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Zelené oázy

Talenty novej Európy

Slovnaft CUP

Volejbal 

Števo Svitko

Hádzaná

Kvapka oleja 

Naše mesto a Vtáčí ostrov

Dobrý sused

Slovnaft BAjk

392 úspešných projektov 

v hodnote 987 700 eur

518 podporených detí a mladých ľudí 

grantmi v hodnote 980 000 eur

vďaka Slovnaft CUP-u 
podporujeme slovenský futbal 

od roku 2022 

sme novou posilou 
slovenského volejbalu 

držíme mu palce na Dakare 
ale aj mimo neho

slovenská hádzaná sa na nás môže 
spoľahnúť doma aj vo svete 

407 366 kg vyzbieraného 
použitého kuchynského oleja

14 701 darovaných hodín 
pre zmysuplné dobrovoľnícke projekty

50 podporených bratislavských 
komunitných projektov v hodnote 

120 000 eur 

1 852 595 km jázd 
po Bratislave na žltých bicykloch



Lucia Ležovičová 
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C
SR, ESG a ktovie čo ešte ďalšie nás čaká. Zodpovedné témy 

totiž hýbu firmami. Tie, ktorým záleží nielen na zisku (pozor, 

zisk nie je zlý), ale aj na tom, ako naša krajina, spoločnosť, 

komunita vyzerajú, robia dobro. Alebo aspoň podporujú 

takéto pozitívne projekty. Trvalá udržateľnosť môže mať rôznu 

podobu a je iba na konkrétnej firme, pre ktorú sa rozhodne.

Pre konkurencieschopnosť podnikov bude v budúcnosti dôleži-

tá aj schopnosť dosiahnuť udržateľnú budúcnosť svojho podni-

kania, v spoločenskej oblasti aj smerom k životnému prostre-

diu. Organizácie musia na tieto aspekty myslieť pri rozhodovaní 

a plánovaní svojich stratégií. Komu záleží na budúcnosti, sa 

jednoducho musí transformovať na udržateľný podnik. Práve 

o tom je táto komerčná príloha Stratégií. Ako byť zodpovednou 

firmou, ako podnikať s ohľadom na minority, s dôrazom na 

vzdelávanie či ekológiu.

ESG a CSR – skratky, o ktorých treba komunikovať, ale rozum-

ne. Daniel Rabina sa špecializuje práve na poradenstvo a PR pre 

firmy a učí ich, ako to robiť bez zbytočného preháňania a gre-

enwashingu. V rozhovore, ktorý pripravila kolegyňa Martina 

Nevolná, hovorí, že greenwashing je dôsledkom nadužívania 

a nekorektnej interpretácie pojmov ako udržateľné, eko, bio, 

carbon free, zero-waste.

„Problém je, ak sa nechajú strhnúť trendovou vlnou a bez 

rešpektu voči sémantike a dátam začnú strieľať atraktívne 

pôsobiacimi pojmami hlava-nehlava. Stáva sa to aj na úrovni 

menších firiem, kde sa ráno osvietený majiteľ zobudí s myšlien-

kou, že od dnes budú hovoriť, akí sú EKO, a na obed to už prená-

šajú na sociálne siete, ich web je 'premaľovaný' na zeleno a do 

názvov produktov pridajú všetky možné zelené klišé,“ hovorí 

expert na komunikáciu. Prečítajte si, ako sa to dá celé uchopiť 

rozumne a zostať udržateľný aj „príčetný“.

Okrem toho vám prinášame inšpiráciu pozitívnych príkladov 

firiem, ktoré nenasledujú, ale udávajú trendy. Aj v CSR a ESG.

Príjemné čítanie,

 Lucia Ležovičová
 šéfredaktorka Stratégií

Zodpovednosť a zelené klišé

EditoriáL



D
nes trend v oblasti CSR smeruje k etab-

lovaniu sa v postpandemickom svete 

a adaptácii na novovznikajúce výzvy. 

Lídri sa sústredia na projekty reflek-

tujúce zmeny v spotrebiteľskom správaní, 

zamestnaneckom očakávaní či technologic-

kom vývoji.

Trend 1:  
Nevyhnutnosť rovnosti,  
rozmanitosti a inklúzie
Podniky na celom svete zvyšujú sociálny 

záväzok k zabezpečeniu férových príležitostí 

a začlenenia ľudí z rôznych prostredí. Mnohé 

pracoviská poskytujú stáže a otvárajú ná-

stupné pozície zamerané priamo na menši-

nové skupiny. Budovaniu diverzity pomáha 

eliminácia bariérových požiadaviek, ako 

napríklad ukončené vysokoškolské vzdelanie 

a tiež činnosti vyrovnávajúce bilanciu rodovej 

rovnováhy.

A hoci stratégie zodpovedného podnikania 

majú dlhodobú tendenciu, súčasný vojnový 

konflikt preveril aj pohotové reagovanie spo-

ločností na krízovú situáciu. Nad rámec hu-

manitárnej pomoci čelia firmy výzve masívnej 

inklúzie ukrajinskej komunity do pracovného 

prostredia. Podávajú pomocnú ruku v podobe 

pracovných príležitostí, otvorených primárne 

pre ukrajinských kandidátov, sprístupnenia 

rekvalifikačných kurzov či zabezpečenia jazy-

kového vzdelávania.

Trend 2:  
Budovanie virtuálneho  
dobrovoľníctva
Covid pretransformoval pracovné prostredie 

do digitálnej podoby a pravdepodobne už 

navždy zmenil spôsob komunikácie firiem 

s ich zamestnancami a zainteresovanými 

stranami. Overili sme si funkčnosť online 

platforiem, umožňujúcich pokryť rozmanité 

činnosti, a tým predpísali podmienky na vznik 

nového trendu na podporu komunít. Virtuálne 

dobrovoľníctvo prináša nové možnosti, ako 

zlepšovať svet okolo nás. Najväčšou devízou 

je geografická a časová flexibilita, umožňujúca 

zapojenie do filantropických aktivít nielen in-

dividualistov, ale aj celých zamestnaneckých 

tímov a ich príbuzných. Takouto spolupatrič-

nosťou narastá synergický efekt a v konečnom 

dôsledku celková účinnosť pomoci.

O integráciu dobrovoľníckych programov do 

firemnej stratégie sa manažéri usilujú už dlhšie. 

Sú si vedomí pozitívneho vplyvu nielen na spo-

ločnosť, ale aj na profitabilitu podniku.

Trend 3:  
Zelené technológie  
a ekologické riešenia
Hoci sa tento trend môže zdať ako „green ever-

green“, firmy sa pod tlakom klimatickej hrozby 

neustále snažia regulovať svoje aktivity a ich 

dosahy na životné prostredie. Iniciatíva mno-

hých projektov je poháňaná aj globálnou do-

hodou, v rámci ktorej sa krajiny na celom svete 

zaviazali do roku 2050 znížiť emisie k nulovým 

hodnotám. Investovanie do zelených tech-

nológií má však väčší presah než len ochranu 

životného prostredia. Zelené kancelárske metó-

dy podporujú motiváciu zamestnancov a ich 

produktivitu, priťahujú nové talenty a nepo-

chybne prinášajú úsporu nákladov. Zavádzanie 

zelených riešení je nevyhnutnou podmienkou 

na naplnenie dlhodobých udržateľných cieľov 

podnikov. S rozpínajúcou sa energetickou krí-

zou však narastá ich opodstatnenosť mnoho-

násobne viac a tieto inovatívne systémy môžu 

zachrániť existenciu nejednej prevádzky.

Trend 4:  
Reporting  
a transparentnosť 
S rozvojom konceptu CSR sa šíria aj viaceré 

kritické ohlasy. Argumentácia sa týka najmä 

zneužívania zodpovednosti firiem výhrad-

ne na účely public relations. Za prehnanou 

motiváciou niektorých gigantov stať sa lídrami 

v ekológii a sociálnej zodpovednosti sa často 

skrývali i praktiky neetické a rozporuplné zása-

dy zodpovedného podnikania.

5 trendov v CSR:  
prinášajú výzvy aj príležitosti

Zodpovedné podnikanie má podľa posledných 
prieskumov KPMG na Slovensku osvojených viac než 
76 percent zamestnávateľov. Po údere covidu firmy 
opájané celospoločenskou vlnou spolupatričnosti 
zintenzívnili svoje filantropické aktivity, viedli 
nepretržitý dialóg so zamestnancami a s komunitou 
a podnikali kroky na podporu svojich dodávateľov.

Trend 5:
Vyhnite sa greenwashingu

Časy takzvaného greenwashingu, teda 
zámerných dezinformácií, aby vaša 
firma vyzerala ako environmentálne 
zodpovedná, hoci často je opak pravdou, 
odznievajú. Firmy podliehajú prísnejšej 
regulácii a vyžaduje sa transparentné 
informovanie o udržateľných aktivitách. 
Prehlbovanie vzájomnej dôvery v hodno-
ty značky je primárnym predpokladom 
úspešnosti podniku.
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Ročné predplatné zahŕňa prístup k prémiovému obsahu HNonline.sk na jeden rok.

Darčekové predplatné je možné objednať od 15. 10. 2022 do 22. 12. 2022. Predplatné zakúpené po dátume 14. 12. 2022 nebude zasielané spolu 

s darčekovou krabičkou, ale len vo forme vianočného voucheru, ktorý bude zaslaný iba e-mailom. Ak chcete obdarovať svojich blízkych, 

je potrebné pri nákupe predplatného rozlíšiť údaje platcu, t. j. osoby, ktorá produkt uhradí (tzv. fakturačná adresa), 

a údaje obdarovanej osoby (tzv. doručovacia adresa). Darčekový set bude zaslaný na fakturačnú adresu platcu. 

Predplatné z tejto ponuky trvá po dobu jedného roku od aktivácie.

Darčekový set objednávajte: 

    predplatne@mafraslovakia.sk                       eshop.hnonline.sk                       +421 917 238 238

Darčekové  
ročné 

predplatné

122,90 €

ako darček pod stromček



Najväčšia výzva ESG? 
CirkulárNa EkoNomika

Ako sa s príležitosťami a otázkami, ktoré téma ESG ponúka, vyrovnávajú  
veľké firmy na Slovensku? Do akej miery už implementovali ESG do svojej 
podnikovej stratégie a aké sú ich plány? To poodhaľuje kvalitatívna štúdia 

spoločnosti Mazars medzi vedúcimi pracovníkmi firiem, realizovaná  
v spolupráci s prieskumnou agentúrou Ipsos Slovensko.

Väčšina spoločností zastáva názor, že je v ich 

záujme, aby boli vnímané ako environmen-

tálne a sociálne zodpovedné firmy. Takto 

vnímané chcú byť nielen na základe pod-

pory externých environmentálnych a inak 

spoločensky prospešných projektov, ale aj 

z hľadiska ich interného fungovania.

Väčšina spoločností postupne zisťuje, že ESG je téma, ktorá zahŕňa množstvo námetov a firemných 

výziev. Pri nastavovaní činností firmy v oblasti ESG, ktoré priebežne zavádzajú, myslia hlavne na eko-

nomickú rentabilitu. Zároveň však už implementujú aj otázku ekológie. Často majú firmy zavedené ESG 

riešenia a aktivity, o ktorých netušia, že patria pod ESG.

ESG sa stáva u mnohých 

prioritou. Dokonca aj veľké 

spoločnosti sa zhodli na 

tom, že sa vnímanie ESG 

za posledné roky výrazne 

posilnilo. Vďaka tomu nastal 

posun k ekologickejšiemu 

nastaveniu riadenia proce-

sov v spoločnosti.

Veľkým plánom väčšiny spoločností je 

realizácia správy o udržateľnosti, tzv. ESG 

nefinančného reportu, ktorý bude zahŕňať 

relevantné zložky v environmentálnej a soci-

álnej oblasti a v oblasti správy a riadenia.

