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Partnerské spoločnosti  platformy #PartnerForSustainability, ktoré spoločne vytvorili nasledujúce 

memorandum: 

   

AfB Slovakia s.r.o. 

Strojárenská 1C 

917 02 Trnava 

Telefón: +421 33 553 2222 

E-mail: info@afb-group.sk 

Web: www.afb-group.sk 

BASF Slovensko spol. s r.o. 

Einsteinova 23 

851 01 Bratislava 

Telefón: +421 2 5826 6111 

E-mail: recepcia-

bratislava@basf.com 

Web: www.basf.sk 

Brose Prievidza, spol. s r.o. 

Max Brose 2909/20 

971 01 Prievidza 

Telefón: +421 46 396 2000 

E-mail: prievidza@brose.com 

Web: www.brose.com 

 

   

Deutsche Telekom IT Solutions 

Slovakia 

Žriedlová 13 

040 01 Košice 

Telefón: +421 55 785 3566 

E-mail: 

fmb_tssk_communication@t-

systems.com 

Web: 

www.deutschetelekomitsolutions.sk 

Evonik Fermas, s.r.o. 

Slovenská Ľupča 938 

976 13 Slovenská Ľupča 

Telefón: +421484348 201 

E-mail: fermas@evonik.com 

Web: www.fermas.sk                

 

 

Kaufland Slovenská republika v.o.s. 

Trnavská cesta 41/A 

831 04 Bratislava 

Telefón: +421 2 4959 0200 

E-mail: hovorca@kaufland.sk 

Web: www.kaufland.sk 

 

   

Lidl Slovenská republika, v.o.s. 

Ružinovská 1E 

821 02 Bratislava 

Telefón: +421 2 5827 9100 

E-mail: lidl@lidl.sk 

Web: www.lidl.sk 

Manz Slovakia, s.r.o. 

Rybárska 4 

915 01 Nové Mesto nad Váhom 

Telefón: +421 32 7740 211 

E-mail: info@manz.sk 

Web: www.manz.com 

Robert Bosch, spol. s r.o. 

Ambrušova 4 

821 04 Bratislava 

Telefon: +421 2 4870 3888 

E-mail: 

kristyna.novakova@cz.bosch.com 

Web: www.bosch.sk 

   

Slovenský plynárenský priemysel, 

a.s. 

Mlynské Nivy 44/a 

825 11 Bratislava 

Telefón: +421 2 6262 1111 

E-mail: spp@spp.sk 

Web: www.spp.sk 

Volkswagen Slovakia, a.s. 

ul. Jána Jonáša 1 

843 02 Bratislava 49 

Telefón: +421 2 6964 1111 

E-mail: 

michal.ambrovic@volkswagen.sk 

Web: www.volkswagen.sk     

Východoslovenská energetika 

Holding a.s. 

Mlynská 31 

042 91 Košice 

Telefón: +421 55 610 2352 

E-mail: info@vse.sk 

Web: www.vse.sk 

   

Západoslovenská energetika, a.s. 

Čulenova 6 

816 47 Bratislava 

Telefón: +421 2 5061 2291 

E-mail: kontakt@zse.sk 

Web: www.zse.sk       
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Spoločné vyhlásenie 

 

Čo už robíme v oblasti udržateľnosti  

My, partnerské spoločnosti  platformy #PartnerForSustainability,  si uvedomujeme záväzky a ciele 

v oblasti spoločenskej zodpovednosti, klímy, ochrany životného prostredia a biodiverzity, ktoré pred nami 
a celou spoločnosťou stoja. Uplatňovanie princípov trvale udržateľného rozvoja považujeme za 

nevyhnutné pre fungovanie všetkých oblastí spoločnosti a za neoddeliteľnú súčasť našich podnikateľských 

aktivít. Vyvíjame úsilie k tomu,  aby mala z našej činnosti prospech celá spoločnosť – hospodársky rast sám 

o sebe nepredstavuje trvalú hodnotu. S využitím našich skúseností sme  pripravení naďalej sa aktívne 
podieľať na implementácii stratégie na najbližšie desaťročie, ktorá je formulovaná v Agende OSN pre 
udržateľný rozvoj 2030 a v Európskom ekologickom dohovore.. Kroky, ktoré podnikáme a ďalej rozvíjame, 

zohľadňujú najmä nasledujúce aspekty: 

