
O udržateľnom  
hospodárstve na Slovensku 
Nemecké spoločnosti predstavujú inovatívne riešenia  



Trvalá udržateľnosť je v dnešnej dobe hlboko vpísaná 
do DNA mnohých spoločností. Tieto firmy  
za svoju centrálnu úlohu považujú zodpovedný prí-
stup k vykonávaným činnostiam a to nielen s ohľadom 
na ekonomické kritériá, ale aj podľa ekologických  
a sociálnych princípov. Udržateľný rozvoj sa tak stal 
jadrom moderného národného hospodárstva. Ob-
zvlášť nemecké spoločnosti sa aj mimo hraníc svojej 
krajiny aktívne podieľajú na rozvoji udržateľného sve-
ta.  

Na Slovensku pôsobí viac než 600 nemeckých firiem, 
ktoré zamestnávajú 137 000 pracovníkov.  
Vo svojich odvetviach často patria k lídrom na trhu,  
a to nielen na lokálnej úrovni ale aj celosvetovo. Tieto 
spoločnosti však Slovensko zďaleka nepovažujú iba za 
centrum svojej výrobnej činnosti či odbytový trh. Ne-
mecké firmy pristupujú zodpovedne k svojim spolup-
racovníkom, ako aj k spoločnosti a životnému pro-
strediu.   

Je nám preto veľkým potešením, že čoraz viac nemec-
kých firiem pôsobiacich na Slovensku sa zasadzuje za 
trvalo udržateľný rozvoj.  

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora 
podporuje hospodárske vzťahy medzi Slovenskom  
a Nemeckom. Sme považovaní za platformu spájajúcu 
podniky z oboch krajín a podporujeme vzájomnú 

výmenu v rámci slovensko-nemeckého obchodu.     
 
Brožúra, ktorú držíte v rukách, vznikla v rámci iniciatí-
vy #PartnerForSustainability. Slovensko-nemecká ob-
chodná a priemyselná komora so svojimi partnerský-
mi spoločnosťami by touto cestou chceli ukázať, aký 
bohatý je už dnes rozsah angažovanosti nemeckých 
firiem pôsobiacich na Slovensku. Zároveň by sme radi 
zvýšili povedomie o trvalo udržateľnom hospodárení. 
Veríme, že uvedené príklady by mohli poslúžiť ako 
osvedčené postupy. Budeme sa tešiť, ak inšpirujeme 
aj ďalšie firmy a podnietime ich k ďalším aktivitám  
v oblasti udržateľnosti a podarí sa im naštartovať 
vlastné projekty.  

Na nasledujúcich stranách Vám preto s hrdosťou  
a v celej šírke predstavujem portfólio jedinečných pro-
jektov spoločností, ktoré sa angažujú v rámci iniciatívy 
#PartnerForSustainability. 

Želám Vám príjemné a inšpiratívne čítanie.  

Udržateľnosť je súčasťou DNA   
nemeckých spoločností pôsobiacich 
na Slovensku  
 
Dr. Peter Lazar, prezident AHK Slowakei 



Trvalá udržateľnosť – tento pojem má mnoho definícií: 
udržateľnosť pre budúcnosť, zodpovedné konanie, 
udržateľnosť pre budúce  generácie. „Chráňme život-
né prostredie a klímu“, alebo „Máme len jednu zem“ – 
aj takto sa dá vystihnúť udržateľnosť. Existujú medzi-
národné dohody, ako Parížska dohoda o zmene klímy, 
ktorá po nástupe prezidenta Bidena a návrate USA 
opäť nadobudla dynamiku, ale aj dohovory Európskej 
únie a cieľ, ktorý bol schválený Európskou radou po-
čas nemeckého predsedníctva v decembri 2020, kto-
rým sa krajiny zaviazali znížiť emisie skleníkových ply-
nov do roku 2030 oproti roku 1990 minimálne o 55%. 
Ale takisto rastie povedomie jednotlivcov a práve mla-
dá generácia sa snaží chrániť zdroje, prírodu a životné 
prostredie. Každý ma možnosť individuálne prispieť  
k trvalej udržateľnosti, ale potrebujeme aj hospodár-
ske riešenia a to nie len zo strany priemyslu. Mnoho 
týchto riešení je inovatívnych a mnohé z nich môžu 
pomôcť ušetriť peniaze aj jednoduchými spôsobmi: 
napr. v oblasti energetickej efektivity alebo tepelných 
izolácií.  
 
Teším sa, že v tejto brožúre členovia Slovensko-
nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (AHK Slo-
wakei) predstavujú svoje schopnosti a príspevky  
k zvýšeniu trvalej udržateľnosti.  

Udržateľnosť a „zelené hospodárstvo“ stoja spolu 
s digitalizáciou v centre aktuálnej politiky EÚ a nových 
európskych prostriedkov na prekonanie  hospodár-
skych a sociálnych dopadov pandémie Covid-19. Ne-
mecké podniky so svojím silným zastúpením v Sloven-
skej republike, svojimi rozsiahlymi investíciami do 
tejto lokality a do vzdelávania a výskumu, sú v tomto 
smere vynikajúcimi partnermi. Avšak nie len hospo-
dárstvo, ale aj mnohé ďalšie nemecké inštitúcie, ktoré 
majú svoje aktivity na Slovensku, sa zo svojho špeci-
fického uhla pohľadu zaoberajú udržateľnosťou.    
 
Aj my na veľvyslanectve sa pokúšame našu 
„ekologickú stopu“ minimalizovať, napríklad aj využí-
vaním elektromobility. V ďalších krokoch sa radi ne-
cháme inšpirovať aj kanceláriou prezidentky, ktorej 
ambíciou je stať sa do roku 2030 uhlíkovo neutrálnou.  
Počnúc praktickými otázkami, cez riešenia podnikov, 
až k európskym a medzinárodným dohodám – dnes je 
omnoho viac ako kedykoľvek predtým nemecko-
slovenská spolupráca zameraná aj na trvalú udržateľ-
nosť, je to náš spoločný záujem.  

