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PREDSTAVENIE 
SPRÁVY
Minulý rok nebol o nič menej turbulentný ako ten pred-
chádzajúci. Stále sme čelili pandémii koronavírusu 
a rastúcemu počtu klimatických a sociálnych problé-
mov, ale robili sme všetko pre to, aby sme vytvárali po-
zitívny vplyv. S hrdosťou oslavujeme naše veľké aj malé 
úspechy v priebehu minulého roka. 

Predstavili sme niekoľko nových výrobkov na podporu 
zdravšieho a udržateľnejšieho života v domácnosti, ako 
je napríklad čistička vzduchu FÖRNUFTIG, vďaka ktorej 
je v bežných domácnostiach kvalitnejší vzduch. Uviedli 
sme na trh aj VÄRLDSKLOK, alternatívu mletého mäsa 
na báze hrachového proteínu. Výrobok má rovnakú 
malú klimatickú stopu (4 %) ako naše bezmäsité guľôč-
ky HUVUDROLL. Tiež sme znovu spustili našu službu 
Druhý život nábytku s aktualizovanou používateľskou 
skúsenosťou, aby sme predĺžili životnosť výrobkov, 
a spustili sme novú službu Garantovaný odkup detské-
ho nábytku.

Uzatvorenie obchodných domov kvôli COVID-19 v roku 
2020 výrazne znížilo našu klimatickú stopu, a hoci sme 
tento stav nedokázali udržať, aj tak sme ju, v porovnaní 
s finančným rokom 2019, znížili o 15 %. V minulom roku 
sme sa najviac zamerali na tému plytvania potravina-
mi, ktoré sa nám na Slovensku podarilo znížiť o 16 % 
vďaka nástroju ovládanému umelou inteligenciou. Ten-
to nástroj skúmal hlavnú príčinu plytvania potravín vo 
všetkých obchodných domoch. 

Minulý rok sa niesol v znamení veľkých celospoločen-
ských zmien. Aj keď by sme si priali, aby všetky zmeny 
boli pozitívne, objavilo sa veľa problémov, proti ktorým 
sme sa rozhodli zakročiť. Od problematiky domáceho 
násilia, kde sme sa rozhodli podať pomocnú ruku našim 
kolegom, ktorí obetiam domáceho násilia pomáhajú, až 
po problematiku bezdomovectva, kde sme pomohli vy-
tvoriť dočasné bývanie pre ľudí bez domova v Bratislave.  

Sme radi, že sa môžeme podeliť o naše úspechy, a zá-
roveň o oblasti, v ktorých sa stále musíme zlepšovať, 
a o to, čo sme sa zaviazali dosiahnuť, aby sme naplnili 
našu víziu lepšieho každodenného života bez ohrozenia 
našej planéty a spoločnosti.
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ÚVODNÝ 
LIST  

IKEA sa zaviazala inšpirovať ľudí a umožniť im žiť 
lepší život v rámci možností našej planéty. Zna-
mená to ponúknuť našim zákazníkom výrobky 
a riešenia vyrobené z obnoviteľných alebo recy-
klovaných materiálov, ktoré majú v rámci svojej 
životnosti nízky dopad na životné prostredie a pri 
ich navrhovaní sa od začiatku hľadí na cirkularitu 
a na to, aby mali pozitívny sociálny vplyv.

Zákazníkov chceme inšpirovať a umožniť im žiť 
u seba doma zdravšie a udržateľnejšie. Chceme 
im ukázať, ako môžu znižovať a predchádzať tvor-
be odpadu z potravín, ako konzumovať väčšie 
množstvo bezmäsitých a výživných potravín ale-
bo ako môžu využívať naše výrobky cirkulárnym 
spôsobom.

V správe o trvalej udržateľnosti, ktorú čítate, uka-
zujeme našu transparentnosť a úspechy v tejto 
pre nás veľmi dôležitej oblasti. Stále sme na ces-
te, počas ktorej sa učíme, že veľa vecí dokážeme 
robiť ešte lepšie. Je veľmi dôležité, aby si naše vý-
robky našli cestu do domácností mnohých ľudí – 
preto neustále pracujeme na tom, aby boli cenovo

David McCabe,
CEO & Chief Sustainability Officer

dostupné aj pre ľudí s nižšími príjmami. Našou 
obchodnou myšlienkou nie je predávať výrobky 
iba niekoľkým vyvoleným. Vďaka našej veľkosti 
a dosahu máme možnosť efektívne vyrábať a dis-
tribuovať výrobky, ako aj schopnosť podnecovať 
zdravšie a trvalo udržateľnejšie správanie. Našou 
ambíciou je, aby boli všetky výrobky a riešenia 
IKEA navrhnuté so zreteľom na zdravie a trvalú 
udržateľnosť. To zahŕňa spôsob ich výroby, naprí-
klad materiály, ktoré používame, ako aj ich funk-
ciu a spôsob použitia a následne opätovného po-
užitia. Kriticky sa pozeráme na to, čo predávame, 
ako to predávame a ako umožňujeme a inšpiru-
jeme cirkulárne a trvalo udržateľnejšie správanie 
a postoje v spoločnosti. 
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Keď sa povie IKEA, väčšina ľudí si predstaví náby-
tok a doplnky, a tak je to správne. Sme odborníkmi 
na zariaďovanie domácností s dlhodobou víziou 
vytvárania lepšieho každodenného života pre 
mnohých ľudí. V týchto časoch nie je možné vy-
tvárať lepší každodenný život bez riešenia proble-
matiky s neudržateľnou spotrebou, klimatickou 
zmenou a nerovnosťou. Sme odborníkmi na vý-
robky do domácnosti, ponúkame výrobky a rieše-
nia vyrobené z trvalo udržateľnejších materiálov, 
výrobky a služby na predĺženie životného cyklu 
výrobkov, riešenia šetriace energiu, vodu a od-
pad a výrobky umožňujúce zdravší domov a zdra-
všiu a trvalo udržateľnejšiu stravu. Robíme toho 
však oveľa viac. IKEA pôsobí aj mimo domácnos-
ti svojich zákazníkov. Sme aktívni v komunitách, 
v ktorých podnikáme a žijeme. Naším cieľom je 
prispieť k vybudovaniu takej spoločnosti, ktorá 
je bezpečnejšia, inkluzívnejšia a tolerantnejšia, 
prijíma rozmanitosť a stavia na silných stránkach 
jednotlivcov. Nakoniec sa musíme postarať aj 
o domov, ktorý všetci zdieľame – o našu planétu. 

Našou víziou je narušiť lineárny obchodný model 
a umožniť zmenu našich operácií na cirkulárne, 
čím umožníme nášmu podnikaniu rásť v rámci ob-
medzených možností našej krásnej planéty.    
  
Na základe prieskumu GlobeScan z roku 2021 sa 
62 % zákazníkov na Slovensku obáva klimatických 
zmien, ale len 20 % je ochotných vynaložiť veľké 
úsilie na prijatie opatrení v oblasti boja proti klima-
tickým zmenám. Zameriame sa na tento nepomer 
a umožníme našim zákazníkom prijať opatrenia 
v oblasti boja proti klimatickým zmenám jednodu-
cho a za prijateľnú cenu. Urobíme, čo bude v našich 
silách, aby sme splnili naše klimatické a cirkulárne 
záväzky do roku 2030 a podnikneme konkrétne 
kroky na zníženie našej klimatickej stopy v rámci 
maloobchodného hodnotového reťazca. Využije-
me tiež svoj hlas, aby sme šli príkladom v rámci 
zlepšovania života zraniteľných skupín a zvy- 
šovania zvyšovania inkluzivity v našej rozmanitej 
spoločnosti.
 