Väčšina segmentov spája tému cirkulárnej 

ekonomiky so snahou o nulový nerecyk-

lovateľný odpad. Preto ich snahy do veľkej 

miery vedú k výrobe plne recyklovateľných 

výrobkov, k hľadaniu riešenia v obalovej 

stratégii a k následnému zberu a triedeniu 

odpadu. V niektorých segmentoch však ide 

aktuálne skôr o „tému budúcnosti“, ktorej 

sa firmy venujú len v teoretickej rovine alebo 

v rovine počiatočného testovania. Cirkulárna 

ekonomika je najvýraznejším cieľom v auto-

mobilových spoločnostiach.
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V pozadí spoločností je v súvislosti s klimatic-
kou krízou hlavným cieľom znižovanie uhlíko-
vej stopy. Spoločnosti začínajú uhlíkovú stopu 
merať, vyhodnocovať a plánovať kroky na jej 
znižovanie. Vo firmách panuje pocit, že v tejto 
oblasti citeľne napredujú.

Oblasť diverzity bola v minulosti výrazne podceňovaná, ale aktuálne ide o jednu z podstatných 
tém ESG. Posledné roky sa veľké spoločnosti chvália úspechmi aj na poli diverzity. Etický kódex, 
zahŕňajúci otázky diverzity a pracovnej etiky, je základný kameň v segmentoch výroby, automo-
bilového priemyslu, telekomunikácií, ale aj v maloobchode.

Väčšina spoločností nemá vyčlenený celkový rozpočet na ESG aktivity. Firmy fungujú 
častejšie s čiastkovým rozpočtom, ktorý nie je explicitne vyhradený pre ESG. Funguje 
skôr ako rozpočet pridelený na celoročné aktivity pre jednotlivé útvary či oddelenia. 
V budúcnosti väčšina firiem očakáva zvýšenie investícií do ESG aktivít.

Spoločnosti zastúpené v prieskume považujú za najčastejšie prekážky, s ktorými sa v rámci ESG 
stratégie musia vyrovnať, neorganizovaný a nízky rozpočet pre ESG riešenia, nastavenie myslenia 
v riadení spoločnosti a medzi ostatnými zamestnancami, ale i nevedomosť, kde a ako by sa firma 
mohla realizovať. Prekážkou v korporáciách je tiež pomalý schvaľovací proces.

Veľké spoločnosti hlásia nutnosť zmeny vo vlastnej štruktúre, ako napríklad vyčlene-
nie funkcie ESG odborníka, vzdelávanie o téme, ale i zodpovedanie základných otázok 
o tom, čo presne sa z ich strany očakáva a kam má viesť konkrétna cesta k udržateľné-
mu podnikaniu. Niektoré firmy priznávajú, že potrebujú generačnú výmenu na to, aby 
sa mohli posunúť.

Podľa spoločností je blízka budúc-
nosť silne spätá s ESG. Predpo-
kladajú, že hlavnými cieľmi bude 
eliminovanie emisií, smerovanie 
k cirkulárnej ekonomike a tiež ener-
getická sebestačnosť prostred-
níctvom udržateľných zdrojov. 
Zastávajú názor, že aj o desať rokov 
bude boj s následkami klimatickej 
zmeny a hľadanie alternatívnych 
zdrojov energií stále pokračovať.

POSUN VO VNÍMANÍ ESG A KONKRÉTNYCH AKTIVITÁCH V TEJTO OBLASTI

O prieskume:
Kvalitatívny prieskum „Vyspelosť ESG vo firmách na Slovensku“ realizovala prieskumná agentúra Ipsos Slovensko na vzorke 10 vybraných firiem s regionálnym zastúpením naprieč celou 
Slovenskou republikou. Vybrané spoločnosti museli spĺňať kritérium minimálne 250 zamestnancov. Pri prieskume bola použitá metóda individuálnych rozhovorov. Respondenti zastupu-
júci skúmané firmy reprezentovali pozície vedúcich pracovníkov (členovia predstavenstva), manažéri, ktorí majú na starosti aj ESG tému (Enviromental & Energy manažéri), prípadne HR 
manažéri vo firmách, kde ESG oblasť zatiaľ nie je priradená inej špecifickej pozícii. Dopytované firmy pôsobia v segmentoch informačných technológií (IT), výroby (elektronika, potravi-
nárstvo), telekomunikácií, automobilového priemyslu, maloobchodu a dopravy. 

Doprava 

Výmena vozového parku, sociálna zodpovednosť, kvalitné 
zázemie, zabezpečenie diverzity.

Maloobchod 

Zrušenie plastových tašiek, obmedzenie vyhadzovania potra-
vín, obmedzenie elektrickej energie z neudržateľných zdrojov, 
elektromobily vo vedení spoločnosti, úsporné žiarovky v pre-
vádzkach, produkty z udržateľného pestovania a chovu.

Telekomunikácie 

Kontrola energetických tokov a ich zefektívňovanie, bezpa-
pierové fungovanie, odpadové hospodárstvo, spotreba palív, 
facility manažment.

Výroba 

Využívanie lokálnych zdrojov a vratných balení, vysoká miera 
recyklovaného odpadu.

Automobilový priemysel 

Biodiverzita v areáli závodu, vývoj vlastnej platformy pre 
vodíkové vozidlo, smerovanie k výrobe elektromobilov, trie-
denie odpadu, využívanie recyklovaných odpadových plastov 
z morí a oceánov

IT 

Meranie uhlíkovej stopy (kroky k zníženiu), zelené budovy, 
zelená energia.
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Transformácia firmy  
na udržateľný podnik
KROK ZA KROKOM

Čo všetko náročný 
proces zahŕňa, aké sú 
najväčšie výzvy a ako 
podniky zasiahne nová 
európska legislatíva? 
Stratégie prinášajú 
komplexný prierez 
transformačného 
procesu. Pripravili 
sme ho v spolupráci 
s expertmi poradenskej 
spoločnosti PwC.
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S
naha o udržateľný rozvoj nie je 
len predpokladom na dosiahnu-
tie vlastných cieľov podniku. Slúži 
predovšetkým na eliminácii dosahov 

klimatických zmien a budovanie prosperu-
júceho zajtrajška. Stanovenie ESG straté-
gie a samotná udržateľná transformácia 
by preto mali byť integrálnou súčasťou 
podnikania bez ohľadu na veľkosť firmy či 
oblasť pôsobenia. Pozrite sa, s čím treba pri 
náročnom procese počítať a ako si poradiť 
s najväčšími výzvami.

1. Komplexná analýza
Nastavenie si zrkadla je nevyhnutným 
východiskom na ceste k udržateľnosti pod-
niku. Prvý krok je podmienený detailným 
poznaním a hodnotením aktuálneho stavu 
a profilu spoločnosti z hľadiska udržateľnos-
ti. Podľa senior manažérky Eriky Vitálošovej 
z poradenskej spoločnosti PwC je kľúčovým 
posúdenie relevantného ekosystému ESG. 
A to z globálneho, vnútroštátneho, regio-
nálneho a odvetvového hľadiska a vo svetle 
existujúcej, ako aj budúcej legislatívy. Treba 
myslieť aj na otvorenie diskusie a zmapo-
vať očakávania zainteresovaných strán 
– zamestnancov, stakeholderov a ďalších 
subjektov, ktoré sú pre podnik dôležité. 
V rámci počiatočnej revízie je potrebné, aby 
sa podnik objektívne pozrel na to, či a ako 
má nastavenú ESG stratégiu a s ňou súvisia-
ce ciele. Posúdil jej prepojenosť na celkovú 
víziu a hodnoty spoločnosti, zhodnotil 
nastavenie interných procesov a kontroly 
aktivít, ako aj funkčnosť procesu zmien 
v ESG činnostiach, ich hodnotení a schva-
ľovaní. Nemožno opomenúť ani externý 
monitoring. Spoločnosti potrebujú vedieť, 
aké kroky podniká ich konkurencia, s čím 
súvisí benchmarking produktu i pozorova-
nie best practices. Tie spolu s poznatkami 
z interného auditu pomôžu sformulovať po-
čiatočné hypotézy o potenciálnych slabých 
miestach, chýbajúcich témach, ale aj nových 
príležitostiach.

2. Definovanie strategických pilierov
V momente, keď už firma rozumie svojej 
východiskovej situácii, trhu a aktivitám kon-
kurencie, môže vypracovať vlastnú ESG stra-
tégiu. Zvyčajne je potrebné definovať nie-
koľko strategických priorít. Ondrej Šebáň, 
direktor v PwC, spresňuje, že nemusí ísť len 
o piliere reflektujúce samotné komponen-
ty ESG. Môžu byť definované aj biznisové 
alebo investičné príležitosti, ako napríklad 
zmena podnikania smerom k udržateľnejším 
aktivitám, investície do zefektívňovania 
využívania zdrojov alebo budovanie „zele-
nej“ značky na trhu. Dôležité je pre každú 
prioritu stanoviť alebo na základe výstupov 
z analýzy modifikovať ciele a merateľné uka-
zovatele. Z toho, akým spôsobom si firma 

nastaví svoju stratégiu, vyvstanú aj otázky, 
či má potrebné zručnosti na jej realizáciu 
a môže v rámci implementácie podniknúť 
potrebné kroky.

3.  Rešpektovanie najnovších vedeckých 
poznatkov

Stanovenie klimatických cieľov by sa malo 
opierať o najnovšie vedecké poznatky 
o zmene klímy, rešpektujúce hodnoty 

zníženia emisií na udržanie globálneho 
otepľovania pod kontrolou. Globálne sfor-
mulované ciele sa premietli aj do ambície 
EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 
2050 a čiastkových cieľov s výhľadom do 
roku 2030. Senior konzultant Ján Mičuda 
z PwC vysvetľuje, že po stanovení cieľov 
opierajúcich sa o vedecké poznatky, takzva-
né science-based targets, má firma k dispo-
zícii viaceré stratégie, ako ciele dosiahnuť. 
Stratégie na znižovanie emisií skleníkových 
plynov alebo zachytávanie a ukladanie 
uhlíka – offsety, možno medzi sebou efek-
tívne kombinovať tak, aby sa darilo napĺňať 
stanovené ciele s najväčšou ekonomickou 
efektivitou.

4. Výpočet uhlíkovej stopy
V rámci snahy dosiahnuť uhlíkovú neutralitu 
je dôležitým krokom zmapovanie uhlíkovej 
stopy, ktorú za sebou zanecháva každý 
podnikateľský subjekt. Existuje viacero 
metodík na výpočet, mapujúcich zdroje 
emisií od vlastných zdrojov z dopravy či 
výroby tepla až po nepriame emisie vznik-
nuté napríklad z dochádzania zamestnan-
cov do práce. Podľa senior konzultantky 
Lucie Korbélyiovej býva kritickým bodom 
v pomerne náročnom procese zberu dát 
absencia údajov z dodávateľsko-odberateľ-
ského reťazca. Často je potrebné obrátiť sa 
na ďalšie subjekty, ktoré vlastnia prístupy 
do neverejných databáz. Výzvou pre pod-
niky je aj nastavenie jednotlivých procesov 
kvalitne, ideálne automatizovane pre ďalšie 
výpočty a hlavne správne podľa medziná-
rodne uznávaného štandardu.

5. Nastavenie obehového hospodárstva
Neodlučiteľnou súčasťou zelenej transfor-
mácie je sledovanie celého životného cyklu 
výrobku. A teda nielen výrobných procesov, 
ktorými sa to u mnohých firiem doteraz 
začínalo i končilo. Uplatňovaním zásad obe-
hového hospodárstva vieme tiež znížiť vplyv 
produktu na globálne otepľovanie, naprí-
klad aj cez výber recyklovaných a recyklo-
vateľných vstupných materiálov do výroby, 
špecifikuje Lucia Korbélyiová. Vo výrobe 
môžeme zase používať obnoviteľné zdroje 
energie a tým plošne znížiť uhlíkovú stopu 
podniku. Za absolútne kľúčový považuje 
dizajn výrobku: „V tejto fáze sa rozhoduje 
o približne 80 percentách environmentál-
neho dosahu výrobku. Malo by sa teda dbať 
na dlhodobosť napríklad cez modularitu 
výrobkov, ktorá umožňuje ich opravu, ale aj 
separovateľnosť materiálov na recyklovanie 
biologické a/alebo technické. Odpady z vý-
roby sa takisto dajú znova použiť pri výrobe 
v rámci vlastného podniku alebo predať 
ďalšej firme,“ vysvetľuje princípy obehového 
hospodárstva, vďaka ktorým môžu v ekono-
mike produkty vydržať čo najdlhšie.