Nemecké spoločnosti sú vynikajúcim 
partnerom pri podpore udržateľnosti 
na Slovensku   
 
Barbara Wolf, nemecká veľvyslankyňa na Slovensku 



 
AfB Slovakia s.r.o. 

AfB je najväčším neziskovým IT-
podnikom v Európe, ktorý skĺbe-
ním dvoch najvýznamnejších 
rozmerov svojej činnosti, teda 
ekologickým prínosom a podpo-
rou zamestnanosti ľudí so zdra-
votným znevýhodnením prispieva 
k budovaniu ekologickejšej a 
udržateľnejšej spoločnosti v Euró-
pe. 

O spoločnosti 

Rok založenia 
spoločnosti v Nemecku  

2004 

Rok založenia 
spoločnosti na Slovensku  

2019 

Počet zamestnancov v SR  

14 

Oblasť podnikania  

IT 

Webová stránka  

www.afb-group.sk 

Social&Green IT 

Pre nás nie sú ekológia a zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodne-
ním len CSR témy, ale samotným zmyslom našej existencie. Veríme, že tieto 
oblasti sú piliermi, na ktorých musí stáť udržateľná spoločnosť budúcnosti. 
Znižovanie nerovností či už formou zamestnávania, ale aj podporou vzdelá-
vacích a neziskových projektov, zabezpečia zdravú spoločnosť a ochrana 
klímy a šetrenie zdrojov zas zdravšie životné prostredie.  

Len za minulý rok sa našim 500 zamestnancom (45% tvoria zdravotne zne-
výhodnení) v 5 krajinách podarilo spracovať 472 000 IT zariadení a 68%  
z nich dostať späť na trh, vďaka čomu sme ušetrili 43 200 ton CO2, 170 400 
MWh primárnej energie a 24 700 ton ekvivalentov železa.  
 

 



 
 

 

BASF Slovensko 
s.r.o. 

Spoločnosť BASF Slovensko s.r.o., 
dcérska spoločnosť BASF SE, patrí 
k popredným firmám chemického 
priemyslu. Na tuzemskom trhu je 
aktívna už od roku 1993 a distribu-
uje celý sortiment inovatívnych  
a udržateľných výrobkov skupiny 
BASF. Pôsobí takmer vo všetkých 
slovenských priemyselných odvet-
viach a radí sa medzi hlavných 
dodávateľov automobilového  
a poľnohospodárskeho priemyslu.  

 
 

O spoločnosti 

Rok založenia  
spoločnosti v Nemecku  

1865 

Rok založenia  
spoločnosti na Slovensku  

1993 

Počet zamestnancov v SR  

130 

Oblasť podnikania  

chemický priemysel 

Webová stránka  

www.basf.sk 

Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú 
budúcnosť  

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Neu-
stále investujeme do výskumu a inovatívnych ekologických riešení. Na slo-
venskom trhu sa naše udržateľné produkty podieľajú na zefektívňovaní po-
ľnohospodárstva či na znižovaní emisií z dopravy. V našom podnikaní spá-
jame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného 
prostredia.  

Veríme, že inovácie založené na chémii zohrávajú dôležitú úlohu pri preko-
návaní výziev súčasnosti.  

Aktívne presadzujeme princípy cirkulárnej ekonomiky – od roku 1990 sme 
znížili naše celkové emisie o 50 % a ako prvá chemická spoločnosť na svete 
poskytujeme transparentné emisné údaje na celé svoje portfólio produk-
tov. Od roku 2021 sme hrdým členom organizácie Circular Slovakia. 



 
 

 

Bosch 
Udržateľnosť vníma Bosch ako 
súčasť svojej spoločenskej zodpo-
vednosti. Zastáva pozíciu techno-
logickej neutrality, a to nielen  
v mobilite, ale aj v iných oblas-
tiach ovplyvňujúcich životné pro-
stredie. Snaží sa vždy na základe 
faktov hľadať optimálne riešenie  
v celom životnom cykle výrobku 
alebo činnosti, od surovín až po 
recykláciu. 

Firma BSH Drives and Pumps s.r.o. 
v Michalovciach ide hlavne cestou 
zvýšenia energetickej účinnosti 
zariadení, využívania čistej ener-
gie a nákupu zelenej energie. 

 

O spoločnosti 

Rok založenia spoločnosti 
Bosh v Nemecku  

1886 

Rok založenia spoločnosti 
BSH Drives and Pumps v 
SR  

1998 

Počet zamestnancov v SR  

797 

Oblasť podnikania  

Elektrotechnický priemysel  

Webová stránka  

www.bsh-group.com  

Bosch je od roku 2020 prvou celo-
svetovo CO2 neutrálnou priemyselnou  
spoločnosťou.   
Bosch je od roku 2020 prvou celosvetovo CO2 neutrálnou priemyselnou 
spoločnosťou vo všetkých svojich 440 pobočkách. Bosch Group celosveto-
vo pokračuje – plánuje znížiť emisie naprieč hodnotovým reťazcom o 15 % 
do roku 2030. To znamená, pre predstavu, redukciu o 67 miliónov ton CO2. 

Cesta k CO2 neutralite Michalovského závodu: 

• nakupujeme len zelenú elektrickú energiu 

• produkciu CO2, ktorá vzniká spotrebou ostatných médií (napr. plyn) 
kompenzujeme nákupom CO2 certifikátov 

• úplným prechodom na nové invertorové motory sme znížili spotrebu 
energie už pri ich výrobe ročne o 3 600 MWh a ďalšie úspory vytvárajú 
koneční zákazníci pri používaní spotrebičov 

• ročne sa snažíme ušetriť 500 MWh elektrickej energie optimalizáciou 
spotreby vo všetkých oblastiach  



Brose Prievidza  
spol. s r.o. 