Som veľmi rada, že vám môžem predsta-
viť našu prvú správu o trvalej udržateľnos-
ti, v ktorej maloobchodné oddelenie IKEA 
uvádza informácie citované v tomto indexe 
obsahu GRI za obdobie finančného roka 2021 
[1. 9. 2020 – 31. 8. 2021] s odkazom na normy GRI. 
 
 

Barbora Geršlová,
Country Sustainability Manager
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VŠEOBECNÝ 
MANAŽÉRSKY 
PRÍSTUP  
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V IKEA SK vedie naše úsilie o trvalú udržateľnosť náš 
manažér pre oblasť trvalej udržateľnosti a obchodný 
riaditeľ, David McCabe. Zabezpečuje, aby sme plnili 
environmentálne a sociálne záväzky stanovené glo-
bálnou stratégiou Ingka. Za dosiahnutie výsledkov 
je zodpovedná Barbora Geršlová, naša regionálna 
manažérka pre trvalú udržateľnosť. Je súčasťou od-

Organizačná štruktúra

Väčšina ľudí považuje IKEA za jednu značku, ale tak ako 
náš nábytok aj IKEA sa skladá z množstva dielov, ktoré 
do seba zapadajú, aby spoločne tvorili „SPÖLOČNOSŤ“. 
Obchodné domy IKEA po celom svete prevádzkuje 12 
franšízantov na základe zmlúv so spoločnosťou Inter 
IKEA Group, vlastníkom konceptu IKEA a celosveto-
vým poskytovateľom franšízy IKEA. IKEA SK je maloob- 
chodná organizácia v rámci Ingka Group, ktorá 
má rovnakého zakladateľa, ako aj spoločnú históriu 
a dedičstvo s Inter IKEA Group, ale je samostatnou 
spoločnosťou so samostatným manažmentom a inými 
 vlastníkmi. Všetci franšízanti IKEA platia 3 % franšízový
 

poplatok spoločnosti Inter IKEA Systems B.V. Franší-
zový poplatok nám ako maloobchodnému predajcovi 
IKEA dáva právo prevádzkovať obchodné domy a iné 
predajné kanály v rámci konceptu IKEA a značky 
IKEA. Poskytuje prístup k systémom, spôsobom 
a osvedčeným riešeniam, ako aj školeniam zamest- 
nancov, príručkám a aktualizáciám konceptu IKEA, ako 
sú usporiadania obchodného domu, príslušenstvo 
a koncepty vystavenia výrobkov. Pre potreby tejto 
správy sú uvedené údaje o celom hodnotovom reťazci 
IKEA, ako aj o miestnom maloobchodnom predaji IKEA 
(Ingka Group).

Na lokálnej aj globálnej úrovni sa riadime našou stra-
tégiou PPP, ktorá stanovuje rámec pre naše aktivity 
a dosah. Stratégia pozostáva z 3 pilierov: zdravý a trvalo 

Trvalo udržateľná stratégia 
People & Planet Positive (PPP)

delenia BDT, ktoré vedie Eva Malá Beluská, ma-
nažérka BDT a garantka trvalej udržateľnosti v rámci 
najvyššieho vedenia spoločnosti v organizácii. Aj keď 
je náš tím pre trvalú udržateľnosť na úrovni vedenia 
aj trhu hlavným zainteresovaným partnerom v projek-
toch trvalej udržateľnosti, témy sú otvárané naprieč 
funkciami s cieľom zabezpečiť skutočnú integráciu.

udržateľný život, obehové hospodárstvo a pozitívny 
vplyv na klímu a spravodlivosť a rovnosť, z ktorých kaž-
dý rieši kľúčovú výzvu, ktorej čelia naši ľudia a planéta. 
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Základom tejto správy sú nefinančné informácie, ale skôr ako sa dostaneme k našim výsledkom PPP, uvádzame 
krátky prehľad finančných výsledkov za finančný rok 2021.  

Zisk pred zdanením
Zisk po zdanení
Obrat 
Dane

6 615 000 €
5 061 000 € 

111 985 716 €
4 974 000 € 

GRI 201-1 

GRI 103-1 



ZDRAVÉ
A UDRŽATEĽNÉ 
BÝVANIE   
V domácnosti sa môže každý deň premrhať veľa litrov 
čerstvej vody a zbytočne sa míňať energia. Nie je však 
nutné vyhadzovať peniaze von oknom. Iný pohľad na 
zvyky v domácnosti môže znížiť účty za energie a znížiť 
zaťaženie vzácnych zdrojov našej planéty.   
 
Našou ambíciou do roku 2030 je inšpirovať a umožniť 
viac ako 1 miliarde ľudí na celom svete žiť lepší každo-
denný život v rámci možností našej planéty. Na dosia-
hnutie nášho cieľa ponúkame výrobky a riešenia, ktoré 
prispievajú k zdravšiemu a trvalo udržateľnejšiemu 
životu v domácnosti. Pri klasifikácii výrobkov, ktoré 
umožňujú žiť zdravšie a udržateľnejšie, pracujeme 
s nasledujúcimi kategóriami:

►  Riešenia na úsporu vody a energie

►  Výrobky pre zdravší domov

►  Riešenia na zníženie odpadu 

►  Výrobky a služby na predĺženie životnosti nábytku 

►  Výrobky z trvalo udržateľnejších materiálov 

►  Trvalo udržateľnejšie potraviny
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Zistili sme, že je dôležité čo najviac ľuďom uľahčiť zní-
žovať ich klimatickú stopu. A tak to robíme. Dokážete 
odhadnúť, aký podiel na celkových tržbách vo finanč-
nom roku 2021 mali výrobky spĺňajúce stratégiu People 
& Planet Positive?  

►  A) 18,7 %
►  B) 33,5 %
►  C) 29,6 %

Na základe prieskumu spotrebiteľského správania Glo-
beScan z roku 2021 sme zistili, že 56 % slovenských 
spotrebiteľov je najviac motivovaných bojovať proti kli-
matickým zmenám, keď vidia, koľko môžu ušetriť. Aby 
sme našich zákazníkov informovali a motivovali k roz-
hodnutiu kúpiť si energeticky úsporný výrobok alebo 
výrobok šetriaci vodu, informujeme ich, koľko peňazí 
im takéto riešenie môže ušetriť.

Riešenia na úsporu vody a energie

Vďaka elektrickej energii je život v domácnosti oveľa lep-
ším. Ale spotreba rastie, a to má vplyv tak na naše účty za 
elektrinu, ako aj na planétu. Snažíme sa pomôcť zákazní-
kom byť energeticky efektívnejšími s novými možnosťa-
mi v oblasti osvetlenia, kúrenia a domácich spotrebičov. 
Od roku 2015 celý sortiment osvetlenia IKEA ponúka iba 
LED žiarovky, ktoré spotrebujú až o 85 % menej energie 
a vydržia 20-krát dlhšie ako tie obyčajné. 

14 % našej celkovej globálnej spotreby vody pochádza 
z našich výrobkov, ktoré používajú zákazníci. Preto sa 
zameriavame aj na vývoj výrobkov a inteligentných 
riešení, ktoré znižujú spotrebu vody v domácnostiach. 
Naše sprchové hlavice a kohútiky znižujú spotrebu 
vody a zároveň zachovávajú správny tlak. Našou am-
bíciou je mať pozitívny vplyv na spotrebu vody do roku 
2030 tým, že budeme s vodou dobre hospodáriť a zvý-
šime dostupnosť čistej vody v našich vlastných prevád-
zkach a hodnotovom reťazci. Vo fiškálnom roku 2021 
sme pokračovali v identifikácii a sledovaní používania 
vody v rámci nášho hodnotového reťazca. Ide o súčasť 
našej prípravy akčných plánov na zlepšenia založených 
na získaných dátach.

Podľa údajov z fiškálneho roku 2021 naše výrobky pou-
žívané zákazníkmi na Slovensku predstavovali 25,62 % 
našej maloobchodnej klimatickej stopy.

