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Stratégia VÚB banky a Nadácie VÚB
v oblasti podpory udržateľnosti
a ochrany životného prostredia

Máme pre vás 
zelené správy! 



I keď nepatríme medzi priemyselné spoločnosti, ktorých predmet podnikania súvisí zásadne so znečisťovaním 
životného prostredia, usilujeme sme sa byť dôslední v našej práci, a to v oblastiach, v ktorých:

Zmena klímy a ekosystémov, ako sme ich doteraz poznali, predstavuje obrovskú globál-
nu výzvu, ktorej riešenie už nie je možné ďalej odkladať. Aj VÚB banka, spolu s Nadáciou 
VÚB, môže prispieť k pozitívnej zmene smerom k zdravšej a zelenšej planéte. Preto už 
niekoľko rokov postupne podnikáme kroky k tomu, aby sme prispievali k udržateľnosti
a ochrane životného prostredia.

ÚVOD

 priamo zanechávame vlastnú stopu v prírode,

 spájame sa s partnermi – organizáciami a
 iniciatívami, ktoré to myslia s ochranou životného
 prostredia vážne, a ktoré v ich úsilí podporujeme
 zo zdrojov Nadácie VÚB.

Vsádzať zelený odkaz do toho, ako sa správame a aké aktivity podporujeme, vnímame čoraz intenzívnejšie ako 
naše poslanie. Preto sme sa stali prvou bankou, ktorá deklarovala v decembri 2020 Zelený manifest. Ten sa stáva 
naším programom, podľa ktorého chceme v najbližších rokoch podnikať kroky smerom k našim klientom,
zamestnancom aj celej spoločnosti. 

Prehľad o tom, ako sa nám na poli zelených aktivít
darilo v roku 2020, prinášame na nasledujúcich stranách.

Zelená správa VÚB 2020



Náš globálny vplyv

Sme hrdí na to, že sme súčasťou medzinárodnej bankovej skupiny 
Intesa Sanpaolo (ISP), ktorá patrí v oblasti podpory udržateľnosti 
a ochrany životného prostredia k svetovým lídrom. Skupina ISP 

má jasnú víziu a reálne výsledky v podpore nových business mod-
elov firiem. Ide príkladom v prijímaní a dodržiavaní inovatívnych 

opatrení s cieľom sústavne znižovať vlastnú uhlíkovú stopu.



Environmentálna politika
skupiny ISP
Opatrenia na znižovanie environmentálneho dopadu priameho (z vlastných činností)
i nepriameho (tvoreného klientmi a dodávateľmi) sú zakotvené v Environmentálnej
politike medzinárodnej bankovej skupiny ISP. 

Environmentálna politika predstavuje písomný záväzok k ochrane životného prostredia, ktorý stanovuje misiu a 
ciele v oblasti environmentálneho riadenia. Ako súčasť medzinárodnej bankovej skupiny ISP sa pri riadení environ-
mentálnej politiky riadime kľúčovými pravidlami:

Rovníkové princípy
(Equator Principles)

K projektovému financovaniu a úverova-
niu pristupujeme zodpovedne. Ako správca 
veľkého množstva finančných prostriedkov 
výrazne ovplyvňujeme toky kapitálu. Preto 
je pre nás dôležité, aby projekty, ktoré sa 
rozhodneme financovať, nemali negatívny 
vplyv na prostredie, v ktorom žijeme. 
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Globálna dohoda OSN
(UN Global Compact)

Zaviazali sme sa konať aj v súlade s medz-
inárodnými štandardami Globálnej dohody 
OSN (UN Global Compact), ku ktorým sme 
sa ako skupina ISP prihlásili už v roku 2009. 
Súčasťou dohody sú aj princípy zamerané 
na ochranu životného prostredia, ktoré sa 
snažíme dodržiavať v najväčšej možnej miere.
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Podporujeme zelenú
ekonomiku
Naša banková skupina patrí k svetovým lídrom vo financovaní nových business modelov 
firiem, ktoré podporujú globálny prechod na cirkulárnu ekonomiku. Ide o ekonomický 
systém, v ktorom sa pri dizajnovaní, výrobe, využívaní a likvidácií produktov dbá o to,
aby sa maximálne obmedzilo plytvanie prírodnými zdrojmi a materiálmi. 

Princípy cirkulárnej ekonomiky predstavujú kritériá, na základe ktorých posudzujeme naše investície, formujeme 
naše partnerstvá a ktoré sú základom rozhodnutí nášho manažmentu. S cieľom napĺňať ciele svojej environmentál-
nej politiky zakotvila skupina 

ISP konkrétne zelené princípy vo výraznej miere aj do aktuálneho Podnikateľského plánu skupiny pre roky 2018 – 
2021.

ISP poskytla za rok 2018 a 2019 úvery vo výške 4,1 mld. eur na financovanie projektov zelenej a cirkulárnej 
ekonomiky zameraných na obnoviteľné energie, energetickú efektivitu a služby smerované na ochranu životného 
prostredia.

