiu. Zamestnávateľom 
na druhej strane komplikuje hľadanie kvalifikovanej pracovnej sily. V rozpoč-
toch firiem sa to však zatiaľ neodráža. Vyše polovica z  top 500 globálnych 
spoločností (podľa obratu) pri svojich investíciách v  oblasti zodpovedného 
podnikania na vzdelávanie vôbec nemyslí.

Navyše, existujúce projekty podporujú najmä vyššie vzdelávanie v  Európe 
a Severnej Amerike, pričom Unesco vidí priority v rozvoji základného a stred-
ného vzdelania (celosvetovo) a  vyššieho vzdelania v  Afrike, Ázii, Pacifiku 
a Latinskej Amerike. Unesco upozorňuje i na neustály globálny pokles verej-
ných rozpočtov na vzdelávanie (až 26 mld. dolárov ročne). To len potvrdzuje 
dôležitosť záujmu súkromného sektora o túto oblasť.

Ženy v technike
Sociálne stereotypy ovplyvňujú správanie a  rozhodovania mužov i  žien. Tie 
vo významnej miere pôsobia aj na výber študijného odboru a neskôr povola-
nia ľudí. Zamestnávanie žien v tradične vnímaných mužských odvetviach, čo 
sa počtu zamestnancov týka, je v USA či v Európe veľmi poddimenzované. 
V  súčasnom období, kedy sa kladie dôraz na  alternatívne spôsoby dopravy 
a problémom je starnutie populácie, je kvalifikovaná žena v technike vyhľa-
dávaná.

Odporúčaním ako zvýšiť podiel zamestnaných žien vo  vede a  technike je 
zamerať sa na vytvorenie work-life balance pracovného prostredia a zatraktív-
niť vyučovacie techniky na školách.

Podrážky zo starých pneumatík
Čo sa stane so  starými pneumatikami, keď ich zoderieme ? Mnohé končia 
na  skládke. Výrobca outdoorového oblečenia Timberland sa ich rozhodol 
recyklovať a použiť ako materiál na výrobu podrážok topánok. Spolupracovať 
bude s producentom pneumatík Omni United.

Čítajte viac na www.zodpovednepodnikanie.sk

mailto:slavomira.urbanova@nadaciapontis.sk
http://www.viabona.sk
http://bit.ly/17r6gbv
http://www.festival-cin.cz/2015/
http://www.zodpovednepodnikanie.sk

