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ÚVOD
Chceme podnikať s ohľadom na

Veríme, že vás čítanie prehľadu

spoločnosť a životné prostredie.

našich aktivít bude baviť!

UDRŽATEĽNÝ
ŽIVOT
V DOMÁCNOSTI
10–19

Preto je trvalá udržateľnosť
neoddeliteľnou súčasťou našej
každodennej činnosti a prestupuje
všetkým, čo v IKEA robíme.

ENERGIA
A ZDROJE

Nie sme dokonalí, ale usilovne
pracujeme na tom, aby sme sa
stále zlepšovali. Radi by sme vám

20–31

predstavili všetky aktivity, ktoré sme
uskutočnili vo finančnom roku 2017*
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na Slovensku.
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ĽUDIA
A KOMUNITY
32–41

*1. september 2016 - 31. august 2017

Globálnu správu o trvalej
udržateľnosti nájdete tu

www.IKEA.sk/ludiaaplaneta

NAŠA V ÍZI A
A OBCHODNÁ MYŠL IENK A
Našou víziou v IKEA je vytvárať lepší

optimalizovať celý proces od vývoja

každodenný život pre čo najviac

po predaj, budovať dlhodobé vzťahy

ľudí. Naša obchodná myšlienka túto

s dodávateľmi, investovať značné

víziu podporuje tým, že ponúkame

sumy do vysokoautomatizovanej

široký sortiment dobre navrhnutých,

výroby a vyrábať vo veľkých

funkčných výrobkov bytového

objemoch.

zariadenia za také nízke ceny, aby si
ich mohlo dovoliť čo najviac ľudí.

Naša vízia sa ale netýka len bytového
zariadenia. Ide nám aj o to, aby sme

Vyvinuli sme veľké úsilie, aby sme

prispievali k lepšiemu každodennému

dokázali vyrábať kvalitné výrobky

životu všetkých ľudí, ktorých životy

za dostupné ceny. Bolo preto nutné

sú spojené s naším podnikaním.

Demokratický dizajn

Hodnoty IKEA
a naši pracovníci

Z nášho pohľadu je dobrý dizajn
kombináciou formy, funkčnosti,

Veríme, že každý môže ponúknuť

kvality, trvalej udržateľnosti a nízkej

niečo hodnotné.

ceny. Tento prístup nazývame

Sme rôznorodá skupina realistických

demokratický dizajn, pretože sme

a priamočiarych ľudí, ktorí sa

presvedčení, že na dobré bytové

zaujímajú o bytové zariadenie.

zariadenie má nárok každý. Preto

Pochádzame z rôznych častí sveta,

tiež neustále hľadáme spôsoby,

ale spája nás rovnaká inšpirujúca

ako robiť veci lepšie, jednoduchšie

vízia „vytvárať lepší každodenný život

a inteligentnejšie. Vezmite si

pre čo najviac ľudí‟. Uvedomujeme

napríklad kolekciu LISABO. Táto séria

si, že táto vízia je založená na našich

obsahuje prirodzene krásny nábytok

spoločných humanistických

z masívneho dreva, ktorý je odolný,

hodnotách. Nimi sa riadi naša práca

dá sa veľmi jednoducho zmontovať

v IKEA a stojí na nich naša otvorená

a jeho elegantný vzhľad bol ocenený

a čestná kultúra. Všetko sa nesie

prestížnou cenou za dizajn Red Dot

v duchu spolupatričnosti a nadšenia.

Award.

Pracujeme tvrdo, ale baví nás to.
Neustále hľadáme ľudí, ktorí majú
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rovnaké pozitívne postoje a hodnoty
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ako my.

Viac sa dozviete tu.

Viac informácií tu.

Viac informácií tu.
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IKE A BR AT ISL AVA
V ČÍSL ACH *
• Obchodný dom na Slovensku: Bratislava
• Otvorenie prvého obchodného domu v SR: 15. máj 1992

2,93 mil.

Počet návštevníkov obchodného domu za rok

14 mil.

