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Stratégia ESG 

Úvod
Energia sa stáva čoraz viac decentralizovanou, digitálnou a dekarbonizovanou, a teda aj viac udržateľnou. Naše hlavné 
obchodné oblasti – energetické siete a zákaznícke riešenia – k tomuto procesu významne prispievajú. Naše siete sú čoraz viac 
inteligentnejšie, čo im umožňuje integrovať viac obnoviteľných zdrojov energie a minimalizovať negatívne vplyvy na životné 
prostredie, pričom sú stále bezpečné. Naše inovatívne riešenia podávajú pomocnú ruku všetkým skupinám odberateľov – od 
domácností a malých a stredných podnikov až po veľké výrobné závody a mestá. Tieto riešenia využívajú energiu efektívnejšie, 
vyrábajú si vlastnú elektrinu z obnoviteľných zdrojov a tým prispievajú k znižovaniu uhlíkovej stopy.

Pôsobnosť politiky 
Tento dokument sa usiluje nastaviť komplexný rámec ESG (environmentálne – sociálne – riadiace aspekty) v spoločnosti 
Západoslovenská energetika, a.s. a v jej dcérskych spoločnostiach (spoločne tvoriace skupinu ZSE), ako aj u akcionárov, 
dodávateľov, zákazníkov i obchodných partnerov.

Účel politiky 
V tejto politike sa uvádzajú hlavné zásady udržateľnosti skupiny ZSE a stanovujú sa štandardy pre budúcu energetickú 
transformáciu, ktorej sa chce skupina ZSE držať. Uvedené zásady idú ruka v ruke s Európskou zelenou dohodou, podľa ktorej 
by sa Európa mala stať do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom, a Parížskou dohodou, ktorá vytyčuje cieľ na 
zníženie globálneho otepľovania ideálne o 2, pokiaľ možno o 1,5 stupňov Celzia oproti predindustriálnej úrovni.

Skupina ZSE v kocke
Skupinu ZSE tvorí materská spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE) so sídlom v Bratislave, a jej dcérske spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD), ZSE Energia, a.s. (ZSEE), ZSE Elektrárne, s.r.o., ZSE Energy Solutions, s.r.o.,  
ZSE MVE, s. r. o., ZSE Business Services, s. r. o., ZSE Energetické služby, s.r.o, BK, a.s. a EKOTERM, s.r.o. Medzi hlavné činnosti 
skupiny patrí prevádzka energetickej distribučnej siete na území západného Slovenska, výroba elektriny, dodávka elektriny 
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a plynu a to najmä v regióne západného Slovenska, poskytovanie zákazníckych riešení so zameraním na využívanie 
obnoviteľných zdrojov a technológií pre inteligentné domácnosti, budovanie nabíjacích staníc a rozvoj elektromobility na celom 
území Slovenskej republiky. Sme členom skupiny E.ON, čo je jedna z najväčších energetických spoločností v Európe.

Skupina ZSE patrí k hlavným lídrom v oblasti spoločenskej zodpovednosti na Slovensku, pričom zásady zodpovedného 
podnikania sú v centre jej každodenného rozhodovania a stratégie. Bezpečnosť a ochrana zdravia, potreby zákazníkov, inklúzia 
a podpora čistých energetických zdrojov sú našimi hlavnými prioritami a dajú sa vnímať v spôsobe, akým sa skupina ZSE riadi.

Environmentálne

Ochrana klímy 
Podľa odhadov Medzinárodnej agentúry pre energiu (2021) je energia (elektrina, teplo a doprava) zodpovedná 
za zhruba tri štvrtiny celkových emisií skleníkových plynov v globálnom meradle. Vnímame aktuálnu 
klimatickú krízu a sme si vedomí toho, že prechod ku klimatickej neutralite nemožno uskutočniť bez sektoru 
energetiky. Skupina ZSE preto musí byť pri tomto riešení jedným z kľúčových hráčov. Zaväzujeme sa začleniť 
aspekt udržateľnosti do našich každodenných obchodných riešení v strednodobom i dlhodobom horizonte. 
Zohľadňujeme potreby súčasnej generácie a zároveň predvídame potreby budúcich generácií. 

