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dôležité, aby sa spoločnosti, ktoré majú 
zamestnancov vykonávajúcich hlavne 
takéto činnosti, snažili o čo najprijateľ-
nejšie pracovné podmienky.

V BLF Newslettri vám prinášame aj 
výsledky reprezentatívneho priesku-
mu medzi slovenskou verejnosťou 
na tému zodpovedného podnikania, 
ktorý pre Nadáciu Pontis a Business 
Leaders Forum vypracovala agentú-
ra Focus. Ako vnímajú zodpovedné 
podnikanie slovenskí občania ? Čo je 
pre nich najdôležitejšie ? Dozviete sa 
na stranách 6 a 7. Na najnovšie trendy 
v tejto oblasti a pripravovanú legisla-
tívu v Európskej únii vás upozorní člá-
nok na stranách 8 a 9. Business Leaders 
Forum má aj nového člena. Stala sa 
ním na júnovom stretnutí spoločnosť 
Heineken Slovensko. Spoločnosť bliž-
šie predstavíme v profile v budúcom 
čísle BLF Newslettra.

Prajem vám príjemné letné čítanie.

Michal KiššaIS
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Editoriál
Mohlo by sa zdať, že bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci je hlav-
ne záležitosťou firiem podnikajúcich 
v priemysle. Oblasti stavebníctva, 
dopravy či obchodu majú s úrazmi 
najväčšiu skúsenosť a mnoho firiem 
pôsobiacich v týchto oblastiach sa 
snaží o to, aby sa zamestnanci v práci 
cítili bezpečne a bezpečne aj pracova-
li. A mnohé sú aj úspešné. 

Spoločnosti ako U. S. Steel Košice, 
Embraco, Slovalco alebo Holcim majú 
programy na elimináciu rizika úrazov. 
Napríklad v spoločnosti U. S. Steel 
Košice sa podarilo znížiť mieru evido-
vaných úrazov od roku 2001 až o 92 %. 
Nielen však opatreniami na zaistenie 
bezpečnosti zamestnancov, ale aj ško-
leniami a motivovaním zamestnancov 
k bezpečnejšej práci. O tom, koľko per-
cent úrazov je zapríčinených pracovný-
mi podmienkami a koľko správaním, sa 
môžete dočítať na stranách 4 a 5.

Avšak nemali by sme zabúdať ani na 
zamestnancov v službách a adminis-
tratíve. Tým síce nehrozí také veľké 
riziko úrazu, no môžu byť v dlho-
dobejšom horizonte postihnutí tzv. 
poraneniami alebo chorobami spô-
sobenými opakovaným pohybom 
alebo zaťažením. Ochorenia chrbtice 
či rúk sú často zapríčinené nespráv-
nym spôsobom sedenia pri počítači, 
zlou ergonómiou pracovného miesta 
či neustále sa opakujúcim monotón-
nym pohybom (napríklad klikanie na 
počítačovú myš atď.). 

Taktiež mnohé infekcie dýchacích ciest 
sú spôsobené baktériami, ktoré sa rady 
množia v zle alebo vôbec nedezinfi-
kovaných klimatizačných systémoch. 
Mnohé z nich často ani nespájame 
s prácou, ktorú robíme. Je preto veľmi 

BOZP je neoddeliteľnou súčasťou zodpovedného podnikania
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ZSE okrem nabíjacej stanice testuje aj jeden z prvých elektromobilov dostupných na Slovensku – 
Peugeot iON.

ZSE predstavila nabíjaciu 
stanicu pre elektromobily

Spoločnosť Západoslovenská energe-
tika uviedla v máji do prevádzky prvú 
nabíjaciu stanicu pre elektromobily na 
území Bratislavy. Do konca roka 2011 
pribudne na území hlavného mesta 
ďalších 10 staníc, z toho minimálne 
5 pre širokú verejnosť. ZSE plánuje 
testovať prvú stanicu v rámci inter-

nej prevádzky. Získané poznatky budú 
prenesené do cezhraničného projektu, 
na ktorom ZSE participuje s rakúskymi 
distribučnými spoločnosťami. Projekt, 
ktorý pokryje Viedeň, Bratislavu a oblasť 
popri diaľnici sieťou elektrostaníc, je 
spolufinancovaný Európskou úniou.

Magio pláž pre všetkých 
s veľkým srdcom
Spoločnosť Slovak Telekom zorganizo-
vala celotýždenné podujatie Nesieme 
zodpovednosť, ktorým chcela vyjad-
riť svoj dlhodobý dobrovoľný záväzok 
podnikať na princípoch zodpovednos-
ti i etiky. Návštevníkom Magio pláže 
spríjemňovali posedenie sprievodné 
aktivity, ktoré ich vtiahli do sveta zne-
výhodnených, súčasného umenia či 
odhalili tajomstvá posunkového jazy-

ka. Henrieta Mičkovicová a Alexander 
Bárta otvorili podujatie a pokrstili 
pieskom výstavu fotografií zachytáva-
júcich nezabudnuteľné emócie z rea-
lizácie projektov zodpovedného pod-
nikania spoločnosti Slovak Telekom, 
ktoré pozitívne ovplyvnili život mno-
hým ľuďom. Výstavu môžete vidieť na 
Magio pláži až do konca leta.
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V rallye po prvýkrát zabojovala aj viceprezidentka pre riadenie externých služieb a vzťahov Elena 
Petrášková – na fotke so synom Patrikom a deťmi zo spoločnej školy.

SSE blízko 
k svojim 
zákazníkom
SSE v nadväznosti na svoju stratégiu 
byť nablízku všetkým svojim zákaz-
níkom otvorila 1. júna 2011 samo-
obslužné zákaznícke centrum 
v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa nachá-
dza v priestoroch budovy spoločnosti. 
Samoobslužné zákaznícke centrum 
poskytuje zákazníkom možnosť vyba-
viť všetky požiadavky týkajúce sa 
dodávky elektriny a ponúka riešenie 
pre domácnosti i podnikateľov a orga-
nizácie. Takáto forma obsluhy je výni-
močná a špecifická a SSE ju prevádzku-
je v iných pobočkách už tri roky.

