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v oblasti udržateľnosti pre 72 % CEOs, 
ďalšími sú rast obratu a redukcia 
nákladov (oba po 44 %). Za kritické 
pre dosiahnutie budúceho úspechu 
svojej firmy považuje 72 % CEOs vzde-
lanie a schopnosť budúcich lídrov ria-
diť udržateľnosť. Na druhom mieste je 
prekvapivo, zrejme s nárastom obáv 
z emisií zo skleníkových plynov, pre 
66 % klimatická zmena.

Čo sa mi páčilo na tomto prieskume 
najviac, bolo, že CEOs sa zhodli, že nová 
éra udržateľnosti je, keď udržateľnosť 
nie je iba separátnou iniciatívou, ale je 
plne integrovaná do stratégie a ope-
ratívy firmy. A keďže táto úloha sa 
týka implementácie udržateľnosti do 
procesov a systémov firmy, nie je jed-
noduchá. Ťažkosti pri plnej implemen-
tácii môžu nastať najmä pri integrácii 
do pobočiek firmy a do jej dodávateľ-
ského reťazca. Hoci nemáme presné 
informácie o postojoch a názoroch 
riaditeľov slovenských firiem, dúfame, 
že informácie v oblasti rozširovania 
princípov udržateľnosti medzi malé 
a stredné firmy, či  klimatickej zmeny IS
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Editoriál
V súvislosti s rastom populácie plané-
ty, postupným nedostatkom fosílnych 
palív, surovín, ale aj vody sa medzi 
odborníkmi a profesionálmi v oblas-
ti spoločenskej zodpovednosti firiem 
často používa termín udržateľnosť. 
Európsky parlament definuje udrža-
teľný rozvoj ako „zlepšovanie životnej 
úrovne a blahobytu ľudí v medziach 
kapacity ekosystémov pri zachovaní 
prírodných hodnôt a biologickej roz-
manitosti pre súčasné a budúce gene-
rácie“. UN Global Compact pridáva boj 
proti korupcii.

Minulý rok Global Compact a pora-
denská firma Accenture realizovali 
prieskum na vzorke 766 riaditeľov 
(CEOs) z vedúcich nadnárodných 
spoločností s názvom Nová éra 
udržateľnosti. Z neho je zrejmé, že 
CEOs z celého sveta začínajú vidieť 
kontúry novej éry udržateľnosti. Až 
93 % CEOs považuje udržateľnosť za 
dôležitú pre budúci úspech ich spo-
ločností. V porovnaní s podobným 
prieskumom z roku 2007, kedy bola 
na okraji, je zrejmý narastajúci záujem, 
ktorý začína meniť pravidlá konku-
rencie a stáva sa skutočným predme-
tom záujmu riaditeľov z celého sveta. 
Kým výzvy environmentálne, sociálne 
a transparentného riadenia postupne 
narastajú, udržateľné podnikateľské 
praktiky a výrobky vytvárajú nové trhy 
a podnikateľské príležitosti a menia 
nákladové štruktúry. Prijímanie vidi-
teľných záväzkov pre udržateľnosť je 
obzvlášť dôležité pre CEOs, pretože 
je to súčasť urgentnej potreby znovu-
budovania dôvery verejnosti a kľúčo-
vých partnerov, dôvery, ktorá bola 
otrasená nedávnou finančnou krízou. 
Posilnenie značky, dôvery a reputácie 
je aj hlavným motívom pre  aktivity 

Sila vetra sa využíva dodnes - nemelie však obilie ale vyrába elektrinu pre ekomestá (str. 6-7)

newsletter
dvojmesačník o zodpovednom podnikaní a nových príležitostiach

2 45
6

11
8

pomôžu zmenšovať bariéry imple-
mentácie udržateľnosti v slovenských 
firmách.

Príjemné čítanie.

Beata Hlavčáková
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V uplynulých ročníkoch uspeli aj projekty zamerané na budovanie náučných chodníkov. Prioritnou 
témou pre rok 2011 je voda v krajine.

Kde a ako budeme bývať
Spoločnosť U. S. Steel Košice vo febru-
ári v spolupráci s občianskym zdru-
žením SOSNA vyhlásila už 8. ročník 
grantového programu Kde a ako 
budeme bývať. O finančný príspevok 
na environmentálne projekty sa môžu 
uchádzať základné školy Košického 

Nadačný fond Slovak Telekom pri 
Nadácii Intenda vyhlásil trináste 
grantové kolo, v rámci ktorého už po 
tretíkrát podporí súčasné slovenské 
umenie. 

Dlhodobým zámerom grantového 
programu Podpora súčasného ume-
nia je prispieť k rozvoju kultúry v rôz-
nych regiónoch Slovenska. Podporené 

budú projekty, ktoré prostredníctvom 
umeleckej tvorby odrážajú rozmanité 
podoby súčasnosti a blízkej minulosti, 
podporujú nové úrovne umeleckej 
a spolo čenskej komunikácie a krea-
tívne využívajú nové médiá a tech-
nológie. 

samosprávneho kraja. Cieľom progra-
mu je zvyšovať povedomie žiakov 
v ekologickej oblasti a podporovať ich 

aktivity na ochranu a rozvoj životné-
ho prostredia v areáli školy, v miestnej 
komunite i okolitej krajine. V uplynu-
lých ročníkoch uspeli projekty zamera-
né na budovanie náučných chodníkov, 
oddychových prírodných zón, na mlá-
dežnícke ekologické kampane, kom-

postovanie, bioprodukciu či monitoro-
vanie nelegálnych skládok. Prioritnou 
témou pre rok 2011 je voda v krajine. 

