
Podnikajú na Slovensku. A zodpovedne
PROJEKT HN l Tieto firmy podľa odborníkov vybraných Nadáciou Pontis podnikaním prospievajú aj okoliu.

Biznis je v prvom rade o zisku. No mnohé spoloč nosti 
ho spájajú aj s č innosť ou, ktorá má prinášať  osoh aj 
iným. Podľ a odborníkov v hodnotiacich komisiách, 
ktoré zostavila Nadácia Pontis sú to tieto firmy.  
Postúpili do užšieho výberu na cenu Via Bona Slovakia. 
HN sú hlavným mediálnym partnerom súť aže.

Zodpovedná veľká firma Zodpovedná malá/stredná firma

Skvelý zamestnávateľ Férový hráč na trhu Zelená firma 

Podporovateľ dobrovoľníctva Dobrý partner komunity

Slovnaft: Materská škola a detské jasle Slovnafťáčik
V snahe uľahčiť mamičkám nástup po rodičovskej dovolenke späť do 
práce prišla spoločnosť s nápadom vybudovať modernú materskú 
škôlku a detské jasle v blízkosti pracoviska. Slovnafťáčik primárne 
navštevujú deti zamestnancov, ale aj rodiny z okolia.  

Slovenská sporiteľňa: HydePark
Banka prišla so zaujímavou myšlienkou. HydePark je priestor, kde sa 
hovorí na rôzne témy ako zdravie, kultúra, psychológia či cestovanie 
s ľuďmi z rôznych oblastí. Odpovede na niektoré otázky zamestnan-
com môžu pomôcť skvalitniť ich osobný život. 

Tesco Stores SR: Tesco anjel
Tesco anjel je charitatívny projekt spoločnosti, ktorý slúži zamestnan-
com Tesca v ťažkých zdravotných alebo životných situáciách. Vznikol 
po tom, ako jedna zo zamestnankýň upadla následkom úrazu do bde-
lej kómy. 

O2: Férový operátor
O2 presadzuje férový prístup k zákazníkom i zamestnancom. Rovnaké 
výhody pre všetkých, žiadna viazanosť pri paušáloch, bezplatný prenos 
čísla či flexibilita výberu služieb. Mobilný operátor od začiatku presa-
dzuje férovú a otvorenú komunikáciu. Dôvera je dôležitým prvkom 
v komunikácii so zákazníkom. 

Orange Slovensko: E-deti
Zacielil na bezpečné a zodpovedné používanie mobilov a internetu deť-
mi projektom. Každé štvrté dieťa je ohrozené závislosťou od nich. Pri-
šiel s kampaňou, ktorá každoročne poukazuje na negatívne dôsledky, 
organizuje vzdelávacie aktivity s odborníkmi na školách. 

Profesia: iniciatíva Edujobs.sk
Portál, ktorý prináša aktuálne pracovné ponuky, prišiel s iniciatívou 
Edujobs.sk. Ide o špecializovaný portál, ktorý dáva školám možnosť 
bezplatne inzerovať všetky voľné pracovné ponuky. 

IKEA Bratislava: Papierové palety
Nábytkárska spoločnosť prišla ako prvá s nahradením drevených pa-
liet za papierové, ktoré slúžia na prepravu a skladovanie tovaru. Re-
cyklovateľné palety sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Táto zmena 
priniesla zníženie emisií CO2 na Slovensku. 

Orange Slovensko: Staré mobily sú na 2 veci
Mobily často  končia v komunálnom odpade a na smetiskách, kde sa 
z nich uvoľňujú nebezpečné látky do pôdy a podzemnej vody. Mobilný 
operátor sa každý rok snaží vyzbierať čo najviac mobilov, zabezpečiť 
ich ekologickú likvidáciu.

Arteterra: Retrocentrum
Podnikateľka Dana Vlčková sa venuje spracovaniu skla a vzdelávaniu 
v oblasti recyklovaného dizajnu. Prišla s myšlienkou galérie Retrocen-
trum v Ilave. Stane sa  miestom výstav umelcov, ktorí sa zaoberajú 
umeleckým využitím odpadového materiálu. 

Hewlett-Packard Slovakia: Projekt Elderly 
Spoločnosť HP sa zamerala na seniorov z Domu sociálnych služieb 
a zariadenia pre seniorov v Rači a na kvalitné trávenie ich voľného ča-
su spolu so zamestnancami spoločnosti.

Provident Financial: Pobočka pomáha
Zamestnanci si môžu ušiť svoju dobrovoľnícku aktivitu na mieru. Sami 
si vyberú, komu a ako chcú pomáhať. 

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne: Lepší život
Zamestnanci spoločnosti sa každodenne stretávajú s rôznymi nešťas-
tiami ľudí, aj preto sa rozhodli pomáhať. Život prináša situácie, ktoré 
sa poistiť nedajú. Platí to aj pre klientov Brány do života v Bratislave. 
Dobrovoľníci pomáhajú deťom, mladým dospelým a ženám krízového 
centra, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. 