Skupina ISP sa v roku 2015 stal ako prvá korporácia z oblasti finančníctva strategickým partnerom poprednej ce-
losvetovej inštitúcie v tejto oblasti – Nadácie Ellen MacArthur. Spoločne sa usilujeme podporovať podniky v tom, 
aby si začali uvedomovať svoju zodpovednosť a zároveň profitovali z premeny svojho podnikania vďaka regener-
atívnym inováciám. Centrum inovácií ISP financuje a podporuje nový výskum a projekty nadácie v tejto oblasti.  V 
partnerstve s touto organizáciou ISP vytvorila v rámci svojho podnikateľského plánu pre roky 2018 – 2021 cielenú 
úverovú službu vo výške 5 mld. eur, určenú pre malé a stredné podniky a korporácie s inovatívnymi projekt-
ami, ktoré uplatňujú zásady cirkulárnej ekonomiky. 



Skupina ISP dbá aj o
udržateľné investovanie
V roku 2018 bol založený Fond Eurizon pre Absolútne zelené dlhopisy – ide o prvý fond,
ktorý sa špecializuje na financovanie čisto environmentálnych projektov. 

Skupina bola zároveň prvou talianskou bankou, ktorá v roku 2017 emitovala Zelené dlhopisy
– výsledkom bolo 500 mil. eur na financovanie 75 zelených projektov, ktoré priniesli ročnú
úsporu vyše 350 000 ton emisií CO².
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znižujeme vlastnú uhlíkovú stopu
Skupina ISP dosiahla status globálneho lídra medzi finančnými inštitúciami aj v oblasti 
nahrádzania spotreby energie z obnoviteľných zdrojov a vlastného znižovania produkcie 
emisií CO². V roku 2019 pochádzalo z obnoviteľných zdrojov až 82 % celkovej spotre-
bovanej elektrickej energie.

Vďaka prijímaným opatreniam zaznamenala ISP medzi rokmi 2018 a 2019 zníženie emisií CO² za skupinu
až o 21,4 % (oproti roku 2008 ide o zníženie až na úrovni 53,6 %). Celkové medziročné zníženie spotreby papiera 
v roku 2019 dosiahlo úroveň až 2500 ton.

Aj vďaka týmto výsledkom zaradila kanadská výskumná a ratingová spoločnosť Corporate Knights, špecializovaná 
na trvalú udržateľnosť, skupinu ISP na 39. miesto z 7 400 verejne obchodovaných spoločností hodnotených na 
r. 2020. Skupina ISP je zároveň jediná talianska banka zaradená do  zoznamu Top 100 najudržateľnejších 
spoločností na svete. 
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Zelený manifest VÚB

Dnes už niet pochýb, že otázka udržateľnosti životného prostredia je 
existenčne dôležitá. Aj preto celkové úsilie VÚB banky a Nadácie VÚB 
angažovať sa v prospech planéty a klímy vyústilo v decembri 2020 do 

významného kroku. 



Náš zelený sľub deklarujeme vo
vzťahu k našim klientom, vlastným

štandardom, dodávateľom a zamest-
nancoma v neposlednom rade k celej 

spoločnosti na Slovensku.

Prečítajte si zelený 
manifest
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  Princípy podpory udržateľnosti pretavíme do ponuky
 bankových produktov a služieb pre našich klientov. 
 Či už ide o jednotlivcov, ktorí kladú v rámci svojho 
 bývania na popredné miesto ochranu životného 
 prostredia, alebo o podnikateľov, ktorí prichádzajú 
 s ekologickými inováciami smerujúcimi k rozvoju  
 cirkulárnej ekonomiky – chceme byť ich partnerom. 

  Rovnako chceme pripravovať pre klientov nové
 príležitosti investícií do zmysluplných projektov,
 ktoré prinesú nielen výhodné zúročenie, ale
 predovšetkým podporia ďalší rozvoj podnikania
 zohľadňujúceho environmentálne a sociálne
 princípy.

Pre našich klientov

 

Pre našich zamestnancov
a dodávateľov

  I keď nepatríme medzi priemyselné spoločnosti,
 ktorých predmet podnikania súvisí zásadne so
 znečisťovaním životného prostredia, sme   
 presvedčení, že aj v oblasti vlastného riadenia
 môžeme byť ako banka nezanedbateľným prínosom
 a inšpiráciou pre ostatných. 

  Zaväzujeme sa k zvyšovaniu našej energetickej
 efektívnosti – celkovými úsporami spotreby
 elektrickej energie, ako aj jej prednostného odberu
 z obnoviteľných zdrojov. Sme pripravení ďalej
 napredovať v digitalizácií našich procesov a služieb  
 a preukázateľne tak znížiť spotrebu papiera na
 nevyhnutné minimum.

VÚB sa stala prvou bankou na Slovensku,
ktorá sformulovala a zverejnila svoj závä-
zok robiť maximum pre ochranu biodiver-
zity a podporu zelenej ekonomiky.

Zelený manifest VÚB prezentuje na stránke 
www.zelenabanka.sk prehľad záväzkov,
v ktorých sa značka VÚB zasadzuje v
horizonte najbližších rokov realizovať.

https://www.vub.sk/zelenabanka/manifest/
https://www.vub.sk/zelenabanka/manifest/
http://www.zelenabanka.sk


  Aktívne rozvíjame naše dlhodobé, už etablované
 partnerstvá s poprednými neziskovými
 organizáciami a v rámci nich sa ešte väčšmi
 zamerať na rozvoj ich environmentálneho poslania. 