Počet návštevníkov webových stránok za rok

419
102,8 mil. eur
356 000
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9 500

6

Počet zamestnancov
Obrat
Počet členov vernostného klubu IKEA FAMILY
Počet výrobkov v sortimente IKEA

* Údaje za finančný rok 2017 (1. september 2016 – 31. august 2017).

www.IKEA.sk/ludiaaplaneta

DOBRÉ
PRE ĽUDÍ A PL ANÉ TU
Náš prístup k trvalej udržateľnosti je zhrnutý v globálnej stratégii
Dobré pre ľudí a planétu, ktorú tvoria tri hlavné piliere:
ÚSPORNEJŠÍ ŽIVOT V DOMÁCNOSTI,

kde inšpirujeme našich zákazníkov, ako žiť šetrnejšie.
ENERGIA A ZDROJE,

ktorý sa zameriava na prevádzku obchodných domov IKEA a výrobu
produktov zodpovedným spôsobom.
ĽUDIA A KOMUNITY,

ktorý zaisťuje dobrú starostlivosť o našich pracovníkov, dobré pracovné
podmienky pre zamestnancov našich dodávateľov a podporu ľudí
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a komunít.
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Celú stratégiu Dobré pre ľudí a planétu nájdete tu.
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ÚSPORNEJŠÍ ŽIVOT
V DOMÁCNOSTI
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Veríme, že v každej domácnosti sa dá

Snažíme sa inšpirovať našich

žiť šetrnejšie. To znamená neplytvať

zákazníkov k šetrnejšiemu životu

vodou, znižovať spotrebu energie

v domácnosti a ukázať im, ako

alebo minimalizovať množstvo

to dosiahnuť s pomocou našich

potravín, ktoré vyhadzujeme,

výrobkov alebo jednoduchých rád

a odpad všeobecne.

a tipov.
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VAR IER A

V septembri 2015 sme sa stali

a spotrebujú o 85 % menej energie

Materiály našich výrobkov

znovu vyrásť. Väčšina druhov

prvým predajcom na Slovensku,

než klasické žiarovky. Ponúkame

starostlivo vyberáme. Preto čoraz

bambusu dosiahne svoju výšku

ktorý predáva výlučne osvetlenie

ich za nízke ceny, aby si ich mohol

viac využívame trvalo udržateľné

a hrúbku v priebehu troch mesiacov,

LED. Veríme, že žiarovky LED sú

dovoliť každý. Len za minulý rok

materiály, ktoré možno recyklovať

niektoré druhy však dokážu vyrásť

najšetrnejším spôsobom svietenia,

sme na Slovensku predali 152 836

a obnovovať, alebo ktoré už sú

až o 90 centimetrov za deň. Bambus

pretože vydržia až 20 rokov

žiaroviek LED.

recyklované. Jedným z nich je aj

je pevný a ľahký materiál, ktorý má

bambus. Existuje viac než tisíc

množstvo spôsobov využitia. Navyše

druhov tejto rastliny. Najčastejšie

je odolný proti opotrebovaniu. My

sa vyskytuje v trópoch a dorastá

ho používame napríklad na výrobu

až do výšky 30 metrov. Rastie

príborníka VARIERA. Aj keď ho

z podzemných stoniek, takže aj

nebudete mať stále na očiach, poteší

po odseknutí stebla je schopný

vás vždy, keď otvoríte zásuvku.
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NÁŠ SORT IMENT
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INŠPIRUJEME
NAŠICH Z ÁK A ZNÍKOV

KUNGSBACK A
Odpad pre nás nepredstavuje

plasty, ktoré sa vyrábajú z ropy.