Zelené body 
pre zákazníkov 
aj pre prírodu
Spoločnosť Tesco Stores spustila na 
začiatku júna projekt Zelené body 
pre držiteľov vernostného programu 
Clubcard. Zelené body Clubcard získa 
každý zákazník – držiteľ klubovej karty 
Clubcard platiaci pri pokladni, ktorý 
si nevezme k nákupu igelitovú tašku 
Tesco. To znamená, že si tovar odnesie 
vo vlastnej taške či taškách, ktoré si 
priniesol so sebou. 

Ďalší spôsob získania zelených bodov 
je nákup ekologických produktov, 
napríklad úsporných žiaroviek, žiari-
viek, nabíjacích batérií či ekologických 
nákupných tašiek a ďalších desiatok 
výrobkov. Spôsob prideľovania bodov 
je v tomto prípade rovnaký ako pri už 
doteraz zavedených „extra bodoch“ za 
konkrétne produkty. Body sú automa-
ticky prirátavané naskenovaním kon-
krétneho výrobku a sú viditeľné na 
pokladničnom bloku.

Rallye Opatovská – žiť na plný plyn
S podporou spoločnosti U. S. Steel 
Košice sa na začiatku júna uskutoč-
nil už 14. ročník charitatívneho pro-
jektu prinášajúceho nezabudnuteľné 
zážitky pre deti so Spoločnej školy na 
Opatovskej ceste v Košiciach. Zatiaľ 
čo úlohy vodičov a navigátorov rallye 
sa zhostili medzi inými aj manažéri 

hutníckej firmy, úlohou detských spo-
lujazdcov bolo odpovedať na vedo-
mostných stanovištiach na rôznorodé 
otázky traťových komisárov. Posádky 
s najnižším počtom trestných bodov si 
odniesli víťazné poháre, bohaté zážitky 
a radosť z naplno prežitého dňa si 
odnášali všetci zúčastnení.

Nový člen BLF

Aj Kvapka 
oleja sa ráta
Rastlinný olej je cenná priemyselná 
surovina využiteľná v rôznych odvet-
viach, ako sú potravinársky priemysel, 
doprava, energetika, lesníctvo a podob-
ne. Slovnaft v spolupráci so spoloč-
nosťou Rest Oil prináša riešenie pre 
jednotlivcov a domácnosti, ktorým zále-
ží na životnom prostredí a okrem už 
zaužívaného separovania plastov, skla 
a papiera im nie je ľahostajné ani to, 
kde a ako končí olej z domácich kuchýň. 
Použitý olej z domácností je možné 
odovzdať v PET fľašiach na vybraných 
čerpacích staniciach na ďalšie spraco-
vanie. Zozbieraný olej bude následne 
odborne spracovaný a ekologicky zhod-
notený na ďalšie použitie ako biozložka 
pri výrobe pohonných hmôt.

Od 16. júna 2011 je novým členom 
BLF spoločnosť Heineken Slovensko. 
Stratégiu zodpovedného podnika-
nia spoločnosti na stretnutí združe-
nia podrobne predstavila pani Hana 
Šimková, manažérka vonkajších vzťa-
hov. 

Viac informácií o zodpovednom pod-
nikaní prinesieme v profile spoločnosti 
Heineken Slovensko v ďalšom čísle.
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Embraco si stanovilo cieľ nemať žiadne registrované úrazy od roku 2012. Na zais-
tenie tohto cieľa bol v máji 2011 spustený projekt BBS (Behaviour-Based Safety) – 
bezpečnosť založená na správaní.

Embraco do BOZP zaangažovalo 
administratívnych pracovníkov

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Spoločnosť Embraco si stanovila cieľ 
nemať žiadne registrované pracovné 
úrazy od roku 2012. Na zaistenie tohto 
cieľa bol v máji 2011 spustený projekt 
BBS (Behaviour-Based Safety) – bez-
pečnosť založená na správaní. 

Projekt vychádzal z celosvetovej štatis-
tiky, podľa ktorej až 86 % pracovných 
úrazov je zapríčinených správaním 
a len 14 % pracovnými podmienkami. 
Analýzou úrazov, ktoré sa stali v spo-
ločnosti Embraco za posledné 3 roky, 
sa potvrdila svetová štatistika: až 84 % 
úrazov bolo zapríčinených správaním. 

Základom projektu sú bezpečnostné 
pozorovania a bezpečnostné rozhovo-
ry. Zamestnanci sa navzájom pozoru-
jú, všímajú si jednotlivé typy správania 
a následne poskytujú pozitívnu spätnú 
väzbu pozorovaným osobám. Ak zis-
tia situácie, ktoré by mohli viesť k zra-
neniam, prediskutujú aj túto oblasť. 
Výsledky z pozorovaní sú zaznamenané 
do podporného softvéru a následne sa 
realizujú opatrenia na elimináciu obáv.

„Pri tomto projekte je veľmi dôležité uve-
domiť si, že nejde o to, aby sme niekoho 
kontrolovali a trestali, ak si nepočína bez-
pečne. Práve naopak. Cieľom je pochváliť 
tie osoby, ktoré si počínajú bezpečne, 
tým ich podporiť a motivovať ich, aby sa 
bezpečné správanie pre nich stalo samo-
zrejmosťou. 

Zároveň je cieľom poukázať na obavy 
o bezpečnosť zamestnancov a nájsť spo-
ločné riešenia,“ objasňuje koordinátorka 

Čo zistili inšpektori?
Zo štatistík príčin pracovných úrazov 
vyšetrovaných orgánmi inšpekcie 
práce vyplýva, že úrazy sa najčastej-
šie stali porušením bezpečnostných 
predpisov zo strany postihnutých 
zamestnancov. 