  Našu podporu vnímame nielen vo finančnom
 rozmere,ale aj v tom morálnom. Sme rozhodnutí
 podporovať občianske iniciatívy, ktoré
 prichádzajú s environmentálnymi výzvami a dať im
 náš hlas. Hlas, ktorý má každý z nás ako
 jednotlivec, aj ako inštitúcia.

Zelená správa VÚB 2020  |  Zelený manifest VÚB 10

  Súčasťou VÚB banky je takmer 3 800 zamestnacov
 ktorých chceme nadchnúť pre náš cieľ – neustále
 zlepšovať náš spoločný vplyv na životné prostredie.
 Participácia na zelených iniciatívach banky, vytvára- 
 nie podmienok pre ekologickú sebarealizáciu a
 príležitostí na enviro vzdelávanie či podpora zelenej
 mobility – to sú princípy, ktoré patria medzi kľúčové
 v oblasti riadenia ľudských zdrojov vo VÚB. 

  Tak ako doteraz, aj naďalej budeme citlivo a
 vnímavo vyberať našich dodávateľov s ohľadom na
 ich environmentálne dopady. Chceme spolupracovať
 len s takými subjektami, ktoré rovnako aj my
 vnímajú dôležitosť udržateľnosti pre našu planétu.

Pre celú spoločnosť
na slovensku

  VÚB banka je aj prostredníctvom svojej Nadácie
 VÚB dlhoročným partnerom komunít, organizácií a
 iniciatív neziskového sektora, ktoré to s ochranou
 životného prostredia myslia vážne. Vďaka našim
 grantovým programom a partnerstvám sme sa stali
 súčasťou viacerých zelených komunitných
 projektov či projektov enviro vzdelávania.
 Podporujeme rozširovanie povedomia o potrebe
 recyklácie, upcyklácie, ako aj diskusie o
 bezodpadovej budúcnosti Slovenska. 

  Zaväzujeme sa v tejto práci pokračovať a ešte
 intenzívnejšie využívať zdroje banky a našej nadácie
 preto, aby sme podporili a ocenili ešte viac 
 zmysluplných enviro iniciatív našich partnerov.

  Od roku 2020 ponúkame neziskovému sektoru
 možnosť čerpať granty z novej schémy Nadácie
 VÚB Envirogranty, ktorá sa stala v oblasti
 korporátnych nadácií prvou svojho druhu na
 Slovensku. Aj takto chceme podporiť odbornú
 realizáciu aktivít v našej krajine, ktoré pomôžu
 ochrane biodiverzity a rozvoju zelenej ekonomiky
 v rámci tretieho sektora.



Začiatkom decembra 2020 predstavil generálny 
riaditeľ VÚB Alexander Resch Zelený manifest 

symbolicky slovenskému tretiemu sektoru. 
Deklaráciu sľubu v podobe listiny odovzdal 

zástupcom Novej Cvernovky. 
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Naše zelené aktivity
na Slovensku

Udržateľnosť a ochrana životného prostredia je dlhodobo jed-
ným zo základných pilierov stratégie zodpovedného podnikania 

VÚB banky. Nielenže chceme spolupracovať s partnermi, ktorí sa 
zaoberajú ekológiou a udržateľnosťou, ale sami sa chceme na 

udržateľnom rozvoji podieľať.



Financujeme
úsporu energie a
obnoviteľné zdroje
VÚB banka poskytuje finančné zdroje iba spoločnos-
tiam, ktoré spĺňajú požiadavky na ochranu životného 
prostredia dané
legislatívou SR a EÚ. Ak sa klient vedome angažuje v 
rizikových oblastiach, požadujeme hĺbkovú analýzu (due 
dilligence) zameranú na riadenie environmentálneho 
rizika. 

VÚB banka má záujem podieľať sa na financovaní 
investičných projektov zameraných na úsporu energie 
a obnoviteľné zdroje. Poskytujeme úvery na projekty 
prinášajúce „zelenú energiu“ do slovenských domác-
nosti a firiem. Financujeme podnikateľské plány zamer-
ané na výrobu energie z alternatívnych zdrojov, napr.
fotovoltaické elektrárne, vodné elektrárne, bioplynové 
stanice, zariadenia na spaľovanie biomasy. 

Poskytujeme investičné úvery na podporu rozvoja 
energetickej efektívnosti infraštruktúry a obnoviteľných 
zdrojov miest a obcí na Slovensku. Sme partnerom aj 
pre spoločenstvá vlastníkov bytov a bytových domov, 
ktoré prichádzajú s projektami zvyšujúcimi
energetickú efektívnosť budov.
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Prehľad aktivít VÚB, 
ktoré prispievajú
k udržateľnosti a 
ochrane životného
prostredia

1. úverová politika
 banky
 podpora investičných projektov klientov
 zameraných na úsporu energie a
 obnoviteľné zdroje

2. interné enviro
 štandardy 
 znižovanie spotreby energií, spotrebného
 materiálu a odpadov
 uvádzanie nových systémov na úsporu
 enviro aspekty organizácie eventov

3. zapájanie
 zamestnancov
 do enviro aktivít
 zvyšovanie enviro povedomia
 zamestnancov 
 podpora enviro dobrovoľníctva 

4. podpora zelených
 projektov a iniciatív 
 sponzoring podujatí banky
 grantová podpora a partnerstvá
 Nadácie VÚB



 

Pracujeme na našej 
vlastnej úspore
Vďaka dlhodobému úsiliu prechádzať
na zasielanie bankových výpisov a
korešpondencie elektronicky klesla naša 
celková spotreba papiera medzi rokmi
2019 a 2016 o 55 %.