Myšlienka trvalej udržateľnosti je

i našu planétu. Preto sme v januári

problém, ale surovinu. Vo finančnom

Už si nemusíte vyberať medzi

neoddeliteľnou súčasťou každého

2017 spustili webovú stránku

roku 2017 sme predstavili

trvalou udržateľnosťou a kvalitou,

výrobku IKEA. Usilujeme sa o to, aby

www.IKEA.sk/lepsieriesenia,

kuchynské dvierka a čelá zásuviek

dizajnom alebo cenou. Na výrobu

sme vo všetkých fázach výroby –

ktorá ukazuje, akým spôsobom

KUNGSBACKA z recyklovaného

dvierok s rozmerom 40×80 cm

od prvých návrhov výrobku až

pracujeme s materiálmi, ako je

dreva, ktorých povrch je vyrobený

spotrebujeme 25 PET fliaš. Rovnakú

po jeho balenie, chránili životné

drevo, bavlna, voda, vodný hyacint,

z recyklovaných PET fliaš. Dvierka

technológiu používame aj pri výrobe

prostredie, nevytvárali zbytočný

zvyšky látok alebo papier. Od jej

KUNGSBACKA nielenže dobre

dverí REINSVOLL, ktoré ponúkame

odpad a pozitívne pôsobili na ľudí

spustenia ju navštívilo 49 000 ľudí.

vyzerajú, ale navyše na ich výrobu

k skriniam PAX.
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nepotrebujeme nové drevo ani nové
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LEPŠIE R IEŠENI A
PRE LEPŠIU BUDÚCNOSŤ
Na začiatku roka 2017 sme venovali

planéte. Išlo napríklad o vankúš

celých šesť týždňov kampani

vyrobený z recyklovaných PET

zameranej na trvalú udržateľnosť.

fliaš, kvetináč z vodného hyacintu

V centre pozornosti stáli výrobky

alebo príborník z bambusu. Kampaň

IKEA navrhnuté a vyrobené tak,

sa objavila v on-line médiách aj

aby nielen robili radosť tým, čo si

na vonkajších reklamných plochách.
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ich kúpia, ale boli aj šetrné k našej
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ENERGI A A ZDROJE
Zodpovedné využívanie zdrojov

A keď už nejaký odpad vznikne, aby

je výhodné tak pre podnikanie,

sme ho znovu dokázali čo najlepšie

ako aj pre životné prostredie.

využiť. Takisto skúmame, ako čo

Robíme všetko pre to, aby sme

najviac predĺžiť životnosť nábytku

náš obchodný dom prevádzkovali

a dať mu druhý život.

čo najefektívnejšie a aby sme
minimalizovali množstvo odpadu,

© Inter IKEA Systems B.V. 2018.

ktorý produkujeme.
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ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ
OBCHODNÉHO DOMU IKEA
Vo finančnom roku 2017 klesla celková

predaného tovaru za daný rok, čo

spotreba energie v našom obchodnom

je pre nás kľúčový ukazovateľ pre

dome. Podarilo sa nám tiež znížiť

hodnotenie energetickej efektívnosti

o 11,3% spotrebu energie na 1 m3

našich obchodných domov.

Spotreba energie v obchodnom
dome IKEA Bratislava
a naše ciele na ďalšie roky

GWh
7

6,7

6,9
6,4

6,3

6,2

6,1

2017

2018

2019

2020

6
5
4

© Inter IKEA Systems B.V. 2018.

3

20

2
1
0
2015

2016

21

www.IKEA.sk/ludiaaplaneta

OBNOV I TEĽNÉ ZDROJE

Spotreba vody v obchodnom dome
IKEA Bratislava a naše ciele na ďalšie roky

Od roku 2016 používame v našom

zemného plynu o 50 %. Tento rok

Neustále sa snažíme znižovať spotrebu vody. Minulý rok sme do vodovodných

obchodnom dome tepelné čerpadlo,

plánujeme investovať do novej

batérií v obchodnom dome inštalovali prevzdušňovače, čo nám umožní znižovať

ktoré je ekologickejším zdrojom

izolácie strechy.

jej spotrebu.

kúrenia a znižuje našu spotrebu
litrov

na
návštevníka

4,00
3,19 l

3,27 l

2015

2016

3,40 l

3,35 l

3,30 l

3,25 l

2019

2020

3,00
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PODZEMNÁ VODA

OSVETLENIE LED
V OBCHODNOM DOME IKEA

Na toaletách používame na

Snažíme sa znižovať spotrebu

100 % elektrickej energie

splachovanie podzemnú vodu. Týmto

elektrickej energie, a to najmä

spotrebovanej v našom obchodnom

spôsobom ušetríme každý mesiac

využitím osvetlenia LED. V uplynulých

dome získavame z obnoviteľných

320 m pitnej vody. Za rok je to

dvoch finančných rokoch sme doň

zdrojov. Na Slovensku ju

3 840 m vody.

