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6 motivačných 
faktorov 

3 programové  
ciele 

1 krédo značky 
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Piliere značky 
 



Značka innogy 

6 motivačných faktorov  
Ako vnímame svet, v ktorom žije značka 
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1 Globálna  
produkcia CO2 

2 Decentralizácia 

3 Digitálny vek 

4 Nová aréna 

5 Autentickosť 

6 Zapojenie 
zákazníka 



Značka innogy 

3 programové ciele 
Rola, ktorú chceme v tomto svete zaujať 
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Sme rýchlo 
napredujúca značka, 
ktorá prináša 
zásadné inovácie a 
robí všetko pre to, 
aby vyhrala hru na 
neustále sa 
meniacom poli 
podnikania a rozvoja. 

Usilujeme sa 
budovať trvalo 
udržateľný 
energetický 
systém, ktorý 
umožní novým 
generáciám žiť vo 
svete, ktorý za to 
stojí. 
 

Inšpirujeme ľudí 
tým, že im 
ponúkame 
riešenia nad 
rámec ich 
aktuálnych potrieb 
a očakávaní. Práve 
takto robíme ich 
život ľahším. 
 



Značka innogy 
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Our planet will be a better place, 
when we create a sustainable world 

in which innogy inspires  
how people live and work. 

krédo značky 



innogy na Slovensku 
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innogy  

Východoslovenská energetika Holding 

innogy South East Europe 

innogy 
Solutions 

Obnoviteľné                    
zdroje 

Distribúcia 
elektriny 

VSD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekty 
zamerané na 

biomasu 
Administratívne                     

služby 

VSE Call  
Centrum   

VSE  
Ekoenergia 

 
Dodávka 

zemného plynu a 
inovatívnych 

produktov 

Dodávka  
elektriny a 

inovatívnych 
produktov 

VSE 
innogy                               

Slovensko 



INOVÁCIE TECHNOLÓGIA ENERGIA 
   

innogy na Slovensku 
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“So značkou innogy, budeme pokračovať v začatom 
trende inovácií a moderných pro zákazníckych 
riešení. Naši zákazníci sa môžu tešiť na nové 
produkty a lepšie služby.“ 
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Tri roviny CSR 

Sociálna  

Zamestnanci 

Komunita 

Enviromentálna 

Energetická 
efektívnosť 

Životné 
prostredie 

Ekonomická 

Dodávatelia 

Zákazníci 

Etika 

GREAT! 

CSR teória 

Spoločensky zodpovedné podnikanie je viac ako 
charita a filantropia 
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CSR v praxi 

Ekonomická rovina 

1. Regulovaný dodávateľsko-
odberateľský vzťah 

- Kontrolovaný výber 
dodávateľov a používanie    
e-tendera  

- Výstavba zdrojov energií, 
vrátane alternatívnych 
zdrojov energie  

- Energetické poradenstvo 
a nekomoditné produkty 
zamerané na šetrenie 
energie 

 
2. Podniková etika  
- Korporátne hodnoty 
- Kódex správania 

- Motto ombudsmana je nulová 
tolerancia voči podvodu 
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Environmentálna rovina 
- Aktívne propagujeme 

systémy environmentálneho 
manažmentu, ktoré sú 
v súlade s odporúčaniami 
normy EN IS 14001:2005 

- Všetky aktivity zamerané na 
ochranu životného 
prostredia boli zahrnuté do 
konceptu Zelenej 
budúcnosti    
 



- Súlad medzi prácou a 
rodinným životom 

- BOZP 
- Rovnosť príležitostí 
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CSR v praxi 

Spoločenská rovina 
1. Starostlivosť o zamestnancov 
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CSR v praxi 

Oblasti podpory  
Šport - Vzdelávanie – Kultúra 
Charita – Zdravotná starostlivosť 

Nástroje 
- Finančné dary a 

reklama 
- Angažovanosť 

zamestnancov 
- Dobrovoľníctvo 
- Zbierky a matchingové 

programy 
- Verejné podujatia 

 

Spoločenská rovina 
2. Podpora komunity 



innogy SE · VSE Holding a.s. - Február 2017 14 

Úsmev ako dar 

- Zbierky  

Pomoc ženám v núdzi 

- Dobrovoľníctvo 

 
 

Anjeli strážni 

- Finančná podpora 

  



Kontakt 
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Andrea Danihelová 

Vedúci úseku komunikácia                        
a hovorca spoločnosti 

komunikacia@vse.sk 
www.vseholding.sk  

mailto:komunikacia@vse.sk
http://www.vseholding.sk/