Šanca pre všetkých umelcov
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Peugeot iOn má nulové emisie, je tiché a do-
jazd má približne 150 km. Rýchle nabíjanie na 
50 % trvá iba 15 minút.

Náhľad hry na www.uplnazverina.sk

Ochrana vtáčích druhov na východnom Slovensku
Karpatská nadácia v spolupráci 
s Východoslovenskou energetikou a.s. 
podporila aktivity zamerané na ochra-
nu vtáčích druhov na východnom 
Slovensku v rámci grantového progra-
mu SYMBIÓZA 2011. V druhom ročníku 

programu grant získali mimovládne 
neziskové organizácie Občianske zdru-
ženie Živá planina zo Slovenska (16 
000 €) a Ochrana dravcov na Slovensku 
(4 194,80 €), ktoré majú skúsenosti 
v oblasti výskumu a ochrany vtáctva. 

Nové elektrické auto na Slovensku

Východoslovenská energetika, a.s. 
(VSE), po sprevádzkovaní prvej verej-
nej nabíjacej stanice na Slovensku 

VÚB banka vo februári v spolupráci 
s reklamnou agentúrou Istropolitana 
Ogilvy predstavila novú internetovú 
hru www.uplnazverina.sk, ktorá sa 
zameriava na zlepšenie finančného 
rozhodovania žiakov základných škôl. 
„Deti si osvojujú finančné povedo-
mie a schopnosť hospodáriť z troch 
základných zdrojov – od rodičov, sta-
rých rodičov a v škole. Keďže prieskum 
Slovenskej bankovej asociácie ukázal, 
že traja z piatich Slovákov hodnotia 
svoje finančné vedomosti ako priemer-
né alebo podpriemerné, uvedomili sme 
si, že s finančnou výchovou je potrebné 
začať čo najskôr, ideálne už na základ-
nej škole,“ povedala Elena Kohútiková, 
zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB. 
Prieskum Slovenskej bankovej asociá-
cie na prelome rokov 2007 / 2008 uká-
zal, že 74 % opýtaných si medzi dvomi 
ponukami na úver nevedelo vybrať 
ten výhodnejší a viac ako polovica 
ľudí si nevedela vybrať ani vhodnejší 

Jazdím bez nehôd
Zamestnanci Stredoslovenskej ener-
getiky, a. s., odovzdali šiestim školám 
a neziskovým organizáciám symbolic-
ké šeky v hodnote 36 000 € na sláv-
nostnom vyhlasovaní výsledkov inter-
nej hry Jazdím bez nehôd. Podpora 
bola udelená prostredníctvom 
fondu v Nadácii Pontis. Internej hry 
Jazdím bez nehôd sa v druhom roč-
níku zúčastnili opäť referentskí vodiči 
Stredoslovenskej energetiky (SSE), ktorí 
sa zaviazali počas roka 2010 jazdiť bez 
nehôd. Úspešní vodiči mohli hlasovať 
za najlepšie projekty, ktoré odporučili 
samotní zamestnanci skupiny SSE.

Online hra učí deti pracovať s peniazmi

termínovaný vklad. „Finančne vzdela-
ný klient je sebaistejší, inak narába 
s bankovým účtom, rozumne investuje 

a požičiava si len toľko, koľko dokáže 
splatiť. Jednoducho, nežije nad svoje 
pomery,“ dodala Elena Kohútiková.

zaradila do svojho vozového parku 
elektrické vozidlo Peugeot iOn. Počas 
nasledujúceho roka plánuje VSE najaz-
diť na aute aspoň 20 tisíc kilometrov 
v mestskej premávke.  „Predpokladáme 
záujem širokej verejnosti o toto vozi-
dlo. Prioritne umožníme testovacie 
jazdy našim zamestnancom, part-
nerom, napr. z Technickej univerzity 
v Košiciach, z mesta Košice či význam-
ným zákazníkom,“ avizoval generálny 
riaditeľ Norbert Schürmann. VSE plá-
nuje pravidelne zverejňovať priebežné 
správy z prevádzky na svojej interneto-
vej stránke.

Poslaním programu je podporiť pro-
jekty vedúce k zmierňovaniu vplyvov 
ľudskej činnosti na vtáčie biotopy a ich 
potravný reťazec.
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noví členovia BLF

„Sme veľmi radi, že sme sa stali novým členom BLF, 
a sme presvedčení, že aj my môžeme prispieť k pod-
pore skutočných hodnôt v rámci malých a stred-
ných podnikov, kde sa táto téma zvyčajne radí na 
nižšiu úroveň dôležitosti. Verím, že ako spoločnosť 
s koreňmi škandinávskeho modelu podnikateľského 
správania a etiky podnikania môžeme len inšpirovať 
a motivovať ostatné spoločnosti prostredníctvom 
šírenia našich skúseností.“

Peter Stenberg, generálny riaditeľ spoločnosti Nera Networks s.r.o.