Strategicky sa zameriavame na oblasti, kde máme naj-
väčší dosah a príležitosť na pozitívnu zmenu. 

► Zlepšenie kvality a dostupnosti vody v celom našom 
hodnotovom reťazci.
► Umožnenie zníženej spotreby vody v domácnosti.
► Zaujať vedúce postavenie a spolupracovať na pozitív-
nej budúcnosti v oblasti vody. 

Podľa údajov z fiškálneho roku 2021 sme na Slovensku 
spotrebovali 6 978 452 litrov vody, čím sme vytvorili 
vodnú stopu 62,8 t CO2e.

Aj keď usilovne pracujeme na implementácii nových 
riešení, vo fiškálnom roku 2021 sme nerecyklovali ani 
opäť nepoužili žiadnu vodu.

Riešenia na zníženie odpadu

V spoločnosti IKEA vnímame odpad ako nevyužitý zdroj, 
preto vytrvalo pracujeme na tom, aby sme znížili množ-
stvo odpadu. V DNA spoločnosti IKEA je zakotvené šetr-
né využívanie zdrojov, snaha vyrábať z menších zdrojov 
viac a optimalizácia našich logistických operácií. 

IKEA nepredáva len nábytok, ale aj potraviny. V 
skutočnosti predávame veľa potravín. Vo fiškál-
nom roku 2021 sme si dali za cieľ obmedziť plytva-
nie potravín. Vydali na cestu zníženia plytvania po-
travinami. Pomocou nástroja poháňaného umelou 

Výrobky a služby na predĺženie živnosti nábytku
Potenciál použitia na iný účel, renovácie, opravy, 
opätovného použitia, ďalšieho predaja a recyklácie 
v nasledujúcich rokoch postupne zabudujeme do ka-
ždého výrobku IKEA. Už teraz ponúkame jednoduché

inteligenciou na preskúmanie základnej príčiny nášho
plytvania vo všetkých obchodných domoch sa nám po-
darilo znížiť plytvanie potravinami o 16 %.

A keďže chceme, aby sa touto cestou vybrali aj naši 
zákazníci, ponúkame rad opakovane použiteľných vý-
robkov, ako sú nákupné tašky, slamky a nádoby na 
potraviny, vďaka ktorým budú menej plytvať a viac 
ušetria. Vieme totiž, že keď budeme produkovať menej 
odpadu, zanecháme čistejšiu a zdravšiu planétu pre 
budúce generácie. 

spôsoby, ako predĺžiť životnosť nábytku alebo mu dať 
druhý život. Okrem zodpovedných výrobkov ponúka-
me aj služby v oblasti obehového hospodárstva:
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Výrobky pre zdravší domov

Trvalo udržateľnejší život je o osobnom blahobyte rov-
nako ako o ochrane životného prostredia. Ponúkame 
zákazníkom niekoľko jednoduchých a cenovo dostup-
ných nápadov, ktoré môžu zmeniť každodenný život

a pomôcť im užívať si zdravšiu domácnosť. Minulý 
rok sme uviedli na trh čističku vzduchu FÖRNUFTIG, 
ktorá zabezpečuje kvalitnejší vzduch v domácnosti.

GRI 303-5



Diely na montáž online

Chýba vám nejaký diel? Netreba pre to vyhadzovať 
nábytok. Od minulého roka si zákazníci môžu z našej 
webovej stránky bezplatne objednať drobné náhradné 
diely a komponenty IKEA.

Garantované odkúpenie 
detského nábytku 

Život ide ďalej a naše potreby sa menia. Výrobky ako 
detský nábytok sú rodine väčšinou užitočné len na urči-
tý čas, no iná rodina by ich určite ocenila, najmä za niž-
šiu cenu. Preto ponúkame členom IKEA Family službu, 
vďaka ktorej môžu predať vybrané výrobky späť k nám 
do IKEA za vopred stanovenú cenu.  

Výrobky z trvalo udržateľnejších materiálov

Časy, keď ste si museli vybrať medzi atraktívnym di-
zajnom a trvalou udržateľnosťou, sú minulosťou. Svoj 
domov si teraz môžete jednoducho zariadiť obnovi-
teľnými materiálmi, či už je to certifikovaná bavlna 
a drevo, morské riasy, bambus alebo dokonca ná-
bytok vyrobený z recyklovaných plastových fliaš. 
Preto teraz môžete mať doma cenovo dostupné 
výrobky, pri výrobe ktorých sme mysleli aj na ži-
votné prostredie. V súčasnosti je 60 % materiálov, 
ktoré používame, obnoviteľných a 10 % pochádza 
z recyklovaných zdrojov. Do roku 2030 bude 100 % 
výrobkov IKEA vyrobených z obnoviteľných alebo re-
cyklovaných materiálov, takže bude jednoduchšie než 
kedykoľvek predtým nájsť cenovo dostupné bytové 
zariadenie vysokej kvality. Komu by sa to nepáčilo?

Drevo je najpoužívanejším materiálom pri výro-
be bytového zariadenia IKEA, preto je kľúčovou ob-
lasťou, na ktorú sa zameriavame v našich progra-
moch týkajúcich sa materiálu a klimatických zmien.

Trvalo udržateľnejšie potraviny

To, čo jeme, má obrovský vplyv na životné prostredie. 
Vo fiškálnom roku 2021 bol podiel zložiek potravín na 
celkovej klimatickej stope hodnotového reťazca IKEA 
2,4 % (zdroj: Správa o klíme IKEA za fiškálny rok 2021). 
67 % z toho pochádzalo len z produkcie hovädzieho 
mäsa. Uvedomelejší výber potravín môže znížiť vplyv 
na klímu a prispieť k udržateľnejšiemu každodennému 
životu. Cenu by však nemali zaplatiť vaše chuťové 

People & Planet Positive – celkové podiely na predaji

Väčším počtom výrobkov PPP sme zákazníkom uľahčili zníženie ich klimatickej stopy.

Podľa našich údajov z fiškálneho roku 2021 bol podiel predaja výrobkov PPP na Slovensku 33,5 %

Ak ste teda v kvíze označili odpoveď B, uhádli ste!

Druhý život nábytku

To, čo jedna domácnosť už nepotrebuje, môže byť
práve to, čo iná hľadá. Preto vykupujeme použitý ná-
bytok IKEA a pomáhame mu nájsť nový domov. Zákaz-
níci môžu ponúknuť svoj použitý nábytok späť spo-
ločnosti IKEA, ktorá zaň vystavý refundačnú kartu v 
hodnote až 50 % z pôvodnej ceny nábytku. Následne 
nábytok skontrolujeme a zaradíme ho na predaj do 
oddelenia Circular Hub s jednoročnou zárukou.  

V minulom finančnom roku sme odkúpili 285 výrobkov 
od 283 zákazníkov.

Vo fiškálnom roku 2021 bolo 99,5 % dreva použitého 
na výrobky IKEA buď s certifikátom FSC, alebo bolo 
recyklované. Zodpovedne obhospodarované lesy do-
kážu podporovať miestne živobytie a chrániť biodi-
verzitu. Lesy môžu tiež podporovať boj proti klimatic-
kým zmenám a zmierňovať ich. Mnohé lesy využívané 
na produkciu dreva sú obhospodarované pasívne, ale 
aktívnejším hospodárením majú potenciál odstrániť 
z atmosféry ešte viac uhlíka. Navyše približne 14 % 
dreva použitého vo výrobkoch IKEA pochádzalo z recy-
klovaných zdrojov (FR20: 12 %), čo je ďalší krok smerom 
k nášmu cieľu, ktorým je do roku 2030 používať aspoň 
30 % recyklovaného dreva (zdroj: Správa o klíme IKEA 
za fiškálny rok 2021).