Ako pristúpiť k najväčším výzvam

Odhliadnuc od náročnosti samotnej ESG 
transformácie je podľa konzultantov 
poradenskej spoločnosti PwC kritická 
predovšetkým implementácia ESG 
stratégie naprieč celou spoločnosťou 
a jej zakomponovanie do samotnej DNA 
firemnej kultúry. Zamestnanci by mali 
byť prvými a najdôležitejšími zástan-
cami spoločnosti. Aby mohli efektívne 
rozprávať príbeh o udržateľnosti pri 
komunikácii s rodinami či priateľmi, je 
dôležité, aby jej stratégiu pochopili.

Transformačný proces je často a opráv-
nene vnímaný ako dodatočný náklad, 
ktorý podniky v tejto neľahkej dobe 
zaťaží. Je však potrebné pristúpiť k ESG 
iniciatíve z dlhodobejšieho horizontu 
a uvedomiť si, že spoločnosti, ktoré 
nebudú považované za udržateľné, 
sa vystavujú riziku horšej reputácie či 
možnému výraznému poklesu výnosov. 
Náročná investícia dnes môže zabrániť 
existenčnému riziku v budúcnosti.
Transformácia so sebou prináša mnohé 
zmeny v podniku samotnom i podni-
kovom sektore. Napríklad u automo-
biliek môže ísť o vynútenú reakciu na 
zmeny na trhu (regulácie do uvádzania 
hybridov či elektromobilov), v iných 
odvetviach to bude o výzve zostať kon-
kurencieschopný v súvislosti s rastúcimi 
cenami energií alebo sa diverzifikovať. 
Dôležité je snažiť sa pristúpiť k nevy-
hnutným zmenám ako k novým príleži-
tostiam. V súvislosti s dekarbonizáciou 
sa otvárajú dvere smart energetiky 
a obnoviteľných zdrojov, uskladňova-
nia energií, elektromobility, vodíkovej 
ekonomiky, smart domácností alebo 
obehovej ekonomiky.

Komunikovať, komunikovať, komuniko-
vať. Pravidelne a transparente. Nedávny 
prieskum PwC ukazuje, že kým 87 % 
manažérov verí, že im okolitý svet plne 
dôveruje, v skutočnosti im verí len 30 
% zainteresovaných. Dôvera sa ťažko 
získava, ale ľahko stráca.
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6.  Dôraz na sociálne aspekty 
udržateľnosti

Princípy ESG čoraz viac dominujú v agen-

de manažmentu spoločností, avšak nie 

všetkým trom prvkom sa doteraz venovala 

rovnaká pozornosť. S ambíciou dosiahnuť 

udržateľný rozvoj je nevyhnutné venovať sa 

aj prvkom v sociálnej oblasti. Podľa manažé-

rky Lucie Glasovej sa musí poznanie sociál-

nych faktorov, ktoré sú v súlade s prioritami 

a obchodnými hodnotami spoločnosti, začí-

nať ich definovaním. Napríklad dodávateľ-

ský reťazec a distribúcia; inklúzia a diverzita; 

ľudský kapitál a jeho rozvoj; zdravie a bez-

pečnosť; firemná kultúra; zodpovednosť za 

produkt či prístup ku komunikácii. Ďalej je 

potrebné detailne identifikovať všetky sub-

jekty zainteresované do podnikania a začať 

s nimi budovať dôveru prostredníctvom 

čestnosti, integrity a úmyselného konania 

na dosiahnutie účelu spoločnosti v súlade so 

záväzkami ESG prvkov.

7.  Udržateľné riadenie  
spoločnosti

V rámci úspešnej transformácie na udr-

žateľný podnik treba myslieť na funkčnú 

štruktúru najvyššieho riadiaceho orgánu 

a precízne riadenie spoločnosti. Vedenie 

má na stole výzvy v riadení vlastníckych 

vzťahov a ľudských zdrojov, nastavovaní 

správnych odmeňovacích stimulov vedúcich 

pracovníkov, účtovníctvo, právnu spôso-

bilosť, etiku podnikania, pravidlá hospo-

dárskej súťaže, opatrenia proti korupcii 

a nestabilite a daňovú transparentnosť. 

„Stratégia ESG by mala byť v súlade s ob-

chodnou stratégiou a mala by sa zamerať 

na významné riziká a obchodné príležitosti. 

Otázkou a výzvou je nájsť správnu mieru 

vyváženosti medzi kontrolou a obchodnou 

slobodou, otvorenú priebežnú komunikáciu 

a preukázateľnú transparentnosť pri správe 

spoločnosti,“ vysvetľuje direktorka PwC 

Silvia Marušincová.

8. Implementácia
Spracovanie analýzy, stratégie a plánu 

implementácie je tá jednoduchšia časť 

procesu. V prípade implementácie záleží na 

pružnosti firmy a jej schopnosti prijať zmeny 

a transformovať sa. Je potrebné dostatočne 

sa vybaviť kapacitne i časovo. Direktor 

v PwC Slovensko Ondrej Šebáň uvádza, že 

napríklad v energetike môže analýza, návrh 

stratégie a plánu implementácie na prechod 

spoločnosti k udržateľnejšiemu podnikaniu 

trvať tri mesiace, ale samotná implemen-

tácia môže byť o dlhodobej diverzifikácii 

spoločnosti rozplánovanej na 5 alebo viac 

rokov. Na druhej strane môže byť výrobná 

firma, ktorá si dá za cieľ čiastočné zefektív-

nenie a dekarbonizáciu vo forme vlastnej 

výroby energií z obnoviteľných zdrojov. Tu 

môže analýza aj následná realizácia trvať 12 

mesiacov.

9. Legislatívne princípy
„Legislatíva na úrovni EÚ v oblasti udržateľ-

nosti sa v poslednom období výrazne mení 

a pre množstvo firiem je hlavným dôvodom, 

prečo sa touto témou začínajú zaoberať. 

Hoci existujú isté povinnosti na nefinančný 

reporting od roku 2018, v tomto období sa 

povinnosti zásadne rozširujú a zasiahnu 

oveľa väčšiu skupinu firiem,“ vysvetľuje 

Ján Mičuda. Prvou zmenou bolo zavedenie 

európskej taxonómie, ktorá predstavuje 

klasifikačný systém hospodárskych aktivít. 

Stanovuje, ktoré podnikateľské činnosti sú 

považované za udržateľné. Na základe toho 

sú potom firmy povinné zverejňovať, aké 

množstvo ich podnikania tvoria tieto udr-

žateľné činnosti. „Najväčšiu zmenu prinesie 

nová smernica CSRD, ktorej zverejnenie 

očakávame každý deň. Táto smernica rozšíri 

povinnosť zverejňovať informácie o udrža-

teľnosti na všetky veľké podniky od roku 

2024 a zároveň zavedie povinné štandardy 

na zverejňovanie informácií o udržateľnosti 

aj externé uistenie. Pre veľkú skupinu firiem 

teda prichádzajú rozsiahle nové povinnos-

ti, ktoré si vyžadujú zavedenie zásadných 

zmien – od riadenia a vnútornej štruktúry 

cez zber dát až po vykazovanie,“ spresňuje 

konzultant.

10. Transparentná komunikácia
Integrovaná a transparentná komunikačná 

stratégia udržateľnosti zaisťuje efektívnu 

prezentáciu firemných aktivít v oblasti ESG 

a udržateľnosti nielen interne, ale aj mimo 

firmy. Zosúladením s ostatnými hodnotami 

spoločnosti vytvára efektívna, transparent-

ná a pravidelná komunikácia o udržateľnosti 

firmy lojalitu k existujúcim zákazníkom 

a zamestnancom a priťahuje investorov 

a potenciálne nové talenty do spoločnosti. 

Slovami senior manažérky Eriky Vitálošovej: 

„Transparentnosť interného a externého 

merania a vykazovania vo forme Správ 

o udržateľnosti je teda čoraz dôležitejším 

aspektom pre spoločnosti, ktoré sú schopné 

prilákať a udržať si zodpovedné investície 

a zamestnancov, ako aj pre riadenie reputá-

cie spoločnosti.“

Stratégia ESG by 

mala byť v súlade 

s obchodnou 

stratégiou a mala 

by sa zamerať na 

významné riziká 

a obchodné 

príležitosti.
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Podľa prieskumov KPMG z minulého roka má 
zodpovedné podnikanie na Slovensku osvo-
jených viac než 76 percent firiem. Vnímate to 
ako pozitívne číslo?
Na prvý pohľad ide o pôsobivý údaj. Zvlášť 

keď vidíme, že v roku 2017 sa slovenské firmy 

k spoločenskej zodpovednosti hlásili len v 55 

percentách. Teda za tri roky narástol ich počet 

o 21. Treba však upozorniť, že sa stále bavíme 

iba o tom, čo firmy deklarujú, a nie o tom, 

čo reálne plnia. V tomto smere môžu byť pre 

nás smerodajnejšie lokálne projekty typu Via 

Bona, ktoré vyhodnocujú, do akej miery firmy 

k plneniu CSR aktivít reálne pristupujú.

Ako firmy zvládajú udržateľnú 
komunikáciu?
Relatívne nedávno sme o tejto téme viedli 

debatu s významnou energetickou spoloč-

nosťou a zhodli sme sa na tom, že je čas vrátiť 

udržateľnosti pravý význam. Zabúdame na 

to, že udržateľnosť má tri piliere. Teda nielen 

environmentálny, ale aj ekonomický a sociál- 

ny. K udržateľnému stavu firmy, ale aj štátu 

prichádza vtedy, ak tieto tri piliere fungujú 

v symbióze a navzájom na seba nedoplácajú. 

Ak chceme, aby verejnosť s pojmom udržateľ-

nosť sympatizovala, musíme ho komunikovať 

komplexne. Inak ho pochováme. 

Udržateľnosť sa často spája predovšet-
kým s ekologickým aspektom. A zdá sa, že 

v spoločnosti zavládla akási skepsa na všet-
ko, čo je zelené. Môže za to greenwashing?
Je to tak. Greenwashing je dôsledkom naduží-

vania a nekorektnej interpretácie pojmov ako 

udržateľné, eko, bio, carbon free, zero-waste.

Prečo k tejto zavádzajúcej komunikácii firmy 
skĺzavajú?
Komunikácia je večnou súťažou v schopnosti 

zaujať. Inak sa stávate neviditeľní a vaše preda-

je klesajú. Firmy a agentúry siahajú po nových 

posolstvách a pojmoch, ktoré ich môžu v rámci 

konkurenčného boja zviditeľniť. Je to úplne 

legitímne. Problém je, ak sa nechajú strhnúť 

trendovou vlnou a bez rešpektu voči sémanti-

ke a dátam začnú strieľať atraktívne pôsobia-

cimi pojmami hlava-nehlava. Stáva sa to aj na 

úrovni menších firiem, kde sa ráno osvietený 

majiteľ zobudí s myšlienkou, že od dnes budú 

hovoriť, akí sú EKO, a na obed to už prenášajú 

na sociálne siete, ich web je „premaľovaný“ na 

zeleno a do názvov produktov pridajú všetky 

možné zelené klišé.

Ako by mali teda firmy správne postupovať, 
aby si zachovali korektnú komunikáciu?
Na začiatku by malo byť pomenované, či 

firma má témy, ktoré možno vnímať v rámci 

ESG a či ich chce konzistentne rozvíjať. 

Následne by malo prísť k príprave komuni-

kačnej stratégie. Jej úlohou je aj identifikácia 

príležitostí a hrozieb vrátane tých, ktoré 

môžu nastať, ak sa ku komunikácii zelených 

aktivít pristupuje nekorektne. Treba priznať, 

že pre komunikátorov nejde o ľahký oriešok. 

Napríklad my sa zeleným témam venujeme 

päť rokov a hlavne v začiatkoch sme tápali. 

S rovnakým problémom sa borili aj iné agen-

túry. Fungovalo sa skôr intuitívne, chýbali 

nám štandardy. Dnes ich už máme, a to 

revidovanú Smernicu o nekalých obchod-

ných praktikách (SNOP) a Manuál komuni-

kácie udržateľnosti bez greenwashingu od 

Univerzity Karlovej a českej konzultačnej 

spoločnosti CIRA Advisory.