Inšpektori práce minulý rok na 
Slovensku zaznamenali 47 smr-
teľných pracovných úrazov a 157 
úrazov s ťažkou ujmou na zdraví. 
Najnebezpečnejšími odvetviami bol 
priemysel, doprava a obchod. Pre 
hospodársku krízu a pokles stavebnej 
činnosti výrazne ubudol počet smrteľ-
ných úrazov v stavebníctve. 

EHS Renáta Regešová. Celý program 
bude bežať dlhodobo a stane sa neod-
deliteľnou súčasťou pracovného živo-
ta v Embracu. Za prvých 5 týždňov 
sa realizovalo 1625 bezpečnostných 
pozorovaní, z ktorých vyplynulo 167 
akcií na zlepšenie.

Spoločnosť Embraco realizuje inšpira-
tívny model BOZP a aj týmto spôso-
bom zdokonaľuje svoje zodpovedné 
podnikanie.

Jana Ružická
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„Najväčšou výzvou spoločnosti v oblasti 
BOZP je nulová úrazovosť. Ľudia by sa mali 
na bezpečnosť práce pozrieť tak, akoby 
konkrétnu prácu vykonávalo ich dieťa. Tak 
budú vedieť lepšie posúdiť riziká a elimino-
vať ich.“

David J. Rintoul 
prezident spoločnosti U. S. Steel Košice

V U. S. Steel Košice pomáhajú 
mladí konzultanti
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
je v areáli spoločnosti U. S. Steelu Košice 
prioritou č. 1. Vďaka permanentne vyna-
kladanému úsiliu všetkých zamestnan-
cov zaznamenáva spoločnosť trvalo 
klesajúci trend vo vývoji úrazovosti. Ako 
ukazuje graf, v oblasti celkovej úrazovos-
ti mala firma k 31. decembru 2010 opro-
ti roku 2001 až 89,8-percentný pokles 

a v oblasti početnosti registrovaných 
úrazov dokonca 92-percentný pokles. 
Minulý rok sa spoločnosť ešte viac 
zamerala na prehlbovanie a rozširovanie 
kultúry bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, na prevenciu a aktívny prístup 
zamestnancov pri identifikovaní rizík. 
Na zvyšovanie povedomia spoločnosť 
vybudovala interaktívne školiace cen-
trum, kde si zamestnanci môžu praktic-
ky vyskúšať uplatňovanie jednotlivých 
pravidiel BOZP. Do podpory progra-
mov BOZP spoločnosť zaangažovala aj 
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA 
ZDRAVIA PRI PRÁCI

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) 

zamestnancov, dodávateľov a partnerov pracujúcich 

v areáli spoločnosti je prioritou č. 1. Naše osobné 

ochranné prostriedky sa zdokonaľujú a pokrývajú stále 

viac špecifických činností v oceliarskom priemysle. 

Kardinálne pravidlá si osvojuje čoraz väčší počet 

zamestnancov. Kvôli zvyšovaniu povedomia našich 

zamestnancov v tejto oblasti sme vybudovali interaktívne 

tréningové centrum pre kardinálne pravidlá, kde 

si zamestnanci môžu prakticky vyskúšať aplikáciu 

jednotlivých pravidiel. V roku 2010 sme v záujme 

zvyšovania bezpečnosti pri práci a ochrany rúk začali 

realizovať pilotný tréning zamestnancov Údržby. Postupne 

sa na školení pod názvom Bezpečnosť a ochrana rúk 

zúčastnia všetci zamestnanci USSK. Pomocou programu 

Manažérstvo rizík BOZP vedúci pracovníci a zamestnanci 

spoločne odhaľujú nebezpečenstvá a ohrozenia 

spojené s výrobnými postupmi, pracovnými činnosťami, 

používanými materiálmi a ostatnými podmienkami 

pracovného prostredia. Následne posudzujú riziká, ktoré 

by mohli mať negatívny dopad na život a zdravie našich 

zamestnancov.

Vďaka permanentne vynakladanému úsiliu všetkých 

zamestnancov zaznamenávame trvalo klesajúci trend 

vo vývoji úrazovosti. Ako ukazuje graf, v oblasti celkovej 

úrazovosti sme k 31. decembru 2010 oproti roku 

2001 zaznamenali 89,8   percentný pokles a v oblasti 

početnosti registrovaných úrazov dokonca 92   percentný 

pokles. 
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA 
ZDRAVIA PRI PRÁCI
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viac špecifických činností v oceliarskom priemysle. 

Kardinálne pravidlá si osvojuje čoraz väčší počet 

zamestnancov. Kvôli zvyšovaniu povedomia našich 
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zvyšovania bezpečnosti pri práci a ochrany rúk začali 

realizovať pilotný tréning zamestnancov Údržby. Postupne 

sa na školení pod názvom Bezpečnosť a ochrana rúk 
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Manažérstvo rizík BOZP vedúci pracovníci a zamestnanci 
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mladých študentov, ktorí pomáhali ako 
externí konzultanti pri riešení konkrétnej 
úlohy: „Ako zmeniť kultúru bezpečnosti 
zamestnancov tak, aby ju zamestnanci 
nechápali ako niečo vnútené, ale aby ju 
prijali za svoju preto, že chcú ?“ Sto mla-
dých ľudí z rôznych stredných odbor-
ných škôl z Košického kraja dostalo 
príležitosť byť súčasťou spoločnosti U. S. 
Steel Košice a hľadať kreatívne postupy 
a inovatívne riešenie zadania v rámci 
programu Innovation&Creativity Camp. 
Zaujímavosťou firmy je, že o bezpeč-

nosť sa stará aj závodný hasičský útvar 
U. S. Steelu Košice, ktorý má stopäť 
zamestnancov a tento rok uplynulo 
už päťdesiat rokov od jeho založenia. 
Privolávajú ich nielen k požiarom alebo 
technickým prácam s rizikom požiaru, 
ale aj k dopravným nehodám, živelným 
pohromám, únikom nebezpečných 
chemických látok či iným mimoriad-
nym udalostiam.