Viac ako storočie stojíme v prvej 
línii a formujeme budúcnosť auto-
mobilov. Naše výrobky zvyšujú 
komfort, bezpečnosť a efektivitu 
vozidla. Brose sa o to stará tým, že 
investuje deväť percent svojich 
tržieb do výskumu a vývoja. Ľahký 
dizajn, elektronicky komutované 
motory či systémy dverí a seda-
diel: široká škála patentov pod-
čiarkuje inovatívnu silu našich 
medzinárodných, interdisciplinár-
nych tímov.  

O spoločnosti 

Rok založenia 
spoločnosti v Nemecku  

1908 

Rok založenia 
spoločnosti na Slovensku  

2015 

Počet zamestnancov v SR  

1 270 

Oblasť podnikania  

Automobilový priemysel  

Webová stránka  

www.brose.sk 

Pripravujeme študentov na realitu 
technického života.  

Naše centrum duálneho vzdelávania funguje aktívne od roku 2017. V roku 
2021 sme slávnostne odovzdali Európske certifikáty odbornej spôsobilosti 
prvým absolventom duálneho vzdelávania. Vidíme v duálnom vzdelávaní 
budúcnosť, ktorá pripraví mladé talenty na realitu technického života, spá-
jame teóriu s praxou, a práve vďaka projektu DualPro a podpore AHK Slo-
wakei vieme, že je to správna cesta.   
 

 



Na tom, aby žiaci boli pripravení na budúcnosť, sa ak-
tívne podieľajú majstri odbornej výchovy a 11 hlav-
ných inštruktorov, ktorí sú vybraní z radov zamestnan-
cov Brose.  

V rámci programu DualPRO, v ktorom je Brose zapoje-
né v spolupráci so Slovensko-nemeckou obchodnou  
a priemyselnou komorou, žiaci ovládajú nielen teóriu, 
ale nadobudli počas štúdia aj prax priamo v spoloč-
nosti a sú súčasťou európskeho systému odborného 
vzdelávania. Úspešným absolvovaním predmetu ne-
získavajú len maturitu a výučný list, ale aj nemecký 
certifikát odbornej spôsobilosti, ktorý platí v celej Eu-
rópe.  

V rámci duálneho vzdelávania máme študentov  
v dvoch odboroch:  

• 2679 K Mechanik mechatronik  

• 2413 K Mechanik výrobných strojov a zariadení   

Počas štúdia využili svoje teoretické vedomosti na 
niekoľkých oddeleniach ako údržba, výrobné tímy, 
logistika, kvalita a tiež vo vývojovom centre, kde pra-
covali pod vedením hlavných inštruktorov. Takto 
mohli žiaci duálneho vzdelávania zistiť, aká špecializá-
cia je pre nich najvhodnejšia a akým smerom sa bude 
uberať ich kariérna cesta.  



Deutsche Telekom  
IT Solutions Slovakia  
Značka DT ITSO SK vznikla v roku 
2006 pod názvom T-Systems Slo-
vakia. Je jedným zo zakladajúcich 
členov združenia Košice IT Valley, 
druhým najväčším zamestnávate-
ľom na východe a v prvej pätnást-
ke najväčších zamestnávateľov na 
Slovensku s viac ako 3 900 za-
mestnancami. Cieľom je proaktív-
ne vyhľadávať nové cesty ako na-
predovať a kontinuálne sa tran-
sformovať na spoločnosť poskytu-
júcu inovatívne typy služieb. Spo-
ločnosť si zadefinovala svoje pos-
lanie: „Dávame zmysel IT”. 

 

O spoločnosti 

Rok založenia 
spoločnosti v Nemecku  

1995 

Rok založenia 
spoločnosti na Slovensku  

2006 

Počet zamestnancov v SR  

3 941 

Oblasť podnikania  

IKT 

Webová stránka  

www.deutschetelekom 
itsolutions.sk 

Dávame IT zmysel  

DT IT Solutions Slovakia dlhodobo podporuje aktivity a idey, ktoré majú 
potenciál priniesť pozitívnu zmenu regiónu, mestu i Slovensku. Štyri piliere, 
v ktorých zodpovednosť voči spoločnosti rozvíjame – vzdelávanie, sociálne 
inovácie, ochrana životného prostredia, dobročinnosť a dobrovoľníctvo, sú 
toho dôkazom. Všetky aktivity dobrovoľne vykonávajú a iniciujú naši za-
mestnanci a my sme radi, že im na to môžeme poskytnúť priestor a čas.   

• vzdelávanie – Nosnou charakteristikou je zdieľanie know-how našich 
zamestnancov, spájanie sa so školami, univerzitami a neziskovými or-
ganizáciami v oblasti vzdelávania. 

• dobročinnosť a dobrovoľníctvo – Na Slovensku žije skoro 16,3%  
(872 000) ľudí v ohrození chudoby alebo sociálneho vylúčenia.   
V DT ITSO SK preto organizujeme aj charitatívne eventy, ako Charity 
Run či Charity Cake Day. 

 

 



• sociálne inovácie – Digitálna transformácia a do-
sahovanie efektívnejšieho spôsobu práce a dodá-
vania služieb sú nevyhnutné pre pokrok. Jedným 
z hlavných nositeľov sociálnych inovácií v DT IT 
SO SK je startupové centrum Innovlab, kde nájdu 
podporu na zrealizovanie svojho nápadu nielen 
zamestnanci, ale aj široká verejnosť. Podporuje-
me aj organizáciu Digital League, kde naši za-
mestnanci počas vlastného vzdelávania v rôznych 
oblastiach prispievajú k digitalizácii rôznych od-
vetví. 

• životné prostredie – Naše aktivity robíme s cie-
ľom zníženia negatívnych dopadov a dosiahnutia 
spoločnosti s cirkulárnou ekonomikou a nízkou 
uhlíkovou stopou. Ekologickejšie smerovanie sa 
odzrkadľuje naprieč oblasťami ako zefektívňova-
nie spotreby energie, dohliadanie na ekologickú 
stopu firmy, ponúkanie udržateľných produktov  
a služieb alebo vyvíjanie IT riešení, ktoré umožňu-
jú ekologickejšie služby.  