investovali 380 000 eur, aby bola

nakupujeme od spoločnosti ZSE

prevádzka obchodného domu IKEA

Energy. Týmto smerom sa plánujeme

Bratislava ešte efektívnejšia.

uberať aj v ďalších rokoch.

3
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DRUHÝ ŽI VOT
NÁBY TKU
V IKEA sa snažíme vyrábať viac

Takisto skúmame, ako čo najviac

produktov z menšieho množstva

predĺžiť životnosť nábytku a dať mu

surovín. Premieňame odpad

druhý život.

na suroviny, hľadáme nové,

Službu Druhý život nábytku, ktorá

udržateľnejšie zdroje materiálov

zákazníkom umožňuje predať

a potravín a prechádzame

nevyužitý či nepotrebný nábytok

na obnoviteľné zdroje energie.

IKEA, sme v obchodnom dome IKEA

© Inter IKEA Systems B.V. 2018.

Bratislava spustili v novembri 2017.
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ODPADOVÉ
HOSPODÁRST VO
Naša planéta nemá rada skládky
a my takisto nie. 99,4 % odpadu
z nášho obchodného domu IKEA
Bratislava za uplynulý rok putovalo
na recykláciu alebo energetické
zhodnotenie.

Prehľad spracovania odpadu
za posledné štyri finančné roky
FY17
24,9 %

Energetické zhodnotenie

74,63 %

Materiálové zhodnotenie

0,6 %

1. 9. 2015 – 31. 8. 2016

21 %

Energetické zhodnotenie

79 %

Materiálové zhodnotenie

FY15
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Skládkovanie vrátane rekultivácie

FY16

0,01 %

28

1. 9. 2016 – 31. 8. 2017

Skládkovanie vrátane rekultivácie
1. 9. 2014 – 31. 8. 2015

15,92 %

Energetické zhodnotenie

84,04 %

Materiálové zhodnotenie

0,04 %

Skládkovanie vrátane rekultivácie

FY14

1. 9. 2013 – 31. 8. 2014

19,63 %

Energetické zhodnotenie

80,36 %

Materiálové zhodnotenie

0,01 %

Skládkovanie vrátane rekultivácie
29
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IKE A FOOD

Všetka káva, ktorú predávame

100 % vajec používaných v našej

v našom Obchodíku so švédskymi

Reštaurácii pochádza od sliepok

špecialitami, Kaviarni, Bistre

chovaných vo voľnom výbehu.

a Reštaurácii IKEA, má certifikáciu
UTZ, ktorej držitelia musia spĺňať
náročné požiadavky na udržateľný

Reštaurácia patrí neodmysliteľne

dvadsaťkrát nižšiu uhlíkovú stopu než

k obchodnému domu IKEA. Len

tie mäsové. Za posledný rok sme ich

vlani Reštauráciu IKEA v našom

na Slovensku predali 379 448.

podmienky pre pestovateľov.

Lososy podávané a predávané

môžete skontrolovať, odkiaľ presne

obchodnom dome navštívilo 1,4 mil.
zákazníkov.

v obchodnom dome IKEA pochádzajú
Zaviazali sme sa získavať potraviny

výhradne z fariem certifikovaných

zodpovedným spôsobom a zefektívniť

Radou pre správu akvakultúr (ASC).

prevádzku reštaurácie tak, aby

Všetky ulovené voľne žijúce ryby

bola čo najšetrnejšia k životnému

a krevety pochádzajú z lovov rýb,

prostrediu.

ktoré sú držiteľmi certifikácie Rady

spôsob pestovania a prijateľné
Na utzcertified.org/IKEA si dokonca
vaša káva pochádza.