 

• V rámci nášho podnikania sa postupne usilujeme o  naplnenie cieľov udržateľného rozvoja a 

princípov zodpovedného podnikania, vrátane etiky a transparentnosti 

• Zavádzame tam, kde je to možné, účinnejšie postupy a udržateľné riešenia vo využívaní 
materiálov, prírodných zdrojov a energií. Tým sa snažíme minimalizovať negatívne dopady našej 

činnosti na človeka, spoločnosť a životné prostredie a aktívne im brániť. Medzi naše hlavné aktivity 

v oblasti životného prostredia a udržateľnosti patrí: 

-  znižovanie uhlíkovej stopy s cieľom postupného dosiahnutia uhlíkovej neutrality 

- získavanie a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, a tým prispievanie k energetickej 
transformácii Slovenskej republiky 

- rozvíjanie  čistej mobility – najmä vo forme elektromobility,  príp. iných alternatív 
využiteľných v špecifických sektoroch dopravy a infraštruktúry potrebnej pre jej 

zabezpečenie 

- prechod k princípom cirkulárnej ekonomiky s uprednostnením recyklácie a opätovného 

využívania materiálov a výrobkov nasledované energetickým využitím ostatných 
komunálnych, no najmä priemyselných odpadov a využitím biologicky rozložiteľného 
odpadu ako zdroja pre výrobu obnoviteľných plynov 

- efektívne hospodárenie s vodou ako s jedným z najcennejších prírodných zdrojov 

- rozvíjanie digitalizácie procesov a všeobecné využívanie inovácií digitalizácie , ktoré 

povedie nielen k zvyšovaniu efektivity ekonomických aktivít , ale aj k výrazným pozitívnym 
dopadom na životné prostredie. 

• Prostredníctvom našich aktivít a projektov v oblasti firemnej spoločenskej zodpovednosti, 
filantropie a dobrovoľníctva sa usilujeme o ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva Slovenska, 

podporu vedy a vzdelania, sústavné zvyšovanie kvality života tunajšej spoločnosti, komunít, v 

ktorých pôsobíme i jednotlivých osôb a budovanie modernej súdržnej spoločnosti. 

• Vytvárame etické podnikateľské prostredie, ktoré je férové k zamestnancom, partnerom, 
dodávateľom a spotrebiteľom. 
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• Naša personálna politika je zameraná na rozvoj zamestnancov a udržateľnosť pracovných miest. 

Rešpektujeme diverzitu a inklúziu, poskytujeme rovnaké príležitosti a pracovné podmienky,  
zasadzujeme sa o rovnováhu pracovného a osobného života i zdravia všetkých zamestnancov. 

• Usilovne pracujeme na tom, aby sme zabezpečili dlhodobú budúcnosť našich firiem, a tým 
prispievali k prosperite celej spoločnosti. 

 

Prečo sme spojili sily a  čo je naším spoločným cieľom 

Zaväzujeme sa 

• že sa budeme v rámci podnikateľských aktivít usilovať o ďalšie znižovanie dopadu činnosti  našich 
spoločností   na životné prostredie, človeka a spoločnosť, 

• šíriť osvetu ohľadom princípov udržateľnosti medzi zamestnancami, dodávateľmi a odberateľmi, 

• usilovať sa o to, aby sa udržateľné podnikanie a spotreba stali na Slovensku celospoločenským 
trendom a samozrejmosťou, 

• ku strategickej výmene vízií, skúseností a postupov, aby sme pomohli čo najefektívnejšie prispieť 
k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja a postupnej implementácii Európskeho ekologického 

dohovoru , a preto: 
 

Apelujeme: 