Na Slovensku bol objem nakúpeného tovaru/materiálu 
spolu 113 922 m³.

poháriky. Vo fiškálnom roku 2021 sme uviedli na trh 
VÄRLDSKLOK, rastlinné mleté mäso vyrobené z hra-
chového proteínu. VÄRLDSKLOK a bezmäsité guľôčky 
HUVUDROLL produkujú len 4 % klimatickej stopy, po-
trebujú 7 % pôdy a spotrebujú iba 12 % vody v porovna-
ní so surovinami nachádzajúcimi sa v ikonickej mäsovej 
guľôčke IKEA.
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Cieľom spoločnosti IKEA do roku 2030 je dosiahnuť 
pozitívny vplyv na klímu znížením väčšieho množstva 
emisií skleníkových plynov, ako vytvára hodnotový 
reťazec IKEA, a súčasne rozvíjať naše podnikanie. Za-
viazali sme sa urobiť všetko potrebné, aby sme v súlade 
s Parížskou dohodou obmedzili zmenu klímy na 1,5 °C.

Pre Ingka Group to znamená pracovať na prechode 
na obnoviteľnú energiu na našich kontaktných mie- 
stach a v prevádzkach, umožniť trvalo udržateľnú pre-
pravu do obchodných domov IKEA a stať sa firmou, 
ktorá sa riadi princípmi obehového hospodárenia. Tiež 
chceme umožniť našim zákazníkom žiť udržateľnej-
ší život v domácnosti. Našou snahou je najneskôr do 
roku 2050 dosiahnuť nulové emisie. Aby sme zníži-
li našu klimatickú stopu, stanovili sme si nasledu- 
júce strategické ciele v poradí podľa priorít:

►  Drastické zníženie emisií skleníkových plynov v ce-
lom hodnotovom reťazci IKEA v absolútnych číslach. Do 
roku 2030 je cieľom Ingka Group znížiť absolútne emi-
sie skleníkových plynov z maloobchodných prevádzok 
v porovnaní s úrovňou z roku 2016 o 80 %.

►  Odstraňovanie a ukladanie uhlíka z atmosféry 
prostredníctvom lesníctva, poľnohospodárstva a vý- 
robkov v rámci nášho hodnotového reťazca.

►  Práca nad rámec IKEA prevzatím rozšírenej zodpo-
vednosti za klimatickú stopu našich zákazníkov, dodá-
vateľov a oblastí, z ktorých využívame zdroje.

POZITÍVNY
VPLYV NA KLÍMU
A OBEHOVÉ
HOSPODÁRSTVO
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Sme presvedčení, že na to, aby sme našu spoločnosť skutočne transformovali na trvalo udržateľnú, 
musíme riešiť základné príčiny našej klimatickej stopy v rámci nášho vlastného hodnotového reťazca ale taktiež 
v spojení s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a oblasťami zdrojov. To je dôvod, prečo dosiahneme náš záväzok
pozitívneho vplyvu na klímu bez použitia uhlíkových kompenzácií. 

Podľa údajov z fiškálneho roku 2021 boli naše emisie skleníkových plynov nasledovné:

Rozsah

1 (Priame)

2 (nepriame energia) 

3 (iné nepriame) 

Intenzita emisií skleníkových plynov 
[emisie skleníkových plynov na m²]

221 tCO2e 

0 tCO2e 

73 674 tCO2e 

2,0 tCO2e / m²

Nižšie môžete vidieť, ako rôzne časti nášho maloobchodného hodnotového reťazca prispievajú k našej klimatickej 
stope v rámci Scope 3.

Poháňané obnoviteľnou energiou na 100 %

Na našej ceste k energetickej nezávislosti sa Ingka 
Group snaží byť lídrom v oblasti obnoviteľnej energie 
a stať sa energeticky efektívnejšou v rámci všetkých 
prevádzok spoločnosti Ingka. 

Toto sú naše hlavné ciele súvisiace so správou energie 
a emisií:

► Do roku 2025 nakupovať a spotrebovávať 100 % 
obnoviteľnej elektriny vo všetkých budovách. Tento cieľ 
sa už na Slovensku podarilo splniť.

► Do roku 2030 zvýšiť energetickú účinnosť o 40 % vo 
všetkých budovách v porovnaní s rokom 2010. 

► Do roku 2030 poháňať všetky vykurovacie a chladia-
ce systémy 100 % obnoviteľnou energiou. 

► Do roku 2030 znížiť absolútne emisie skleníkových 
plynov z maloobchodných prevádzok o 80 % v porov-
naní s rokom 2016. 
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45 162

0

36

3 092

34

0,2

372

4 201

15 910

4 867

0,0

Emisie skleníkových plynov v tonách
CO2 za fiškálny rok 2021 [t CO2] 

1. Zakúpený tovar a služby  

2. Kapitálový majetok 

3. Aktivity súvisiace s palivom 
a energiou (nie v Sc 1 a 2) 

4. Preprava a distribúcia
v rámci spoločnosti

5. Odpady vznikajúce v prevádzkach 

6. Služobné cestovanie 

7. Dochádzanie zamestnancov  

9. Preprava a distribúcia k zákazníkom

11. Použitie predávaných výrobkov  

12. Zaobchádzanie s predanými 
výrobkami na konci ich životnosti  

13. Následný prenajatý majetok 

61,1 %

0,000 %

0,05 %

4,18 %

0,05 % 

0,00 %

0,50 %

5,69 %

21,5 %

6,59 %

0 %

 
 

1. Zakúpený tovar a služby  

2. Kapitálový majetok 

3. Aktivity súvisiace s palivom 
a energiou (nie v Sc 1 a 2) 

4. Preprava a distribúcia
v rámci spoločnosti

5. Odpad z jednotlivých prevádzok 

6. Služobné cestovanie 

7. Dochádzanie zamestnancov  

9. Preprava a distribúcia 
k zákazníkom

11. Používanie predaných výrobkov  

12. Ukončenie životného cyklu preda-
ných výrobkov  

13. Prenajatý majetok 

% podieľ častí hodnotového reťazca na celkovej
klimatickej stope v rámci Scope 3



Efektívne využívanie energie
Žiadnou energiou by sa nemalo plytvať. Efektívne 
využívanie energie znižuje našu klimatickú stopu 
a závislosť od fosílnych palív a pomáha šetriť náklady. 
Preto implementujeme riešenia naprieč našimi pre-

vádzkami a zákazníkom ponúkame energeticky účin- 
nejšie LED žiarovky a spotrebiče. Vo fiškálnom roku 
2021 sme na Slovensku dosiahli 80 % mieru implemen-
tácie LED žiaroviek vo všetkých našich jednotkách.

Podľa údajov z fiškálneho roka 2021 bol objem spotrebovanej energie na Slovensku nasledovný (sme obzvlášť hrdí 
na to, že všetka naša elektrina pochádza z obnoviteľných zdrojov):

Stopa úniku chladiva podľa 
Kjótskeho protokolu [t CO2e]

Únik chladiva podľa 
Kjótskeho protokolu [v kg] 

139

100

Doručovanie domov s nulovými emisiami 
ponúkame všade

Do roku 2025 je naším cieľom, aby sa 100 % našich 
dodávok do domácností na Slovensku realizovalo 
pomocou elektrických vozidiel alebo iných bezemis- 
ných riešení. Minulý rok sme zmapovali nadchádza- 
júce potreby našich zákazníkov a zamestnancov, aby 

sme im mohli ponúknuť infraštruktúru nabíja- 
cích staníc. Naším cieľom do roku 2030 je znížiť emisie 
produkované dochádzaním našich zamestnancov a zá- 
kazníkov o 50 %.
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4 391

4 391

0

407

0

0

4 799

36 527

131,4 

Zdroj energie [MWh] 

Elektrina

Obnoviteľná elektrina

Elektrina vyrobená na mieste

Spotreba plynu

Spotreba tepla

Spotreba chladenia
 
Celková spotreba energie 

Celková veľkosť maloobchodných 
jednotiek, logistických centier 
a kancelárií [m²]

Energetická náročnosť – spotreba 
energie na m² [kWh/m²] 



Obehové hospodárstvo

Ďalším z našich cieľov je stať sa do roku 2030 maloob-
chodníkom s obehovým hospodárstvom. Skúmame 
všetky spôsoby, ako zabudovať princípy obehového 
dizajnu do našich výrobkov a pomáhame ľuďom vidieť 
novú hodnotu v opravách, modernizácii alebo perso-
nalizácii ich vecí namiesto ich vyhadzovania. Podni-
kanie IKEA sa z hľadiska zdrojov stáva efektívnejším 
a prechádza do obehového modelu, no stále máme 
pred sebou dlhú cestu. 