Nera Networks s.r.o. je nórska spoloč-
nosť pôsobiaca v oblasti elektrotech-
nického a telekomunikačného prie-
myslu. Zaoberá sa výrobou, montážou, 
inštaláciou, ako aj servisom vysokofrek-
venčných vysielačov a rádií a v svojej 
oblasti patrí medzi lídrov na svetovom 
trhu. Spoločnosť intenzívne pracovala 
na príprave a implementácii stratégie 
zodpovedného podnikania. Jedným 
z dôležitejších krokov bolo založenie 
základných hodnôt spoločnosti, ktoré 
boli vytvorené v spolupráci všetkých 
zamestnancov.

Základné hodnoty spoločnosti:
1. Zodpovednosť
 Berieme na seba plnú zodpoved-

nosť pri vykonávaní úloh a riešime 
ich proaktívne a profesionálne.

2. Tvorba hodnôt
 Zameriavame sa na aktivity vytvá-

rajúce hodnoty.
3. Tímový duch
 Sledujeme naše ciele ako jeden 

tím s využitím kolektívnej energie 
a inteligencie.

4. Dokonalosť
 Všetko, čo robíme a hovoríme, 

robíme a hovoríme s náležitým 
úsilím, v správnom čase a na 
správnom mieste.

5. Orientácia na zákazníka
 Sme poháňaní vpred potrebami 

našich zákazníkov a plne zamera-
ní na ich napĺňanie.

V oblasti spoločenskej zodpovednos-
ti Nera Networks svojím vedomým 
a cieleným obchodným správaním pri-
spieva k trom „P“: lepšiemu miestu na 
prácu (ĽUDIA / PEOPLE), lepšej spoloč-
nosti / komunite a k čistejšiemu život-
nému prostrediu (PLANÉTA / PLANET) 
a k zabezpečeniu zisku pre interných 
a externých akcionárov (PROFIT). Náš 
prístup k spoločenskej zodpoved-

nosti nie je len na báze riadenia rizík 
alebo udržiavacieho nástroja, ale plne 
si uvedomujeme, že príležitosti spolo-
čenskej zodpovednosti by mohli viesť 
k novým obchodným príležitostiam. 
Nera Networks s.r.o. je generálnym part-
nerom Strednej odbornej školy elek-
trotechnickej v Liptovskom Hrádku. 
Vďaka tejto spolupráci neustále podpo-
rujeme študentov a absolventov školy, 
ako aj ich aktivity, ponúkame odbor-
né školenia a praktické programy pre 
študentov v našej spoločnosti. Úzko 

Miesto, kde sa dobre pracuje

spolupracujeme s vysokými školami 
v rámci celého Slovenska – Akadémiou 
ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, 
Technickou univerzitou v Košiciach atď. 
Spolupracujeme s regionálnymi úrad-
mi práce (čerpanie prostriedkov EÚ 
a grantov EÚ pre vzdelávanie, podpora 
zamestnanosti) a rôznymi formami pod-
porujeme sociálne, kultúrne a športové 
aktivity nielen v rámci regiónu Liptova.

Jaroslav Grygar
HR Manager, Nera Networks s.r.o.

Nera Networks s.r.o. pôsobí od roku 2007 v Liptovskom Hrádku a zamestnáva 176 zamestnancov. 
V súčasnosti je skupina Nera Networks AS v procese zlučovania s Ceragon Ltd.
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konferencia o zodpovednom podnikaní

Cieľom tohtoročného programu bude 
opäť priniesť top speakrov na jednotli-
vé témy. Na úvod konferencie budeme 
hovoriť o úlohe štátov pri vytváraní 
udržateľnej ekonomiky porovnáme 
podporu zodpovedného podnika-
nia na Slovensku, v Nórsku Dánsku 
a Holandsku. Na panelovej diskusii sa 
zúčastnia veľvyslankyne daných štátov 
a zástupca slovenskej vlády.

Ďalší blok sa bude venovať téme 
„zamestnanci a zodpovednosť“ a dotkne 
sa problematiky zapájania zamestnan-
cov do dobrovoľníctva aj prostredníc-

bude aj panelová diskusia s repre-
zentantmi médií o tom, prečo sa (ne)
píše o zodpovedných aktivitách firiem 
v médiách a samotnej zodpovednosti 
médií.

V záverečnej časti budú mať účast-
níci možnosť vybrať si medzi dvomi 
paralelne bežiacimi blokmi - Životné 
prostredie a klimatická zmena 
a Zodpovedné podnikania v malých 
a stredných podnikoch (MSP). 
Vystúpi napríklad známy slovenský 
klimatológ Milan Lapin, bývalý člen 
Medzivládneho panelu pre klimatickú 
zmenu (IPCC). V časti o MSP budú 
mať účastníci možnosť dozvedieť sa 
výsledky exkluzívneho reprezentatív-
neho prieskumu medzi MSP, ktorý 
realizovala Národná agentúra pre roz-
voj malého a stredného podnikania 
v spolupráci s Nadáciou Pontis.

Viac informácii o konferencii, podrob-
ný program a profily speakrov vám 
prinesieme v nasledujúcom čísle BLF 
Newslettra. 

Michal Kišša

Vláda, zamestnanci 
a médiá

Aj v roku 2011 Nadácia Pontis v spolupráci s Business 
Leaders Forum zorganizujú konferenciu o zodpoved-
nom podnikaní. Už 8. ročník prinesie to najlepšie čo sa 
deje v oblasti ZP. Účastníci si 12. mája budú môcť opäť 
vypočuť domácich a zahraničných odborníkov na päť 
rôznych tém. Konferencia sa uskutoční v hoteli Austria 
Trend Bratislava. 

tvom príkladov dobrej praxe. Taktiež 
sa zameria na otázku vplyvu správa-
nia sa k zamestnancom na ich lojali-
tu a výkonnosť. Výsledky štúdie Best 
Employers Slovakia predstaví Tereza 
Kožuská, senior konzultantka, AON 
Hewitt. 