Znamená to, že k zneužívaniu zelených tém 
dochádzalo aj neúmyselne, pretože firmy 
nemali poriadne noty?
Na obranu firiem treba povedať, že ak sa 

aj dopúšťajú greenwashingu, tak často 

nevedome. Pre marketérov, ktorých portfólio 

je postavené na eko, bio, udržateľných a ze-

ro-waste produktoch, to musí byť veľmi ná-

ročné. Dnes už majú k dispozícii spomínané 

štandardy alebo sa môžu obrátiť na agentúry, 

ktoré sa komunikáciou ESG reálne zaoberajú.

Prispela k nepresnej komunikácii okrem 
nedostatočnej regulácie napríklad aj vágna 
certifikácia výrobkov, kde všetko môže byť 
vlastne šetrné k prírode?
Tento príklad je takzvaným utajeným háči-

kom, keď firma intenzívne pracuje s pojmom 

Z udržateľnosti  
sa stáva 
komunikačný smog
„Začíname byť z toho unavení nielen my – 
komunikátori, ale aj verejnosť. Uvedomujú si to 
tiež firmy, ktoré chcú ku komunikácii vlastnej 
udržateľnosti pristupovať triezvejšie a korektnejšie,“ 
hodnotí Daniel Rabina, expert na komunikáciu 
zelených tém a zakladateľ agentúry Green Talk. 

Kto je Daniel Rabina

Komunikačný expert a producent, za-

kladateľ agentúry GreenTalk. Absolvent 

filmovej scenáristiky a politológie sa 

v médiách a marketingu pohybuje vyše 

20 rokov. Od roku 2002 pracoval pre 

TV Markíza ako dramaturg, potom bol 

marketingovým riaditeľom Slovenského 

národného divadla. V roku 2017 založil 

PR a komunikačnú agentúru GreenTalk, 

ktorá sa orientuje na komunikáciu udrža-

teľnosti a zeleného priemyslu.
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„šetrnosti k životnému prostrediu“, no 
ostatné aktivity, ktoré škodia životnému 
prostrediu, sú komunikačne skryté. Potom 
je tu zásada validity, ktorú porušujú firmy 
komunikujúce „zelené tvrdenia“ bez potvr-
denia nezávislej autority. Ďalej je to „ne-
úmernosť“, teda jav, keď „zelené tvrdenia“ 
tvoria významnú časť komunikácie firmy, no 
udržateľné aktivity tvoria iba slabé zastúpe-
nie v jej dennej činnosti. Podľa think tanku 
InfluenceMap je chronicky známym príkla-
dom komunikácia niektorých nadnárodných 
ropných spoločností, ktoré v roku 2021 až 
v 60 percentách použili takzvané zelené 
tvrdenia, no reálne zelené opatrenia plánujú 

iba v 12 percentách svojich kapitálových 
výdavkov.

Niektoré firmy sa, naopak, radšej zdržujú 
týchto tém. To je však zase ďalší extrém, nie?
Presne. Dokonca v disciplíne zelenej komu-
nikácie má tento fenomén aj svoj názov, 
ide o greenhushing. Teda jav, keď firma 
nekomunikuje svoje zelené aktivity, lebo ich 
nepovažuje za dôležité, alebo zo strachu pred 
tým, aby nebola obvinená z greenwashingu. 
V niektorých prípadoch som opäť náchylný 
takýmto firmám rozumieť. Obviňovanie 
z greenwashingu, napríklad na Facebooku, 
je rozšírenejšie ako greenwashing samotný. 
Aj preto sa stáva, že zvlášť priemyselné firmy 
o mnohých zelených aktivitách preventívne 
radšej nehovoria.

Prečo je teda dôležité, aby firmy správne 
komunikovali o ESG a zelených témach?
Ak firma komunikuje o ESG, lebo to vyžaduje 
trend, tak je to zle. A ešte horšie je, ak firma 
o ESG princípoch iba hovorí, ale je im v reálnej 
každodennosti na hony vzdialená. Ešte rela-
tívne nedávno tým vedela získať pozornosť 
publika, no dnes sa situácia mení, hlavne ak sa 
deklaráciou ESG princípov oháňa každá druhá 
spoločnosť. Namiesto toho by som odporučil, 
aby sa zamerali na jasné a konzistentné pre-
zentovanie svojej misie, lebo tá je vyjadrením 
jej zmyslu. Teda hodnoty, ktorú spoločnosti 

ponúka, a tým prispieva k jej lepšiemu chodu. 
A ak je to náležité a adekvátne, primerane ku 
komunikácii pridal ESG líniu.

Čo, naopak, prináša podnikom správne zdieľa-
nie ESG posolstiev?
V prípade, ak firma s témou ESG pracuje adek-
vátne, môže benefitovať vo viacerých smeroch 
vrátane sales aktivít. Zvlášť u mladších 
cieľových skupín registrujeme spotrebiteľské 
rozhodovanie ovplyvnené tým, či produkt 
vznikol v sociálne a environmentálne férových 
podmienkach. Prínosom môže byť aj atrakti-
vita v HR agende. Časy, keď sa ľudia pri novom 
zamestnaní rozhodovali iba podľa výšky platu, 
sú už za nami. Napokon môže byť prínosom 
aj odzrkadlenie v hodnote firmy. Potenciálni 
investori čoraz viac berú do úvahy nielen 
hospodárske ukazovatele, ale aj ESG faktory. 
No a napokon je tu financovanie nových pro-
jektov a dosiahnutie lepšieho úroku.

Európska únia začiatkom roka zriadila nové 
pravidlá reportingu o udržateľnosti. Čo bolo 
podnetom pre novelizáciu a čoho sa týkajú 
zmeny oproti minulej regulácii?
Reporting podľa smernice CSRD (Corporate 
Sustainability Reporting Directive) nadväzuje 
na European Green Deal (Európska zelená 
dohoda). Táto smernica rozširuje doterajšiu 
NFRD (Non-Financial Reporting Directive) 
o nové spresnenia a zároveň rozširuje zoznam 
firiem, ktorých sa nefinančný reporting bude 
týkať. CSRD taktiež stanovuje štandardy, 
podľa ktorých majú firmy v rámci svojich 
každoročných finančných závierok informovať 
o svojich ESG aktivitách. Teda o vplyve na 
životné prostredie, transparentnosti riadenia 
a sociálnych aspektoch podnikania.

Poslúži reporting firmám ako ďalší nápomoc-
ný manuál pri nastavovaní komunikačných 
stratégií?
Z komunikačného hľadiska je výborné, 
že firmy vďaka nefinančnému reportingu 
navnímajú šírku a význam ESG. Reporting 
im zároveň poskytne validnú informáciu 
o vlastnej udržateľnosti. Tie, ktoré ju nebudú 
schopné deklarovať, by mohli mať v budúc-
nosti problém s financovaním a rozvojom. 
Pre slovenské firmy je dôležitý fakt, že pokiaľ 
budú chcieť dodávať svoje služby a produkty 
pre veľké nadnárodné spoločnosti (napríklad 
automobilky), môže byť od nich reporting 
povinne vyžadovaný.

Ktorých podnikov sa táto nová legislatíva EÚ 
týka a kedy nadobudne platnosť?
V prvej vlne, teda od finančnej závierky za rok 
2023, sa bude reporting týkať firiem, ktoré 
spĺňajú dve z troch podmienok: počet zamest-
nancov nad 250, obrat nad 20 miliónov eur ale-
bo aktíva nad 40 miliónov eur. V ďalších vlnách 
sa reporting rozšíri aj na menšie firmy.

Komunikácia je 

večnou súťažou 

v schopnosti 

zaujať. Inak 

sa stávate 

neviditeľní a vaše 

predaje klesajú.
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Fontány plné odpadu

Životné dielo

Dať odpad do historických fontán na rušných miestach Bratislavy 
a Trenčína? Už pri samotnej inštalácii ľudia volali políciu. Išlo pritom 
o kampaň spoločnosti Lidl, ktorá mala upozorniť na negatívne dosahy 
plastového odpadu na prírodu.

VÚB banka spojila dve témy, 
ktoré dlhodobo rieši do-
hromady: enviro a umenie. 
Výsledkom je umelecké dielo, 
ktoré upozorňuje na dôle-
žitosť ochrany včiel. Veľká 
časť inštalácie je tvorená 
z včelieho plástu a pri jeho 
tvorbe bolo využitých až 50 
kg včelieho vosku. Reverse 
sun má výšku 3 metre a dĺžku 
13 metrov.

nemíňaj litre  
na Fast Fashion
„Mladí míňajú 20 percent svojich 
výdavkov na fashion. V mnohých 
prípadoch ide o fast fashion. 
Každý, kto nosí fast fashion, má 
na sebe oblečenie v hodnote de-
siatok tisíc litrov vody, ktoré sa 
minú na jeho výrobu,“ hovorí vo 
svojej kampani ČSOB. Na pozadí 
týchto informácií mladej gene-
rácii ukázali, že rýchla móda ich 
doslova zaplavuje. Hrdinka sa 
topí v litroch vody, ktorá je tiež 
cenou za neprimeraný konzum.

Buď láska
Kreatívne stvárnenie indoorovej reklamy O

2
 malo inšpirovať ľudí pomá-

hať ukrajinským utečencom. LED plochy umiestnili do výkladu predajne 
a okoloidúcim hovorili, kde sa dajú kúpiť a následne odniesť potraviny 
či drogéria. Šípky totiž smerovali k supermarketu a do blízkeho centra 
pomoci pre Ukrajinu.

Budúcnosť  
na slovensku
Príbeh brandovej 
kampane Slovenskej 
sporiteľne o ná-
vrate Slovákov na 
Slovensko kvôli 
rodine a podnikaniu 
chytil ľudí za srdce. 
Banka inšpiruje 
našincov žijúcich za hranicami, aby sa vrátili domov, pretože naša kra-
jina ich potrebuje. Aby sa k reklame dostalo čo najviac ľudí, umiestnili 
ju aj na slávnu newyorskú Time Square.

FotoBanka, ktorá Bojuje proti rasizmu
Organizácia Mareena sa snaží o integráciu utečencov do spoločnos-
ti. Agentúra jej pripravila netradičnú fotobanku, v ktorej nenájdete 
klasický stereotyp Slováka, ale autentické fotky cudzincov. Aj oni totiž 
žijú a pracujú na Slovensku. Takto chce Mareena prispieť k ich začle-
neniu a zároveň meniť správanie spoločnosti.

Aktuálny ročník súťaže kreativity Zlatý klinec potvrdil, že firmy už nechcú 
komunikovať iba svoje produkty, ale dôležitejšie sú pre nich témy. Odborné  
poroty preto ocenili kampane, ktoré hovoria o spoločensky dôležitých témach.  
Účty, paušály či hypotéky stoja „až“ v pozadí týchto debát.

kreativita sa cení. aj v csr
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EvEnty na kľúč

Čo ponúkame

hnkonferencie@mafraslovakia.sk

hnonline.sk/konferencie

Viac info na:

Sme eventová agentúra, ktorá 

zabezpečuje realizáciu odborných, 
lifestylových a spoločenských podujatí. 
Máme bohaté skúsenosti, spoľahlivých 
dodávateľov a rozsiahle databázy.

Konferencie
Výstavy
Diskusné fóra
Podujatia pre verejnosť
Semináre
Workshopy
Galavečery

Profesionálny produkčný servis

Zabezpečenie všetkých  
vašich požiadaviek

Medializácia v našich médiách

Odborné zastrešenie jediným 
mienkotvorným ekonomickým 

titulom na Slovensku 

Žiadna administratíva  
a fakturácia

Kreatívne spracovanie našimi 
internými pracovníkmi



Prezraďte nám viac o tom, ako myšlienka na 
túto kampaň vznikla a prečo?
Zuzana: Projekt potravinovej zbierky „Podeľ 

sa a pomôž“ sme spustili pred dvoma rokmi 

a aktuálne prebieha vo všetkých 158 predajniach 

Lidl na Slovensku. Každá predajňa má pridelenú 

konkrétnu organizáciu, ktorá si na pravidelnej 

báze preberá darované potraviny a posúva ich 

svojim klientom – ľuďom v núdzi, seniorom, mat-

kám s deťmi v azylových centrách či ľuďom bez 

domova. V tomto náročnom a neistom období, 

keď inflácia zvyšuje finančné nároky na všetkých, 

ale ešte výraznejší dosah má na sociálne slabšie 

vrstvy obyvateľov, je potrebné pomáhať ešte viac 

ako predtým.