Zaobchádzanie s predanými výrobkami na konci ich 
životnosti je na Slovensku tretím najväčším prispieva-
teľom k našej maloobchodnej klimatickej stope, ktorá 
predstavuje 6,59 %. 
 
Nielenže sa musíme zamerať na umožnenie predĺženia 
životného cyklu našich výrobkov, ale musíme venovať 
pozornosť aj vlastnému odpadu. 

Podľa údajov za fiškálny rok 2021 bol objem vyproduko-
vaného odpadu na Slovensku nasledovný:

1 193

168

23,8

100

18,8 

3,85

67,3

192 

629

1,82

362

0,14

1 737

Typ odpadu SK [t]

Kartón/papier  

Drevo 

Kovy  

Plasty 

Sklo  

Textílie  

Zmesový nábytok
 
Potravinový odpad   

Organický odpad (nepotravinový) 
 
Elektrický odpad 

Zmesový bezpečný odpad 

Zmesový nebezpečný odpad

Celkový odpad 
 

Spôsoby spracovania nášho odpadu boli nasledovné:

Spôsob spracovania [t]

Recyklácia  

Spaľovňa  

Odpad premenený na bioplyn 
alebo kompost

Skládka

Recyklované externým zariadením  

1 520

215

319

2

0
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SPRAVODLIVOSŤ
A ROVNOCENNOSŤ
Aj keď v dnešnom svete musíme čeliť mnohým výzvam, 
sme presvedčení, že naša spoločnosť môže podporovať 
a ovplyvňovať pozitívne zmeny. Musíme podporovať 
zmeny, ktoré prispejú k zlepšeniu životov ľudí. Ak bude-
me rásť tak, aby sme boli ešte inkluzívnejší a poskyto-
vali ľuďom dôstojnú, bezpečnú a zmysluplnú prácu, aj 
my môžeme prispieť k vytvoreniu spravodlivej a rovno-
cennej spoločnosti.

Odjakživa sa zameriavame na deti a rodiny. Vieme, že 
ak budeme pri rozhodovaní myslieť na potreby detí, 
môžeme prispieť k pozitívnym zmenám a novým mož-
nostiam aj pre rodiny a celé komunity. Rovnoprávnosť 
je základným kameňom, na ktorom sa dá postaviť 
lepší život. Máme možnosť priamo podporovať rodovú 
rovnosť, ako aj práva a príležitosti starších ľudí, etnic-
kých menšín, komunity LGBTQ+ i ľudí so zdravotným 
postihnutím.

Vďaka našej spoločnosti môžeme poskytnúť príle-
žitosti pre migrantov, utečencov a iné skupiny ľudí, 
ktorí opustili svoje domovy dobrovoľne, z núdze alebo 
z donútenia.

Dokážeme ľuďom poskytnúť pomoc v núdzi, vzdelanie 
i zamestnanie, ale vieme aj spolupracovať a meniť 
tak systémy, ktoré ľudí vystavujú riziku. Naša vízia 
a naše ciele, ktoré sa zameriavajú na ľudí, myslia na celý 
náš hodnotový reťazec. Musíme teda spĺňať rovnaké 
normy, aké vyžadujeme od svojich dodávateľov a ob-
chodných partnerov (alebo dokonca prísnejšie).
 
IKEA je rôznorodá spoločnosť zameraná na hodno-
ty. Jej víziou je vytvárať lepší každodenný život pre čo 
najviac ľudí. To znamená, že na našich zamestnancoch, 
zákazníkoch a dodávateľoch nám záleží rovnako ako na 
úspechu nášho podnikania.

Do roku 2030 sa IKEA plánuje stať priekopníkom vo 
vytváraní férovej a rovnoprávnej spoločnosti, z ktorej 
bude ťažiť čo najviac ľudí.
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V Ingka Group ponúkame jedinečnú kombináciu výhod, ktoré sú pre našich talentovaných zamestnancov atrak- 
tívne, motivujú ich a umožnia, aby sme si ich udržali. Náš program výhod je určený pre všetkých zamestnancov, či 
už na plný alebo čiastočný úväzok, a vytvára skvelé miesto na prácu a rast pre každého v Ingka Group.

Podľa údajov z fiškálneho roka 2021 počet našich pracovníkov rástol nasledovne:

Noví pracovníci

Plný úväzok 

Čiastočný úväzok

Odchody a obrat 

Celkový počet zamestnancov 

196

74,28 %

25,72 %

112

613 

Ako spoločnosť založená na hodnotách a zmyslupl-
nosti robíme všetko pre to, aby sme vytvorili zdravé 
a bezpečné pracovné a nákupné prostredie. Zdravie, 
bezpečnosť a ochrana našich zamestnancov, zákaz-
níkov, návštevníkov a ostatných pracujúcich v našich 
priestoroch je preto jednou z našich najvyšších priorít 
a prirodzenou súčasťou nášho spôsobu podnikania.

Naše zásady, výhody a doplnkové pravidlá poskytu-
jú pevný rámec, ktorý zaisťuje, že dodržiavame naše 
stanoviská týkajúce sa zdravia (obmedzené na fyzické 
aspekty), zabezpečenia (vrátane požiarnej bezpečnosti 
a prírodných rizík) a bezpečnosti.

Program One IKEA Bonus

V Ingka Group veríme, že každý z nás sa podieľa na 
dosahovaní (a prekonávaní!) našich cieľov. Všetko, čo 
sa nám podarí dosiahnuť, dosiahneme spolu. Práve 
z tejto myšlienky vychádza náš jedinečný bonusový 
program One IKEA Bonus založený na pracovných 

výsledkoch. One IKEA Bonus nám pomáha rozvíjať naše 
podnikanie a oceniť našich zamestnancov za dobré vý-
kony. Vypláca sa každý rok v prípade, že dosiahneme 
alebo prekonáme naše ciele.

Tack! Vernostný program 

Tack! je švédsky spôsob, ako povedať „ďakujem“, 
a spôsob, akým sa spoločnosť Ingka Group podelila 
o úspech IKEA so všetkými zamestnancami – presne 
tak, ako to chcel Ingvar Kamprad. Nepodporujeme 
zamestnancov len počas aktívnych rokov v IKEA, ale aj 
po ich odchode na dôchodok. Po piatich po sebe na- 
sledujúcich finančných rokoch v spoločnosti IKEA sa 

zamestnanci kvalifikovali do programu Tack!, v rámci 
ktorého im spoločnosť IKEA prispieva do doplnkového 
dôchodkového sporenia (spätne!). A kým budú pra- 
covať v spoločnosti IKEA, budeme naďalej prispievať 
do ich dôchodkového sporenia (neprispievame však, ak 
zamestnanec odíde v rámci 5-ročného kvalifikačného 
obdobia).