Svoju zásluhu na tom má aj ponuka služieb a produktov 
v elektronickej podobe formou online predaja
úverov cez internet a mobil banking, využívanie
platformy Google Pay a pod.
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Ročne zachránime
až 1700 stromov
Neustále pracujeme na tom, aby sme znižovali náš dopad na životné prostredie. Najvýraznejšie úspory 
prírodných zdrojov sa nám zatiaľ darí dosahovať vďaka digitalizácii a zasielaniu výpisov a zmlúv klientom 
elektronicky. 

Kým sme pred 4 rokmi vytlačili a poslali klientom vo forme výpisov či dokumentov spolu 27 miliónov strán 
A4, v roku 2019 to bolo približne 12 miliónov. Znížili sme aj počet papierových obálok. V roku 2016 sme 
rozposlali takmer 10 miliónov obálok, zatiaľ čo v roku 2019 už iba 4,3 milióna. Ročne takto dokážeme 
ušetriť až 15 miliónov listov papiera a viac ako 5 miliónov obálok.  

Ak by sme si tento ušetrený papier predstavili na jednej kope, bolo by ho rovných 100 ton. To predstavuje 
1700 stromov, ktorý dokážeme ročne zachrániť. Toto číslo chceme ďalej zvyšovať tým, že naša spotreba 
papiera a obálok bude stále klesať. 



S cieľom znižovať vlastnú uhlíkovú stopu pracujeme ako banka aj na zvyšovaní úspory elektrickej energie. Využí-
vame v čoraz väčšej miere úsporné svetelné zdroje, LED technológie, chladiace zariadenia na báze R22, ktoré 
zároveň nenarúšajú ozónovú vrstvu. Náklady na spotrebu elektrickej energie VÚB banky medzi rokmi 2019 a 2018 
klesli o takmer 8 %. 

S ohľadom na environmentálny dopad meníme aj spôsob organizácie firemných podujatí a vzdelávacích akcií 
pre zamestnancov. Naše aktivity vo výraznej miere prebiehajú v energeticky úsporných budovách a na miestach, 
ktoré sú ľahko dostupné hromadnou verejnou dopravou. Vzdelávacie materiály pripravujeme
výlučne elektronicky a dávame pri dôraz na „eco-friendly“ kancelárske potreby.
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Firemné dobrovoľníctvo má vo VÚB banke 
dlhú tradíciu. V tejto oblasti ideme jasným 
smerom – von do prírody, kde môžeme 
po sebe zanechať kúsok niečoho, čo ju 
urobí čistejšou a zdravšou. V roku 2020 
sme venovali pozornosť tímovým aktivitám 
v prospech životného prostredia v dvoch 
fázach. 

V spojitosti s prvou vlnou, kedy pracovali všetci zam-
estnanci väčšinou z domu, sme pripravili pre kolegov 
špeciálnu zelenú výzvu spojenú so súťažou Daj do 
poriadku svoje okolie. Výsledok stál za to - zamest-
nancom VÚB sa podarilo vyzbierať počas prechádzok
v prírode viac ako pol tony odpadkov. 

Aj tento rok sme sa zapojili do aktivít pri príležitosti 
Svetového dňa životného prostredia. Pripravili sme 
internú kampaň Komu sa nelení, tomu sa zelení, ktorá 
zahŕňala viacero osvetových aktivít a výziev na prak-
tickú pomoc prírode v duchu ochrany biodiverzity.  

Motivujeme kolegov k ekológii
a dobrovoľníctvu

https://www.vub.sk/zelenabanka/prikladame-vlastne-ruky-k-dielu/


Ďalšou z našich zelených aktivít bol Týždeň dobrovoľníctva, do ktorého sa zapojilo 60 kolegov. V okolí Bratislavy 
pod hradom Devín sme odstraňovali náletové dreviny v chránenej krajinnej oblasti v okolí Dunaja. Pomáhali sme 
aj v lesnej škôlke. Ďalšia časť kolegov z okolia Prešova sa postarala o revitalizáciu Rákociho cesty smerom na 
Soľnohrad. 

Ako tím VÚB sa chceme motivovať k vzájomným fyzickým aktivitám v prírode a deliť sa o ekologické rady a tipy. 
Príkladom interných edukačných prednášok a online vzdelávania v roku 2020 bol napr. interný live stream pod 
vedením odborníčky Petry Csefalvayovej z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky o tom, ako doma prakticky triediť odpad 
a minimalizovať jeho produkované množstvo. 
Ďalšou aktivitou, ktorou sa podarilo zaujať viacero kolegýň a kolegov, bola prednáška Udržateľnosť sa nosí. Tá sa 
venovala ekologickému prístupu pri nákupe módy a princípom opätovného využívania  a upcyklácie v obliekaní. 