Martina: Mohli sme si zaplatiť klasickú reklamu 

alebo pokračovať v podpore v letákoch, ale videli 

sme, že to už nemá takú rezonanciu. Organizácie 

nám každý týždeň hlásia množstvo darované-

ho tovaru a ten trend bol klesajúci. Preto sme 

zabriefovali našu agentúru Wiktor Leo Burnett na 

guerilla akciu na podporu potravinovej zbierky. 

Potrebovali sme zaujať a ponúknuť médiám 

príbeh a prekvapenie v podobe dobrého záveru. 

A tak sa zrodila myšlienka Centova diéta. Nový, 

zázračný a overený spôsob chudnutia, ktorý zauj-

me verejnosť a médiá, s prekvapivým odhalením.

Ako ste nastavili to prepojenie propagácie 
diéty a zbierky pre ľudí v núdzi?
Martina: Každú chvíľu sa na scéne objaví nejaký 

nový druh diéty, ktorú hromadne skúšajú tisíce 

Slovákov. No kým my si máme možnosť jedál-

niček ľubovoľne kombinovať a cielene znižovať 

svoj denný príjem kalórií, viac ako 600-tisíc ľudí 

na pokraji chudoby má svoju diétu predpísanú 

nedobrovoľne. Na tento problém sme chceli 

upozorniť a zároveň ponúknuť našim zákazníkom 

aj riešenie, ako môžu pomôcť.

Zuzana: Názov mal evokovať zakladateľa, pána 

Centa, tak ako napríklad Dukanova diéta. Po 

schválení konceptu aktivity sme na rozšírenie 

Centova diéta 
Lidl podporuje potravinovú  
zbierku Podeľ sa a pomôž

Kampaň pomáhali 
na sociálnych sieťach 
šíriť influenceri Karin 
Haydu a Daniel Ferenec, 
známy ako „Čoje“. Ako 
vznikla jej myšlienka 
a aký je cieľ, hovoria 
Senior konzultanka 
pre CSR projekty 
Zuzana Sobotová a CSR 
špecialistka Martina 
Sujová zo spoločnosti  
Lidl Slovensko.
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smerom k verejnosti potrebovali influencerov 

a médiá. Spolu s našou PR agentúrou SK PR 

Strategies sme zvažovali viaceré mená, ktoré by 

boli uveriteľné, majú potenciál zaujať médiá, 

a zároveň ich cieľová skupina patrí medzi poten-

ciálnych darcov, ktorým táto téma nebude ľaho-

stajná a ktorí do našej potravinovej zbierky môžu 

prispieť. Nakoniec sme sa dohodli s Karin Haydu 

a foodblogerom Danielom Ferancom alias Čoje.

Ako „diéta“ prebiehala komunikačne?
Zuzana: V teasingovej fáze influenceri dostali 

štartovací balíček a lá krabičková diéta s tým roz-

dielom, že tých pár produktov im malo vystačiť na 

3 celé dni. V krabici mali krupicu, trvanlivé mlieko, 

paštétu, lunch meat, corn flakes, toastový chlieb, 

paradajkovú omáčku a špagety. Prvý deň bol ešte 

celkom v poriadku, ale na druhý a tretí už to bolo 

pre oboch ťažšie, jesť tie isté, nutrične nevyvážené 

jedlá. A napríklad pri kaši obom chýbali ingre-

diencie na dochutenie ako škorica alebo kakao.

Martina: Zaujímavé boli reakcie ich sledovateľov, 

pri Karin boli časté reakcie, že je krásna žena 

a žiadnu diétu nepotrebuje, niektorí dokonca 

odporúčali, aby s touto diétou okamžite skončili, 

lebo si poškodia zdravie. Tak, ako aj veľa ľudí 

v núdzi, ktorí často siahajú po nezdravom lacnom 

junk foode, čo sa následne podpisuje na ich 

nezdravej váhe alebo zdraví. Problémom totiž 

nie je vždy len nedostatok jedla, ktorý spôso-

buje podvýživu, ale aj to, aký typ jedla núdzni 

jedia. Často ide o vysokokalorické alebo veľké 

množstvo priemyselne spracovaných potravín, 

ktoré spôsobujú nadváhu či až obezitu a rôzne iné 

zdravotné problémy.

Aké boli reakcie po odhalení, že išlo o dobrú 
vec a propagáciu pomoci ľuďom v núdzi? Vidíte 
už aj prvé výsledky na množstve darova-
ných potravín?
Zuzana: Na štvrtý deň prišlo odhalenie od 

oboch influencerov priamo v predajni Lidl pri 

potravinovom koši, kde sa darované produkty 

zbierajú. Pozvali sme aj médiá, tlačové agentúry, 

televízie, rozhlas aj printové médiá. Na pozvánke 

ešte nevedeli, o čo pôjde, to, čo sa za Centovou 

diétou skrýva, sme im poodhalili až na tlačovej 

konferencii.

Martina: Aktuálne ešte dochádzajú viaceré 

výstupy, ale opäť tak, ako pri fontánach plných 

odpadu z projektu Nenechajme to plávať, sa nám 

osvedčilo, že keď ponúkneme médiám dobrý 

a hodnotný obsah zabalený do zaujímavého 

„obalu“, šíria naše posolstvo a podporia dobrú 

vec. Čo je však najdôležitejšie, vidíme nárast 

množstva darovaných potravín, a za to sme vďač-

ní nielen my, ale najmä naše spolupracujúce or-

ganizácie. Tých máme aktuálne viac ako 90 a ich 

hlavné zameranie je takéto: Ľudia bez domova 1, 

Deti a mládež 14, Rodiny 7, Seniori 10, Sociálne 

slabší – všetky kategórie ľudí – 35, Zdravotne 

postihnutí 16, Ženy a matky s deťmi 11.

Ktoré potraviny sú teda pre zapojené nezisko-
vé organizácie a ich klientov najvhodnejšie?
Zuzana: Keďže organizácie si preberajú potraviny 

v týždenných intervaloch, vhodné sú trvanlivé 

potraviny a základná drogéria alebo plienky. 

Najlepšie je darovať ryžu, cestoviny, konzervy, 

trvanlivé mlieko, ovsené vločky, detské výživy, ale 

aj pochutiny ako kečup, horčica či cukrovinky, 

ktoré si často tieto rodiny a ľudia nemôžu dovoliť. 

Deti z krízových centier sa veľmi potešia keksíku, 

ktorý im ich mama môže pribaliť k desiatej a kto-

rý si inak nemôže dovoliť kúpiť.

Martina: Nedávno sme vo všetkých predajniach 

označili 37 takýchto príkladných produktov 

logom Podeľ sa a pomôž. Zákazníci tak majú 

lepšiu predstavu, ktoré a aké typy potravín sú do 

zbierky najvhodnejšie a ktorými pomôžu najviac. 

Môže to byť aj dobrou pripomienkou pre zákaz-

níkov, ktorí aj chcú pomôcť a darovať potraviny, 

len si na to spomenú až pri pokladnici, keď je už 

neskoro.

Najlepšie je darovať 

ryžu, cestoviny, 

konzervy, trvanlivé 

mlieko, ovsené 

vločky, detské 

výživy, ale aj 

pochutiny ako 

kečup, horčica či 

cukrovinky, ktoré 

si často tieto rodiny 

a ľudia nemôžu 

dovoliť.

Dôležité je, že ide  
o dlhodobú pomoc

Daniel Feranec alias Čoje
Projekt Podeľ sa a pomôž v predajniach 

Lidl pomáha ľuďom, pre ktorých útrapná 

Centova diéta nie je žiaden influencer-

ský výstrelok, ale každodenná realita. 

Spomeňte si naň, prosím, pri najbližšom 

nákupe v Lidli. Prihoďte si do košíka pár 

trvanlivých potravín, z ktorých by ste si 

sami navarili dačo chutné, a po zaplatení 

ich za pokladnicou venujte do zbierky 

pre ľudí, ktorí nemajú peniaze ani na 

parádne obedy vo fancy bistrách, ani 

na to, aby si doma uvarili lákavý recept 

z exotických surovín.

Karin Haydu
Minimálne takýmto spôsobom by som 

chcela poukázať na to, aby sme boli voči 

sebe viac empatickí, prejavovali si viac 

spolupatričnosti a pomáhali tým, ktorí 

to potrebujú. Už len záujem sa cení. 

Najhoršie je neurobiť nič, tzv. ľudská 

ľahostajnosť.

Judita Majerová,  
riaditeľka OZ Brána do života
Samotnú pomoc od spoločnosti Lidl 

vnímame veľmi pozitívne najmä preto, že 

je pravidelná a dlhodobá. Klienti, ktorých 

takto podporujeme, si vedia vďaka tomu 

lepšie rozplánovať svoj rozpočet, majú 

tak istotu, že potraviny prídu každý 

týždeň, a tak vedia financie použiť na iné 

potrebné veci. Za to patrí spoločnosti 

Lidl jedno veľké ďakujeme.

17www.strategie.sk | CSR



P
omáhať spoločnosti, komunitám, kultúre 
a prírode, reagovať nielen na ekologické, 
ale aj kultúrne zmeny v spoločnosti a nabá-
dať na zodpovedné správanie už dávno nie 

je otázkou aktívnych jednotlivcov či neziskových 
organizácií. Spoločenská zodpovednosť firiem, 
ktorú poznáme pod zaužívanou skratkou CSR 
(z anglického Corporate Social Responsibility), 
je pojem, ktorý začali v 90. rokoch používať 
a napĺňať najvýznamnejšie svetové značky. Na 
Slovensku spoločenskú zodpovednosť začali fir-
my prijímať za svoju od začiatku tohto storočia. 
Aj samotní zákazníci sú v posledných rokoch 
čoraz vnímavejší a obozretnejší pri výbere pro-
duktov a služieb. Od svojich preferovaných zna-
čiek vyžadujú aktivity, ktoré sú zodpovedné voči 
spoločnosti. Práve tie ich dokážu utvrdiť v tom, 
aby si danú značku vybrali opäť. Pri rozhodovaní 
sledujú, čo a ako firmy robia, aký dosah majú 
ich aktivity na spoločnosť, a oceňujú hodnotu 
ich krokov. Možno niekoho prekvapí, že na tieto 
skutočnosti pri nakupovaní prihliadajú viac 
starší ľudia ako mladšie ročníky. Spoločenská 
zodpovednosť firiem sa však postupom času 
stala nutnosťou pri vytváraní hodnôt, ktoré si 
zákazníci spájajú so značkou.
Vďaka technológiám, internetu či sociálnym 
sieťam máme čoraz lepší prístup k informáciám 
o tom, ako spoločnosti fungujú, odkiaľ získavajú 
suroviny, ako vyrábajú svoje produkty alebo 

ako majú nastavenú firemnú kultúru. S takýmto 
prístupom k informáciám verejnosť, prirodzene, 
drží značky na čoraz vyšších etických štandar-
doch. Aj v sociálnych a politických otázkach, 
akými sú environmentálna udržateľnosť, práva 
LGBTQ+, rodová rovnosť či transparentná 
výroba.