♦ V roku 2020 sa nám podarilo naplniť cieľ 
používania 100% obnoviteľných zdrojov 
energie. Od 2021 tak budú naše budovy po-
užívať len zelenú energiu.  

♦ V našich budovách a kuchynkách už nená-
jdete jednorazové plastové poháre.  

♦ Zamestnanci si môžu prenajať bicykel cez 
aplikáciu Rent a Bike a bicyklovať na mí-
tingy v inej lokalite alebo na obedy mimo 
budovy. Zamestnanci si môžu bicykle pre-
najať na celý deň alebo víkend.  

♦ Našou dlhoročnou tradíciou je darovanie 
hardwaru školám v regióne. Týmto spôso-
bom nielen pomáhame inovovať technické 
vybavenie škôl, ale namiesto vyhadzovania 
tak predlžujeme samotnú životnosť har-
dwaru.  



Výroba Rhamnolipidov – biologicky od-
búrateľných aktívnych látok                    
Evonik bude realizovať výstavbu prvého veľkého závodu na výrobu biosur-
faktantov (Rhamnolipidov) na strednom Slovensku, v závode Evonik Fer-
mas s.r.o. 

Tento projekt bude mať reálny pozitívny ekonomický, sociálny a environ-
mentálny dopad nielen na Slovensko, ale aj na planétu, keďže sa jedná  
o prvý 100 % biologicky odbúrateľný surfaktant s prírodným pôvodom.                             

• Rhamnolipidy sa vyrábajú z materiálov bez použitia  kritických surovín, 
sú ľahko biologicky odbúrateľné, majú nízku ekotoxicitu, vysokú selek-
tivitu a špecifickú aktivitu v extrémnych podmienkach (teplota, pH, 
salinita). 

• Na rozdiel od aktuálnych surfaktantov, ktoré sa vyrábajú chemickou 
syntézou z petrochemických produktov, disponujú vysokou kompatibi-
litou so životným prostredím. 

• Rhamnolipidy sú vyrábané fermentačným procesom z jednoduchých 
cukrov a môžu sa používať v produktoch pre osobnú hygienu, starostli-
vosť o domácnosť a pre rôzne technické aplikácie. Dosahujú vysoký 
čistiaci  a peniaci účinok.  

O spoločnosti 

Rok založenia 
spoločnosti v Nemecku  

1847 

Rok založenia 
spoločnosti na Slovensku  

1993 

Počet zamestnancov v SR  

237 

Oblasť podnikania  

chemický priemysel 

Webová stránka  

www.evonik.com 

Evonik Fermas s.r.o. 
Evonik Fermas s.r.o. je stopercent-
ná dcérska spoločnosť nemeckého 
koncernu Evonik, so sídlom v Slo-
venskej Ľupči. Fermas je Scale up 
and launch platformou pre kon-
cern Evonik, to znamená, že vyvíja 
produkty v laboratóriu až po ich 
zavedenie do výroby. Výrobou 
Rhamnolipidov a Sophorolipidov 
sa radí medzi prvých svetových 
výrobcov bio- detergentov, čím 
pomáha presadiť ekologický trend 
pri používaní čistiacich a kozme-
tickým produktov.  



Sustainability – súčasť našich rozhodnutí pre investície  
a portfólio  

Poslanie Evonik Fermas s.r.o.  
• dodávame spoľahlivé, zodpovedné a kreatívne riešenia pre scale-up a výrobu pre 

našich interných a/alebo externých zákazníkov Evoniku 

• chceme byť dôležitým prvkom pri skracovaní inovačných cyklov od výskumu  
a vývoja až po celosvetovú výrobu 

• zdokonaľujeme našu agilnú organizačnú štruktúru, kompetencie a pružne využi-
teľné zariadenia, ktoré nám umožňujú poskytnúť našim zákazníkom rýchlu reali-
záciu projektov a najvyššiu flexibilitu 

• snažíme sa o zodpovedné a dôstojné partnerstvá s našimi zákazníkmi, úradmi, 
univerzitami, komunitami a zamestnancami 

• podporujeme otvorený prístup, ktorý nám umožňuje rozpoznať nové príležitosti 

• rozvíjame podnikanie s cieľom poskytnúť najvyššiu hodnotu 

• vytvárame pre našich zamestnancov bezpečné, naplňujúce, odmeňujúce  a prí-
jemné pracovné miesta, ktoré prilákajú talenty a odborníkov 



 

Kaufland Slovenská 
republika v.o.s. 

Spoločnosť Kaufland je medziná-
rodná spoločnosť s dlhou históri-
ou pôsobiaca v 8 krajinách v Euró-
pe. Svoju prvú predajňu na Slo-
vensku Kaufland otvoril 25. no-
vembra 2000 v Poprade a počas 20
-ročného pôsobenia na trhu rozší-
ril svoju sieť na 70 predajní. Riadi 
sa mottom: „Kto sa prestane zlep-
šovať, prestane byť dobrý“  a je aj 
hrdou nositeľkou ocenenia TOP 
Employer, ktoré získala už po tretí 
raz. 

Rok založenia 
spoločnosti v Nemecku  

1930 

Rok založenia 
spoločnosti na Slovensku  

2000 

Počet zamestnancov v SR  

7 500 

Oblasť podnikania  

maloobchod 

Webová stránka  

www.kaufland.sk 

O spoločnosti 

Trvalá udržateľnosť  
v spoločnosti Kaufland Slovensko 

Spoločenská zodpovednosť a podpora trvalej udržateľnosti sú dôležitou 
súčasťou stratégie spoločnosti Kaufland.   

CSR chápe v širšom zmysle, nielen ako zmierňovanie priamych či nepria-
mych dôsledkov podnikania.  

S jej postavením na trhu sa spája veľká zodpovednosť voči zamestnancom, 
zákazníkom, spoločnosti a komunite, v ktorej pôsobí.  