• na vládu Slovenskej republiky a iné orgány verejnej moci,  kraje, mestá a obce, aby kontinuálne 
vytvárali a rozvíjali také podmienky, ktoré podporujú uplatňovanie princípov trvalej udržateľnosti 

v súkromnom i verejnom sektore a aby odstraňovali prekážky, ktoré tomu bránia. 
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Otvorený list  vláde Slovenskej republiky 

 
Ako významné spoločnosti si uvedomujeme svoju zodpovednosť a svoj vplyv na slovenský trh a na celú 
spoločnosť. Situácia si vyžaduje, aby všetci vplyvní aktéri na ceste k cirkulárnej ekonomike a udržateľnej 

spoločnosti sledovali spoločný cieľ. K naplneniu našich záväzkov preto potrebujeme jasný postoj a 
podporu zo strany štátu, jeho orgánov a inštitúcií. 
 
Považujeme za kľúčové, aby vláda a jej inštitúcie 

• vysielali jasný a jednotný signál smerom k verejnosti a podnikateľským subjektom o tom, že 
prechod k budúcnosti založenej na princípoch udržateľného rozvoja je jednou z ich hlavných 

priorít, a to vo všetkých fázach hospodárskeho cyklu, 

• vymedzili prechod k budúcnosti založenej na princípoch udržateľnosti ako prechod k obehovému 
hospodárstvu, ktoré preferuje trvalé riešenia, 

• zaujali jasný postoj a vytýčili stratégiu k prijímaniu Európskeho ekologického dohovoru 

a implementovali tento dohovor  spolu s cieľmi udržateľného rozvoja (SDGs), formulovanými OSN, 
do strategických dokumentov Slovenskej republiky. Uvítali by sme, keby vláda a jej inštitúcie jasne 
deklarovali stratégiu prípravy, zahŕňajúcu konkrétne kroky, programy a zmeny legislatívy, 

potrebné  k dosadeniu cieľov, definovaných v Európskom ekologickom dohovore  a aktívne 

komunikovali, aké zmeny  tento dohovor pre dotknuté subjekty prinesie a na čo je potrebné sa 

pripraviť, 

• odstraňovali bariéry, ktoré bránia či znevýhodňujú investície privátneho sektora v oblastiach, 
ktoré majú poukázateľne viesť alebo vedú k znižovaniu uhlíkovej stopy a ďalších emisií 

skleníkových plynov a k dosiahnutiu cieľov v oblasti udržateľného rozvoja,  znižovania emisií, 
rozvoja čistej mobility, a to najmä vo forme elektromobility,  príp. iných alternatív využiteľných 

v špecifických sektoroch dopravy;,  

• zastávali pozíciu technologickej neutrality nielen vzhľadom na mobilitu, ale aj v oblasti 
klimatických zmien;  vždy na základe faktov hľadala najvhodnejšie riešenia v celom životnom cykle 

výrobku, alebo činnosti, od surovín až po recykláciu, 

• vytvárali podmienky a podporovali investície, ktoré podporujú a ďalej motivujú k presadzovaniu 
a naplňovaniu princípov udržateľného rozvoja v súkromnom i verejnom sektore 

- toto musí byť spojené s potrebnými fiškálnymi reformami, ktoré budú úpravami daňového 

systému motivovať k posilneniu inovácií, vedúcich k presadeniu princípov trvalo 

udržateľného rozvoja; ďalej to má byť podporované zrýchlením úprav a záväzných lehôt 
v legislatíve, ktoré sa bezprostredne dotýkajú recyklácie, opätovného využívania surovín, 

ako aj prevencie vzniku odpadov, resp. ich opätovné využitie, pretože jasne deklarovaná 
podpora bude posilňovať i podnikateľské investície do nových technológií a inovácií 

šetrných k životnému prostrediu. Princípy udržateľného rozvoja a podnikania by mali byť 

vyžadované u všetkých subjektov naprieč dodávateľským reťazcom, aby nedochádzalo 
k prenosom záväzkov iba na niektoré z nich. 
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- Podmienky udržateľnosti by sa mali stať neoddeliteľnou súčasťou verejných výberových 

konaní a to napríklad v podobe tzv. zeleného obstarávania, ku ktorému vydala Európska 
únia príslušné usmernenia.  