Ako sa správajú lídri na trhu
Najdôležitejším znakom spoločenskej zodpo-
vednosti firiem je autenticita a uveriteľnosť. Ak si 
značka uvedomuje svoj dosah na spoločnosť, je 
nutné, aby sa k nej správala úprimne a prinášala 
popri svojich komerčných produktoch niečo 
navyše. Táto ponuka pritom musí byť dlhodobá, 
trvalá a systematická. Rovnako je nevyhnutné, 
aby toto úsilie bolo autentické a integrované 
naprieč aktivitami spoločnosti či značky. Od 
lídra na trhu, akým je aj Slovnaft, sa prirodzene 
očakáva, že bude podporovať environmentálne 
projekty, ale aj také, ktoré spájajú spoločnosť, 
komunity a riešia konkrétne problémy. „Slovnaft 
ako strategický výrobný podnik a dôležitý 
zamestnávateľ si veľmi dobre uvedomuje 
svoju zodpovednosť voči blízkym komunitám, 
celej spoločnosti aj voči planéte. Navyše, ako 
tradičná slovenská značka s najväčšou sieťou 
čerpacích staníc sme v blízkom kontakte s ľuďmi 
od Senice po Sabinov. Naším cieľom je, aby 
sme boli vnímaní ako tí, na ktorých sa dá vždy 

spoľahnúť, ktorí sú pripravení pomôcť alebo 
pridať ruku k dielu. CSR je pre nás srdcom mar-
ketingovej komunikácie, pretože nám pomáha 
byť v kontinuálnom dialógu s naším okolím. 
Aby náš príspevok mal význam pre budúcnosť, 
naše aktivity zameriavame predovšetkým na 
podporu detí a mládeže, ich zdravia a vzdela-
nia, podporu slovenského športu a na ochranu 
životného prostredia. Trvalo udržateľný rozvoj je 
v globálnom meradle jednou z najdôležitejších 
výziev 21. storočia a siaha vysoko nad rámec 
marketingových otázok. Každému z nás by malo 
ísť o to, aby aj budúce generácie mali rovnaké 
príležitosti a možnosti ako my. Aj preto popri 
CSR systematicky rozvíjame ESG stratégiu a krok 
za rokom realizujeme projekty s dlhodobým 
dosahom na našu internú kultúru aj celú spoloč-
nosť,“ približuje filozofiu Slovnaftu jeho hovorca 
a riaditeľ komunikácie Anton Molnár.
Spoločnosť SLOVNAFT, a. s., má naozaj široký 
záber spoločenskozodpovedných aktivít. 
„Spomeniem aspoň zopár: Talenty novej Európy, 
kde pomáhame nadaným mladým ľuďom rozví-
jať ich danosti. Zelené oázy, venujúce sa tomu, 
aby naše mestá boli príjemným priestorom na 
život, či osvetový projekt Aj kvapka oleja sa ráta, 
vďaka ktorému je možné odovzdať použitý ku-
chynský olej na vybraných čerpacích staniciach 
Slovnaft. Veľkej obľube sa teší grantový program 
Dobrý sused. Ak máte dobrý nápad na zlepšenie 

Spolu  
dokážeme  
veľa, hovorí 
Slovnaft
Spoločenská zodpovednosť  
firiem je prirodzenou odpoveďou  
na zmeny okolo nás. 
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života v bratislavských mestských častiach 
susediacich s našou spoločnosťou, v Ružinove, 
vo Vrakuni, v Podunajských Biskupiciach a v obci 
Rovinka, sem s ním. V Bratislave sme tiež dlho-
dobým partnerom prvej platformy na zdieľanie 
bicyklov – Slovnaft BAjk. Veríme v dlhodobú 
podporu športu, roky sme stabilným partne-
rom futbalu, hádzanej a motorkárskej legendy 
Štefana Svitka. K tejto trojici nedávno pribudol 
volejbal. Okrem toho treba vyzdvihnúť, že ľudia 
pracujúci v Slovnafte sa roky intenzívne a s od-
hodlaním venujú firemnému aj individuálnemu 
dobrovoľníctvu,“ dopĺňa A. Molnár.

Ako sa tvorí CSR stratégia
Klimatická a energetická kríza, pandémia, 
vojna na Ukrajine menia naše predstavy 
o zodpovednom správaní aj naše očakávania. 
To bol dôvod, prečo sa Slovnaft detailne pozrel 
na svoje dlhoročné projekty a aktivity a ako 
s nimi treba pracovať, aby spĺňali aktuálne 
nároky na zodpovednosť firmy voči spoločnos-
ti. Pri tvorbe CSR stratégie a nového vizuálneho 
uchopenia spoločenskej zodpovednosti značky 
spoločnosť oslovila fullservisovú reklamnú 
agentúru oh my DOT, s ktorou už niekoľko 
rokov spolupracuje. O tom, ako sa tvorila nová 
CSR stratégia, hovorí Peter Urbanec, strategy 
director oh my DOT: „Spoločenská zodpoved-
nosť firiem je živý organizmus, a ak ste firma 
vo veľkosti Slovnaftu, tém, do ktorých by ste 
mohli alebo mali zasiahnuť, je nespočetne 
veľa a neustále prichádzajú ďalšie. Či už sú to 
environmentálne témy, projekty týkajúce sa 
športu alebo témy smerujúce dovnútra firmy 
k samotným zamestnancom. Tvorba nového 
modelu CSR stratégie je niekoľkomesačná prá-
ca, ku ktorej sme pristupovali v troch postup-
ných krokoch.“ Na začiatku agentúra podrobne 
zmapovala všetky súčasné projekty a podrobila 
ich auditu. „Pozerali sme sa na ne z hľadiska 
užitočnosti smerom k spoločnosti, ale aj z per-
spektívy brandu. Na základe prieskumov sme 
zisťovali, čo robia so značkou Slovnaft v očiach 
ľudí. Ďalším skúmaným hľadiskom bola dlho-
dobosť vybraných projektov,“ vysvetľuje Peter 
Urbanec. Po ich zhodnotení projekty rozdelili 
do troch základných skupín. „Conscious, alebo 
uvedomelé, Human, nazvime ich spoločenské, 
a Caring, teda tie, ktoré majú vo svojej DNA za-
komponovanú starostlivosť. Potom sme šli ešte 
hlbšie. Napríklad v poslednej z menovaných 
kategórií sme projekty delili na tie, ktoré sa 
týkajú envirotém, ako napríklad Aj kvapka oleja 
sa ráta, Zelené oázy či Slovnaft BAjk, a tie, ktoré 
podporujú rôzne komunity, či už je to podpora 
mladých talentov, školstva alebo napríklad 
projekt Dobrý sused. Pri spoločenských projek-
toch sme sa pozreli na to, či podporujú kultúru 
alebo šport, a pri tých uvedomelých bolo 
kľúčovým momentom, či riešia témy dovnútra 
firmy, ako rodová vyváženosť, alebo smerujúce 
von, akými sú obnoviteľné zdroje či znižovanie 
emisií,“ dodáva Peter Urbanec. Nasledujúcim 

krokom po rozdelení všetkých projektov bolo 
hľadanie správneho kľúča a akejsi „barličky“, 
ktorá v budúcnosti firme pomôže správne 
a najmä efektívne sa rozhodnúť, ktorý projekt 
podporiť. „Prišli sme s jednoduchým systémom 
známkovania projektov alebo žiadostí, ktoré sa 
deje na niekoľkých úrovniach od miery potreby 
zapojenia koncových používateľov cez mieru 
jasného napojenia k brandu až po všeobecnú 
znalosť samotného projektu a jeho želaného 
vplyvu a efektu. Posledným krokom bolo nájsť 
komunikačnú strechu, a teda názov a vizuálnu 
identitu, ktorá unesie všetky projekty a spojí ich 
so značkou,” uzatvára Peter Urbanec.

#SpoluDokážemeVeľa
Spoločenská zodpovednosť Slovnaftu nie je jeho 
„korporátnym“ rozhodnutím a nie je postave-
ná len na zaslaní peňazí. Stojí na ľuďoch, na 
jednotlivcoch či komunitách a na ich aktívnom 

zapojení sa. „Rolu značky, rolu Slovnaftu preto 
vnímame ako ďalšieho člena v partii, ktorý nedo-
káže vyriešiť všetko sám, ale vďaka svojej sile, 
myšlienkovému nastaveniu a v neposlednom 
rade aj vďaka prostriedkom je tu na to, aby aktív-
nym ľuďom plným dobrých nápadov pomohol,“ 
zdôvodňuje nový logotyp Roman Roj, kreatívny 
riaditeľ reklamnej agentúry oh my DOT.

S jasným postojom
Najaktuálnejšou CSR kampaňou Slovnaftu je 
nedávno odštartovaná Fandime slušnosti, nie 
násiliu. Ako titulárny partner najstaršej sloven-
skej futbalovej pohárovej súťaže SLOVNAFT 
CUP prichádza s jasným postojom: poukázať 
na potenciálne hrozby spojené s nekultúrnym 
fandením na futbalových štadiónoch a podporiť 
pozitíva športového fandenia, ktoré môže byť in-
špiratívne, podporujúce a zábavné pre všetkých.
„Neopakovateľná, živá atmosféra, radosť z hry, 
férové súperenie – práve to patrí k futbalu, ktorý 
máme radi. V kampani chceme upozorniť na 
to, že výtržnosti a agresivita kazia zážitok z hry 
a zbytočne poškodzujú meno tohto populárne-
ho kolektívneho športu. Pozývame fanúšikov, 
kluby i hráčov, aby sa k nám pridali a podporili 
ohľaduplné fandenie. Aby sa futbalové štadióny 
stali miestom, kde s radosťou príde fandiť celá 
rodina,“ opisuje Anton Molnár.

... aj v budúcnosti
Hnacou silou Slovnaftu aj jeho materskej MOL 
Group sú predovšetkým ľudia – zamestnanci 
a zamestnankyne, zákaznícka verejnosť, veľko-
obchodní partneri a všetci tí, ktorých sa činnosť 
spoločnosti dotýka. Všetko, čo dnes spoločnosť 
robí, vychádza z ľudí a je určené pre ľudí. Svet 
však nespasí jedna alebo ani viac zodpoved-
ných firiem. Dokážeme ho zlepšiť len vtedy, 
keď spojíme sily. Spolu vieme chrániť životné 
prostredie, spolu vieme dosiahnuť lepšie výsled-
ky v športe, spolu vieme zlepšiť svoje vzťahy, 
#SpoluDokážemeVeľa.
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SPP je lídrom na trhu s energiami a jednou 
z kľúčových spoločností na Slovensku. 
Ako vnímate spoločenskú zodpovednosť, 
a v ktorých oblastiach realizujete svoje 
verejnoprospešné aktivity?
V SPP sme si vedomí, že miera našej spoločen-

skej zodpovednosti je priamo úmerná nášmu 

úspechu a veľkosti. Naše aktivity v oblasti 

spoločenskej zodpovednosti a filantropie 

realizujeme predovšetkým na základe dlho-

dobých partnerstiev priamo alebo prostred-

níctvom neziskových organizácií, ktorých sme 

zakladateľom, teda Nadácie SPP a Ekofondu 

SPP, a takisto aj Galérie SPP a Múzea SPP. Za 

posledný rok len Nadácia SPP a Ekofond SPP 

podporili projekty v hodnote takmer 2,5 mi-

lióna eur. Zameriavame sa najmä na oblasti 

ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva, 

kultúry, umenia, vzdelávania, podpory ko-

munít, znevýhodnených skupín a športu.

Ochrana životného prostredia je jednou 
z vašich priorít v oblasti spoločenskej 
zodpovednosti. Prečo?

V SPP máme záujem budovať svoj rozvoj 

a úspech v budúcnosti nielen na spoľahlivosti 

produktov, služieb a na inováciách, ale rovnako 

aj na princípoch zodpovedného podnikania, 

ktorých neoddeliteľnou súčasťou je udržateľnosť. 

Uvedomujeme si zodpovednosť za ochranu 

životného prostredia a klímy aj to, akú výzvu ciele 

EÚ a Slovenska predstavujú pre celý energetický 

sektor. Preto už viac ako dva roky ponúkame 

svojim zákazníkom produkt Uhlíková stopka od 

SPP. Vďaka nemu získavajú nielen rady, ako šetriť 

energie a tým aj svoje peniaze, ale aj konkrétne 

Priority SPP v CSR:  
Životné prostredie a ochrana 
kultúrneho dedičstva 

Viac ako 250-tisíc 
vysadených stromov 
v chránených 
slovenských lesoch 
a takmer 2,5 milióna eur 
venovaných na podporu 
verejnoprospešných 
aktivít v oblasti 
prírodného a kultúrneho 
dedičstva, kultúry, 
umenia, vzdelávania, ale 
aj na podporu komunít, 
znevýhodnených skupín 
a športu. To je zhrnutie 
aktivít posledného roka 
v oblasti spoločenskej 
zodpovednosti SPP, 
o ktorých sme sa 
rozprávali s Ondrejom 
Šebestom, riaditeľom 
odboru korporátnej 
komunikácie SPP.
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prepočty, akú uhlíkovú stopu tvoria na základe 

svojej individuálnej spotreby a o koľko sa im ju 

podarí znížiť, ak zmenia svoj prístup k využívaniu 

energií. Za každého zákazníka, ktorý si tento 

produkt vyberie, zabezpečujeme výsadbu mla-

dých stromov v chránených lesoch Slovenska. 