Súčasťou environmentálneho manažmentu ľudských zdrojov vo VÚB je aj vytváranie podmienok pre ekolog-
ickú dopravu zamestnancov. Každý rok, až na tohtoročnú prestávku, sa zapájame do celoslovenskej iniciatívy 
Do práce na bicykli. Zaviedli sme systém zdieľania bicyklov - vlastnú požičovňu bicyklov priamo v centrále VÚB v 
Bratislave. Pre kolegov po celom Slovensku sme nainštalovali pred pobočky banky spolu 85 stojanov na bicykle a 
sprostredkovali sme im významnú zľavu na nakúp elektrobicyklov.
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Hlásime sa k zeleným
iniciatívam
Náš záväzok v oblasti ochrany životného prostredia uvádzame do praxe aj tým, že zdroje 
banky využívame na podporu užitočných podujatí, ktoré združujú ľudí schopných a kom-
petentných v tejto oblasti konať. Preto sa VÚB banka stala v roku 2020 po prvýkrát gen-
erálnym partnerom konferencie Slovakia Going Zero Waste. 

„Spojili sme 500 expertov pri diskusiách
o zero waste manažmente“
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Toto podujatie je vedúcou platformou, ktorá spája profesionálov z rôznych oblastí a firiem s cieľom vytvárať prie-
stor na odbornú, inšpiratívnu diskusiu na tému bezodpadovej budúcnosti Slovenska. V kontexte epidemiolog-
ickej situácie a bezpečnostných opatrení sa tohtoročná konferencia Slovakia Going Zero Waste konala vo 
virtuálnom priestore. Počas konferencie vystúpilo 14 slovenských a zahraničných rečníkov v štyroch tem-
atických blokoch, ktoré predstavovali celkový prierez problematikou. K vysielanému programu sa pripojilo 
približne 500 účastníkov, pričom 75 % z nich sa konferencie zúčastnilo naživo cez live stream.  



Podporujeme aktivity,
ktoré menia svet k lepšiemu
Na jeseň roka 2020 rezonovala v slovenskej spoločnosti aj verejná online petícia 
#klímaťapotrebuje, s ktorou prišla skupina mladých aktivistov združených okolo iniciatívy 
Mladí za klímu. Tí volajú po zásadných zmenách v prístupe štátu voči ochrane životného 
prostredia. Výsledkom petície bolo 124-tisíc vyzbieraných podpisov. 

Otvorenú podporu a výzvu pripojiť sa k petícii sme vyjadrili aj na našich sociálnych sieťach a prostredníctvom in-
ternej komunikácie. Posunuli sme tak myšlienku pridať sa k dobrej veci ďalej – našim spriazneným komunitám
v rámci verejnosti aj našim kolegom v práci. Pretože sme si istí, že klíma potrebuje nás všetkých. 

V roku 2020 sme podporili aj slovenské vydanie knihy Žijeme zodpovedne? Jej autorkou je renomovaná od-
borníčka na ekológiu Georgina Wilson-Powell. Aj vďaka podpore VÚB banky sa na pulty kníhkupectiev dostala 
publikácia, ktorá prináša jasné odpovede na ekologické dilemy, ktorým čelíme v snahe o udržateľný život. 
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https://www.vub.sk/zelenabanka/sme-v-tom-spolu-podporujeme-iniciativu-klimatapotrebuje/


Podpora uvádzania myšlienok ekológie do praxe formou
grantových a partnerských spoluprác zohráva významnú
úlohu v rámci poslania Nadácie VÚB už niekoľko rokov. 

Nadácia VÚB
hlavný pilier našej

zelenej angažovanosti
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Nadácia VÚB pomohla formou grantovej podpory zrealizovať 46 projektov aktívnych ko-
munít, neziskových organizácií, obcí a škôl, ktoré sa usilujú o udržateľný spôsob svojho 
pôsobenia. Na tento účel sme počas rokov 2020 a 2019 prerozdelili 170 000 eur prostred-
níctvom schém Komunitné granty a Zamestnanecké granty.

V rámci týchto projektov pomáhame financovať napr. budovanie náučných oáz a ekozáhrad v školách s cieľom 
posilniť envirovýchovu, výsadbu ovocných sadov pre obyvateľov regiónov, komunitné včelnice, komunitné záhrady 
s náučnými chodníkmi, podporujeme premenu skládok odpadu na prírodné oddychové zóny, budovanie komunit-
ných priestorov s ekozáhradami, ako aj ďalšie nápady, ktoré vedú k zdravšiemu prostrediu aj životu. 

Zo zdrojov Nadácie VÚB dlhodobo hrdo podporujeme našich environmentálne zmýšľajúcich partnerov. 
Pomáhame tak budovať povedomie v komunitách o potrebe dôsledného separovania odpadu a ohľaduplného 
nakupovania, ktorým nevzniká zbytočný odpad, podnecujeme verejnú diskusiu o princípoch cirkulárnej ekonomiky. 