Tretia časť priblíži komunikáciu zod-
povedného podnikania vo firme. 
Z britskej organizácie BITC sa konfe-
rencie zúčastní Charity Hanley s pre-
zentáciou „Ako presvedčiť vedenie, že 
zodpovedné podnikanie je pre firmu 
prospešné?“. Súčasťou tohto bloku 

partnerispoluorganizátor

  

člen skupiny
člen skupiny

 

  

mediálni partneris podporou

organizátori
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životné prostredie

Podľa OSN v súčasnosti viac ako polovica svetovej popu-
lácie žije v mestách. Prostredie v rámci nich nie je veľmi 
vľúdne ani k prírode, ani k človeku samotnému. Je v nich 
čoraz menej zelene, zato však čoraz viac automobilov. 
Pre Jamieho Lernera, mestského projektanta a bývalého 
starostu brazílskeho mesta Curitiba, mestá nie sú problé-
mom – práve naopak, sú riešením.

Ekomestá 
budúcnosti

Konkrétnym riešením sú tzv. ekologické 
mestá alebo ekomestá. Táto myšlienka 
nevznikla iba kvôli prírode a ekológii, 
je pre ľudí, má byť lepším miestom pre 
život, ako sú súčasné mestá. Obyvatelia 
ekomiest majú pozitívny vzťah k prí-
rode a sklon k susedskému spoločen-
skému životu. Ako také ekomesto teda 
vyzerá ? Udržateľné mesto sa vie samo 
„nakŕmiť“ s minimálnou závislosťou od 
okolia. Energiu získava z obnoviteľných 
zdrojov, snaží sa vytvárať čo najmen-
šiu ekologickú stopu, efektívne využíva 
pôdu, recykluje použitý materiál, čím 
minimalizuje svoj vplyv na klimatickú 
zmenu.

Myšlienka vybudovania celkom nových 
ekomiest je unikátna. V súčasnosti je 
už niekoľko projektov vo výstavbe. 
V roku 2015 by mal byť dokončený 
projekt Masdar, mesto bez uhlíkových 
emisií, v Spojených arabských emi-

rátoch. V tomto novovybudovanom 
ekomeste dopravu poháňanú benzí-

Cyklistika je jedným z riešení vo veľkomestách. Foto: Tom Raftery, flickr.com

nom a naftou nahradia elektromobily. 
Infraštruktúra bude vybudovaná pod 
pešou zónou, čím sa zaručí dostup-
nosť a prepojenosť dôležitých bodov. 
Vysoké teploty arabského mesta budú 
eliminované úzkymi ulicami, využíva-
ním tieňov striech priľahlých budov. 
Strechy budov sa pokryjú vrstvou kovu, 
ktorá odrazí slnečné lúče a zabráni tak 
prehrievaniu. Okolo mesta budú vybu-
dované solárne panely, veterné elek-
trárne a podniky na výrobu elektrickej 
energie spaľovaním biomasy.

Ďalším veľkým projektom ekomesta je 
Sino-Singapore Tianjin s plánovaným 
ukončením výstavby v období 2013-
2020. Tianjin je výsledkom spolupráce 
medzi čínskou a singapurskou vládou 
so spoločným cieľom vytvoriť spolo-
čensky harmonické, environmentálne 
vľúdne mesto, ktoré by malo pôsobiť 
ako model udržateľného rozvoja pre 
ostatné mestá v Číne. Implementovaný 
bude integrovaný manažment odpadu 
s dôrazom na redukciu, opätovné pou-
žitie a recyklovanie. Hlavným spôso-
bom dopravy, znižujúcim emisie uhlíka, 
bude ľahká železnica doplnená sekun-
dárnou sieťou električiek a autobusov. 
Tianjin bude bezbariérový a ohľadupl-
ný voči potrebám starých a mobilne 
handicapovaných ľudí. Všetky budovy 
by mali spĺňať zelené normy a použí-
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Autobusová zastávka s bezbariérovým nástupom v brazílskej Curitibe. Foto: Thomas Locke 
Hobbs, flickr.com

Veterné mlyny zásobujúce elektrinou dánsku Kodaň. Foto: C.G.P. Grey, flicrk.com

vať prinajmenšom 15 percent energie 
z obnoviteľných zdrojov do roku 2020.

Ekomestá sú ale v realite viac o prebu-
dovaní miest a obcí na ekologických 
princípoch pre dlhotrvajúcu udržateľ-
nosť ako o vybudovaní úplne nových 
ekomiest. Dnes už existujú rôzne reb-
ríčky zelených miest sveta. Jedným 
z nich je napríklad Green City Index. 
Výskum hodnotí environmentálny 
vplyv hlavných miest podľa 8 kategórií 
(Emisie CO2, Energia, Stavby, Doprava, 
Voda, Odpad a využitie pôdy, Čistota 
vzduchu, Environmentálna politika), 
na základe ktorých zoraďuje environ-
mentálny vplyv miest podľa indexov. 
V Európe (2009) dominovali sever-
né mestá: Kodaň, Štokholm a Oslo. 
Bratislava zastala 20. pozíciu a nechala 
za sebou ďalších 10 miest. V Latinskej 
Amerike (2010) vedie brazílske mesto 
Curitiba, v Ázii (2011) Singapur.

