Spoločenská zodpovednosť firiem

UniCredit a Lietajúce ryby

Na krídlach anjelov
Spoločnosť K-system, výrobca tieniacej
techniky, bola sponzorom benefičného a náučného podujatia s názvom „Na krídlach anjelov“, ktoré sa uskutočnilo koncom októbra
v Žiari nad Hronom. Na akcii sa zúčastnilo
628 detí s mentálnym alebo so zdravotným
hendikepom z ústavov a zariadení zo západného a stredného Slovenska.
Na pripravených workshopoch sa deti napr.
mohli naučiť latinskoamerické tance, čakalo
ich maľovanie na tvár, enkaustika (maľovanie
horúcim voskom na papier), prútikárstvo, lukostreľba, odlievanie sviečok a ozdobovanie
figúrok z dreva. Na podujatí vystúpila Celeste Buckingham a skupiny Gladiátor, Smola
a hrušky, Sendreiovci, a Kokavakere lavutára.
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Transparentné
spoločnosti
Päť najotvorenejších slovenských spoločností získalo Ocenenie CECGA. Každoročne
ho udeľuje Slovenská asociácia správy a riadenia spoločnosti (CECGA) za otvorenosť
a transparentnosť informácií, ktoré zverejňujú
spoločnosti vo výročných správach za predchádzajúci rok. Ide o spoločnosti, ktorých
cenné papiere sú registrované a obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave, a. s. Celkový počet sledovaných spoločností za obdobie 2014 bol 66.
Ocenenia odovzdali v kategóriách Banky,
Poisťovne a Podniky. Za rok 2014 Ocenenie
CECGA získala OTP Banka Slovensko, a. s.,
Union poisťovňa, a. s., Slovnaft, a. s., Tatry
Mountain Resorts, a. s., a Kúpele Dudince,
a. s. Ocenením chce asociácia vyzdvihnúť
spoločnosti, ktoré príkladne pristupujú k plneniu svojich informačných povinností.
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Nadácia Provida spolu s UniCredit Bank a s finančnou podporou UniCredit Foundation prostredníctvom grantu „Môžu ryby lietať?“ už druhý
rok podporujú spoločensky prospešné podnikanie. Štyri najlepšie projekty získajú grant
v hodnote 16 000 € a expertné poradenstvo
v hodnote 4 000 €.
„Lietajúce ryby“ sú osobnosti a organizácie,
ktoré dokážu spojiť podnikanie so službou

spoločnosti. „Finančná pomoc, špecializované školenia a poradenstvo umožňujú vytvoriť
životaschopné a vplyvné firmy. Čím viac efektívnych zručností a nástrojov majú tieto podniky,
tým viac môžu prispievať k rozvoju miestnych
komunít,“ povedal o cieľoch grantovej podpory prezident UniCredit Foundation Maurizio
Carrara.
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Cena za životné prostredie
Národná podnikateľská cena za životné prostredie SR 2015 má svojich
držiteľov. V rámci konferencie
Priemyselné emisie 2015
ju udelili v štyroch kategóriách. V kategórii „Podnikanie a biodiverzita“ ocenili
U. S. Steel Košice za rekonštrukciu a modernizáciu čistiarne odpadových vôd Sokoľany.
V kategórii „Produkt“ získalo cenu konzorcium
v zložení Strojnícka fakulta STU, Chemosvit Environchem a Konštrukta – Industry za mobilné

protipovodňové zábrany z druhotných surovín.
Spoločnosť Elektro Recycling získala
cenu v kategórii „Proces“ za plastový granulát vyrobený extrúziou.
Za schému EMAS ako nástroja
podpory environmentálneho manažmentu firmy ocenili v kategórii
„Manažérstvo“ spoločnosť Natur-pack. Súťaž na Slovensku vyhlasuje
od roku 2007 Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK).
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Sociálna solidarita k deťom –
pri nákupoch
V septembri a októbri prebiehala celoštátna
kampaň „Z lásky k deťom“, ktorú organizovali
Slovenský Červený kríž a spoločnosti Procter
& Gamble a Kaufland. Vďaka nej dostali stovky detí zo znevýhodneného prostredia plienky
a ďalšie výrobky, dôležité pre ich zdravý vývoj.
„Silní partneri Procter & Gamble a Kaufland
majú veľkú zásluhu na tom, že balíčky a projekty, ktoré Slovenský Červený kríž pripraví,
pomôžu zmierniť nepriaznivú sociálnu situáciu

a priniesť trocha radosti do mnohých slovenských rodín. Ďakujeme všetkým, ktorí kampaň
podporili,“ povedala generálna sekretárka SČK
Zuzana Rosiarová Kesegová.
Do iniciatívy sa zapojil každý, kto si počas kampane kúpil v Kauflande plienky Pampers alebo
hygienické potreby a kozmetiku vybraných značiek P&G. Z každého nákupu išli 4 centy na pomoc deťom v núdzi a vyzbieranú sumu navýšili
MG
obaja partneri na 30 000 eur.		

Cena Aurela Stodolu 2015
Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel,
v novembri v rámci Týždňa vedy a techniky udelili
ceny Aurela Stodolu za najlepšie SVOČ, bakalárske, diplomové a dizertačné práce. S cenami
je spojená finančná odmena v celkovej sume
8 000 eur. V rámci programu Energia pre vzdelanie získalo zároveň 25 študentov technických vysokých škôl od SE štipendiá v hodnote
33 250 eur.
Víťazné práce riešia témy ako napríklad pokročilé
reaktory na rýchlych neutrónoch, porovnanie fotovoltických a tepelných solárnych systémov pre
ohrev vody v rodinnom dome či návrh malej vodnej elektrárne. Zastúpenie medzi podporenými

študentmi mali Slovenská technická univerzita
(60 %), Žilinská univerzita (32 %), Technická univerzita v Košiciach (4 %) a Univerzita Konštantína
JF
Filozofa v Nitre (4 %).			