Pod CSR mottom „Rozhodujú činy“ sa angažuje v rôznych oblastiach a zavá-
dza opatrenia na zníženie spotreby plastov, šetrí prírodné zdroje, rozširuje 
svoj sortiment zodpovedných produktov, dlhodobo podporuje domácich 
dodávateľov, podáva pomocnú ruku ľudom v núdzi a svojimi činmi motivu-
je k dobrým skutkom aj širokú verejnosť. 
 

 



Kauflandu záleží aj na zdravom stravovaní detí, preto 
v roku 2019 odštartoval projekt Čerstvé hlavičky,  
v rámci ktorého rôznymi motivujúcimi a kreatívnymi 
spôsobmi deti inšpiruje k tomu, aby ovocie a zeleninu 
zaradili k svojim obľúbeným potravinám.  Jeho cieľom 
je podporiť zdravé stravovanie a zvýšiť konzumáciu 
čerstvého ovocia a zeleniny u detí základných škôl. 
Všetky základné školy sa môžu zapojiť do súťaže o ná-
dielku ovocia a zeleniny raz týždenne pre svojich žia-
kov počas celého nasledujúceho školského roka.  

Spoločnosť sa spojila s organizáciou Skutočne zdravá 
škola s cieľom podpory zdravého stravovania na ško-
lách. Skutočne zdravá škola sa venuje komplexnému 
programu kvalitného a udržateľného stravovania  
a neformálneho vzdelávania o jedle a výžive. Vďaka 
podpore Kauflandu tak v rámci projektu Čerstvé hla-
vičky prinesú aj webináre pre pedagógov, personál 
jedální, žiakov a študentov a celoslovenský prieskum 
o vzťahu detí k zdravému životnému štýlu. Spoločne 
sa snažia o zmeny v oblasti vzdelávania o jedle a zdra-
vom životnom štýle v školách. 

Projekt Čerstvé hlavičky  



Lidl Slovenská  
republika, v.o.s. 

Počiatky spoločnosti Lidl siahajú 
do 30. rokov 20. storočia, kedy bol 
v nemeckom Neckarsulme založe-
ný veľkoobchod s potravinami. 
Dnes prevádzkuje predajne v 30 
krajinách Európy a v USA a patrí  
k najväčším potravinárskym re-
ťazcom v Európe i v celosvetovom 
meradle. Na Slovensku zamestná-
vame viac ako 6 000 zamestnan-
cov v oblasti predaja, nákupu, 
administratívy, logistiky, centrál-
nych služieb a expanzie. 

Rok založenia 
spoločnosti v Nemecku  

1930 

Rok založenia 
spoločnosti na Slovensku  

2004 

Počet zamestnancov v SR  

6 000 

Oblasť podnikania  

maloobchod (retail) 

Webová stránka  

www.spolocenskazodpove
dnost.sk  

 

Trvalá udržateľnosť v spoločnosti Lidl  
Základom nášho podnikania a tiež všetkých našich trvalo udržateľných pro-
jektov je jednoduchosť, dostupnosť pre všetkých a celoslovenský dopad. To 
všetko s dôrazom na najvyššiu kvalitu nami ponúkaných produktov a slu-
žieb a tiež efektivitu všetkých procesov.  

Projekt Nenechajme to plávať  
Mikroténové vrecká sú najčastejšou zložkou odpadu, ktorý znečisťuje naše 
rieky a vodné nádrže. Od septembra 2020 sa môžu aj naši zákazníci pridať  
k našej snahe, aby nekončili v slovenských vodách. Chceme, aby sa ľudia 
zamysleli, či naozaj potrebujú mikroténové vrecká a nemajú poruke ekolo-
gickejšiu alternatívu. Veríme, že sa nám podarí otvoriť diskusiu o nadmer-
nom používaní týchto obalov, vzdelávať našich zákazníkov a v konečnom 
dôsledku znížiť objem používaných jednorazových vreciek. 

 

O spoločnosti 



 

Na Slovensku sme už zrealizovali mnoho veľkých pro-
jektov s pozitívnym dopadom, no uvedomujeme si, že 
s našou expanziou prichádzajú aj mnohé riziká.  

Preto pri svojich obchodných rozhodnutiach chceme 
konať tak, aby sme predišli možným škodám na život-
nom prostredí a ľudskom zdraví alebo aby sme prispe-
li k ich zmierňovaniu.  

Zásada predbežnej opatrnosti, ktorá je zakorenená  
v „Deklarácii z Ria o životnom prostredí a rozvoji“, je 
obsiahnutá vo firemných zásadách spoločnosti Lidl,  
a je teda neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry.  

V rámci nášho hodnotového reťazca neustále vyhod-
nocujeme príležitosti a riziká a snažíme sa reagovať na 
výzvy spojené s trvalou udržateľnosťou. Sme si vedo-
mí, že zmena právnych predpisov, kolísanie cien, ne-
dostupnosť surovín či dôsledky spojené s COVID-19 
môžu ovplyvniť náš sortiment a výrobu.  

Projekty spoločenskej zodpovednosti a konkrétne ak-
tivity Lidla by sme mohli rozdeliť do šiestich strategic-
kých oblastí:  

1. Chrániť klímu 

2. Rešpektovať biodiverzitu 

3. Šetriť zdroje 

4. Konať spravodlivo 

5. Podporovať zdravie 

6. Zapojiť sa do dialógu 

Všetky naše projekty a kroky transparentne komuni-
kujeme verejnosti aj prostredníctvom správy o trvalej 
udržateľnosti vypracovanej podľa medzinárodných 
štandardov Global Reporting Initiative (GRI) a na našej 
stránke www.spolocenskazodpovednost.sk. 

 

Ak však mikroténové vrecko skutočne potrebujú,  
v Lidli zaň môžu zaplatiť dobrovoľný poplatok 1 cent. 
My príspevky zdvojnásobujeme a výslednú sumu ve-
nujeme na čistenie slovenských vôd Slovenským vo-
dohospodárskym zväzom, ktorý spravuje viac ako 55 
tisíc km vodných tokov a viac ako 300 vodných nádrží. 
Takto sme už odbremenili slovenské rieky a povodia  
o tisícky ton odpadu.   
 