Monkova dolina, Slavkovský les, Podbanské, 

Kráľova lehota, doliny Chočských vrchov, 

Ľubeľská dolina, Žiarska dolina či Prosiecka 

dolina alebo Suchý potok, všade tam sa nám, 

v spolupráci s odborníkmi, podarilo vysadiť 

doteraz celkovo viac ako 250-tisíc mladých 

stromov. Aj vďaka úspechu tohto produktu počet 

vysadených stromov do konca roka 2022 výrazne 

zvýšime. Pri výsadbe nových stromov kladieme 

dôraz práve na to, aby išlo o lesy, v rámci ktorých 

majú dospelé stromy možnosť reálne prispieť 

k znižovaniu emisií skleníkových plynov, ochrane 

ovzdušia a biodiverzity. Vždy išlo o územia európ-

skeho významu NATURA 2000 alebo chránené 

vtáčie územia, kde hniezdi napr. orol skalný, 

hlucháň hôrny a iné chránené druhy vtákov.

Pri výsadbe mladých stromov sa to však 
nekončí. Začali ste aj vykupovať dospelé 
stromy a „včeláriť“.
Ochrane životného prostredia sa venuje aj 

Ekofond SPP, ktorý v spolupráci so Správou 

TANAP-u prispel k ochrane 361 storočných jedlí 

v rôznych tatranských lokalitách. Priemerný 

vek týchto jedlí, vysokých až 26 metrov, ktoré 

budú môcť dožiť v prirodzených podmienkach, 

sa pohybuje od 115 do 140 rokov. Stromy boli 

vyberané tak, aby znevýhodnili ťažbu dreva na čo 

najväčšom území a chránili tak nielen seba, ale aj 

les v okolí. Vďaka svojej reprodukčnej schopnosti 

tiež zabezpečia prirodzenú obnovu lesného po-

rastu v národnom parku, prispejú k biodiverzite 

a k zadržiavaniu vody v krajine. Aj týmto spôso-

bom chceme rozširovať povedomie o dôležitosti 

zachovania tatranského prírodného genofondu 

a upriamiť pozornosť na nezastupiteľný význam 

lesov nielen ako súčasti nášho prírodného 

dedičstva, ale aj ako nenahraditeľného nástroja 

pri zmierňovaní dôsledkov klimatických zmien. 

V SPP okrem toho chováme aj včely. Projekt 

ekologického včelárenia podporuje náš Ekofond 

SPP. V areáloch v Bratislave aj v Košiciach máme 

v každom včelnicu so štyrmi úľmi. Okrem toho 

so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou 

v Nitre a s jej študentmi realizujeme premenu 

trávnikov v SPP na nízkoúdržbové záhony – 

„včelie lúky“.

Pri ochrane prírody ste sa spojili aj s turis-
tami. Ako k tomu došlo?
Áno. Rešpekt k prírode, záujem poznávať ju, no 

zároveň aj chrániť pre budúce generácie nás spá-

ja s najväčším turistickým klubom na Slovensku, 

s Hikemates. V priebehu roka sme spojili sily pri 

rôznych výzvach, keď sme čistili prírodu od od-

padkov alebo rekonštruovali zničené turistické 

mostíky. Najväčším spoločným tohtoročným 

projektom však bola výstavba novej turistickej 

útulne Sláviček v prírodnej rezervácii Tŕstie na 

Muránskej planine. Otvárame ju práve v týchto 

dňoch a veríme, že milovníkom prírody a všet-

kým návštevníkom hôr poskytne dobré útočisko 

a bude slúžiť mnoho rokov.

Dlhodobo podporujete aj ochranu kultúr-
neho dedičstva Slovenska. Ktorý je váš 
kľúčový projekt?
Prostredníctvom Nadácie SPP pomáhame už 15 

rokov vstať z popola národným kultúrnym pa-

miatkam. Sme partnermi súťaže Fénix – Kultúrna 

pamiatka roka, ktorej vyhlasovateľom je minister-

stvo kultúry Slovenskej republiky. Cieľom súťaže 

je oceniť úsilie majiteľov národných kultúrnych 

pamiatok, dobrovoľníkov i samospráv, ktorí dáva-

jú do ich záchrany nielen nemalé prostriedky, ale 

aj svoju energiu a čas, a pomáhajú tak zachovať 

kultúrne dedičstvo krajiny pre budúce generácie. 

Nový ročník tejto súťaže vyhlasujeme v novembri.

Kultúra a umenie potrebujú pomoc kaž-
dého z nás viac ako kedykoľvek predtým. 
Podporujete aj ďalšie projekty v tejto oblasti?
Áno. Aj v tomto roku sme znovu podporili 

symbol našej kultúrnej a hudobnej tradície 

zhmotnený do umeleckých zážitkov, ktoré pri-

nášajú Bratislavské hudobné slávnosti. V poradí 

už 57. ročník predstavil na prelome septembra 

a októbra opäť množstvo zaujímavých zahranič-

ných orchestrov, špičkových sólistov a dirigentov 

a nechýbali ani celosvetovo uznávaní slovenskí 

interpreti. Okrem toho sme v lete podporili aj 

hudobný festival pre mladých GRAPE 2022.

Kultúru a umenie podporuje aj Galéria SPP. Na 
čo sa jej návštevníci môžu tešiť práve teraz?
Priestor pre slovenských umelcov v Galérii SPP 

v Bratislave poskytujeme od roku 2000. Za 

ten čas sme zorganizovali viac ako 150 výstav. 

Svoje miesto tu našli obrazy, sochy, keramika či 

umelecké diela z textilu a zo skla. Aj v súčasnosti 

hostíme mladého slovenského fotografa Martina 

Greguša s celosvetovou premiérou nádherných 

fotografií i krátkych filmov, ktoré zachytávajú ľa-

dových medveďov v kanadskej divočine. Martin, 

ktorý už získal za svoju prácu niekoľko prestíž-

nych ocenení, spolupracuje s takými značkami 

ako National Geographic, GEO či BBC Wildlife 

Magazine. Jeho výstavu „33 dní s medveďmi“ sa 

preto rozhodne oplatí vidieť.

Aktívne sa venujete aj podpore športu.
Áno, v oblasti športu, so zámerom podporiť aj 

diverzitu a inklúziu, sme už 18 rokov kľúčovým 

partnerom Slovenského paralympijského 

výboru. Výkony paralympijských športovcov 

priťahujú čoraz väčší záujem širokej verejnosti 

a SPP si za toto obdobie vybudoval postavenie 

najdôležitejšieho člena „paralympijskej rodi-

ny“, vďaka ktorému môžu byť paralympionici 

aktívni, športovať a vyhrávať. Tento rok sme 

slovenským paralympionikom držali palce na 

zimných paralympijských hrách v Pekingu. Aj 

cestou spoločného partnerstva chceme upria-

miť pozornosť na nevyhnutnosť odstraňovania 

prekážok, s ktorými sa znevýhodnení ľudia na 

Slovensku stretávajú v každodennom živote.

Nielen vrcholový šport, ale aj rozvoj talentov 

a pohyb detí a mládeže na komunitnej úrovni 

podporujeme prostredníctvom najrýchlejšieho 

Slováka, šprintéra Jána Volka. Rovnaký zámer 

sledujeme aj v našom grantovom programe 

Nadácie SPP Športuj aj Ty!

Nadácia SPP však má aj rôzne zaujímavé 
grantové programy na podporu komunít 
a znevýhodnených skupín.
Podporujeme združenie Cesta von, ktoré 

pomáha deťom z marginalizovaných skupín 

a zvyšuje ich šancu vymaniť sa vďaka vzdela-

niu z generačnej chudoby. Nadácia SPP má 

niekoľko ďalších grantových programov v tejto 

oblasti pre rôzne cieľové skupiny. Na podporu 

dobrých susedských vzťahov a spájanie 

rôznych generácií v komunitách na Slovensku 

máme grantový program SPPoločne pre 

komunity, na podporu rehabilitácií detí a do-

spelých s rôznymi zdravotnými indikáciami 

máme program O krok vpred. Len nedávno 

sme vyhlásili grantový program pre školy a ne-

ziskové organizácie, ktoré realizujú programy 

formálneho aj neformálneho vzdelávania detí 

a mládeže SPPravmeTo. Špeciálny grantový 

program Opora zase slúži poskytovateľom 

sociálnych služieb, organizáciám a inštitúciám 

venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potre-

bami. Viac informácií nájdu záujemcovia na 

www.nadaciaspp.sk.
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#digiPEERS  
– rovesnícke vzdelávanie  
o bezpečnosti na internete
Jedným z cieľov neziskovej organizácie digiQ na Slovensku je realizácia 
programov, ktoré pomáhajú šíriť témy internetovej bezpečnosti a zdravé  
princípy digitálneho občianstva medzi tínedžermi. Práve s touto 
organizáciou a jej iniciatívou sa rozhodla partnersky spojiť Nadácia 
poisťovne KOOPERATIVA, ktorá začala naplno pôsobiť ako samostatný 
subjekt realizujúci CSR stratégiu poisťovne KOOPERATIVA od minulého roka.

Ž
ivot najmä mladých ľudí je natoľko 

spojený s digitálnymi technológiami, 

že v podstate všetky životné situácie 

vrátane vzdelávania, kariéry, vzťahov 

a voľného času sa dejú v online prostredí. Je 

dôležité, aby sa v ňom cítili bezpečne a sprá-

vali sa k druhým s rešpektom. Teda aby vedeli 

fungovať ako digitálni občania. Zároveň platí, 

že tieto princípy dokážu mladí ľudia naplno 

prijať za svoje len vtedy, keď o nich hovoria 

medzi sebou navzájom ako rovesníci.

Dobrovoľníci na školách
Preto sa v OZ digiQ rozhodli v roku 2021 

vytvoriť rozvojový dobrovoľnícky program na 

školách #digiPEERS, založený na rovesníckom 

vzdelávaní, ktorý pomáha od jeho pilotné-

ho ročníka financovať Nadácia poisťovne 

KOOPERATIVA. 

„DigiPEER je mladý aktívny digitálny občan, 

ktorý využíva technológie a internet bez-

pečne a vedome s cieľom zúčastňovať sa na 

dianí v spoločnosti. A vzdeláva o tom svojich 

rovesníkov. V škole, v komunite, kde pôsobia, 

na sociálnych sieťach… možností je veľa,“ 

vysvetľuje Andrea Cox z OZ digiQ.

V školskom roku 2021/22 sa podarilo 

vyškoliť prvých 15 digiPEERS z rôznych kútov 

Slovenska. Tí v spolupráci so skúsenými men-

tormi z digiQ aktívne viedli desiatky work- 

shopov na základných a stredných školách, 

a zároveň sa pustili do prípravy edukatívne-

ho obsahu na sociálne siete. Mohli si pritom 

vybrať, o akých témach budú s tínedžermi 

vo svojom veku hovoriť – napr. o prevencii 

kyberšikanovania či nenávistných preja-

vov, o dezinformáciách, kritickom myslení 

a ďalších.

Uvedomelá mládež
„V jedinečnej iniciatíve #digiPEERS vidíme 

skutočne zmysel. Jej priebeh aj výsledky po 

prvom ročníku nás presvedčili, aké prínosné 

a efektívne je šírenie dôležitých posolstiev, 

ak sú mladým ľuďom podané jazykom ich 

vlastnej generácie,“ hodnotí prínos spoloč-

ného partnerského programu správkyňa 

Nadácie KOOPERATIVA Silvia Nosková 

Illášová a dodáva: „Sme radi, že spájaním síl 

s OZ digiQ pomáhame vytvárať podmienky 

pre to, aby bolo na Slovensku viac uvedo-

melých digitálnych mladých občanov. Preto 

chceme v tejto osvete pokračovať. Tešíme sa, 

že sa do druhého ročníka programu zapo-

jili ďalší mladí lídri, ktorí budú užitoční pre 

svojich rovesníkov v takej zásadnej oblasti 

pre nich, akou je dennodenné fungovanie 

v online svete.“

Subjekt: 

Nadácia poisťovne KOOPERATIVA  

v partnerskej spolupráci s OZ digiQ

Obdobie realizácie: 

október 2021 – súčasnosť

Druh aktivity: 

podpora vzdelávacieho

programu mladých ľudí

Vizitka projektu
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Silvia Nosková Illášová
správkyňa Nadácie KOOPERATIVA
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Darčekové ročné predplatné zahŕňa doručenie 52 vydaní týždenníka Téma. 