Program HELP

Potrebám našich zamestnancov sa neotáčame chrb- 
tom! Program HELP sa zameriava na poskytovanie 
profesionálnych poradcov so zameraním na zdravotnú, 
právnu a osobnú podporu (a finančnú, ale HELPF nemá 

taký cveng), prostredníctvom nepretržite dostupnej 
online/telefonickej služby, ktorú poskytuje externá 
spoločnosť. Túto výhodu majú zamestnanci bezplat-
ne. Pretože nám na našich zamestnancoch záleží. 

Pomoc obetiam domáceho násilia

Domáce násilie je vážnym problémom a môže výraz- 
ne ovplyvniť osobný a pracovný život obete. Našim 
zamestnancom chceme pomôcť takúto situáciu 
zvládnuť, preto im ponúkame nasledujúce formy pod-
pory:   

►  až 10 dní dovolenky navyše v prípade domáceho 
násilia,

►  bezpečnosť na pracovisku,

►  3 dni dovolenky ročne navyše pre tých zamest- 
nancov, ktorí poskytujú podporu kolegovi – obeti do-
máceho násilia, 

►  finančná a iná hmotná podpora,

►  psychologická a právna podpora.

Dni IKEA za dobrú vec

Spoločnosť Ingka Group aktívne pomáha spoločnos-
tiam v núdzi a myslíme si, že zamestnanci by mali mať 
možnosť osobne prispieť k zlepšeniu každodenného 
života. Zamestnancom ponúkame možnosť pomáhať 

1 deň (8 hodín) ako dobrovoľník v neziskovej alebo inej 
charitatívnej organizácii a zároveň poberať svoj plat 
IKEA, ako keby boli v práci. 
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Školenie a vzdelávanie

Viac online, dostupnejšie, flexibilnejšie, udržateľnej-
šie. Ako sa naše podnikanie neustále mení, menia sa 
aj zručnosti, ktoré potrebujeme na poskytovanie skve-
lých služieb našim zákazníkom. V spoločnosti IKEA verí-
me, že demokratické, celoživotné vzdelávanie je pre 
nás ako jednotlivcov dobré a je nevyhnutné pre našu 
budúcnosť ako maloobchodného podniku s mnohými 
kanálmi a rýchlo sa rozvíjajúcimi technológiami. 

Osvojili sme si inkluzívny, na hodnotách založený 
prístup vedenia, aby sme podporili podnikateľského 
ducha a posilnili zodpovednosť. Naším východiskovým 
bodom je viera, že každý môže viesť.

Podľa údajov z fiškálneho roku 2021 bol počet hodín 
investovaných do školení, seminárov a vzdelávania 
v prospech zamestnancov nasledovný:

Hodiny školení

Celkový počet zamestnancov

Priemerný počet hodín školenia 
na zamestnanca

6 690

613 

11

 

Rôznorodosť a rovnaké príležitosti

Nerovnosti v spoločnosti sa často odrážajú v pracov-
nom svete, ale my chceme, aby bola spoločnosť IKEA 
iná. Chceme pracovisko, ktoré odráža rozmanitosť 
našich komunít, s inkluzívnym pracovným prostre-
dím, ktoré umožňuje každému byť samým sebou bez 
ohľadu na pohlavie, etnickú príslušnosť, rasu, národ-
nosť, schopnosti, sexuálnu orientáciu a rodovú iden-
titu. Spoločne vytvoríme pracovné prostredie, ktoré 
bude také rôznorodé, aký svet je, a také inkluzívne, aký 
by byť mal.

Pôsobíme v mnohých komunitách, a keď sa týmto 
komunitám darí, darí sa aj nám. Vidíme, akým pro-
blémom musia ľudia čeliť a k akým rýchlym zmenám

dochádza v našich komunitách, a to najmä v tých, kde 
nemajú všetci ľudia rovnaké práva a možnosti ako 
ostatní.

Už sme dosiahli globálny cieľ – rodovú rovnováhu na 
úrovni 45:55. Sme na ceste k rodovej rovnosti v odme-
ňovaní – čo znamená, že nebudú existovať rozdiely 
v odmeňovaní, ktoré nemožno vysvetliť výkonom, 
kompetenciami alebo právnymi požiadavkami danej 
krajiny. Sme členom medzinárodnej koalície Equal Pay 
International Coalition (EPIC) a zaviazali sme sa za-
bezpečiť rovnaké odmeňovanie žien a mužov v celej 
spoločnosti Ingka Group.

Pozícia

Rodová rovnováha 
vo vyššom manažmente 

Rodová rovnováha
v strednom manažmente 
a na vedúcich pozíciách

Rodová rovnováha na všetkých 
ostatných pozíciách

Celková rodová rovnováha

60 : 40 

44 : 56

48 : 52

48 : 52

Pomer

 
muži: ženy 

muži: ženy 

muži: ženy

muži: ženy

Rozmanitosť je kľúčom k úspechu a môže mať mno-
ho podôb. Keď je každý sám sebou a prispieva svojou 
jedinečnosťou, rastieme všetci spolu. Rôznorodé 
a inkluzívne pracovné prostredie je dobré pre našich 
zamestnancov, zákazníkov a podnikanie. V Ingka Group 
vítame všetky druhy rozmanitosti a snažíme sa vytvá- 
rať inkluzívne pracovné prostredie, kde sa zamestnan-

ci cítia oceňovaní pre svoju jedinečnosť, kde sa zviditeľ-
nia vďaka svojmu talentu a kde môžu byť sami sebou.

Podľa údajov z fiškálneho roka 2021 bol počet počet za-
mestnancov bez postihnutia a zamestnancov so zdra-
votným postihnutím nasledovný: 

% zamestnancov bez postihnutia

Zamestnanci so zdravotným postihnutím 

Ako celkové % z celkového počtu zamestnancov

95 

19 

3,1 
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Podporujeme miestne LGBT+ organizácie, ktoré sa 
snažia o rovnosť, a preto venujeme percento zo zisku 
každej dúhovej tašky STORSTOMMA LGBT+ orga-
nizáciám po celom svete. Od roku 2020 sa celosve-
tovo predalo 5,6 milióna dúhových tašiek. Vďaka 

tomu sme minulý rok venovali 2 700 eur priamo 
miestnym LGBT+ organizáciám bojujúcim za rovno- 
právnosť, najmä združeniu Iniciatíva Inakosť, ktoré 
obhajuje a presadzuje ľudské práva lesieb, gejov, bise- 
xuálov, transrodových a intersexuálnych ľudí (LGBTI).

Začlenenie

Veríme, že je dôležité vytvárať pracovné prostredie, 
v ktorom sa všetci zamestnanci cítia vítaní, rešpek-
tovaní, podporovaní a oceňovaní, bez ohľadu na ich 

identitu a pôvod. V IKEA chceme čo najlepšie využiť 
naše rozdiely a podporovať každodennú spoluprácu 
a inkluzívne správanie.   

Pozitívny vplyv na spoločnosť

Našou misiou je vytvoriť lepší každodenný život pre 
ľudí na celom svete a svoju zodpovednosť v miestnych 
komunitách, kde fungujeme, berieme vážne. Naším 
cieľom je predovšetkým mať pozitívny vplyv na ľudí 
a planétu, nech sme kdekoľvek a čokoľvek robíme.

Keďže nie vždy dokážeme spraviť všetko sami, pris-
pievame ľuďom a skupinám, ktoré podporujú miestne 
komunity. Vedeli by ste uhádnuť, koľko sme za fiškálny 
rok 2021 darovali na Slovensku?

►  A) 69 000 €

►  B) 45 000 €

►  C) 55 000 €

Tu je niekoľko príkladov, ako staviame ľudí na prvé 
miesto:

Druhý život pre vianočné stromčeky

V roku 2021 sme dali vianočným stromčekom druhú 
šancu, aby mala ich vianočná misia šťastný koniec.
Požiadali sme zákazníkov, aby stromčeky priviezli späť

k nám do IKEA a my z nich spolu s IKEA Industry 
v Malackách vyrobíme nový kus nábytku, ktorý poteší 
ľudí v núdzi.