 
 

 

Manz Slovakia, s.r.o. 
Manz Slovakia, s.r.o. je dcérskou 
spoločnosťou koncernu Manz AG. 
V Novom Meste nad Váhom sa 
venuje výrobe a konštrukcii stro-
jov, zariadení a automatizovaných 
liniek v oblasti Li-ion batériového 
priemyslu, LCD technológií, spo-
trebnej elektroniky, solárnych 
technológií, automotive priemys-
lu, robotiky a automatizácie.  

 

 

O spoločnosti 

Rok založenia spoločnosti 
v Nemecku  

1987 

Rok založenia spoločnosti 
na Slovensku  

1996 

Počet zamestnancov v SR  

266 

Oblasť podnikania  

Výroba ostatných strojov 
pre špeciálne účely 

Webová stránka  

www.manz.com  

Tri piliere udržateľnosti: ekonomický, 
ekologický a sociálny  

Skupina Manz uplatňuje vo svojej firemnej politike tri piliere sociálnej zod-
povednosti a udržateľnosti: ekonomický (transparentnosť podnikania, zain-
teresovanosť zamestnancov, akcionárov, obchodných partnerov), ekologic-
ký (zníženie spotreby CO2, zníženie spotreby vody a energetická efektivita) a 
sociálny (vzdelávanie zamestnancov, bezpečnosť a ochrana zdravia zamest-
nancov, právo na rovnoprávne zaobchádzanie, sociálna angažovanosť). Kli-
matickú neutralitu skupina Manz dosiahla obdržaním certifikátu  
v júni 2021. 

Dcérska spoločnosť Manz Slovakia, s.r.o. sa angažuje vo všetkých troch pi-
lieroch. Najvýznamnejšie aktivity a výsledky v roku 2020:      

• elektrická energia nakupovaná výlučne z obnoviteľných zdrojov 
• podpora (materiálna aj finančná) pri čistení lesov v regióne 
• pokračovanie duálneho vzdelávania 
• donorstvo domovom sociálnych služieb a hendikepovaným deťom  

V najbližšom období spoločnosť podporí výsadbu 4 000 ks stromov v rámci 
projektu “Milión stromov pre Slovensko” v pohorí Považský Inovec.  



O spoločnosti 
 

Rok založenia spoločnosti 
na Slovensku  

2001 

Počet zamestnancov v SR  

685 

Oblasť podnikania  

energetika 

Webová stránka  

www.spp.sk  

Ochrana životného prostredia 
a podpora kultúry, športu 
a vzdelávania je súčasťou nášho zodpo-
vedného podnikania.  
Popri spoľahlivej dodávke energií a energetických služieb, pripravujeme 
projekty výroby energií z OZE vrátane výroby a využívania obnoviteľných 
plynov – biometánu alebo vodíka a implementujeme koncept ESG nielen vo 
vzťahu k produktom, ale aj interne. Pokračujeme v dlhodobej podpore pro-
jektov či už priamo, alebo prostredníctvom Ekofondu SPP, Nadácie SPP, 
Galérie SPP a Múzea SPP, v nasledovných oblastiach:   

• ochrana životného prostredia a udržateľnosti prostredníctvom výsadby 
stromov a ochrany pôvodného genofondu chránených tatranských le-
sov, podpory ekologického včelárstva a environmentálnych vzdeláva-
cích programov  

• podpora záchrany a obnovy národných kultúrnych pamiatok na Slo-
vensku a slovenskej kultúry 

• podpora komunitného rozvoja a pomoc slabším 

• sedemnásťročné partnerstvo so Slovenským paralympijským výborom  

SPP 
SPP je najväčším dodávateľom 
energií na Slovensku poskytujú-
cim spoľahlivú dodávku elektriny, 
plynu a energetických služieb. Už 
druhý rok vykonáva činnosť vý-
kupcu elektriny vyrobenej z obno-
viteľných zdrojov (OZE). S cieľom 
prispieť k spoločnému úsiliu pre 
dosiahnutie uhlíkovej neutrality 
SPP pripravuje projekty ďalšieho 
rozvoja výroby energií z OZE, vrá-
tane výroby a využívania obnovi-
teľných plynov – biometánu alebo 
vodíka. 



V roku 2021 SPP nadviaže na dlhodobé projekty v ob-
lasti ochrany životného prostredia, kultúrneho dedič-
stva, vzdelávania a podpory a rozvoja komunít.  

• V spolupráci so Správou TANAP-u a NAPANT po-
môžeme vysadiť 60 tisíc stromov a prispejeme  
k ochrane 107 storočných jedlí v Kežmarských 
Žľaboch s cieľom zachovať pôvodný tatranský 
prírodný genofond. V roku 2020 sme takto vysadili 
takmer 18 tisíc stromov. 

• Popri podpore ekologického včelárstva začneme 
v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou 
univerzitou v Nitre pretvárať naše areály na bezú-
držbové „včelie lúky.“  

• Podporíme záujem detí o inovácie a smart rieše-
nia v energetike novou výstavou Smart energia  
v Múzeu SPP.   

• Nadviažeme na podporu obnovy národných kul-
túrnych pamiatok na Slovensku; doteraz sme 
podporili záchranu viac ako 260-tich pamiatok 
sumou viac ako 16 miliónov eur a Nadácia SPP je 
dlhodobo partnerom súťaže Kultúrna pamiatka 
roka – cena Fénix. Priestorom v Galérii SPP bude-
me pokračovať v podpore umenia a slovenských 
umelcov.  

• Podporíme slovenský šport , najmä ako hlavný 
partner Slovenského olympijského a športového 
výboru a generálny partner Slovenského paralym-
pijského tímu TOKIO 2020.  

• Nadácia SPP sa, okrem iného, zameria na podpo-
ru pohybu detí, ako aj vzájomných vzťahov v ko-
munitách na Slovensku.  