Jana Ružická

Frekvencia úrazov a frekvencia dĺžky PN
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Znalosť koncepcie zodpovedného podnikania nie je 
vysoká, na druhej strane má verejnosť o nej jasné 
spontánne predstavy, ktoré odrážajú súčasnú situáciu, 
pričom od firiem očakáva poctivosť a čestnosť v pod-
nikaní a zaistenie bezpečných pracovných podmienok 
pre zamestnancov.

Spontánne predstavy o zodpovednom podnikaní
(% všetkých respondentov, porovnanie, možnosť viacerých odpovedí)

Združenie Business Leaders Forum 
pravidelne v dvojročných intervaloch 
zisťuje vnímanie zodpovedného pod-
nikania verejnosťou. V apríli tohto roku 
v spolupráci s agentúrou Focus realizo-
valo tento reprezentatívny prieskum už 
po štvrtý raz.

Cieľom prieskumu je zistiť znalosť kon-
cepcie zodpovedného podnikania, 
spontánne predstavy a aktivity, ktoré 
respondenti považujú v zodpovednom 
podnikaní za najdôležitejšie. Prieskum 
zisťuje, či respondenti poznajú zod-
povedne podnikajúce firmy i dôleži-
tosť ZP pri rozhodovaní, konkrétne pri 
výbere zamestnávateľa, pri kúpe tova-
rov či výbere formy prejavenia nesú-
hlasu s aktivitami firmy.

V prieskume 38 % opýtaných deklaruje, 
že už počuli, prípadne čítali o koncep-
cii zodpovedného podnikania, prípad-
ne o firmách, ktoré podnikajú zodpo-
vedne. Presná polovica respondentov 
o tomto ešte nepočula a 12 % si nie je 
istých. Pričom podľa sociálno-demo-
grafických charakteristík je znalosť naj-
vyššia v skupine podnikateľov (61 %) 
a vysokoškolsky vzdelaných respon-
dentov; najnižšia v skupine nezamest-

naných a nekvalifikovaných pracovní-
kov, kde 66 % z nich o koncepcii nepo-
čulo. Hoci znenie otázky bolo mierne 
odlišné ako v minulosti, možno konšta-
tovať, že znalosť koncepcie zodpoved-
ného podnikania nestúpa, s náznakom 
štatisticky nevýznamného poklesu.

Pod pojmom zodpovedné podnikanie 
si respondenti najčastejšie spontánne 
predstavovali nezneužívanie zamest-
nancov a poctivosť pri podnikaní. 
Zaujímavé je, že tieto dve kategórie, 

spolu so zodpovednosťou za úspeš-
nosť podnikania firmy, zaznamenali aj 
najväčší nárast v porovnaní s predchá-
dzajúcim prieskumom: nezneužíva-
nie zamestnancov o 17 % a poctivosť 
pri podnikaní o 9 %. Na druhej strane 
o 9 % poklesol počet tých, ktorí si pod 
pojmom ZP nevedia nič predstaviť.

Môžeme predpokladať, že spontánne 
predstavy verejnosti odrážajú súčasnú 
situáciu na trhu, kde doznievajúca kríza 
spôsobená nezodpovednými podni-
kateľskými rozhodnutiami má aj veľký 
vplyv na existujúcich zamestnancov.

Čo považujú Slováci za najdôležitejšiu akti-
vitu firiem, ktoré podnikajú zodpovedne ?

Pre tri štvrtiny z nás to je poctivosť pri 
podnikaní, 70 % za ňu považuje vhod-
né pracovné podmienky. Pri porovnaní 
s rokom 2008 najvýznamnejšie stúp-
la dôležitosť poctivosti pri podnikaní 
o 23 % a vhodných pracovných pod-
mienok, bezpečnosti a ochrany zdravia 

Slovákom nie je zodpovedné 
podnikanie ľahostajné

prieskum vnímania ZP



7

Najdôležitejšie aktivity ZP firiem (porovnanie)pri práci (nárast o 24 %). Na druhej stra-
ne pokles dôležitosti o 7 % bol zhodne 
zaznamenaný pri zohľadňovaní život-
ného prostredia, vyváženosti pracov-
ného a osobného času a dobrovoľníc-
kych aktivitách zamestnancov.

Dá sa predpokladať, že verejnosť v súčas-
nosti intenzívnejšie očakáva od firiem 
práve poctivosť a čestnosť pri podnika-
ní a zaistenie bezpečných pracovných 
podmienok pre zamestnancov.

Na otázku, či na Slovensku existujú 
zodpovedné firmy, odpovedalo takmer 
60 % opýtaných kladne, pätina ale tvrdí, 
že takéto firmy na Slovensku neexistu-
jú. Rovnako pätina to nevie posúdiť.

Oproti minulému prieskumu nastal 
pokles v kategórii „áno, ale je ich men-
šina“ a 3 % nárast v kategórii „nie, nee-
xistujú“. Môžeme sa len domnievať, či 
to bolo spôsobené správaním firiem 
počas krízy alebo vyššími očakávania-
mi verejnosti v kritickom období, ktoré 
možno neboli naplnené. Určite to však 
dáva priestor a príležitosť zodpoved-
ným firmám, aby o svojich aktivitách 
cielene a konzistentne komunikovali. 
Pričom je potešujúce, že niektoré to aj 
napriek postoju médií už robia.