Kodaň je zeleným snom s množstvom 
cyklistov a veľkou farmou veterných 
turbín na mori. Mesto získalo cenu 
Európsky environmentálny manaž-

ment za čistenie vodných tokov 
a implementáciu dlhodobého envi-
ronmentálneho plánovania. Má novo-
vybudovaný systém metra a v roku 
2025 sa chce stať uhlíkovo neutrálnym 
mestom, s nízkoenergetickými budo-

zákaz používania nerecyklovateľných 
igelitových tašiek a PET fliaš. Dokonca 
sa v meste zvýhodňujú ceny lístkov 
na mestskú dopravu, aby ľudia jazdili 
menej autami. Takmer polovica obyva-
teľov denne používa verejnú dopravu, 

pešiu chôdzu alebo bicykle. Viac ako 
17 percent rozlohy mesta sú parky 
a zelené priestranstvá. San Francisco 
sa tiež považuje za lídra v ekologic-
kom stavebníctve. Výskum Green City 
Index tiež analyzuje stav východnej 
Európy v ekologickom rebríčku. 11 
z 15 miest na posledných priečkach 
výskumu je z bývalého východného 
bloku. Tie stoja pred náročnejšou úlo-
hou – prekonať predovšetkým starú 
a neefektívnu infraštruktúru. Bratislava, 
paradoxne, najviac zabodovala v kate-
górii doprava – na 8. mieste. Najhoršie 
výsledky dosiahla v stavebníctve, čo sa 
taktiež sčasti pripisuje socialistickému 
vplyvu v architektúre.

Mestá na popredných pozíciách „zele-
ných“ rebríčkov poskytujú množstvo 
inšpirácií. Podľa Green City Indexu 
je pre zlepšenie udržateľnosti miest 
potrebné začať s dobrou environmen-
tálnou politikou, čo pomôže zaistiť 
vývoj stavebníctva a infraštruktúry; roz-
hodnutie o ochrane mestskej zelene 
taktiež motivuje obyvateľov k zmene 
správania. Okrem iného efektívne tech-
nológie a motivovanie a angažovanie 
ľudí pomáhajú pri zmenšení environ-
mentálnych vplyvov.

Výskumy Green City Index môžete 
nájsť na stránke:
http://www.siemens.com/entry/cc/
en/greencityindex.htm

Eva Malgotová

vami, udržateľnou energetickou sie-
ťou a dopravou ohľaduplnou k život-
nému prostrediu. V San Franciscu 
má byť nainštalovaných desať tisíc 
solárnych panelov. Už teraz tam je 



8 B u s i n e s s  L e a d e r s  F o r u m  /  a p r í l  2 0 1 1

životné prostredie

Keď spotreba nebolí

Dôležité je navrhovať výrobky 
z takých materiálov, ktoré po skon-
čení životnosti môžu byť použité 
na výrobu opäť rovnako kvalitného 
výrobku. V tom sa tento koncept líši 
od bežnej recyklácie. Riešením je 
prerušenie modelu správania „vyrob-
použi-zahoď“ a zavedenie modelu, 
kedy sa odpad jedného výrobku stáva 
materiálom pre ďalší produkt. Pokiaľ 
bude možné nové vyspelé materiály 
a technológie opätovne použiť bez 
znižovania ich kvality, tak sa cyklus 
uzavrie a odpad ako kategória presta-
ne existovať. Samotná kniha Cradle to 

Cradle je fyzickým symbolom tohto 
konceptu. Na rozdiel od knižného 
papiera, ktorý je možné recyklovať 
len na menej kvalitný papier, je kniha 
vyrobená z plastu, ktorý môže slúžiť 
na výrobu ďalšej rovnako kvalitnej 
knihy. 

Viaceré z uvedených príkladov sú 
z knihy Product Design in the Sustainable 
Era vydanej vydavateľstvom Taschen 
v roku 2010. Kniha predstavuje príkla-
dy dobrej praxe dizajnu v oblastiach: 
elektronika, energie, nábytok, domáce 
spotrebiče, osvetlenie, produkty kaž-
dodennej spotreby, šport, rôzne.

Posaďte sa na odpad

Skate Study House využíva použité 
skejtbordy pri tvorbe nábytku. Chce 
prepojiť nábytkový dizajn z polovice 
20. storočia s populárnymi akčnými 
športmi, ako je jazda na skejtborde 
alebo surfe, ktoré sú obľúbené medzi 

V tejto časti BLF Newslettra vám chceme predstaviť 
výsledky práce najlepších dizajnérov, ktorí navrhujú výrob-
ky s myšlienkou trvalo udržateľného rozvoja. Napríklad 
autori známeho konceptu Z kolísky do kolísky (Cradle to 
Cradle), americký architekt William McDonough a nemec-
ký chemik Micheal Braungart, tvrdia, že riešenie problému 
neuvedomelej spotreby, ktorá má za následok znečisťova-
nie našej planéty, je vo výrobkoch a materiáloch rozložiteľ-
ných na znovu použiteľné zložky, ktoré preto neputujú do 
„hrobu“, ale stávajú sa základom pre ďalšie výrobky. 

mladými. Čierne kreslo je pokryté vankúšmi 
ušitými z použitých neoprénových odevov 
a je vhodné aj do exteriéru. Viac informácií: 
www.skatestudyhouse.com

Polička z použitých skejtbordov

Kniha o udržateľnom dizajne vyšla v roku 2010

Kreslo z použitých skejtbordov
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Vaša zmena začína pri spodnej 
bielizni
Vaša zmena začína pri spodnej bielizni 
je slogan značky PACT, ktorá vyrába 
bielizeň z organickej bavlny v certifiko-
vanej továrni v Turecku. Použité sú len 
farbivá bez obsahu škodlivých chemic-
kých látok. Produkty sú balené v znovu 
použiteľných taškách, ktoré sa šijú zo 
zvyškových látok. 