Znižovanie emisií:
 Prispievať k dosiahnutiu klimatickej neutrality v Európe do roku 2050 podľa Európskej zelenej dohody 
 Znižovať emisie CO

2
 v súlade s Protokolom o skleníkových plynoch (oproti východziemu roku 2020): 

–  Oblasť č. 1 a oblasť č. 2: -75 % do roku 2030 a -100 % do roku 2040
–  Oblasť č. 3: -50 % do roku 2030 a -100 % do roku 2050

 Byť si vedomí toho, že medzinárodnou spoluprácou je možné prispieť k zníženiu globálneho otepľovania 
pod 1,5 stupňa Celzia oproti predindustrálnej úrovni, ako sa uvádza v Parížskej klimatickej dohode 

 Sledovať a vypočítať emisnú bilanciu každý rok 
 Podporovať našich zákazníkov pri zbere údajov týkajúcich sa emisií 

Zásady udržateľnosti
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 Postupne smerovať k riadeniu emisií: 
1. Predchádzať vzniku emisií 
2. Fyzicky znižovať emisie
3. Emisie uhlíka, pri ktorých nie je možné predísť ich vzniku, ani ich znížiť, sa budú posudzovať  

v zmysle kompenzačných opatrení

Výroba elektriny
 Maximálna technická účinnosť pri výrobe elektriny v paroplynovej elektrárni Malženice 
 Sledovať nové technológie, aj v oblasti vodíka v súvislosti s elektrárňou Malženice 
 Analyzovať lokálne možnosti v súvislosti s uplatnením biometánových certifikátov

Spoľahlivá a inteligentná sieť
 Investovať do spoľahlivej, efektívnej, bezpečnej, udržateľnej a modernej siete
 Zabezpečiť pripájanie viac obnoviteľných zdrojov energie do siete 
 Umožniť integráciu trhu s decentralizovanou energiou prostredníctvom flexibilného riadenia siete 
 Budovať stratégiu pre klimatickú odolnosť

Udržateľné aktíva 
 Elektrifikácia nášho vlastného vozového parku – nové pravidlá pre používanie vozidiel platné od 1. januára 

2022 s takto nastavenými cieľmi:
– 80 % služobných vozidiel a vozidiel pre riadiacich zamestnancov bude do roku 2030 na elektrický/

hybridný pohon 
– 50 % prevádzkových vozidiel do 3,5 t bude do roku 2030 na elektrický/hybridný pohon

 Zvyšovať energetickú efektívnosť v našich vlastných zariadeniach – udržateľné prevádzky
– Zelená elektrina v našich vlastných zariadeniach 
– Inštalácia fotovoltiky, obnova kotlov, osvetlenie LED
– Zavádzanie opatrení na znižovanie CO

2
 (vypínanie zariadení, klímy, kúrenia) 

– Udržateľná certifikácia nových budov (certifikácia LEED/BREEM, posudzovanie životného cyklu) 

Ochrana životného prostredia 
 Udržiavať certifikáciu podľa ISO 14001 v ZSE, ZSD a ZSEE
 Riadiť ekologické koridory (ECM): sofistikované riadenie biokoridorov s využitím moderných technológií, 

vysádzaním jedinečných drevín a opatrným orezom rastlín
 Projekty na ochranu biodiverzity: osádzanie chráničiek, premiestňovanie bocianích hniezd, inštalovanie 

búdok pre sokoly
 Monitorovať kvalitu vody – vykonávanie analýz a realizácia nápravných opatrení, zabezpečenie, že sa 

sledujú príslušné ukazovatele, konzistentne sa dosahujú cieľové úrovne a včas a účinne sa vykonávajú 
nápravné opatrenia

 Zaistiť bezpečnosť zariadení s obsahom oleja pred vznikom nehôd s únikom oleja, znižovať olej 
v zariadeniach na nízky objem alebo využívať zariadenia bez oleja

 Bezpečne zaobchádzať s nebezpečným odpadom 

Environmentálne vzdelávanie a aktívna účasť 
 Vzdelávanie, školenia, zvyšovanie povedomia, komunikačné kampane o témach spojených s ochranou 

životného prostrediach a udržateľnosťou smerom k našim zamestnancom, obchodným partnerom, 
zákazníkom, spotrebiteľom, dodávateľom a iných zainteresovaným stranám

 Posúdiť preškolenie a kompetencie zamestnancov a dodávateľov, aby vedeli svoje činnosti vykonávať 
efektívne 