HB Reavis: Virtuoso
Nadácia HB Reavis chce inšpirovať deti a mladých, aby objavili hudbu 
a obľúbili si ju. Projekt Virtuoso stavia na hudobných školách v 8 kraj-
ských mestách na Slovensku. Každá vyslala svoje talenty do veľkého 
národného mládežníckeho orchestra, s ktorým deti absolvovali niekoľ-
ko koncertov. Talentované deti, ktoré sú súčasťou orchestra a pochá-
dzajú zo sociálne slabších rodín, dokonca podporila finančne – náku-
pom hudobných nástrojov, zaplatením školného či dopravy. 

Kia Motors Slovakia: Nová synagóga v Žiline
Novú synagógu Petra Behrensa v Žiline nepoznajú len nadšenci sveto-
vej architektúry, ale už aj tisíce obyvateľov zo Slovenska či zahraničia. 
Za myšlienkou jej obnovy a využitia ako galérie pre súčasné umenie 
stála skupina nadšencov z kultúrneho centra Stanica. Postupne sa 
k nim pridali aj ďalší. Medzi nimi dobrovoľníci z Kia Motors.

Pfizer Luxembourg: Krajina záchrancov
Krajina záchrancov je na Slovensku prvý projekt, ktorý sa snaží naučiť 
ľudí, ako správne poskytovať prvú pomoc. Podľa prieskumu je až 78 % 
Slovákov  presvedčených, že svojim blízkym by vedeli podať prvú po-
moc.  Spoločnosť Pfizer preto podporuje myšlienku Slovenského Čer-
veného kríža naučiť každého bez ohľadu na vek či vzdelanie poskytnúť 
prvú pomoc. 

T-Systems Slovakia: Príprava absolventov s praxou
Na Slovensku je 35 % mladých ľudí bez práce po skončení školy. Mla-
dým často chýba prax a rozvoj ich praktických zručností. Deficit ob-
zvlášť pociťuje IT sektor. T-Systems a jeho zamestnanci bezplatne a vo 
voľnom čase vyučujú IT krúžky na základných školách, podporujú 
stredné školy a akreditované predmety na vysokých školách či odo-
vzdávajú svoje svoje vedomosti seniorom. 

Partizánske Building Compo-
nents – SK 
Spoločnosť patrí do skupiny Velux 
so zameraním na výrobu strešných 
okien. Veľkú pozornosť venuje vy-
tváraniu príjemného pracovného 
prostredia pre zamestnancov, ako 
aj bezpečnosti zdravia pri práci. 
Dôraz kladie aj na rovnováhu pra-
covného a súkromného života. Vý-
nimkou nie je ani prispievanie do 
3. dôchodkového piliera, prenají-
manie športovísk pre zamestnan-
cov, vzdelávanie, dni zdravia.

Slovenské elektrárne 
Najväč ší výrobca elektriny dbá 
o zamestnancov a životné pros- 
tredie, ale aj okolité komunity. 
Bezpeč nosť  zamestnancov má 
v SE prvé miesto. Zamestnanci 
môžu vyjadriť  svoj názor na firem- 
nú kultúru a navrhovať  zlepšenia. 
Je jedným zo zakladajúcich čle-
nov Fondu pre transparentné 
Slovensko. Podporuje obce, ale 
je aktívna napríklad aj v nepopu-
lárnej téme pomoci ľuďom bez 
domova.

SOITRON 
Firma sa usiluje o systematické 
formy pomáhania. Pomoc v oblasti 
zodpovedného podnikania realizu-
je nielen cez finančnú pomoc 
a dobrovoľníctvo zamestnancov, 
ale aj cez produkty a služby. Aktív-
ne sa hlási k princípom transpa-
rentnosti a protikorupčnosti a jed-
noznačným postojom vedenia ide 
príkladom aj ostatným zamestnan-
com. Stratégiou firmy je vytvoriť 
atraktívne pracovné prostredie pre 
zamestnancov.  

I.TRAN.
Textilná spoločnosť I.TRAN. na 
horných Kysuciach stavia na čo 
najlepšiu kvalitu spracovania 
textilných výrobkov. Ich farbenie 
realizuje na území EÚ tými naj-
kvalitnejšími a zdravotne ne-
škodnými farbivami. Vedenie 
I.TRAN. rozvíja vzťahy medzi za-
mestnancami a zamestnávate-
ľom, má veľmi dobrý vzťah 
s mestom Turzovka a jej podpo-
ra smeruje najmä do nemocnice 
v Čadci.

Green investments 
Penzión Villa Green je zeleným 
penziónom a jedným z najviac 
ekologických ubytovacích zaria-
dení na Slovensku. Vznikol rekon-
štrukciou nevyužívanej a spust-
nutej budovy v centre kúpeľného 
mesta Sliač. Jeho strechu pokrý-
vajú fotovoltické panely a slneč-
né kolektory. Takmer 50 % elek-
trickej energie, ktorú penzión 
spotrebuje na svoju prevádzku, si 
aj sám vyrobí. Rovnako je to 
s ohrevom teplej vody. 

Slovak Spectator/The Rock 
Slovak Spectator sa venuje mla-
dým začínajúcim novinárom, aby 
boli pripravení na výkon svojho 
povolania. Noviny už štvrtý rok 
prinášajú projekty, ktoré majú po-
tenciál inšpirovať vyučujúcich, 
ako aj študentov, aby aktívnejšie 
pristupovali k vzdelávaniu, k pro-
filovaniu nových predmetov a sil-
nejšiemu prepájaniu žurnalistic-
kého teoretického vzdelania 
s praxou.