Podporujeme komunity
v ekologickom správaní

Medzi našich najväčších spojencov v tejto oblasti 
patrí tím Novej Cvernovky v Bratislave, ktorý popri 
aktivitách s kultúrno-spoločenským presahom razí 
cestu aktívnej osvety v oblasti udržateľnosti, a to aj 
vďaka pravidelne organizovanému enviro festivalu 
Nasuti. V rámci revitalizácie okolia budovy Novej 
Cvernovky vzniká ekologickou recykláciou stave-
bnej sute nový verejný Suťopark, ktorý podporila 
Nadácia VÚB v roku 2020 sumou 37 000 eur.
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https://www.vub.sk/zelenabanka/v-novej-cvernovke-pomahame-menit-sut-na-park/
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Ako Nadácia VÚB podporujeme aj 
environmentálne vzdelávanie žiakov 
na školách. Už niekoľko rokov po sebe 
poskytujeme záštitu a finančnú podporu 
celej edukatívnej časti medzinárodného 
festivalu Ekotopfilm. Na podporu pop-
ularizácie dôležitých tém o budúcnosti 
našej planéty medzi žiakmi základných 
a stredných škôl v 50 mestách Sloven-
ska sme poskytli grant
vo výške 10 000 eur.

Ako hlavný „partner pre komunity“ v Brati-
slave podporujeme dlhodobo aj organizáciu 
obľúbeného podujatia Dobrý trh, založeného 
na filozofii „zero waste“. Podujatie, ktorého or-
ganizátorom je OZ PUNKT, inšpiruje, vzdeláva 
a zapája komunity do bezodpadového život-
ného štýlu v praxi, výrazne redukuje zmesový 
komunálny odpad vytváraný návštevníkmi (zo 
70 % na 5 % z celkového objemu odpadu), 
zapája miestne organizácie do recyklačných 
procesov a v neposlednom rade priamo ponú-
ka udržateľné riešenia pre domácnosti.  Na 
rozvoj ekologických aktivít tejto partnerskej 
organizácie sme v roku 2020 z Nadácie VÚB 
vyčlenili 30 000 eur. 
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Nadácia VÚB podporila aj realizáciu modernej 
environmentálnej učebne v ZŠ Maximiliána 
Hella v Štiavnických Baniach, a to sumou 
12 000 eur. Táto škola je príkladom pre celé 
Slovensko v oblasti opätovného využívania 
dažďovej vody. Vďaka vybudovaným nádržiam 
a získanej dažďovej vode ročne ušetrí až 90 
000 litrov pitnej vody. Učebňa slúži aj na prak-
tické cvičenia, napríklad na analýzu dažďovej 
vody a porovnávanie jej kvality s pitnou vodou 
alebo vodnými zdrojmi – tajchami –
v okolí školy.
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Priniesli sme nový program
Envirogranty
Nadácii VÚB sa podarilo v septembri odštartovať svoj prvý zelený grantový program, cez 
ktorý prerozdelila viac ako 100 000 eur. Program Envirogranty je odpoveďou na potreby 
mimovládnych organizácií a obcí, ktoré sa dlhodobo zasadzujú za záchranu biodiverzity
a snažia sa o rozbeh zelenej ekonomiky v regiónoch.

Nový grantový program, zacielený výsostne na zelené iniciatívy, sa stretol s veľkým ohlasom. Možnosť získať pod-
poru od Nadácie VÚB na zelené projekty oslovila až 132 mimovládnych organizácií a obcí. Nezávislú hodnotiacu 
komisiu, ktorá vybrala v decembri 9 víťazov prvého ročníka programu Envirogranty, tvorili: Peter Medveď, riaditeľ 
Nadácie Ekopolis, Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu, angažujúci sa v oblasti ochrany klímy, Erik 
Baláž, významný slovenský ekológ a jeden z hlavných organizátorov občianskej iniciatívy My sme les a Zuzana 
Hudeková, expertka Únie miest SR pre oblasť životné prostredie.
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Zelenú na realizáciu z programu Envirogranty
2020 a podporu v celkovej výške 100 000 eur

dostáva týchto deväť projektov:

  OZ Vysoký vrch (okres Revúca)
 obnova biodiverzity horských lúk a mokradí
 na území NP Muránska planina

  OZ Brána do Narnie (okres Bratislava - Petržalka)
 vytvorenie ostrova biodiverzity, ktorý prinesie na
 sídlisko ekopedagogickú plochu – motýliu lúku na
 suťovisku 

  Centrum environmentálnej a etickej výchovy
 Živica (okres Zvolen) – rozšírenie Záhrady
 spomienok, prvého cintorína s citlivým prístupom
 k prírode, s dôrazom na zachovanie biodiverzity

  Obec Čierne Pole (okres Michalovce)
 vybudovanie komplexnej Oázy biodiverzity
 pre široké spektrum živočíchov a rastlín 

  Obec Vinosady (okres Pezinok)
 výsadba aleje 200 ovocných stromov pozdĺž
 cyklotrasy Vinosady – Modra, ktoré sa stanú
 „rodovými“ stromami miestnych rodín 