Zásielky firma zákazníkom posiela 
v 100 % kompostovateľných balíčkoch 
a využíva iba služby kuriérskych spo-
ločností, ktoré aktívne minimalizujú 
svoju environmentálnu stopu. Firma 
podporuje mimovládne organizácie vo 
finančnej výške, ktorá zodpovedá 10 
percentám z predaja. Viac informácií: 
www.wearpact.com

Prečítaj a zahoď
Pozvánky a letáky s minimálnou envi-
ronmentálnou stopou na workshop 
Design Naturally, ktorý sa konal v rámci 
reklamného festivalu v Cannes. 
Pozvánky boli laserom vytlačené na 
listoch stromov.

Revolučné semafory
Dizajnéri Cheng-Tsung Feng, Yao-Chieh 
Lin a Bo-Jin Wang prišli s konceptom 
solárnych semaforov využívajúcich LED 
technológiu. Navrhnuté sú tak, že všet-
ky 3 farby by svietili z jedného prístroja, 
takže aj náklady na výrobu a odpad 
by sa minimalizovali. Viac informácií: 
www.geeky-gadgets.com

Plastové kvapky dažďa

kou pomôcť zlepšiť hygienické návyky 
v rozvojových krajinách, kde je čistá 
voda často nedostatkovým artiklom. 
Fľaše sú prichytené na dažďové odkva-
py domu. Šikovne navrhnuté vrchnáky 
umožňujú ľahkú manipuláciu. 

Viac informácií: www.altitudeinc.com

Systém RainDrops umožňuje ľuďom 
zachytávať a pohodlne využívať daž-
ďovú vodu na umývanie rúk. Pridanou 
hodnotou tohto systému je aj využitie 
PET fliaš, ktoré by inak putovali na sklád-
ku. Návrh bol vypracovaný s myšlien-

Deti v továrni
Recycle Factory je hračka, pomocou 
ktorej sa deti učia recyklovať papier. 
V malom mixéri zmiešajú vodu a papier 
a premenia ich na papierovú hmotu, 
ktorú potom lejú do formičiek. Použitím 
rôznych typov papiera, farieb a veselých 
formičiek sa z procesu učenia stáva 
zábava. Autor hračky Haishan Deng 
z Číny získal za tento dizajn niekoľko 
významných svetových ocenení ako 
INDEX alebo IDEA. Viac informácií: www.
haishandesign.com

Janka Ružická Haishan Deng,  autor hračky

Solárny semafor využívajúci LED technológiu
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Tento informačný materiál bol podporený z prostriedkov Európskej únie. Autor v plnej miere zodpovedá za obsah pre-
zentovaných informácii a Európska komisia nie je v žiadnom prípade zodpovedná za ich využitie akýmkoľvek spôsobom.

cializované semináre zamerané na sek-
tory špecifické pre daný región. Tak 
napríklad na severnom Slovensku sa 
uskutoční seminár pre oblasť cestov-
ného ruchu. Taktiež budeme semináre 
organizovať pri výstavách venovaných 
rôznym oblastiam hospodárstva.

Obsahom seminárov bude základné 
vysvetlenie, čo je zodpovedné podni-
kanie, aké sú jeho výhody a ako môžu 
pomôcť firmám lepšie a efektívnejšie 
podnikať. Na seminári si firmy budú 
môcť aj prakticky vyskúšať niektoré 
z procesov prípravy stratégie zodpo-
vedného podnikania a budú taktiež mať 
šancu dostať sa do výberu 10 malých 
a stredných podnikov, ktorým Nadácia 
Pontis v spolupráci s Ekonomickou 
univerzitou zdarma pripraví stratégiu 
zodpovedného podnikania šitú priamo 
pre danú spoločnosť. Semináre sa začí-
najú v máji v Banskej Bystrici (stavebný 
priemysel), Bratislave a Nitre (strojársky 

priemysel) a budú pokračovať v júni 
v Prešove, v Košiciach (2x) a v Patinciach. 
Po júlovej prestávke bude seminár pre 
automobilový priemysel v Trnave a pre 
poľnohospodárov v Nitre počas výstavy 
Agrokomplex. V septembri bude nasle-
dovať seminár vo Zvolene a v Dunajskej 
Strede. Október bude určený seminárom 
v Trenčíne, Žiline a Lučenci. V novem-
bri sa semináre uskutočnia v Poprade, 
Spišskej Novej Vsi, Liptovskom Mikuláši 
a Ružomberku. V januári 2012 bude-
me pokračovať seminárom v Bratislave 
a vo februári v Malackách a Prievidzi. 
O presných miestach a časoch budeme 
vopred informovať pomocou interneto-
vých stránok, BLF Newslettra a inzerátov 
v miestnych médiách.

Účastníci sa môžu zaregistrovať na 
stránke www.zodpovednepodnikanie.
sk/seminare. Účasť je bezplatná.