Produkty šetrné ku klíme
 Udržiavať certifikáciu podľa ISO 9001 v ZSEE 
 Poskytnúť možnosť pre všetkých zákazníkov odoberať zelenú elektrinu (množstvo elektriny odobraté 

každým odberateľom zelenej elektriny je kryté zárukou o pôvode z obnoviteľných zdrojov). 
 Elektromobilita – zvyšovať portfólio verejného nabíjania s dôrazom na ultrarýchle nabíjanie
 Zvyšovať počet nabíjacích staníc plne krytých zárukami o pôvode 
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 Posilňovať inštaláciu obnoviteľných zdrojov na strechy 
 Zvyšovať povedomie o energetickej účinnosti, nákladovej hospodárnosti a zmierňovaní zmeny klímy 

a adaptácii na ňu 
 Vzdelávať zákazníkov o ekologickom životnom štýle prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov 

Obehové hospodárstvo 
 Spracovávať nebezpečný a nie-nebezpečný odpad 
 Prevádzkovať naše zariadenia s plnou recykláciou s alokovanými bodmi za zber odpadu
 Snažiť sa o značné znižovanie objednávania balenej vody v elektronickom systéme
 Darovať vyradený IT hardvér zamestnancom
 Implementovať zásady zeleného obstarávania podľa štandardov EÚ

Sociálne

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 Udržiavať certifikáciu podľa ISO 45001 v ZSE, ZSD a ZSEE
 Bezpečnosť a ochrana zdravia ako priorita číslo 1 – Bezpečnosť na prvom mieste s ročným cieľom 0 

incidentov 
 Školiace a komunikačné programy pre zamestnancov a dodávateľov zamerané na operatívne témy v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia

Ľudské práva
 Dodržiavať ľudské práva ako neoddeliteľnú súčasť korporátnej kultúry skupiny ZSE 
 Byť si vedomí zneužívania a vedieť, ako riadiť riziká a príležitosti na zlepšenie podmienok ľudí, na ktorých 

má vplyv naša činnosť
 Uznávať Medzinárodnú listinu ľudských práv a Deklaráciu Medzinárodnej organizácie práce (MOP) 

o základných zásadách a právach pri práci a jej základné dohovory 
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 Uznávať iniciatívu Globálny kompakt Spojených Národov a presadzovať jeho desať zásad udržateľnosti 
 Dodržiavať aspekty ľudských práv vrátane pracovných podmienok, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

rešpektovať slobodu združovania a práva na kolektívne vyjednávanie, práva na nediskrimináciu, zákaz 
obťažovania a zákaz detskej práce a nútenej práce

 Chrániť osobné údaje našich odberateľov, zamestnancov a obchodných partnerov
 Zabezpečiť bezpečnosť produktov pre našich zákazníkov

Rôznorodosť a inklúzia
 Vytvárať taký priestor, v ktorom zamestnanci môžu napredovať a rozvíjať svoje talenty a schopnosti 
 Presadzovať rôznorodosť a inklúziu medzi našimi zamestnancami 
 Podporovať a realizovať rôzne činnosti zamerané na rôznorodosť a inklúziu rôznymi spôsobmi (webináre, 

programy koučovania, program Power, programy duálneho vzdelávania, banka talentov, atď.) 
 Sledovať štatistiky o rovnováhe pohlaví 

Psychická pohoda zamestnancov 
 Zabezpečovať rôzne sociálne benefity (zdravotná starostlivosť, sociálna starostlivosť, rodina, rekreácie, 

voľnočasové aktivity, kultúrne a športové podujatia, teambuildingy) 
 Zaistiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom

Kybernetická bezpečnosť
 Udržiavať zavedené riadiace štruktúry pre riadenie kybernetickej bezpečnosti 
 Implementovať prevádzkové opatrenia na monitorovanie a reagovanie na porušenia ochrany údajov 

a kybernetické útoky
 Vykonávať pravidelné hodnotenia kybernetických ohrození systémov, produktov a praktík spoločnosti, ktoré 

majú vplyv na údaje používateľov 
 Zabezpečiť pravidelné externé bezpečnostné audity zamerané na kybernetickú bezpečnosť 
 Pravidelne preškoliť zamestnancov v oblasti kybernetickej bezpečnosti 