  PRALES, o.z. (Podskalie, okres Považská Bystrica)

 obohatenie krajiny vysadením stromoradí, ktoré

 budú zvyšovať ekologickú stabilitu, estetickú

 hodnotu krajiny a prispievať v budúcnosti

 aj ku kvalitnej úrode

  Nadácia Integra (okres Bratislava - Staré mesto)
 podpora cirkulárnej ekonomiky na Slovensku
 prostredníctvom konceptu bezodpadovej kávy
 v rámci vlastnej pražiarne

  OZ MYesto (okres Žiar nad Hronom) - ekologická
 obnova nevyužitého objektu v centre meste so
 zámerom vytvoriť komunitnú dielňu zameranú na
 upcykláciu 

  Občianske združenie kRaj (okres Poltár)
 sociálna a zelená dielňa Voštinári má za cieľ spájať
 zaniknutú sklársku tradíciu, včelárenie a tradičnú
 výrobu vosku - voštinárstvo - do nových produktov
 a služieb na ekologickom prístupe

V oblasti ochrany
biodiverzity:

V oblasti podpory zelenej
ekonomiky:

https://www.vub.sk/zelenabanka/z-envirograntov-podporujeme-tychto-9-organizacii-obci/


Zlepšujeme podmienky pre biodiverzitu
v hlavnom meste  
Ďalším dôkazom rozvoja smerovania Nadácie VÚB, ktoré pomáha byť bližšie k prírode,
sú aj dve iniciatívy v rámci Bratislavy, podporené v roku 2020.
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Nadácia VÚB sa rozhodla zapojiť do jedného z naj-
väčších projektov výsadby stromov v novodobých de-
jinách hlavného mesta 10 000 stromov pre Bratislavu. 
To je počet stromov, ktorý má v Bratislave pribudnúť 
do roku 2022 a vzniknúť majú aj tri nové mestské aleje. 

Rozhodli sme sa ísť príkladom a hneď na začiatku výzvy 
od Magistrátu hlavného mesta sme podporili výsad-
bu prvých 52 stromov v okolí pobočiek VÚB banky na 
Furdekovej, Kazanskej a Komárnickej ulici. 15 stromov 
vytvorilo pás novej cestnej zelene blízko centrály VÚB 
na Karadžičovej ulici. Nadácia VÚB vyčlenila na podpo-
ru tohto zámeru zo svojho rozpočtu 40 000 tisíc eur. 

https://www.vub.sk/zelenabanka/pomahame-pri-vysadbe-10-000-stromov-pre-bratislavu/


Pomáhame sprístupniť zabudnutý
kus prírody v centre Bratislavy
V spolupráci s mestom Bratislava pomáha Nadácia VÚB zrealizovať aj ďalší významný 
zelený projekt pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta. Vďaka výraznému gran-
tu vo výške až 100 000 eur sme v roku 2020 podporili rozbehnutie revitalizačných prác 
s cieľom zachovať a sprístupniť verejnosti dlhodobo uzavretú historickú záhradu 
Prüger-Wallnerovcov pri Horskom parku. 

Na mierne členitom teréne rastú starobylé stromy, najnižšia časť pozemku je podmáčaná vzácnymi mokraďami. 
Tie sú pre túto lokalitu unikátne a obohacujú biodiverzitu širšieho centra Bratislavy. Dojem dotvárajú ruiny starých 
skleníkov, tehlového domčeka a pozostatky storočného kamenného schodiska.

Cieľom tohto projektu je v priebehu roku 2021 dosiahnuť celkovú revitalizáciu plochy (cca 5000 m2) a jej
historických objektov a získať komunitnú mestskú záhradu, vytvorenú v súlade s ekologickým a sociálnym 
hľadiskom. Aj vďaka našej podpore bolo možné záhradu už vyčistiť od náletových drevín a vybaviť ju tak,
aby mohla opäť privítať prvých návštevníkov z celej Bratislavy. 

V priebehu roka 2021 by malo dôjsť aj k obnove pôvodných objektov – domčeka s kotolňou a skleníkov. Tie budú 
slúžiť novému komunitnému centru s komunitnou záhradou a verejnou čitárňou. Pribudnúť by tu malo aj
streetworkoutové ihrisko, záhrada sa stane domovom mestských včiel a zrevitalizovaná bude aj pikniková lúka. 
Takzvaná Prügerka privítala prvých návštevníkov v pilotnej prevádzke už v zime.
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Prehľad podpory Nadácie VÚB za rok 2020 zameranej na 
oblasť ochrany životného prostredia

Názov / prijímateľ Forma podpory Suma

Envirogranty granty pre 9 prijímateľov 100 000  eur

Komunitné granty granty pre 12 prijímateľov 54 070 eur

Zamestnanecké granty granty pre 10 prijímateľov 14 190 eur

Nová Cvernovka festival Nasuti + iniciatíva Suť na park 37 000 eur

OZ PUNKT 3 podujatia Dobrý trh 30 000 eur

Ekotopfilm projekt Junior festival 10 000 eur

ZŠ M. Hella v Štiav. Baniach projekt Klíma nás zaujíma 12 000 eur

Hl. mesto SR Bratislava iniciatíva 10 000  stromov pre Bratislavu 39 400  eur

Hl. mesto SR Bratislava projekt Revitalizácia záhrady Prüger-Wallnerovcov 100 000 eur