Očakávame, 

• že vláda a jej inštitúcie budú svojím aktívnym príkladom inšpirovať a motivovať verejnosť, 
samosprávu i podnikateľskú sféru k uplatňovaniu a podpore udržateľného rozvoja 

• že vláda príjme opatrenia vedúce k napĺňaniu  princípov udržateľného rozvoja a k rozvoju čistej 

mobility, a to vo forme elektromobility príp. iných alternatív využiteľných v špecifických 
sektoroch dopravy a rozvoja infraštruktúry na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. 

 

 

Sme pripravení podporiť vládu, štátne inštitúcie, kraje, mestá a obce a spolupracovať s nimi na ceste 

k udržateľnej budúcnosti a cirkulárnej ekonomike, aktívne sa podieľať na spoločných projektoch, 

nasadiť našich expertov a spoločne rozvíjať motivujúce prostredie pre ostatné spoločnosti, verejný 

sektor, samosprávu a širokú verejnosť. 
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________________________  ________________________  ________________________ 

Marek Antoňák                                                         Edita Hippová                                                           Axel Mallener 

Konateľ                                                                        Konateľka                                                                   Konateľ 

AfB Slovakia s.r.o.                                                   BASF Slovensko spol. s r.o.                                 Brose Prievidza, spol. s r.o. 

 

 

 

 

________________________  ________________________  ________________________ 

Andreas Truls                                                            Miroslav Havlík                                                         Paul Pauls 

Generálny riaditeľ                                                   Konateľ                                                                        Generálny riaditeľ 

Deutsche Telekom IT Solutions                        Evonik Fermas, s.r.o.                                             Kaufland Slovenská republika 

Slovakia                                                                                                                                                               v.o.s. 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

________________________                            ________________________                             ________________________ 

Matúš Gála                                                                 Vladimír Boďa                                                            Milan Šlachta 

Generálny riaditeľ                                                   Konateľ                                                                         Konateľ 

Lidl Slovenská republika, v.o.s.                        Manz Slovakia, s.r.o.                                               Robert Bosch, spol. s r.o. 

 

 

 

 

________________________                            ________________________                              ________________________ 

Richard Prokypčák                                                 Henrich Krejčí                                                             Dr. Oliver Grünberg                                                 

Podpredseda predstavenstva                           Člen predstavenstva                                                Predseda predstavenstva  

a generálny riaditeľ                                                Slovenský plynárenský priemysel,                    a člen predstavenstva  

Slovenský plynárenský priemysel,                  a.s.                                                                                   pre technickú oblasť  

a.s.                                                                                                                                                                            Volkswagen Slovakia, a.s. 

 

 

 

 

________________________                            ________________________                              ________________________ 

Sebastian Krapoth                                                 Markus Kaune                                                             Marián Rusko 

Člen predstavenstva                                             Predseda predstavenstva                                      Člen predstavenstva  

pre personálnu oblasť                                          a generálny riaditeľ                                                  Východoslovenská energetika 

Volkswagen Slovakia, a.s.                                   Východoslovenská energetika                            Holding a.s. 

                                                                                        Holding a.s. 

 

 

 



                   

AHK Slowakei 

The Europeum - Blok B  |  Suché mýto 1  |  SK-811 03 Bratislava 

Tel.: +421 2 2085 0620  |  E-Mail: info@ahk.sk  |  Web: https://slowakei.ahk.de 

 
- 9 - 

 

 

 

________________________                ________________________                                                                                         

Markus Kaune     Marián Rusko                                                                   

Predseda predstavenstva                                    Člen predstavenstva 

a generálny riaditeľ                                               Západoslovenská energetika, a.s. 

Západoslovenská energetika, a.s.  

 

 

 

 

________________________                ________________________                                                                                         

Dr. Peter Lazar    Peter Kompalla 

Prezident    Výkonný člen predstavenstva 

AHK Slowakei    AHK Slowakei 

 

 

 