Rozvoj komunít 
 Systematicky podporovať 3 strategické ciele: ochrana životného prostredia, podpora vzdelávania a rozvoj 

komunít 
 Podporovať tie činnosti a partnerov, ktoré majú ambíciu aktivovať komunity, v ktorých pôsobia a motivovať jej 

členov, aby sa cítili zodpovední za svoje konanie a postoje
 Vytvárať, realizovať a udržiavať grantové programy a/alebo partnerstvá Nadácie ZSE so zreteľom na 3 

strategické ciele
 Prinášať do komunít pozitívnu zmenu prostredníctvom dobrovoľníckych činností 
 Spolupracovať s lokálnymi a medzinárodnými partnermi na rozvoji inovatívnych riešení pre miestne komunity

Zapájanie komunít
 Informovať miestne komunity a viesť s nimi konzultácie o činnostiach skupiny ZSE, ktoré majú na ne vplyv 
 Začleniť spätnú väzbu komunít do projektového plánovania 
 Reagovať na podnety komunít, čo sa týka činností skupiny ZSE
 Spolupracovať a posilňovať partnerstvá so všetkými príslušnými komunitnými zainteresovanými skupinami 

Riadenie

Udržateľné riadenie 
 Ciele a stratégia udržateľnosti skupiny ZSE vytyčuje vrcholový manažment spoločnosti, čím je zaistené, že sú 

začlenené do obchodných oblastí spoločnosti na všetkých úrovniach 
 Téma udržateľnosti spadá do priamej pôsobnosti generálneho riaditeľa ZSE
 Špecialista pre udržateľnosť – ambasádor agendy spadá pod vedúceho úseku Corporate Development & 

Innovations, ktorý sa zodpovedá priamo generálnemu riaditeľovi 
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Zodpovedné financovanie
 Udržiavať ekonomickú a finančnú stabilitu a to rozvíjaním udržateľných obchodných modelov a nastavovaním 

dlhodobých obchodných stratégií a cieľov v súlade so sociálnymi a environmentálnymi cieľmi
 Vyžadovať, aby sa všetky obchodné vzťahy s tretími stranami vytvárali a viedli čestne, zákonne, eticky 

a transparentne
 Zabezpečiť súlad s taxonómiou EÚ v súlade s nariadením EÚ č. 2020/852 

Riadenie rizík
 Začleniť environmentálne riziká do pravidelných analýz v oblasti riadenia rizík

Etika a transparentnosť (transparentná komunikácia a zodpovednosť)
 Podporovať zásady transparentnosti, poctivosti a integrity, presadzovať dodržiavanie prísľubov 

a dôveryhodnosť, lojálnosť, spravodlivosť, starostlivosť o iných, úctu voči iným, záväznosť právnych predpisov 
a to vo všetkých obchodných činnostiach 

Compliance
 Predchádzať porušovaniu pravidiel, odhaľovať takéto porušenia a primerane na ne reagovať 
 Hlboký záujem a záväzok nekonať zavádzajúcim alebo podvodným spôsobom voči našim odberateľom, 

obchodným partnerom, investorom alebo iným zainteresovaným stranám
 Predchádzať korupčným praktikám vo všetkým jej formách. Ktokoľvek, kto sa dopustí korupčného konania, 

bude za svojej konanie niesť zodpovednosť vrátane trestno-právnej zodpovednosti. Ak príde v našej skupine 
k porušeniu pravidiel, takéto porušenie sa bude riešiť transparentným spôsobom a v prípade potreby sa 
uplatnia disciplinárne opatrenia.

 Protikorupčné praktiky rieši v skupine Etický kódex skupiny ZSE a jeho prílohy, ktorý vymedzuje päť oblastí 
súladu: Dary a pohostenie; Konflikt záujmov; Poznaj svoju protistranu; Trestnoprávna zodpovednosť 
právnických osôb; Hospodárska súťaž. Noví zamestnanci sú preškolení z obsahu etického kódexu formou 
e-learningu a existujúci zamestnanci formou doškoľovacích kurzov. Otázky v oblasti súladu sa podporujú 
prostredníctvom komunikačných kampaní na intranete, vo firemnom časopise alebo počas osobitných 
udalostí, akými sú napríklad Medzinárodný deň boja proti korupcie alebo Svetový deň whistleblowerov

 Mať zavedenú anonymnú linku dôvery