Žiadnu konkrétnu firmu podnikajúcu 
zodpovedne nevedeli uviesť ¾ respon-
dentov. Spontánne uviedli nasledujú-
ce firmy:

Informácie o projektoch a aktivitách 
zodpovedných firiem získava 44 % res-
pondentov z televízie, 26 % z dennej 
tlače a časopisov, pätina z osobnej skú-
senosti, podobne aj od zamestnancov 
danej spoločnosti. Dve tretiny opýta-
ných však tieto informácie v súčasnosti 
nevyhľadáva.

Pri hľadaní zamestnania je pre opýta-
ných najdôležitejšia výška platu, ktorý 
daná spoločnosť ponúka. Nasledujú 
reputácia firmy, spájanie so škandálmi 
alebo korupčnými aférami, zamestna-
necké benefity a vzdialenosť firmy od 
miesta bydliska.

Konkrétne firmy podnikajúce zodpovedne

Medzi dôvodmi, prečo respondenti 
považovali konkrétnu firmu za zodpo-
vednú, sú starostlivosť o zamestnancov 
a ich rodiny, darcovstvo a zohľadňova-
nie životného prostredia.

Pri kúpe tovarov a služieb je pre rozhodo-
vanie respondentov najdôležitejšia kvali-
ta a cena výrobku a služby. Tieto kritériá 
sa umiestnili na prvých dvoch miestach 
s priemerným poradím 1,7 a 1,9.

S väčším odstupom nasledujú ochrana 
životného prostredia, či výrobca podni-
ká transparentne a či sú s ním spájané 
korupčné kauzy. Za najmenej dôležité 
pri kúpe tovarov a služieb považujú 
respondenti starostlivosť o zamestnan-
cov a podporu charitatívnych a dobro-
činných projektov.

Je zrejmé, že zodpovedné podnika-
nie nepredá výrobok ani službu, ktorá 
nespĺňa parametre kvality alebo je 
drahšia ako konkurenčná, no môže byť 
jazýčkom na váhe, ktorý rozhodne pri 
rovnakom výrobku a cene.

Zisťovali sme aj, ako slovenská verej-
nosť prejavuje svoj nesúhlas s aktivi-
tami firmy.

Bojkotom výrobkov či služieb prejavilo 
už niekedy v minulosti svoj nesúhlas 
s aktivitami firmy 12 % respondentov. 
Podobný počet ho prejavil poslaním 
sťažnosti firme, ďalší rozposlaním mailu 
známym a zverejnením informácii na 
webovej stránke. V porovnaní s rokom 
2008 mierne stúpol počet tých, ktorí 
svoj nesúhlas dali firme najavo posla-
ním sťažnosti a rozposlaním mailu zná-
mym.

Dá sa predpokladať, že slovenská verej-
nosť či spotrebitelia sa postupne učia 
prejavovať svoju mienku a prejavujú 
ju aj svojimi spotrebiteľskými rozhod-
nutiami. A je na nás, zodpovedných 
firmách, či a ako naplníme ich očaká-
vania.

Beata Hlavčáková
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Európska komisia vydala v apríli tohto roku očakáva-
ný súhrn verejnej politiky zodpovedného podnikania, 
ktorý nadväzuje na predošlé vydania a zameriava sa na 
aktuálne aktivity a národnú politiku členských štátov 
v danej oblasti. Má poslúžiť ako zdroj cenných informácií 
a taktiež inšpirácii pre všetky subjekty, ktoré chcú tému 
zodpovedného podnikania spoločne posunúť vpred.

Osemdesiatstranový súhrn, dostup-
ný v PDF verzii na oficiálnej strán-
ke Európskej komisie, pokrýva široké 
spektrum súčasných prioritných tém, 
akými sú napríklad zodpovedný dodá-
vateľský reťazec, zverejňovanie správ 
o zodpovednom podnikaní, klimatic-
ká zmena alebo zodpovedné verejné 
obstarávanie. 

Okrem spomínaných tém sú v súhrne 
uvedené rozličné druhy nástrojov, 
ktoré národné vlády využívajú na pod-
nietenie a rozvíjanie zodpovedného 
podnikania v jednotlivých oblastiach. 
Medzi ne sa radia legislatíva, ekono-
mické a finančné stimuly, zvyšovanie 
povedomia verejnosti a firiem, zaan-
gažovanie viacerých účastníkov (vláda, 
firmy) alebo tzv. hybridné (zmiešané), 
pozostávajúce z kombinácií aspoň 
dvoch uvedených nástrojov. Na zosta-
vovaní dokumentu sa podieľalo veľa 
odborníkov zo štruktúr EÚ, národných 
aj medzinárodných organizácií a jeho 
hlavnými adresátmi sú všetci, ktorí sa 

angažujú v oblasti ZP – od politikov, 
predstaviteľov verejnej správy, profesi-
onálov v oblasti ZP až po akademikov 
a laickú verejnosť.

Prvá kapitola s názvom Štruktúra 
politík zodpovedného podnikania 
v rámci EÚ patrí predstaveniu národ-
ných stratégií a akčných plánov zod-
povedného podnikania, ktoré sú naj-
explicitnejšou formou vládneho prí-
stupu k problematike. V prípade, že 
členský štát nedisponuje konkrétnou 
stratégiou ZP, predstavené sú podpor-
né zákony, vládne správy a stratégie 
udržateľného rozvoja.

Spoločensky zodpovedný dodávateľ-
ský reťazec so zreteľom na ľudské 
práva je ďalšou kapitolou obsiahnu-
tou v súhrne. Ide o dôležitú súčasť 
zodpovednosti firiem, najmä vo výrob-
nom sektore. Riadenie dodávateľského 
reťazca zahŕňa množstvo spoločností, 
ktoré spolupracujú ako dodávatelia, 
poskytovatelia logistiky a odberatelia, 
ktorí napokon poskytujú hotový pro-
dukt alebo službu. Práve preto sa kla-
die dôraz na vzťahy a procesy medzi 
firmami navzájom a medzi firmou 
a zákazníkom, najmä v oblasti ľudských 
práv (častým problémom bývajú zlé 
pracovné podmienky).

