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ZNIŽOVANIE NEGATÍVNEHO VPLYVU 
 

Zmena ekosystémov planéty a obmedzená dostupnosť jej prírodných zdrojov je výzvou, ktorá sa 

dnes týka každej zodpovednej spoločnosti. ČSOB ako finančná inštitúcia si uvedomuje svoj priamy 

aj nepriamy vplyv na životné prostredie. Preto prostredníctvom Integrovaného systému riadenia 

ochrany životného prostredia a činností na zlepšenie energetickej účinnosti (ISR) podľa ISO 

normy 14001 a 50001 od roku 2012 meriame a znižujeme náš negatívny vplyv. Hľadáme tým 

spôsob, ako racionálne a ekologicky udržateľným spôsobom zodpovedne podnikať. 

Vďaka tomu sme schopní reagovať na očakávania všetkých zúčastnených strán, a to nielen dnes, 

ale i v budúcnosti. Udržateľnosť je prioritná hodnota v rámci systému ISR v ČSOB. 

 

Naše ciele  si stanovujeme aj v súlade s Collective Commitment to Climate Action (CCCA), 

globálnou iniciatívou bankového sektora, podporujúcou prechod na ekonomiku s čistými nulovými 

emisiami. Združuje finančné inštitúcie z celého sveta, ktoré sa zaviazali zamedziť otepľovaniu 

hlboko pod 2 stupne Celzia a usilovať sa o nepresiahnutie 1,5 stupňa.  

 

CIELE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA 
 

V súlade s cieľmi udržateľného rozvoja, prijatých členskými štátmi OSN v roku 2015, sa 

sústreďujeme na tri konkrétne oblasti:  

 

 

HLAVNÉ CIELE:  
 

1. Využívať 100 % vlastnej spotreby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030.  

2. V porovnaní s rokom 2015 znížime vlastnú uhlíkovú stopu o 80 % do roku 2030. 

3. Do roku 2050 budeme uhlíkovo neutrálnou firmou.  

 

PRINCÍPY ISR: 
 

• uplatňovať zásadu neustáleho zlepšovania, prevenciu znečisťovania životného prostredia a 

energetickej účinnosti vo všetkých oblastiach riadenia a všetkých procesoch spoločnosti; 

• uplatňovať princíp prevencie, t. j. prednostne odhaľovať možné príčiny nehôd alebo havárií  

• stanoviť dlhodobé a krátkodobé energetické ciele za účelom ochrany životného prostredia 

a znižovania energetickej náročnosti činností banky; 

• uplatňovať princíp prevencie a vyhnúť sa tak možným škodám; 

• dodržiavať platné zákony a predpisy Slovenskej republiky a iné požiadavky a záväzné 

povinnosti, ktoré vplývajú na činnosť finančnej skupiny a požiadavky, ktoré súvisia s 

významnými environmentálnymi aspektmi a významnými spotrebami energie; 

• na základe hodnotenia environmentálnych aspektov stanovovať dlhodobé a krátkodobé 

ciele a ich plnenie pravidelne monitorovať;  
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• digitalizáciou dokumentov a automatizáciou procesov znižovať environmentálnu záťaž 

z našej činnosti; 

• systematické vzdelávanie zamestnancov;  

• analýzou spotreby energií neustále znižovať energetickú náročnosť činností banky 

• uprednostniť dodávateľov s environmentálne vhodným správaním, ktorí sú, podobne ako 

my, držiteľmi certifikátu ISO 14001; 

• pri obstarávaní podporovať nákup energeticky úsporných produktov a služieb. 

 

 

 

V Bratislave 12. 10. 2022 

 

 

 

 

 
 

 
 

      

Ing. Daniel Kollár      Ing. Branislav Straka, PhD.  

predseda predstavenstva     člen predstavenstva 

a generálny riaditeľ     a vrchný riaditeľ 

 

 

 

 