Prerobili sme kuchyňu v krízovom centre pre ženy

IKEA pomáha najzraniteľnejším komunitám. V lete 
2021 sme zrekonštruovali kuchyňu a umyváreň v krí-
zovom centre Brána do života v bratislavskej Petržal-
ke. Centrum poskytuje pomoc ženám, ktoré vo svojom

vzťahu zažili domáce násilie. Ďakujeme pracovníkom 
a personálu krízového centra za ich neúnavnú pomoc, 
ktorá je v čase pandémie koronavírusu ešte dôležitejšia. 
#zabezpecnydomov

Deťom pomáhame spolu s Občianskym združením 
Národného ústavu detských chorôb

Spoločnosť IKEA Bratislava venovala na Medzinárod-
ný deň detí hračky, kresliace potreby a detské knihy.

 Celkovo sme 383 výrobkami potešili približne 300 detí.

Dočasné ubytovanie pre ľudí bez domova v Bratislave

Spoločnosť IKEA Bratislava v spolupráci s mestom Bra-
tislava pomohla zariadiť 30 kontajnerových domov 
v karanténnom mestečku pre ľudí bez domova. Domy 
v karanténnom mestečku slúžia predovšetkým ako

karanténa pre tých, ktorí majú príznaky COVID-19, ale 
slúžia aj ako útočisko pre tých, ktorí to v týchto ťažkých 
časoch najviac potrebujú.
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Ženy v núdzi

Vymanenie sa z násilného vzťahu je ťažké. IKEA sa 
zaviazala do roku 2022 prispievať k zvyšovaniu pove-
domia o domácom násilí, podporovať odborné vzdelá-
vanie a zabezpečovať lepší prístup k ochrane, podpore 

a ubytovaniu pre obete domáceho násilia. Tento závä-
zok postupne plníme. Začiatkom novembra 2021 sme 
navrhli a zariadili dva krízové byty na strednom Sloven-
sku pre ženy a deti unikajúce z násilného vzťahu.



Za bezpečný domov

Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie 
sa jedna z piatich žien v EÚ stala obeťou domáceho 
násilia. Keď sme uskutočnili interný prieskum, 68 % 
respondentov odpovedalo, že poznajú niekoho, kto 
zažil domáce násilie, a 11 % odpovedalo, že pozná 
niekoho takého na pracovisku. 45 % respondentov 

uviedlo, že by od IKEA očakávali pomoc, čo je dô- 
kazom našej pozície v komunite. Keďže nám táto 
téma veľmi leží na srdci, okrem novozavedených za-
mestnaneckých benefitov sme sa zaviazali v priebehu 
nasledujúcich dvoch rokov venovať 70 000 EUR orga-
nizáciám, ktoré pomáhajú obetiam domáceho násilia.

IKEA premenila tieto detské kresby na hračky

V súlade s našou jesennou tradíciou pozvala spoloč-
nosť IKEA deti z celého sveta, aby sa zúčastnili súťaže, 
v ktorej popustili uzdu svojej fantázii a navrhli plyšové 
hračky svojich snov.

V roku 2021 bolo prijatých viac ako 66 000 návrhov 
od detí z celého sveta a piati víťazi zažili, ako sa ich 
návrhy zmenili na skutočné plyšové hračky. Spoloč-
nosť IKEA venovala 100 % z predaja plyšových hračiek 
SAGOSKATT (bez daní) na podporu miestnych iniciatív, 
ktoré podporujú právo detí na hru.

►  Na Slovensku sme darovali 7 150 €.

Aké boli teda naše celkové dary za fiškálny rok 2021?

►  Na Slovensku sme darovali 55 000 €!

Ak ste v našom kvíze vybrali možnosť C, máte pravdu!

IWAY 

V spoločnosti IKEA si veľmi dobre uvedomujeme, že 
naše podnikanie má vplyv na ľudí a planétu. Najmä na 
pracovné podmienky ľudí a životné prostredie.
 
Ako môže mať IKEA dobré obchodné výsledky a záro-
veň férovo podnikať? Pevne veríme, že to môžeme do-
siahnuť len vtedy, keď dodávatelia zdieľajú našu víziu a 
ambície.
 
Aby sme to zaistili, vyvinuli sme IWAY – kódex správania 
pre dodávateľov IKEA popisujúci pracovné podmien- 
ky, získavanie zdrojov a výrobu. Zahŕňajú minimálne 
požiadavky IKEA týkajúce sa životného prostredia 
a sociálnych a pracovných podmienok vrátane detskej 
práce. Nie je to nový program, ale je kľúčom k našim 
cieľom P&PP.

Hlavné body: 
► Všetci dodávatelia domáceho zariadenia, náhrad-
ných dielov, prepravy tovaru a potravín spĺňajú poži-
adavky kódexu IWAY. Ak dodávateľ nedokáže rozvíjať 
svoje podnikanie tak, aby spĺňal požiadavky kódexu 
IWAY, je postupne vyradený z dodávateľského reťazca.

► IWAY má všeobecnú časť „IWAY Must“, čo je 
zoznam požiadaviek, ktoré musia všetci dodáva-
telia splniť predtým, ako začneme spolupraco-
vať. Tieto požiadavky sa týkajú niekoľkých oblas-
tí: všeobecné podmienky, podnikateľská etika, 
životné prostredie, chemické látky, odpad, núdzové 
situácie a požiarna prevencia, zdravie a bezpečnosť 
pracovníkov, nábor, pracovná doba, mzdy a benefity, 
ubytovanie, detská práca a mladí pracovníci, diskrimi-
nácia, zapojenie pracovníkov, obťažovanie, zneužívanie 
a disciplinárne konanie. 

► Ďalším krokom je „IWAY Basic“, rozšírený súbor požia- 
daviek, ktoré musia byť splnené do 12 mesiacov od 
dodania prvého výrobku alebo služby. 

► IWAY je jadrom nášho vzťahu s dodávateľmi už 
takmer 15 rokov. Ako sa naše očakávania vyvíjajú, 
poskytujeme školenia a podporu, aby sme našim 
dodávateľom umožnili splniť nové požiadavky a dodr-
žiavať predpisy.

IWAY je spôsob, akým IKEA zodpovedne získava 
výrobky, služby, materiály a náhradné diely. Stanovuje 
jasné očakávania týkajúce sa environmentálnych, sociál- 
nych a pracovných podmienok, ako aj dobrých život-
ných podmienok zvierat, a je povinný pre všetkých
dodávateľov a poskytovateľov služieb, ktorí spolupra-
cujú s IKEA. Umožnil nám vybudovať dôveryhodný 
 
 

a stabilný systém, na ktorý sa pri podpore, kontrole 
a aktívnej spolupráci s našimi dodávateľmi môžeme 
spoľahnúť. 

S kódexom IWAY kladieme dôraz na 4 hlavné oblasti:

► Podpora pozitívneho vplyvu na životné prostredie 
► Zabezpečenie dôstojného a zmysluplného zamest-
nania pre pracovníkov
► Rešpektovanie práv detí
► Zlepšenie životných podmienok zvierat v hodnoto- 
vom reťazci IKEA

Kódex IWAY je založený na medzinárodne uznáva-
ných normách a princípoch pre ľudské práva, ochranu 
životného prostredia a zdravie a bezpečnosť pracovní-
kov, ako aj na našich vlastných hodnotách IKEA a do-
držiavaní právnych predpisov. Je to základ pre našu 
celkovú prácu v oblasti trvalej udržateľnosti, spolu s na-
šimi priamymi dodávateľmi a subdodávateľmi v rámci 
celého hodnotového reťazca.