Nechýba ani kapitola o písaní a uve-
rejňovaní správ o ZP, so zreteľom 
na sprístupnenie údajov o environ-
mentálnej a sociálnej výkonnosti firmy 
a informácií o jej riadení, najčastejšie vo 
forme výročnej správy, správy o udrža-
teľnosti alebo správy o ZP. Nedávny 
prieskum ukázal, že v súčasnosti exis-
tuje trend zvyšujúcej sa vládnej ini-
ciatívy v oblasti „reportovania“. Počet 
štandardov, smerníc a legislatívy ZP sa 

Zodpovedné podnikanie – 
národné politiky v rámci EÚ

Téma: Zelené, udržateľné verejné 
obstarávanie
Portugalsko je jediný členský štát 
EÚ, v ktorom je zelené verejné 
obstarávanie (ZVO) viazané záko-
nom. ANCP – Národná agentúra 
pre verejné obstarávanie, ktorej 
štruktúra je povinná pre celý sys-
tém centrálnej verejnej adminis-
tratívy a dobrovoľná pre miestne 
orgány obstarávania, slúži na pro-
pagáciu zeleného obstarávania, 
monitorovanie a kontrolu jeho 
implementácie. Portugalsku sa 
podarilo prekročiť ciele stanovené 
v rámci Národného akčného plánu. 
Namiesto plánovanej aplikácie ZVO 
kritérií na 30 % tendrov boli kritéria 
aplikované v prípade 41 % tendrov.

nová publikácia európskej komisie
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zvýšil ruka v ruke s počtom spoločností 
a organizácií, ktoré sa týmito prísnejší-
mi princípmi riadia.

Svoje miesto v súhrne si našla aj téma 
boja proti klimatickej zmene prostred-
níctvom ZP. Ako v každej kapitole, aj tu 
nájdeme v prvom rade postoj a kroky 
podnikané Európskou úniou a násled-
ne aktivity členských štátov v danej 
oblasti. Príklady inšpiratívnej legislatívy 
pochádzajú najmä z Francúzska, Veľkej 
Británie a Nemecka.

Chrbtovou kosťou hospodárstiev 
členských štátov sú malé a stredné 
podniky. V rámci EÚ existuje približ-
ne 23 miliónov MSP, ktoré poskytu-
jú približne 75 miliónov pracovných 

Téma: Spoločensky zodpovedné 
investovanie
Belgicko sa v roku 2007 stalo prvou 
krajinou, ktorá prijala zákon zaka-
zujúci financovanie výroby a pou-
žívania mín a trieštivých bômb, ako 
aj obchodovania s nimi či financo-
vania akejkoľvek belgickej alebo 
zahraničnej spoločnosti, ktorá vyrá-
ba, používa, opravuje, ponúka, pre-
dáva, distribuuje, dováža, vyváža 
alebo skladuje takéto zbrane. Ďalej 
zakazuje poskytovanie pôžičiek 
takýmto spoločnostiam. Hoci zatiaľ 
neexistuje čierna listina spoločnos-
tí a krajín, belgická vláda spolu 
s výskumnými organizáciami už 
začali s jej prípravou.

miest. Taktiež majú zásadný vplyv na 
životné prostredie a spoločnosť a ich 
aktívne zapojenie do zodpovedného 
podnikania je kľúčové. Na Slovensku 
EÚ podporila známy projekt ReSMEs 
venovaný práve tejto problematike. 
Nakoľko sa pôvodný koncept ZP spájal 
predovšetkým s veľkými spoločnosťa-
mi, verejná politika by sa mala zamerať 
na praktické vysvetlenie a upevnenie 
konceptu zodpovedného podnikania 
pre MSP. Aj o tom je 6. kapitola.

Ďalšou v poradí je téma spoločen-
sky zodpovedného investovania. Táto 
idea je podobná konceptu ZP a dá sa 
chápať ako implementácia ZP v oblasti 
investičných rozhodnutí. V súčasnosti 

neexistuje univerzálna definícia, nakoľ-
ko ide o vyvíjajúcu sa tému, dá sa 
však povedať, že zodpovední investori 
zohľadňujú sociálne, environmentálne 
a etické faktory. V EÚ je koncept na 
vzostupe a mnoho členských štátov 
má zaujímavé programy.

Posledné dve kapitoly sa zameriavajú 
na verejné vzdelávanie a zelené, udr-
žateľné verejné obstarávanie. 

V prvej z nich je obsiahnutá problema-
tika fragmentácie verejnej politiky na 
európskej úrovni aj úrovni členských 
štátov v oblasti začlenenia ZP do vzde-
lávania. 

Druhá rieši status quo v environmen-
tálne alebo sociálne zodpovednom 
verejnom obstarávaní, k rastu ktoré-
ho výrazne prispievajú aj smernice 
Európskej komisie a informačné kam-
pane, vďaka ktorým sa všetky členské 
štáty v danej oblasti angažujú.

Publikácia sa dotýka najrozličnejších sfér podnikania

Súhrn ôsmich tém predstavuje súčasný 
postoj EÚ voči zodpovednému podni-
kaniu a konkrétne aktivity členských 
štátov v danej oblasti. Prostredníctvom 
vynovenej štruktúry, zakladajúcej sa na 
témach a nie individuálnych členských 
štátoch, poskytuje čitateľom holistický 
obraz aktuálnej politiky zodpovedné-
ho podnikania v rámci EÚ.

Miroslava Prekopová
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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.

