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Skupina ZSE patrí na Slovensku k lídrom v otázkach zodpovedného podnikania a jeho princípy sú súčasťou našich každodenných 
rozhodnutí a stratégie podnikania. Chceme zabezpečiť, aby z procesov a výsledkov podnikania mal prospech široký okruh ľudí. 
Zodpovedné podnikanie má priamy vplyv na lojalitu zamestnancov, znižovanie miery fluktuácie a zvyšovanie produktivity.

Zahŕňa konanie spoločnosti nielen na energetickom poli pôsobnosti, ale aj voči miestnym komunitám a okolitému prostrediu. 
Považujeme za veľmi potrebné podnecovať ľudí k aktivite a prostredníctvom takýchto aktivít prispievať svojím dielom 
k vytváraniu priaznivejšieho prostredia, v ktorom žijeme. 

Veríme, že úspech našej spoločnosti sa v neposlednom rade zakladá na spolupráci s komunitami a zainteresovanými subjektmi. 
Zapájanie komunít vnímame ako vzájomné obohacovanie s cieľom dosiahnuť porozumenie a spoločný výsledok či dobre 
informované rozhodnutia. 

Našu vzájomnú spoluprácu a zapájanie komunít môžeme pomenovať na niekoľkých úrovniach: 

Informovanie – Spoločnosť ZSE o svojich aktivitách realizovaných v oblasti zodpovedného podnikania pravidelne a transparentne 
komunikuje prostredníctvom svojich webových lokalít či internými kanálmi určenými pre zamestnancov. Komunity rovnako majú 
možnosť kedykoľvek komunikovať svoje otázky či návrhy na zmenu. 

Konzultovanie – Spätná väzba komunity je pre nás nesmierne dôležitá a snažíme sa ju reflektovať pri plánovaní ďalších aktivít. Aj 
prostredníctvom našich kľúčových partnerov, ktorí nám pomáhajú nastavovať priority v oblasti zodpovedného podnikania máme 
vždy relevantné informácie o aktuálnych potrebách komunity. 

Zapájanie – Naše aktivity v oblasti zodpovedného podnikania sú vždy otvorené komunitám, pre ktoré sú relevantné a ktorých 
skúsenosti sú pre nás dôležité.

Spolupráca – Naša snaha o zodpovedný prístup k podnikaniu by nebola možná bez našich partnerov a kľúčových stakeholderov, 
s ktorými sme otvorení komunikovať pri hľadaní vhodných riešení realizovaných aktivít.

Posilňovanie – Všetky predchádzajúce kroky posilňujú vzájomnú spoluprácu s relevantnými komunitami. 

K našim dlhodobým prioritám patrí zodpovednosť voči životnému prostrediu. Na vytvorení harmónie medzi krajinou 
a priemyselnou činnosťou na území, ktoré je zároveň súčasťou distribučnej oblasti ZSE, spolupracujeme s ochranármi už viac ako 
20 rokov. 

Príklady našich aktivít

Ochrana dravcov na Slovensku
Naša spolupráca s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku sa v priebehu rokov rozšírila do realizácie viacerých aktivít. 
Ochrana dravcov na Slovensku sa venuje výskumu a ochrane voľne žijúcich dravých vtákov a sov vo voľnej prírode na celom 
území Slovenska. Vplyvom nadzemných elektrických vedení na vtáctvo sa organizácia zaoberá dlhodobo a systematicky. 
Projekt 3DodZSE (3D = DávameDomovDravcom) je zameraný na ochranu a  monitoring populácií dravcov a sov. Každoročne 
rozširuje svoje zameranie o lokality, z ktorých doteraz bolo zozbieraných len málo informácií. Súčasťou projektu je tiež 
inštalácia búdok, vrátane tých pre sokoly myšiare, ktoré pomáhajú poľnohospodárom pri ochrane úrody pred hrabošom poľným. 
Neodlúčiteľnou súčasťou projektu je tiež komunikácia s úradníkmi a lesníkmi a spolupráca s verejnosťou. Naša spolupráca zahŕňa 
aj expresné jednanie v prípade naliehavých situácií, kedy je napríklad potrebné ošetriť nebezpečné uhniezdenie, ktoré by mohlo 
mať tragické následky. Ďalšou spoločnou aktivitou je tiež participácia na projekte LIFE Danube Free Sky (danubefreesky.eu). 

Programy zapájania komunít 
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Programy zapájania zamestnancov

1. Zamestnanecký grantový program
Verejnoprospešné témy a projekty nie sú zamestnancom skupiny ZSE ľahostajné. Úsilie a iniciatíva našich kolegov nám 
pomáhajú prispievať k zveľaďovaniu prostredia, v ktorom žijeme a v ktorom naša spoločnosť pôsobí. Už niekoľko rokov máme 
ambíciu ich v tomto úsilí povzbudzovať aj prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu. Program je každoročne 
zameraný na podporu dobrovoľníckych aktivít tých zamestnancov, ktorí majú záujem realizovať sa v prospech svojej komunity 
s cieľom prinášať pozitívnu a viditeľnú zmenu.

2. Kvapka krvi
Zamestnanci skupiny ZSE majú viackrát do roka možnosť zúčastniť sa mobilného odberu krvi priamo v sídle spoločnosti. 

3. Vianočné darčeky pre deti z detských domovov a pre seniorov z domovov dôchodcov
Dlhoročnú tradíciu má medzi zamestnancami aj vianočné obdarovanie detí z detských domovov a tiež klientov zariadení pre 
seniorov. 

Charitatívny golf APPA
V spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA sme niekoľký rok partnerom Charitatívneho golfového turnaja. Výťažok 
podujatia je venovaný vybraným členom Klubu APPA na špeciálne rehabilitácie a nákup zdravotných pomôcok. 
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