O spoločnosti 

Rok založenia  
spoločnosti v Nemecku  

1937 

Rok založenia spoločnos-
ti na Slovensku  

1991 

Počet zamestnancov v SR  

11 500 

Oblasť podnikania  

automobilový priemysel 

Webová stránka  

www.volkswagen.sk 

Volkswagen 
Slovakia, a.s. 

V srdci Európy sa spája kvalita  
s vášňou pre automobily. Výsled-
kom toho sú vozidlá, ktoré zvyšujú 
tep srdca milovníkov áut na celom 
svete. Spoločnosť Volkswagen 
Slovakia vznikla v roku 1991  
a dnes patrí medzi najvýznamnej-
šie spoločnosti na Slovensku. 
Uplatnenie poskytuje tisíckam 
zamestnancov v závodoch v Brati-
slave, Martine, Stupave.  

Volkswagen Slovakia sa hlási k cieľu 
dosiahnuť uhlíkovú neutralitu                     
Spoločnosť Volkswagen Slovakia sa ako súčasť celosvetového koncernu 
vydala na cestu k uhlíkovej neutralite. Volkswagen Slovakia hlásiac sa k Pa-
rížskej dohode prináša svoj významný podiel v oblasti znižovania CO2. Cieľ 
stať sa do roku 2050 spoločnosťou s neutrálnou uhlíkovou stopou zastrešu-
je stratégia ZERO IMPACT FACTORY, v rámci ktorej sa už v uplynulých ro-
koch zrealizovalo mnoho úspešných opatrení. Neustálym zlepšovaním  
a zavádzaním inovačných technológií sa podniku darí pri výrobe vozidiel 
znižovať produkciu CO2 a byť na dobrej ceste k plneniu cieľov. Významným 
podielom k tomu prispievajú aj zamestnanci svojimi návrhmi na zlepšenie.  

Zodpovednosťou pri náročnom procese produkcie automobilov sa dá mini-
malizovať negatívny vplyv na životné prostredie. V súlade s environmentál-
nou stratégiou ZERO IMPACT FACTORY je cieľom Volkswagen Slovakia vyrá-
bať vozidlá v roku 2025 o 59 % ekologickejšie v porovnaní s rokom 2010. 
Preto je dôležité pravidelné sledovanie piatich základných ukazovateľov  
v celom výrobnom procese, pričom každý z nich je riadený a pravidelne vy-
hodnocovaný.    



Biodiverzitný projekt vo Volkswagen Slovakia  

Volkswagen Slovakia sa zaviazal prírodu chrániť, obnovovať a využívať udržateľným spôsobom. V roku 2020 sa 
pozornosť sústredila na ochranu biodiverzity vo forme podpory hmyzu a výsevu medonosných kvetov. Počas roka 
sa vysiali lúčne kvety na ploche 2 900 m2, čím sa prírodné plochy v rámci areálu bratislavského závodu rozšírili 
celkovo na 6 070 m2. Výsledok potešil nielen hmyz, ale taktiež spríjemňuje prostredie zamestnancom. Svojím die-
lom sa zapojili aj samotní zamestnanci, ktorí pre Volkswagen Slovakia vlastnoručne vyrobili hmyzie hotely. Jeden 
z hmyzích hotelov bol darovaný prezidentke Slovenskej republiky a umiestnený v prezidentskej záhrade. Zároveň 
každoročne organizujeme dobrovoľnícku aktivitu Zelená spolupráca na pomoc prírode. 



 
Skupina VSE Holding  
Východoslovenská energetika 
Holding a.s. je moderná energetic-
ká spoločnosť, ktorá riadi svoje 
dcérske spoločnosti zabezpečujú-
ce distribúciu elektriny 
(Východoslovenská distribučná, 
a.s.) ako aj dodávku elektriny 
(Východoslovenská energetika 
a.s.), zemného plynu (innogy Slo-
vensko) a ďalších inovatívnych 
produktov a služieb. Presadzuje 
pri tom princípy zodpovedného 
podnikania.  

O spoločnosti 

Rok založenia  

1929 

Začlenenie do skupiny 
E.ON   

2020 

Počet zamestnancov v SR  

1 780 

Oblasť podnikania  

energetika  

Webová stránka  

www.vse.sk  

 

Pomáhame zákazníkom na ich ceste  
k udržateľnému podnikaniu 

Realizovať aktivity zamerané na trvalo udržateľný rozvoj považujeme za pri-
rodzenú súčasť nášho podnikania. Snažíme sa znižovať dopad našej činnos-
ti na životné prostredie, angažovať zamestnancov a pozitívne vplývať na 
komunitu. Tiež pomáhať zákazníkom v dosahovaní ich cieľov. Náš prístup, 
ktorý spája hospodárske, sociálne a environmentálne aspekty, predstavujú:    

• systém environmentálneho manažérstva, 

• ochrana prírody a biodiverzity, 

• zelená iniciatíva a angažovanosť zamestnancov, 

• programy diverzity vo firme i komunite, 

• vytváranie partnerstiev, 

• realizácia novej administratívnej budovy, 

• digitalizácia, automatizácia a robotizácia procesov, 

• komplexné energetické riešenia a služba Zelená energia pre zákazníkov.  



Štadión sa vyznačuje úspornými technológiami vrátane využívania odpadového tepla. 

Spodná časť samotnej ľadovej plochy slúži na vyhrievanie podložia, vrchná na vytváranie ľadu. Pri výrobe ľadu 
vzniká odpadné teplo, ktoré je ďalej spracovávané na vykurovanie zázemia zimného štadióna a na vykurovanie 
podložia pod ľadovou plochou. 

• Športová hala je zdravotne nezávadná, systém chladenia nepotrebuje čpavok.  

• Systém riadenia chladenia, vykurovania a odvlhčovania haly je plne automatizovaný, možno ho nastaviť 
podľa potrieb zákazníka a diaľkovo riadiť.  

• Halu sme vybavili iSmart svietidlami s malou spotrebou, nízkym tepelným vyžarovaním a dlhou životnosťou. 
Systém regulácie tiež šetrí ďalšiu energiu.  