Kódex IWAY je štruktúrovaný okolo 10 princípov, ktoré 
odrážajú názory IKEA na rôzne environmentálne a so-
ciálne témy:

Princípy IWAY:
► Princípy IWAY sú podporované efektívnymi postupmi 
a otvoreným dialógom

► Spoločnosť podniká zákonne a bezúhonne

► Ochrana detí a podpora príležitostí na prácu, učenie 
a rodinný život

► Rešpektovanie základných pracovných práv

► Zamestnanci majú pracovné voľno, sú platení zodpo-
vedne a majú možnosť rozvíjať svoje zručnosti

► Ochrana zdravia a bezpečnosti zamestnancov

► Vhodné pracovné a životné podmienky

► Ochrana planéty

► Zdroje, vrátane vody a odpadu, sú spravované trvalo 
udržateľným spôsobom a v duchu obehového hospo-
dárstva

► Zvieratá žijú v humánnych podmienkach 
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Biodiverzita: biodiverzita sa vzťahuje na rozmanitosť 
živých druhov na Zemi vrátane rastlín, zvierat, baktérií 
a húb (zdroj: National Geographic, 2022).

Cirkulárnosť: princíp zachovania hodnoty výrobkov, 
materiálov a zdrojov a ich presmerovanie späť na čo 
najdlhšie používanie s čo najnižšou uhlíkovou stopou 
a stopou zdrojov, aby sa vyťažilo menej surovín a zdro-
jov a zabránilo sa tvorbe odpadu (zdroj : GRI, 2021).

CO2e (ekvivalent oxidu uhličitého): miera používa-
ná na porovnanie emisií rôznych typov skleníkových 
plynov (GHG) na základe ich potenciálu globálneho 
otepľovania (GWP) (zdroj: GRI, 2021).

Emisie rozsahu 1: emisie skleníkových plynov (GHG) 
zo zdrojov, ktoré vlastní alebo kontroluje organizácia 
(zdroj: GRI, 2021).

Emisie rozsahu 2: emisie skleníkových plynov (GHG), 
ktoré sú výsledkom výroby zakúpenej alebo získanej 
elektriny, vykurovania, chladenia a pary spotrebovanej 
organizáciou (zdroj: GRI, 2021).

Emisie rozsahu 3: iné nepriame emisie skleníkových 
plynov (GHG), ktoré nie sú zahrnuté v energeticky 
nepriamych (rozsah 2) emisiách skleníkových plynov, 
ktoré sa vyskytujú mimo organizácie, vrátane emisií 
v rámci spoločnosti a u zákazníkov (zdroj: GRI, 2021).

Hodnotový reťazec: rozsah činností vykonávaných or-
ganizáciou a subjektmi v organizácii a mimo nej s cie- 
ľom dostať výrobky alebo služby organizácie od ich 
koncepcie až po ich konečné použitie (zdroj: GRI, 2021).

Hospodárenie s vodou: využívanie vody, ktoré je so-
ciálne spravodlivé, environmentálne udržateľné a eko- 
nomicky prospešné, dosiahnuté prostredníctvom 
procesu zahŕňajúceho zainteresované strany, ktorý 
zahŕňa činnosti založené na zariadeniach a zachytávaní 
(zdroj: GRI, 2021).

IWAY: spôsob, akým IKEA zodpovedne získava výrobky, 
služby, materiály a náhradné diely.

Kjótsky protokol: protokol prijatý v roku 1997, ktorý 
uvádza do prevádzky Rámcový dohovor Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy tým, že zaväzuje prie-
myselné krajiny a prechodové ekonomiky obmedziť 
a znížiť emisie skleníkových plynov (GHG) v súlade s do-
hodnutými individuálnymi cieľmi (zdroj: OSN, 2022)

Klimatická stopa: miera celkového množstva emisií 
oxidu uhličitého (CO2), metánu (CH4), oxidu dusné-
ho (N2O), fluórovaných uhľovodíkov (HFC), perfluó-
rovaných uhľovodíkov (PFC) a fluoridu sírového (SF6) 
definovaných Kjótskym protokolom, vypočítaná ako 
ekvivalent oxidu uhličitého (CO2e)

Klimatická zmena: termín, ktorý sa vzťahuje na dlho-
dobé zmeny teplôt a poveternostných vzorcov (zdroj: 
OSN, 2022)

LGBT+: táto skratka znamená lesby, gayov, bisexuálov 
a transrodových ľudí, ako aj všetky ostatné sexuálne 
orientácie a rodové identity.

Nulové emisie: cieľ úplnej negácie množstva skleníko-
vých plynov produkovaných ľudskou činnosťou, ktorý 
sa má dosiahnuť znížením emisií a implementáciou 
metód absorbovania oxidu uhličitého z atmosféry 
(zdroj: Oxford Languages, 2022)

Obnoviteľná energia: energia pochádzajúca zo zdro-
ja, ktorý je možné v krátkom čase doplniť prostredníc-
tvom ekologických cyklov alebo poľnohospodárskych 
procesov (zdroj: GRI, 2021)

Obnoviteľný materiál: materiál, ktorý pochádza 
z hojne dostupných zdrojov, ktoré sa rýchlo dopĺňajú 
ekologickými cyklami alebo poľnohospodárskymi pro-
cesmi, takže služby poskytované týmito a inými súvi-
siacimi zdrojmi nie sú ohrozené a zostávajú dostupné 
pre ďalšiu generáciu (zdroj: GRI, 2021)

Pozitívny vplyv na klímu: úspora alebo znižovanie 
väčšieho množstva emisií skleníkových plynov, ako ich 
generovanie

Recyklácia: opätovné spracovanie výrobkov alebo ich 
komponentov, ktoré sa stali odpadom, na výrobu no-
vých materiálov (zdroj: GRI, 2021)

Skleníkový plyn (GHG): plyn, ktorý prispieva k sklení-
kovému efektu absorbovaním infračerveného žiarenia 
(zdroj: GRI, 2021)

Zraniteľná skupina: skupina jednotlivcov so špecific-
kým stavom alebo charakteristikou (napr. ekonomic-
ká, fyzická, politická alebo sociálna), ktorá by mohla 
v dôsledku aktivít organizácie pociťovať negatívne do-
pady závažnejšie ako bežná populácia (zdroj: GRI, 2021)
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SDG 1 Skoncovanie s chudobou všade a vo 
všetkých jej podobách (Str. 36)

SDG 2 Ukončenie hladu, dosiahnutie po-
travinovej bezpečnosti a lepšej výživy 
a podpora udržateľného poľnohospodár- 
stva (Str. 18)

SDG 3 Zabezpečenie zdravého života a pod- 
pora blahobytu pre všetkých v každom 
veku (Str. 13, 19)

SDG 4 Zabezpečenie inkluzívneho a spra-
vodlivého kvalitného vzdelávania a podpo-
ra príležitostí na celoživotné vzdelávanie 
pre všetkých (Str. 36)

SDG 5 Dosiahnutie rodovej rovnosti a po-
silnenie postavenia všetkých žien a dievčat  
(Str. 32)   

SDG 6 Zabezpečenie dostupnosti a udrža-
teľného hospodárenia s vodou a sanitáciou 
pre všetkých (Str. 15)

SDG 8 Podpora trvalého, inkluzívneho a udr- 
žateľného hospodárskeho rastu, plnej a pro- 
duktívnej zamestnanosti a dôstojnej práce 
pre všetkých (Str. 8)  

SDG 12 Zabezpečenie udržateľných mode-
lov spotreby a výroby (Str. 16, 18)

SDG 13 Prijatie naliehavých opatrení na boj 
proti klimatickej zmenej a jej vplyvom (Str. 
22, 36) 

SDG 15 Ochrana, obnovovanie a podpora 
trvalo udržateľného využívania suchozem-
ských ekosystémov, udržateľné spravovanie 
lesov, boj proti dezertifikácii a zastavenie 
a uchovávanie degradácie pôdy a zastave-
nie straty biodiverzity (Str. 18, 24)