© Inter IKEA Systems B.V. 2018.

pre správu morí (MSC). Vďaka tomu
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V septembri 2015 sme predstavili

budete mať z týchto morských

alternatívu k našim mäsovým

plodov dvojnásobnú radosť – radosť

guľôčkam – nové zeleninové

z vynikajúcej chuti a vedomie, že ich

guľôčky. Robíme ich zo strukovín

kúpou podporujete trvalo udržateľný

a čerstvej zeleniny, ako je hrášok,

rybolov. Plody mora tak budú

mrkva, paprika, kukurica a kel. Majú

dostupné aj pre ďalšie generácie.

31
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ĽUDIA A KOMUNIT Y
VO FINANČNOM ROKU 2017
Našou víziou je vytvárať lepší

IWAY štandard. Naši dodávatelia

každodenný život pre čo najviac

musia informovať o požiadavkách

ľudí. To sa nevzťahuje len na našich

v tomto kódexe aj svojich

pracovníkov a zákazníkov, ale takisto

dodávateľov – a my ich v tom,

na našich dodávateľov a komunity

samozrejme, podporujeme. Povinnosť

v našom okolí.

dodržiavať IWAY štandard platí
pre všetkých dodávateľov služieb,

Chceme, aby z výrobkov, ktoré

ako sú upratovacie, bezpečnostné

predávame, mali všetci dobrý

a dopravné firmy a firmy zaisťujúce

pocit. Preto vkladáme veľké úsilie

odpadové hospodárstvo. V opačnom

do budovania dobrých vzťahov

prípade s nimi ukončíme spoluprácu.
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s našimi dodávateľmi a ich
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subdodávateľmi. Prostredníctvom

Na Slovensku sme v minulom

našich priamych dodávateľov pracuje

finančnom roku realizovali 3 audity.*

pre obchodný dom IKEA Bratislava

Audity vykonávame každé dva roky

ešte asi 30 ľudí a my chceme, aby

a platí, že IWAY štandard musí spĺňať

s nimi bolo dobre a spravodlivo

100 % našich dodávateľov.

zaobchádzané.
Preto sme v roku 2000
začali uplatňovať náš Kódex
pre dodávateľov, ktorému hovoríme

Viac informácií tu.

* Pred finančným rokom 2017 sa do počtu vykonaných auditov započítavali aj audity
z dodávateľského reťazca a výrobných spoločností. Od 1. septembra 2017 tieto
subjekty nie sú súčasťou skupiny IKEA Group, do ktorej patrí IKEA Bratislava, s. r. o.

IWAY Stars Czechoslovakia
V Českej republike a na Slovensku

štandardu alebo spoločenská

realizujeme projekt IWAY Stars

zodpovednosť.

Czechoslovakia, čo je skupina
českých a slovenských dodávateľov
s príkladným prístupom k IWAY
štandardu a trvalej udržateľnosti.
Jeho účelom je otvorene sa navzájom
deliť, rozvíjať a motivovať v otázkach
súvisiacich s požiadavkami
stanovenými v IWAY štandarde,
ako je starostlivosť o životné
prostredie, prístup k zamestnancom,
systematické udržiavanie vysokého

www.IKEA.sk/ludiaaplaneta

DNI IKE A Z A DOBRÚ VEC

Pre nás v IKEA sú deti tými

Minulý rok sme neziskovým

Každý zamestnanec IKEA má

organizáciách, ktoré pomáhajú

najdôležitejšími ľuďmi na svete.

organizáciám venovali nábytok

možnosť zapojiť sa na jeden deň

deťom a ktoré boli vybrané v rámci

V rámci projektu Spolu s vami

a doplnky v hodnote 21 000 eur.

do dobrovoľníckych aktivít. Tento

projektu Spolu s vami. Vo finančnom

vyberáme každý rok na základe

Ďalších 2 000 eur sme darovali

deň sa mu započíta do pracovného

roku 2017 túto možnosť využilo viac

nominácií a hlasovania našich

v podobe finančnej hotovosti.