Michal Kišša

Podnikajte úspešne a zodpovedne
Zodpovedné podnikanie 
je kľúčom k dlhodobému 
úspechu malých a stred-
ných podnikov. Ste aj vy 
podnikateľ / ka a neviete, 
čo to je zodpovedné pod-
nikanie alebo ako začať ? 
Aj pre vás sú určené semi-
náre, ktoré Nadácia Pontis 
v spolupráci s Národnou 
agentúrou pre podpo-
ru malého a stredného 
podnikania a Slovenskou 
obchodnou a priemy-
selnou komorou zorga-
nizujú v 21 mestách na 
Slovensku. Semináre sa 
budú konať v mesiacoch 
apríl 2011 až marec 2012 
po celom Slovensku.

Obsah seminárov je špeciálne vypraco-
vaný pre malé a stredné podniky, ktoré 
pôsobia v danom regióne. Zúčastniť 
sa teda môžu podnikatelia, majitelia 
menších firiem alebo aj pracovníci na 
pozíciách ľudských zdrojov, marketin-
gu z väčších firiem. Popri takýchto 
seminároch určených pre všetkých 
podnikateľov zorganizujeme aj špe-

Seminár pre malé a stredné podniky v Banskej Bystrici v roku 2010
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klimatická zmena

Zelená domácnosť 
klope na dvere

Každý z nás dobre pozná pravidlo, že ak chceme dosiah-
nuť veľké zmeny vo svojom okolí, treba začať od seba. 
Presne to platí aj v prípade ochrany životného prostredia 
a zelenej domácnosti. Na jednej strane ako spotrebitelia 
vyvíjame postupný tlak na zelené podnikanie a služby, 
no kto z nás sa skutočne snaží šetriť životné prostredie 
pri bežných domácich úkonoch, akými sú napríklad 
umývanie riadu či separovanie odpadu ? Zelená domác-
nosť neznamená veľkú obetu a spoľahnite sa, že dokáže 
ušetriť vaše mesačné náklady.

typ kúrenia, aký využívate a koľko zaň 
platíte, až po spôsob, akým spravujete 
svoje odpadky, alebo dokonca koľko 
mäsa skonzumujete. Ak chcete spraviť 
prvý krok smerom k zelenej domác-
nosti, kalkulačka je skvelý spôsob, ako 
získať prehľad o tom, čo sa dá postup-
ne vylepšovať.

Na záver snáď len povzbudenie: nevá-
hajte a začnite už dnes so zmena-
mi, ktoré zaiste pozitívne ovplyvnia 
aj vašich známych, priateľov a rodi-
nu. Každá zelená domácnosť prispeje 
k naštartovaniu nového, moderné-
ho trendu zeleného životného štýlu 
a zaradíme tak Slovensko medzi 
množstvo environmentálne vyspelých 
európskych krajín.

Miroslava Prekopová

Kvapkajúci vodovodný kohútik, kúre-
nie naplno, zmiešané odpadky, plasto-
vý jednorazový riad, rozsvietené ako na 
námestí alebo zapnutá poloprázdna 
pračka či umývačka riadu. Ak sa pri jed-
nej z uvedených bežných domácich 
skutočností ozvalo vaše zelené svedo-
mie, vedzte, že malými úkonmi sa dá 
všetko napraviť na správnu mieru. Tak 
napríklad poctivým zatváraním vod-
nej batérie a rovnako aj umývaním 
riadu pod menším prúdom vody, spr-
chovaním namiesto kúpeľa, uvážlivým 
splachovaním a tiež využívaním plnej 
umývačky riadu šetríte pitnú vodu 
a zároveň aj peniaze do rodinného roz-
počtu. Keď opúšťate miestnosť, vyp-
nite svetlo. Počas pracovného dňa sa 

väčšina z nás nezdržuje v domácnosti, 
a preto je dobré nastaviť kúrenie na 
minimum.

Podobne ako v prípade firiem, aj pre 
bežných spotrebiteľov sú dostupné 
internetové kalkulačky merajúce uhlí-
kovú stopu domácností. Na výpočet 
je potrebné zadať rôzne údaje – od 
počtu ľudí žijúcich v domácnosti cez 

www.epa.gov/climatechange/emissions/ind_calculator.html zadarmo
www.nature.org/initiatives/climatechange/calculator/ zadarmo
environment.nationalgeographic.com/environment/freshwa-
ter/water-footprint-calculator/

zadarmo

calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?tab=2 zadarmo – slovensky

Kalkulačky pre jednotlivcov a rodiny:
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Kalendár podujatí
Via Bona Slovakia 2010
14. apríl, Bratislava

Mestské divadlo DPOH v Bratislave sa 
dňa 14. 4. 2011 stane dejiskom sláv-
nostného galavečera pri príležitosti 
jedenásteho ročníka odovzdávania 
cien Via Bona Slovakia 2010. Ocenenia 
za rok 2010 sa budú rozdávať v 10 kate-
góriách, ktoré odrážajú rozvoj v oblasti 
zodpovedného podnikania a firemnej 
filantropie na Slovensku.