V novej sekcii webstránky zodpovednepodnikanie.sk nájdete aj informácie o seminároch pre MSP

ného podnikania a jeho vplyvu na 
úspech v podnikaní. Nájdete tu aj kon-
krétne prípadové štúdie, ktoré môžu 
poslúžiť na inšpiráciu alebo porovna-
nie firemnej praxe s dobrou praxou 
vybraných spoločností.

Nechýbajú ani pozvánky na poduja-
tia, školenia, semináre a akcie venova-
né malým a stredným podnikateľom. 
V máji 2011 odštartovali semináre, 
ktoré budú prebiehať až do marca 
2012 po celom Slovensku. Organizáciu 
seminárov v 21 mestách zabezpečila 
Nadácia Pontis a Národná agentúra pre 
rozvoj malého a stredného podnikania 
v spolupráci so Slovenskou obchod-
nou a priemyselnou komorou. Všetky 
podrobnosti i fotografie z uskutočne-
ných seminárov nájdete práve tu.

Sekcia približuje aj projekt ReSMEs 
– Responsible SMEs in Slovakia – 
Zodpovedné malé a stredné podni-
ky na Slovensku, ktorý Nadácia Pontis 
v spolupráci s partnermi, Národnou 
agentúrou pre rozvoj malého a stred-
ného podnikania a CSR Europe, spus-
tila na začiatku júla 2010. Projekt je 
podporený z prostriedkov Európskej 
komisie a potrvá do konca júna 2012.

Všetkým, ktorí sekciu navštívia, želáme 
príjemné čerpanie užitočných infor-
mácií !

Užitočné informácie  
na dosah

Koncom marca vznikla na portáli www.zodpovedne-
podnikanie.sk špecializovaná sekcia venovaná malým 
a stredným podnikom, sprostredkujúca informácie 
a novinky o zodpovednom podnikaní, príklady dob-
rej praxe z celej Európy a vôbec všetko, čo by MSP 
mohlo / malo zaujímať.

Sekciu spustila Nadácia Pontis s pod-
porou Európskej komisie a predstavu-
je jednoduchú navigáciu pre MSP na 
zlepšenie svojho postavenia na trhu, 
zvýšenie výkonnosti zamestnancov 
a zlepšenie vplyvu na životné prostre-
die. Malí a strední podnikatelia môžu aj 
touto cestou zefektívniť svoje podnika-
nie a stať sa úspešnými.

Aká je ponuka ? V sekcii sú pravidel-
ne uverejňované novinky z oblasti 
zodpovedného podnikania, ktoré sa 
týkajú MSP, prieskumy a iné aktuali-
ty. V budúcnosti na stránku pribudne 
aj návod, ako začať so zodpovedným 
podnikaním, spolu s e-learningovým 
nástrojom, ktorý pomôže podnikate-
ľom porozumieť princípom zodpoved-
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klimatická zmena

Slovenská republika sa podpísaním rozličných environ-
mentálnych dokumentov, dohovorov a protokolov zara-
dila medzi veľký počet krajín, ktoré preukazujú záujem 
o budúcnosť našej planéty. Členstvo v Európskej únii 
nás k ochrane životného prostredia zaväzuje prostred-
níctvom početných nariadení a smerníc a na štátnej 
úrovni takisto existuje legislatíva, ktorá má okrem 
iného na zreteli boj proti klimatickým zmenám. Aké sú 
niektoré plánované novelizácie, stratégie a existujúce 
kontrolné mechanizmy ?

V oblasti ochrany ovzdušia má vláda 
záujem zmeniť a doplniť zákon č. 
76 / 1998 o ochrane ozónovej vrstvy 
Zeme, do ktorého musí zakompo-
novať nové nariadenie EÚ o látkach, 
ktoré ozónovú vrstvu poškodzu-
jú. Ďalším, ktorý je navrhovaný na 
úpravu, je zákon č. 572 / 2004 Z. z. 
o obchodovaní s emisnými kvótami, 
a to z dôvodu začlenenia nových prie-
myselných sektorov a leteckej dopra-
vy do danej schémy. V príprave sú 
aj opatrenia na znižovanie množstiev 
vypúšťaných znečisťujúcich látok do 
ovzdušia vrátane podpory zmien pali-
vovej základne energetických zdrojov 
s využitím environmentálne vhodných 
palív a podpory využívania obnoviteľ-
ných zdrojov energie. V roku 2012 má 
vzniknúť Stratégia pre plnenie cieľov 

politiky zmeny klímy, podpory obno-
viteľných zdrojov energie a zvyšovania 
energetickej efektívnosti. V roku 2013 
sa zas vláda pokúsi presadiť zákon 
o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia.1

Premietanie environmentálnej legisla-
tívy do praxe podlieha kontrole sprevá-
dzanej sankciami, čo často predstavuje 
účinný stimul, aby firmy dodržiavali 
normy a v čo najmenšej miere poško-
dzovali životné prostredie. Slovenská 
inšpekcia životného prostredia (SIŽP), 
ktorá má kompetencie vydávať integ-
rované povolenia na činnosť prevá-
dzok v chemickom priemysle, ale aj 
v prevádzkach iného zamerania, vlani 

1 http://www.minzp.sk/o-nas/mzp-sr/rozpra-
covanie-pvv/

zaznamenala porušenia právnych 
predpisov v 65 prípadoch z 253 vyko-
naných kontrol. Za porušenie zákona 
uložili inšpektori 75 pokút v celkovej 
výške 130 260 € a 36 opatrení na 
nápravu. V oblasti inšpekcie ochrany 
ovzdušia sa zistilo porušenie predpi-
sov v 98 prípadoch zo 671 kontrol. 
Vo všetkých prešetrovaných oblas-
tiach inšpekcia v roku 2010 udelila 872 
pokút v celkovej výške 743 805,83 €. 
Pre porovnanie: v roku 2009 to bolo 
894 pokút vo výške 789 401,55 €.2 
SIŽP spolupracuje s viacerými orgán-
mi štátnej a verejnej správy a taktiež 
s vedeckými a odbornými inštitúciami 
a mimovládnymi organizáciami. Počet 
vykonaných kontrol v poslednom 
období každoročne osciluje okolo čísla 
4000, čo svedčí o dôkladnom prístupe 
tohto orgánu.