Udržateľné a inteligentné budovy    
Našim zákazníkom poskytujeme komplexné energetické riešenia. Dôsledne pracujeme s výberom materiálov  
a technológií. Dôraz kladieme na prevádzku budov s budúcim zreteľom na životné prostredie. Vytvárame kvalit-
né vnútorné prostredie. Aplikujeme také IT riešenia, ktoré prinášajú zákazníkom benefity a zvyšujú hodnotu sa-
motnej budovy. Dobrým príkladom je výstavba multifunkčnej športovej haly v Liptovskom Hrádku, kde sme za-
bezpečovali technologickú časť projektu. 



Udržateľnosť je jedna z najväčších  
výziev našej generácie a skupina ZSE  
musí byť súčasťou riešenia  
Naším hlavným cieľom je napomáhať zvyšovaniu udržateľnosti v energetic-
kom svete. V praxi to znamená, že v našich energetických sieťach dochádza 
k prechodu na nízkouhlíkové dodávky energie: integrujú sa obnoviteľné 
zdroje, pomocou inteligentných platforiem sa prepájajú výrobcovia a spo-
trebitelia. Naše zákaznícke riešenia napomáhajú všetkým typom zákazní-
kov efektívnejšie využívať energiu, zároveň vyrábať svoju vlastnú z obnovi-
teľných zdrojov, a tým znižovať uhlíkovú stopu. Pozornosť výrazne upria-
mujeme aj na podporu znevýhodnených spoločenských skupín a takisto 
rozvoj našich regiónov cez grantové programy Nadácie ZSE. Digitalizácia, 
dekarbonizácia a decentralizácia našich aktivít je rovnako súčasťou moder-
nizácie procesov, vedúcej k trvalo udržateľnému rozvoju.  

Princípy trvalej udržateľnosti sú v skupine ZSE súčasťou našich každoden-
ných rozhodnutí a stratégie podnikania. V ZSE považujeme oblasť udržateľ-
nosti - environmentálnej a spoločenskej zodpovednosti firiem, za investíciu 
do prostredia, v ktorom pôsobíme, za investíciu do ľudí a krajiny. Hlavnými 
oblasťami nášho úsilia sú ochrana životného prostredia, podpora vzdeláva-
nia, rozvoj inovácií a verejnoprospešné aktivity zamerané na komunity. 

O spoločnosti 
Rok založenia 
spoločnosti v Nemecku  

2000 

Rok založenia 
spoločnosti na Slovensku  

1922 

Počet zamestnancov v SR  

1 977 

Oblasť podnikania  

energetika 

Webová stránka  

www.skupinazse.sk  

Západoslovenská 
energetika, a. s.  

Západoslovenská energetika, a.s. 
(ZSE) patrí do najväčšej európskej 
energetickej skupiny E.ON. Kľúčo-
vé činnosti spoločnosti tvorí pre-
vádzkovanie distribučnej sústavy 
elektriny na západnom Slovensku, 
predaj elektriny a plynu, komplex-
né riešenia zamerané na využite 
obnoviteľných zdrojov a technoló-
gie pre inteligentné domácnosti, 
budovanie nabíjacích staníc  
a rozvoj e-mobility na Slovensku.   



V oblasti elektromobility je ZSE Drive technologickým lídrom na trhu v rámci prevádzky ultra rýchlych verejných 
nabíjacích staníc, ponúka širokú škálu služieb a poradenstva pre B2B zákazníkov, B2M a zároveň rozširuje svoju 
pôsobnosť aj v B2C segmente. ZSE elektrizuje aj svoju vlastnú flotilu s cieľom maximálnej redukcie fosílnych vozi-
diel do roku 2030. Firma ide príkladom aj v oblastiach deplastizácie, triedenia a zhodnocovania odpadov, spolo-
čenských podujatí a podpory sociálnych podnikov. Nadácia ZSE podporuje svojimi grantovými programami výni-
močné školy a učiteľov, lokálne kultúrne a športové akcie, a takisto rozvoj v regiónoch. Zamestnanci sa sami za-
pájajú do projektov podporujúcich inklúziu a charitatívne účely. Týmito a mnohými ďalšími aktivitami sa ZSE 
snaží prispieť k udržateľnému spôsobu podnikania pre našich zamestnancov, zákazníkov a generácie po nás.  

Zelená elektrina a grantové programy    
Zelená elektrina od ZSE je vyrobená 100 % z obnoviteľných zdrojov energie. Postupne na zelenú elektrinu pre-
chádzajú všetky budovy ZSE s prvou zelenou prevádzkou v Nitre. Medzi ďalšie udržateľné riešenia ZSE patria fo-
tovoltaické panely s garanciou vyrobenej elektriny za akéhokoľvek počasia, zelené strechy či solárne kolektory. 
Súčasťou udržateľných produktových riešení je takisto zelená elektrina a virtuálna batéria. 



Trvalá udržateľnosť k nám  
neoddeliteľne patrí  

Iniciatíva #PartnerForSustainability 

Iniciatíva AHK Slowakei a jej partnerských spoločností, 
ktorej cieľom je napomôcť k lepšej harmonizácii 
ekonomickej konkurencieschopnosti 
s environmentálnou a spoločenskou zodpovednosťou 
a aktívne sa tak podieľať na budovaní cesty k trvale 
udržateľnej budúcnosti.  

Spoločnosti, ktoré sa spojili do iniciatívy, už teraz 
realizujú množstvo projektov v oblasti ochrany životného 
prostredia, rozvoja cirkulárnej ekonomiky, sociálnej 
angažovanosti, vzdelávania a podpory postavenia 
zamestnancov. Na rôznych úrovniach tak podporujú 
udržateľný rozvoj na Slovensku a motivujú k nemu aj 
ostatné spoločnosti.   

 

Vaša kontaktná osoba: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martina Šušová     
  
Tel.: +421 902 918 262 
E-mail: susova@ahk.sk   
 
 
Viac informácií:   
https://partnerforsustainability.sk  



 

 

Partneri iniciatívy 

https://partnerforsustainability.sk 