Spolu 396 660 eur
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Prečítajte si príbehy
z nášho magazínu

Srdcovky

V záverečnej časti vyberáme niekoľko príkladov komunitných 
iniciatív, ktoré podporila Nadácia VÚB zo svojich grantových 

programov a boli úspešne realizované v roku 2020. Všetky spá-
ja spoločný cieľ – podporiť zdravší a s prírodou spätejší život v 

regiónoch Slovenska. Tieto a ďalšie zaujímavé príbehy nájdete v 
online magazíne Nadácie VÚB Srdcovky.  

https://srdcovky.nadaciavub.sk/


Prinášame viac
stromov do regiónov
Dvanásť kilometrov dlhá alej spája lazymedzi Hornými Hámrami a Kosťovým vrchom neďale-
ko Žarnovice. Minulý rok na nej pribudli nové ovocné stromy vďaka projektu Alej. S nápadom 
pomôcť prírode a zároveň podporiť spolužitie vo svojom okolí prišli v miestnej komunite. 
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Celý príbeh obnovenej aleje a 
rozhovor s autorkou myšlienky 

Erikou Galanskou nájdete v 
tomto článku

https://srdcovky.nadaciavub.sk/nedaleko-zarnovice-vytvorili-alej-stromov-ktora-spaja-dedinu-lazy-aj-ludi-naokolo/


Občianske združenie Náš Devín pôsobí v 
bratislavskej mestskej časti Devín. Založila ho 
skupina mamičiek, ktoré si povedali, že chcú 
svoje deti väčšmi spájať s prírodou – aj cez 
vnímanie užitočnosti včiel v ekosystéme. Preto 
vymysleli projekt Aby nám včely neuleteli. 

Viac o priebehu tohto 
projektu nájdete tu
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Pomáhame vracať
včely medzi ľudí
Pravnianska dolina, obklopená vencom hôr, 
je lokalitou s trvácou tradíciou včelárstva. Aj 
vďaka podpore Nadácie VÚB tu vznikla nová 
obecná včelnica a s ňou priestor na
vychovávanie novej generácie včelárov.

Príbeh včelárov z Nitrianskeho
Pravna sa dočítate tu

https://srdcovky.nadaciavub.sk/na-vcely-by-sme-mali-mysliet-pri-sadeni-aj-koseni-v-devine-vznikla-komunita-ktora-siri-osvetu-medzi-detmi-aj-dospelymi/
https://srdcovky.nadaciavub.sk/v-dedine-vybudovali-komunitnu-vcelnicu-a-vceliu-skolu-ukazuju-ako-sa-da-pekny-vztah-k-vcelarstvu-budovat-uz-odmalicka/
https://srdcovky.nadaciavub.sk/v-dedine-vybudovali-komunitnu-vcelnicu-a-vceliu-skolu-ukazuju-ako-sa-da-pekny-vztah-k-vcelarstvu-budovat-uz-odmalicka/
https://srdcovky.nadaciavub.sk/v-dedine-vybudovali-komunitnu-vcelnicu-a-vceliu-skolu-ukazuju-ako-sa-da-pekny-vztah-k-vcelarstvu-budovat-uz-odmalicka/


V Tomčanoch, rastúcej časti Martina, sa poza 
domy prepletajú meandre Sklabinského po-
toka, ktoré boli zamorené čiernou skládkou. 
Skupina miestnych z občianskeho združenia 
Malé veľké veci pre Martin sa odmietala ďalej 
prizerať ničeniu prírody, odpad vypratala a 
okolo potoka začala budovať rekreačnú zónu 
Tomčianska alej.

Prečítajte si, ako sa tento 
úspech podarilo dosiahnuť tu

Pozrite sa, ako dnes 
alej vyzerá v tomto 

článku

Stojíme za 
likvidáciou skládok 
Neďaleko bývalého kaštieľa v obci Bušince v 
minulosti osadili kontajner na zber komunál-
neho odpadu. Ten sa rýchlo naplnil a občania 
často sypali odpad vedľa neho. V obytnej 
zóne tak postupne vznikla nechcená skládka. 
Minulý rok sa to podarilo aj vďaka Nadácii 
VÚB zmeniť.
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https://srdcovky.nadaciavub.sk/na-mieste-ciernej-skladky-vytvorili-park-ekologia-by-mala-byt-jednou-z-najvyssich-priorit-hovori-zoltan-vegh-z-businiec/
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Pridávame sa k 
čisteniu lesných 
prameňov
Nájsť pitnú vodu z prírodného zdroja, ktorému 
sa dá dôverovať a ktorý má aj zdraviu 
prospešné účinky, je čoraz ťažšie. Tím Združe-
nia mládeže a sympatizantov obce Rudník 
v košickom okrese sa rozhodol s podporou 
Nadácie VÚB vyčistiť svoje vzácne pitné pra-
mene v rudníckych lesoch.

Prečítajte si rozhovor so
zakladateľom Združenia mládeže

a sympatizantov obce Rudník
Jozefom Martošom

https://srdcovky.nadaciavub.sk/v-rudniku-dobrovolnici-cistia-liecive-lesne-pramene-chcu-aby-si-vodu-mohol-vychutnat-kazdy/