času. Zamestnanci trávia dni

ako 70 našich kolegov.

pracovníkov a členov IKEA FAMILY

Členovia IKEA FAMILY nominovali

dobrovoľníctva v neziskových

päť organizácií, ktoré pomáhajú

celkom 193 neziskových

deťom. Tým venujeme nábytok

organizácií, ktoré pomáhajú deťom.

a doplnky IKEA a takisto im poradíme

Viac informácií o projekte nájdete

v oblasti interiérového dizajnu.

na www.spolusvami.sk.
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ZODPOVEDNÝ PR ÍSTUP
K Z AMESTNANCOM
Veríme, že každý môže ponúknuť

rok organizujeme Týždeň talentov,

niečo hodnotné. Spravodlivé

počas ktorého majú všetci pracovníci

zaobchádzanie a rovnosť príležitostí,

IKEA možnosť zistiť viac o svojom

bez ohľadu na pôvod alebo

talente a o tom, ako ho rozvíjať

individuálne odlišnosti, sú princípy,

a ako sa aktívne podieľať na svojom

ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť

kariérnom raste. Vo finančnom roku

našej vízie a našich hodnôt. Staráme

2017 sa Týždňa talentov zúčastnilo

sa o to, aby mal každý zamestnanec

50 pracovníkov. Za tento projekt

spravodlivé pracovné podmienky

sme vyhrali cenu Via Bona Slovakia

a možnosť rastu v tej oblasti,

v kategórii Skvelý zamestnávateľ.
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Z ÁHR ADA, K TOR Á UČÍ

DNI ENERGIE

Pomáhame učiť deti starať sa

školské záhrady a prirodzene

V júni 2017 sa v obchodnom

ekologických zdrojov energie

o životné prostredie. Podporili sme

prepájať poznatky z rôznych

dome IKEA Bratislava konali Dni

v domácnosti, elektrické bicykle,

vznik školských záhrad, v ktorých sa

školských predmetov.

energie – podujatie, ktoré pravidelne

environmentálne vzdelávanie detí

organizuje portál Energie pre Vás.

alebo automobily na elektrický
či plynový pohon. Naši partneri

dá nielen pestovať, ale aj veľa naučiť.
Spolu s Centrom environmentálnej

Viac informácií nájdete na

Na svoje si prišli deti i dospelí. Deti

a etickej výchovy Živica sme

www.zivica.sk/sk/zahrada-ktora-uci.

podľa mapky prechádzali rôznymi

prezentovali, čo robí ich firma

stanovištiami, kde riešili tematické

v oblasti trvalej udržateľnosti

partnermi projektu „Záhrada,
ktorá učí”.

CEEV Živica sme darovali finančné

úlohy a na záver dostali odmenu.

a šetrenia energiou. Podujatie pred

Cieľom je naučiť žiakov aj učiteľov

prostriedky vo výške 56 322 eur

Pre dospelých boli pripravené

obchodným domom IKEA navštívilo

kreatívne a zmysluplne využívať

prostredníctvom daňovej asignácie.

stanovištia zamerané na odpadové

viac než 600 ľudí.
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NADÁCI A
IKE A FOUNDAT ION

SÚŤA Ž MALÝ DIZ A JNÉR

Pomáhame aj deťom v rozvojových

1 euro za každú predanú plyšovú

Veríme, že každé dieťa má právo

Celkový výnos z limitovanej kolekcie

krajinách. Vlani sme počas kampane

hračku, vyzbierali na Slovensku

hrať sa a rozvíjať. K tomu patria aj

plyšových hračiek SAGOSKATT

Poďme sa hrať a zmeníme

56 125 eur na podporu programov

nové nápady. Preto nám každý rok

venujeme v ďalšom finančnom roku

svet!, v rámci ktorej nadácia

UNICEF zameraných na vzdelávanie

tisíce detí na celom svete kreslia

lokálnym neziskovým organizáciám,

IKEA Foundation venovala deťom

detí.

svoje vysnívané plyšové hračky. Tie

ktoré podporujú rozvoj detí.

v najchudobnejších komunitách sveta

najlepšie návrhy potom premieňame
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