Deň Zeme
22. apríl, svet

Tento deň patrí už vyše štyridsať rokov 
výlučne našej Zemi, ktorú už nejaké to 
tisícročie spoločne obývame, využíva-
me, často zneužívame. Mnohí sa ju aj 
snažíme chrániť či dokonca zachrániť. 
Pri tejto príležitosti sa po celom svete, 
a teda aj u nás, konajú rôzne podujatia 
zamerané na preukázanie odhodlania 
mnohých organizácií a jednotlivcov 
chrániť životné prostredie a presadzo-
vať udržateľnosť. Pri tejto príležitos-
ti pripravili centrum environmentál-
nych aktivít biospotrebitel.sk a Mladí 
reportéri pre životné prostredie súťaž 
o najlepšiu fotoreportáž z podujatia 
venovaného Dňu Zeme, v ktorej môžu 
súťažiaci získať hodnotné ceny. Termín 
uzávierky je 30. apríl 2011 a ďalšie 
informácie nájdete na www.biospot-
rebitel.sk

CSR samit
24. – 28. apríl, Dubaj

Ústrednou otázkou 8. ročníka sami-
tu spoločenskej zodpovednosti firiem 
z Blízkeho východu je „Akým spôso-
bom firma zarába ?“ Aj tamojšie kraji-
ny si čoraz viac uvedomujú narasta-
júci tlak spotrebiteľov na správanie sa 
firiem, ktorý je dopĺňaný početnými 
výhodami plynúcimi zo zodpovedné-
ho podnikania. Samit má za cieľ pou-
kázať na tieto výhody a ponúka štyri 
workshopy, ktoré posunú zručnosti 
účastníkov o úroveň vyššie. Viac infor-
mácií nájdete na stránke http://www.
iirme.com/csrsummit

Zo sveta
Centrála KPMG – vzor pre stavebníctvo 21. storočia
Nová centrála KPMG v Londýne má úctyhodných 15 poschodí a stala sa 
pracoviskom pre 4000 ľudí, pričom ďalších 1500 partnerov a zamestnancov 
pracuje na námestí Salisbury. Význam budovy spočíva v tom, že určuje nové 
normy týkajúce sa kvality pracovného prostredia pre zamestnancov a klien-
tov spoločnosti KPMG, ako aj štandardy udržateľnosti a vplyvu na životné 
prostredie. Ako dôkaz možno uviesť niekoľko faktov: 

20 % celej centrály je postavených z recyklovaných materiálov, má zabudo-
vaný „greywater recyklačný systém“, ktorý pomáha znižovať spotrebu vody 
až o 40 %, a systémy kúrenia a energie využívajú trojgeneračný, plynom 
poháňaný generátor, ktorý vyrába elektrinu s nižšími emisiami. V areáli sa 
nachádza až 200 miest pre bicykle. Budova je navrhnutá tak, aby dochádzalo 
k interakcii zamestnancov; veľký počet porád sa odohráva prostredníctvom 
videokonferencií, čo šetrí náklady na cestovanie za klientmi. Samozrejmosťou 
sú reštaurácie, miesta pre oddych a zdravotnú starostlivosť a veľa iných slu-
žieb a priestorov. Tento úctyhodný projekt možno označiť za cennú inšpiráciu 
pre stavebníctvo 21. storočia.

2011 – Medzinárodný rok lesov
Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásilo rok 2011 za 
Medzinárodný rok lesov. Je všeobecne známe, že práve lesy predstavujú 
kľúčovú oblasť životného prostredia, ktorá môže významne podporiť trvalo 
udržateľný rozvoj, odstránenie chudoby a dosiahnutie medzinárodne dohod-
nutých rozvojových cieľov. OSN dúfa, že rok 2011 zvýši povedomie o udrža-
teľnom manažmente, konzervácii a rozvoji všetkých typov lesov. 

Táto iniciatíva je úzko spojená s Programom OSN pre životné prostredie 
(UNEP) s názvom Billion Tree Campaign (kampaň pre miliardu stromov), ktorý 
sa zameriava na výsadbu stromov vhodných pre konkrétne lokálne prostre-
die. Na oficiálnej webstránke je možné zapojiť sa do interaktívnych diskusií 
a nájdete tu aj všetky informácie týkajúce sa sprievodných podujatí.

Campbell Soup Company odmenila zamestnancov za 
zdravý životný štýl
Známa spoločnosť prišla s netradičným nápadom, a to odmeňovať zamest-
nancov za zdravé návyky. Ocenenie za zdravý životný štýl alebo „Healthy 
Lifestyle Award“ nie je až takou novinkou, odovzdáva sa každoročne už 
niekoľko rokov a tento rok ju dostalo 5 severoamerických zamestnancov. 
Ocenení si polepšili o 500 dolárov, darčekový kôš so zdravými výrobkami spo-
ločnosti Campbell a stali sa uznávanými vzormi pre svojich spolupracovníkov. 
Kritériá, podľa ktorých bolo 65 prihlášok z 15 pracovísk spoločnosti v Severnej 
Amerike posudzovaných, zahŕňali najmä zdravé stravovacie návyky, aktívny 
životný štýl, udržiavanie zdravej hmotnosti, pozitívny manažment stresu 
a život bez tabaku. 

Spoločnosti Campbell Soup záleží na kultúre zdravia na pracovisku a podpo-
ruje zdravie a pohodu zamestnancov. Aj v rámci svojho správania na trhu sa 
spoločnosť odhodlala zamerať sa na zdravie a ponúka portfólio produktov 
s nízkym obsahom sodíka. Na pracovisku zas podporuje zdravý životný štýl 
zamestnancov prostredníctvom inovatívnych programov a benefitov.

Viac na www.zodpovednepodnikanie.sk