Darčekové predplatné je možné objednať od 15. 10. 2022 do 22. 12. 2022. Predplatné zakúpené po dátume 14. 12. 2022 nebude zasielané spolu 

s darčekovou krabičkou, ale len vo forme vianočného voucheru, ktorý bude zaslaný iba e-mailom. Ak chcete obdarovať svojich blízkych, 

je potrebné pri nákupe predplatného rozlíšiť údaje platcu, t. j. osoby, ktorá produkt uhradí (tzv. fakturačná adresa), a údaje obdarovanej osoby, 

ktorej bude časopis doručený na adresu (tzv. doručovacia adresa). Darčekový set bude zaslaný na fakturačnú adresu platcu a predplatné časopisu 

bude zasielané na doručovaciu adresu obdarovaného. Predplatné z tejto ponuky sa začína od vydania 01/2023.

Darčekový set objednávajte: 
    predplatne@mafraslovakia.sk                       eshop.hnonline.sk                       +421 917 238 238

Darujte svojim najbližším 
čítanie na každý deň!

ako darček pod stromček

ROčNé 

PREDPLATNé  

V DARčEKOVOM 

BALENí

78,00 €



A
ktuálne na Slovensku neexistuje 

zákon, ktorý by legislatívne riešil 

problematiku bezdomovectva. 

Funguje však mnoho charitatívnych 

a neziskových organizácií venujúcich sa 

pomoci ľuďom bez domova. 

Okrem týchto sa v mnohých väčších 

slovenských mestách nachádzajú útulky, 

nocľahárne či výdajne stravy, prípadne 

hygienických potrieb. Ich aktivity pomá- 

hajú núdznym postupne sa zaradiť naspäť 

do spoločnosti a postaviť sa na vlastné 

nohy.

Jedným z takýchto projektov realizova-

ných pre ľudí v núdzi je iniciatíva Trnavskej 

arcidiecéznej charity s názvom Hlinený 

dukát. Ide o symbolické platidlo vyrábané 

dobrovoľníkmi charity, ktoré je možné si 

zakúpiť za jedno euro v predajných auto-

matoch na určených miestach. To je neskôr 

darované človeku na ulici, ktorý ho vo 

vybraných partnerských stánkoch s občer-

stvením vymení za teplé jedlo. Zároveň mu 

je pridelený sociálny pracovník, ktorý mu 

pomáha s návratom do bežného života.

Kľúčové sú vzťahy
V Trnave sa ročne na charitu vracia asi dvetisíc 

dukátov. Toto symbolické platidlo má význam 

najmä vtedy, keď je naň naviazaná ďalšia, kom-

plexná služba pre ľudí bez domova. „V charita-

tívnych zariadeniach máme okrem vhodných 

podmienok aj odborných pracovníkov, ktorí sú 

pripravení podporiť ľudí bez domova na ceste 

za životnou zmenou. Práve dukát môže byť 

podnetom, vďaka ktorému na dvere charity 

zaklopú,“ hovorí Darina Kukuľová Kvetanová, 

PR manažérka Trnavskej arcidiecéznej charity.

Pomoc núdznym prebieha v mnohých 

prípadoch aj na dobrovoľníckej báze. Komunita 

Sant'Egidio pôsobí na Slovensku od septembra 

2008. „Rozdávanie jedla chudobným je pre nás 

naozaj len akousi prístupovou cestou, ide skôr 

o vytvorenie priateľstiev a o to, aby sme nerobi-

li rozdiely medzi nami a nimi,“ hovorí Miroslava 

Čulagová, dobrovoľníčka zo Sant'Egidio.

Žobranie problémy nerieši
Pomoc komunity spočíva najmä vo vybavovaní 

dokladov, v návštevách lekárov, riešení telefo-

nátov, ubytovania či práce. Hlavným poslaním 

celej iniciatívy je najmä vrátiť ľuďom ich dôs-

tojnosť a prijať ich medzi seba bez rozdielov. 

Budovanie priateľstiev je kľúčové práve preto, 

aby títo ľudia znovu objavili svoju identitu. 

Život ľudí na ulici nezmení 
almužna v podobe drobných
Chudoba nie je problémom jednotlivca, no celej spoločnosti. Aj tak je dôležité 
rešpektovať rozhodnutia každého, kto nechce zmeniť svoju životnú situáciu.

Pri tých, ktorí 

však o pomoc 

stoja, stačí často 

naozaj veľmi 

málo na to, aby 

sa z ulice dostali.
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„Poznáme sa tu všetci po mene, žiaden pán, 

pani alebo klienti. Veľakrát sa totiž stalo, že 

ľudia na ulici už dlhé roky svoje meno z úst 

niekoho iného ani nepočuli,“ tvrdí Čulagová. 

Ľudia, ktorí sa ocitli na ulici a prosia o peniaze, 

za ne často živia svoje závislosti. Tie im v sku-

točnosti nepomôžu, naopak, nútia ich blúdiť 

v tom istom začarovanom kruhu. „Vo väčšine 

slovenských miest existuje pre ľudí bez domova 

sociálna služba. Práve na tú je najlepšie ich 

odkázať,“ radí Kukuľová Kvetanová.

Ľuďom pomáhajú pracovníci centra pri kon-

takte s úradmi či pri hľadaní práce. Keď sa človek 

bez domova rozhodne pre životnú zmenu, na 

tejto ceste mu pomôže špecializovaný sociálny 

poradca. Takto sa môže krok za krokom dostať 

zo svojich problémov a zaradiť sa do väčšinovej 

spoločnosti.

Do podobných centier prichádzajú núdzni vy-

riešiť najskôr akútne potreby, ako sú hlad, hygie-

na či oblečenie. „Mnohí klienti sa vďaka pomoci 

charity a jej pracovníkov dostali z ulice alebo na 

nej neskončili, i keď im to reálne hrozilo. Cesta za 

životnou zmenou trvá často roky a vyriešiť na nej 

treba rôzne problémy, finančné, ale aj duševné,“ 

hovorí Kukuľová Kvetanová. Pomôcť ľuďom bez 

domova môže podľa Kvetanovej každý z nás, 

a to v prvom rade vlastným postojom, ktorý 

nie je odsudzujúci. „Chudobní ľudia budú vždy 

súčasťou spoločnosti. Za situáciou, v ktorej sa 

ocitli, sú konkrétne problémy, príbehy či zlyha-

nia,“ hovorí.

O pomoc nestojí každý
Zvyšovať kvalitu sociálnych služieb pomá-

hajú rôzne zbierky. Často ide o financie či 

oblečenie. Dôležité však je, aby verejnosť 

nedarovala oblečenie bezhlavo. „Kto chce 

skutočne pomôcť oblečením, mal by si pred-

staviť človeka bez domova v podmienkach, 

v ktorých na ulici žije, a v duchu ho do týchto 

podmienok a do aktuálneho počasia obliecť,“ 

radí Kukuľová Kvetanová. „Samozrejme, že 

som sa počas svojej služby na ulici už stretla 

aj s ľuďmi, ktorí so svojou situáciou nič robiť 

nechcú a treba to rešpektovať. Pri tých, ktorí 

však o pomoc stoja, stačí často naozaj veľmi 

málo na to, aby sa z ulice dostali,“ dodáva 

Čulagová.

Rozdávanie jedla 

chudobným je 

pre nás naozaj 

len akousi 

prístupovou 

cestou, ide skôr 

o vytvorenie 

priateľstiev a o to, 

aby sme nerobili 

rozdiely medzi 

nami a nimi.

Pandémia zvýšila riziko chudoby

Na Slovensku bolo v roku 2021 celkovo 

12,3 percenta obyvateľov ohrozených 

príjmovou chudobou. Ich príjmy boli nižšie 

ako vypočítaná národná hranica chudoby. 

Takmer každé šieste dieťa žije v domácnosti 

s príjmom pod hranicou chudoby. Pandémia 

podiel detí ohrozených chudobou medziroč-

ne zvýšila, zo 17,0 % na 17,6 %. Deti tvoria 

viac ako štvrtinu z celkového počtu osôb 

ohrozených príjmovou chudobou. Dlhodobý 

trend hovorí, že príjmová chudoba najviac 

ohrozuje nezamestnaných. Na túto hranicu 

sa však dostalo aj takmer 7 percent pracu-

júcich, čo je viac ako jeden a pol percentuál-

neho bodu oproti predchádzajúcemu roku. 

Historicky prvýkrát sa tento rok zvýšil podiel 

ľudí ohrozených chudobou vo všetkých 

ôsmich krajoch. Najvyššia miera rizika však 

bola v Prešovskom, Banskobystrickom 

a Košickom kraji.

Alexandra Hercegová
Hospodárske noviny 
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V
iac než štyri pätiny Slovákov následne 

tento faktor zohľadňujú aj pri rozhodova-

ní o svojom budúcom zamestnávateľovi. 

Ukázal to prieskum UniCredit Bank. 

Podľa prieskumu sa tak firmy, ktoré podceňujú 

zodpovedný prístup, môžu pri hľadaní pracov-

ných síl pripraviť o podstatnú časť uchádzačov. 

Slováci pri výbere budúceho zamestnávateľa 

najčastejšie zohľadňujú aj rovnosť mužov a žien 

alebo zodpovednú výrobu a spotrebu.

Týka sa to všetkých
„Vysoká miera spoločenskej zodpovednosti 

a trvalej udržateľnosti firiem je pri posu-

dzovaní pracovných príležitostí dôležitá pre 

viac než 81 percent ľudí. Navzdory zažité-

mu stereotypu, že na zodpovedný prístup 

zamestnávateľa kladú väčší dôraz mladšie 

generácie, z prieskumu vyplýva, že celkové 

správanie firiem k svojmu okoliu zohľadňujú 

všetky vekové skupiny približne rovnako,“ 

uviedla hovorkyňa banky Zuzana Ďuďáková. 

Pokračovala, že sa však líšia v tom, čo je pre 

nich najdôležitejšie. Kým veková skupina 54 až 

65 rokov kladie dôraz predovšetkým na zdra-

vie, najmladší ľudia na trhu práce si do väčšej 

miery než ostatní všímajú to, ako sa zamest-

návateľ stavia k oblasti ďalšieho vzdelávania 

a rozvoja svojich zamestnancov.

Zisk verzus zodpovednosť
„Rozdiely panujú aj medzi pohlaviami. Kým na 

rovnosť mužov a žien kladie viac dôraz takmer 

polovica žien, u mužov je to necelá pätina,“ 

konštatovala Ďuďáková. Za dôležitý považujú 

tento parameter najmä obyvatelia menších 

slovenských miest. Prieskum ďalej ukázal, že 

firmy snažiace sa o maximalizáciu zisku za každú 

cenu nenachádzajú príliš pochopenie u potenci-

álnych zamestnancov. „Polovica respondentov 

si myslí, že spoločensky zodpovedné správanie 

zamestnávateľa a jeho zameranie na trvalú udr-

žateľnosť je rovnako dôležité ako maximalizácia 

zisku. Ďalších takmer 20 percent respondentov 

uviedlo, že je pre nich spoločenská zodpo-

vednosť zamestnávateľa dokonca dôležitejšia 

než maximalizácia jeho zisku,“ komentovala 

Ďuďáková. Naopak, s tvrdením, že maximalizá-

cia zisku je hlavným a jediným cieľom podniku, 

sa stotožňuje 12 percent opýtaných.

 Zdroj: TASR

Až 97 percent 
ľudí považuje 
za dôležité 
dodržiavanie 
zásad 
spoločenskej 
zodpovednosti 
v podnikovej 
sfére a zároveň 
trvalú 
udržateľnosť 
(ESG).

Na zodpovednom  
podnikaní nám záleží
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Pozn.: zdroj Reuters Institute for the Study of Journalism, Digital News Report 2022
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Martin Greguš

33 dní s medveďmi

7. 10. — 20. 12. 2022 

Mlynské nivy 44/c, Bratislava

Dávame priestor mladým umelcom