Miroslava Prekopová

2 http://www.sizp.sk/doc/dokumenty/
VS_2010.pdf 

Štátne zbrane v boji 
s klimatickou zmenou

Klimatické zmeny majú devastujúce dôsledky, 
pred ktorými sa neoplatí zatvárať oči
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Kalendár podujatí
18. – 19. august – Cebu, Filipíny

Global CSR Summit
Samit sa zameriava na problematiku 
udržateľnosti ázijských firiem v 21. sto-
ročí napriek slabinám v globálnej eko-
nomike, environmentálnym katastro-
fám, politickej nestabilite na Blízkom 
východe a globálnej potravinovej kríze. 
Dvojdňové podujatie bude pozostá-
vať z prezentácií lídrov priemyselných 
spoločností, praktického workshopu 
a eko-prehliadky mesta, pričom nebu-
de chýbať ani udeľovanie prestížnych 
globálnych ocenení v oblasti CSR.

21. – 28. august – Paríž

Homeless World Cup
Aj loptová hra môže zmeniť svet. Spolu 
64 tímov z 53 krajín sveta sa o to už 
deviaty raz pokúsi na svojráznom špor-
tovom podujatí, ktoré sa bude točiť 
okolo futbalu. Takmer tri štvrtiny z pri-
bližne 500 zúčastnených hráčov okúsili 
život bez domova a práve prostredníc-
tvom turnaja chcú povzbudiť všetkých 
v podobnej situácii, aby nabrali silu 
uskutočniť zmenu. Podujatie podpo-
rili aj futbalové hviezdy Didier Drogba 
a Rio Ferdinand, hlavný ambasádor Eric 
Cantona a taktiež UEFA, OSN a spoloč-
nosť Nike.

26. august – USA

Deň rovnoprávnosti žien
Práve v tento deň, presne pred 91 
rokmi, získali americké ženy prostred-
níctvom 19. dodatku americkej ústa-
vy rovnoprávnosť v oblasti volebného 
práva. Dodatok je pomenovaný po 
slávnej sufražetke Susan B. Anthony 
a zavŕšil sa ním takmer dvestoročný 
zápas žien o zrovnoprávnenie v tejto 
oblasti. Pamätný deň bol ustanovený 
v roku 1971 a odvtedy sa každoroč-
ne oslavujú všetci, čo sa o spomínaný 
úspech pričinili.

Zo sveta
Nová kniha pre MSP ponúka návod na ziskové zelené 
podnikanie
Za značne dlhým názvom Street Smart Sustainability: The Entrepreneur’s 
Guide to Profitably Greening Your Organization’s DNA sa nepochybne 

skrývajú obohacujúce informácie pre všetky MSP, ktoré majú záujem o zelené 

podnikanie. Autori knihy David Mager a Joe Sibilia okrem iného uvádzajú 10 

dôvodov, pre ktoré má udržateľnosť ekonomický a ekologický význam. 

V úvode knihy sa autori venujú diskusii, ako „predať“ ideu udržateľnosti 

zamestnancom a samotnej spoločnosti, pokračujú návodom, ako začať – 

vyhodnotením súčasnej pozície udržateľnosti vo firme, ako rozvinúť plán, 

posunúť sa vpred a kvantitatívne merať úspech spoločnosti. Je to akási mapa 

pre podnikanie, ktoré reflektuje hlad spotrebiteľov po produktoch šetrných 

k životnému prostrediu. Poskytuje jednoduché nástroje, pomocou ktorých 

môžu MSP uskutočňovať postupné efektívne vylepšenia; tie sa napokon 

pretavia do tzv. DNA firmy, čím sa stanú neoddeliteľnou súčasťou korporátnej 

kultúry.

Scottish Business in the Community (SBC) spúšťa pro-
jekt Envirowheel
Škótska organizácia SBC spúšťa projekt na zjednodušenie firemnej stratégie 

pre dosiahnutie environmentálnej udržateľnosti. Envirowheel je prvý škótsky 

online portál na podporu zeleného podnikania pod záštitou ministra životné-

ho prostredia a klimatickej zmeny Stewarta Stevensona a kľúčových predsta-

viteľov Klimatickej skupiny 2020. Tento dynamický nástroj bol vytvorený pre 

firmy na identifikovanie pomoci potrebnej na úsporu financií a k dosiahnutiu 

udržateľnosti v súlade s kľúčovými oblasťami škótskeho vládneho plánu na 

boj proti klimatickej zmene.

Prvý belgický barometer zodpovedného podnikania
Organizácia Business&Society Belgicko, dve školy manažmentu a Belgická 

federácia zamestnávateľov spoločne vytvorili unikátny projekt na zmapovanie 

zodpovedného podnikania veľkých, stredných aj malých firiem. Ide o prvý 

belgický národný prieskum, ktorý poskytne zaujímavý pohľad do sveta dob-

rovoľných aktivít firiem zameraných na udržateľný rozvoj. 

Každá zapojená firma dostane individuálny spis, ktorý ukáže, kde sa spoloč-

nosť nachádza v porovnaní s ostatnými účastníkmi. Získa tým cennú spätnú 

väzbu, čo môže pomôcť k identifikácií nových možností. Všetky odpovede sa 

vyhodnotia v správe, ktorá bude zverejnená 14. septembra 2011, so zachova-

ním anonymity zúčastnených a ich individuálnych výsledkov.

Viac nájdete na www.zodpovednepodnikanie.sk


