
Generálny riaditeľ IBM Slovensko, Roman 

Brestovanský, na otvorení programu KidSmart 

Early Learning v materskej škole v Krasňanoch v 

Bratislave. Spoločnosť IBM darovala 78 výukových 

zostáv materským školám po celom Slovensku.

Svet je prepojený ako nikdy predtým - ekonomicky, sociálne a technologicky. Technológie, 
ktoré mu umožňujú fungovať inteligentnejšie, sú ľahko dostupné a cenovo výhodné. 
Inteligentné dopravné systémy eliminujú dopravné zápchy a znižujú množstvo škodlivých 
emisií. Inteligentné zdravotníctvo pomáha znižovať náklady a zlepšovať poskytovanú 
starostlivosť. Inteligentné energetické siete, vodné hospodárstvo a zásobovacie reťazce 
spoločne prispievajú k vytvoreniu lepšieho sveta.

V IBM sa takmer 400 000 jednotlivcov vo viac ako 170 krajinách podieľa na tomto 
úsilí a spoločne vytvára a integruje hardvér, softvér a služby, ktoré umožňujú našim 
klientom úspešne fungovať a tvoriť lepší svet. Dnes sa naše úsilie sústredí na budovanie 
inteligentnejšej planéty prostredníctvom zabudovávania inteligencie do systémov 
a procesov, ktoré umožňujú realizovať obchodné, finančné, dopravné a mnohé iné 
operácie.

Ako korporátny občan inteligentnejšej planéty, spoločnosť IBM presadzuje vytváranie 
zodpovedných a aktívnych vzťahov s komunitami, v ktorých žijeme a pracujeme – lokálne, 
národne a globálne - ako aj s našimi zamestnancami, partnermi a klientmi.

Na Slovensku sa 156 zamestnancov IBM angažuje v programe On Demand Community, 
globálnej iniciatíve IBM, ktorá poskytuje dobrovoľníkom zdroje na pomoc školám a 
komunitným organizáciám. V septembri 2008 sa 120 dobrovoľníkov zúčastnilo podujatia 
„Naša Bratislava“, ktoré zorganizovala skupina Engage na podporu dobrovoľníctva a 
verejnoprospešných aktivít – čo predstavovalo najvyšší počet dobrovoľníkov spomedzi 
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• IBM podniká na Slovensku od 
roku 1990 (spoločnosť IBM 
Slovensko bola založená v roku 
1993)

• Spoločnosť IBM Slovensko 
oficiálne predstavila svoje 
programy spoločenskej 
zodpovednosti v roku 2007

•  IBM je členom skupiny 
Business Leaders Forum 
a skupiny Engage, ktoré 
podporujú zodpovedné 
podnikanie a firemné 
dobrovoľníctvo

• V roku 2008 získala spoločnosť 
IBM Slovensko certifikát ISO 
14001:2004, ktorý okrem 
iného upravuje manažment 
odpadového hospodárstva, 
šetrenie energiami a 
vzdelávanie zamestnancov v 
environmentálnych otázkach 

• Dlhodobými partnermi sú 
Nadácia Pontis, Nadácia 
S.P.A.C.E. a Nadácia Univerzity 
P. J. Šafárika

   (Údaje zozbierané v roku 2008)
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39 zúčastnených spoločností. Tím 
zložený z troch dobrovoľníkov zrealizoval 
v spolupráci s Národnou transfúznou 
službou SR tri mobilné odbery krvi 
v priestoroch IBM, pričom každého 
z nich sa zúčastnilo približne 150 
zamestnancov.

IBM podporuje toto úsilie aj 
prostredníctvom komunitných grantov 
poskytovaných organizáciám, v ktorých 
naši dobrovoľníci pôsobia. Na Slovensku 
spoločnosť IBM poskytla v roku 2008 päť 
grantov vo forme financií a technológií 
v celkovej hodnote 27 000 USD, 
ktorých príjemcami boli Základná škola 
Vančurova v Trnave, Komunitná nadácia 
REVIA, Národná transfúzna služba SR, 
Centrum pre spoločnosť, ekonómiu a 
ekológiu (CSEE) a Rodinné centrum 
MACKO.

ZAMESTNANCI 
Podpora úspešnosti IBMerov

IBM investuje do aktivít, ktoré uľahčujú 
proces prispôsobovania sa meniacim 
sa potrebám klientov - a systematicky 
pomáha svojim zamestnancom 
zdokonaľovať sa v nových oblastiach a 
získavať nové skúsenosti, aby si udržali 
konkurencieschopnosť. Technológie 
umožňujú IBMerom spolupracovať 
a vymieňať si skúsenosti naprieč 
geografickými a časovými pásmami 
a kultúrami - bez ohľadu na to, či sa 
nachádzajú za rohom alebo na druhej 
strane zemegule.

IBM Slovensko podporuje diverzitu 
medzi zamestnancami. Napríklad, 
program s názvom „Taking the Stage“ 
pomáha ženám rozvíjať manažérske 
zručnosti. Ďalší z workshopov  
umožnil vyškoliť ľudí so zdravotným 
znevýhodnením, s cieľom otvoriť 
im nové príležitosti na trhu práce. 
(Zamestnankyňa IBM, Alena Kánová, 
získala striebornú medailu v stolnom 
tenise na Paraolympijských hrách 2008 
v Pekingu.)

KOMUNITY
Zdieľanie skúseností a 
technológií

Jednotlivci, malé podniky a miestne 
komunity sa môžu stať hlavnými 
užívateľmi výhod, ktoré globálna 
ekonomika prináša – avšak len vtedy, ak 
poznajú svoje možnosti a sú pripravení 
chopiť sa ich. V IBM hľadáme spôsoby, 
ako využívať technológie na podporu 
spolupráce, súťaživosti a prekonávania 
prekážok rozvoja. 

Podpora vzdelávania
Spoločnosť IBM Slovensko 
zorganizovala v roku 2008 svoj druhý 
týždňový EX.I.T.E. kemp a pozvala 10 
dievčat vo veku 11-13 rokov, aby sa 
zúčastnili interaktívnych aktivít z oblasti 
vedy a technológií. Kempy, ktoré sa 
konajú po celom svete, majú nabádať 
dievčatá, aby sa rozhodli pre budúcu 
kariéru v technických oblastiach. 
Bezplatný program umožňuje účasť aj 
dievčatám zo sociálne slabších rodín.

Reading Companion je webový grantový 
program IBM na podporu čítania, ktorý 
využíva technológiu rozpoznávania 
hlasu a pomáha ľuďom učiť sa správne 
čítať a vyslovovať v anglickom jazyku. 
Program bol implementovaný na dvoch 
základných školách v Bratislave, s 
dosahom na 75 študentov.

Global Work/Life Fund spoločnosti IBM 
sa v roku 2008 spojil s asociáciou ISSA 
(International Step by Step Association) 
s cieľom spustenia projektu „Učitelia ako 
tvorcovia zmien“, ktorého sa zúčastňuje 
10 slovenských materských škôl, 
ktoré navštevujú deti zamestnancov 
IBM. Cieľom je zlepšiť predškolské 
vzdelávanie prostredníctvom 
vyškolenia učiteľov a účasti rodičov vo 
vzdelávacom procese.

KidSmart Early Learning Programme 
podporuje integráciu informačno-
komunikačných technológií do 
predškolského vzdelávania 
prostredníctvom výukovej zostavy a 
oceneného vzdelávacieho softvéru. 
Spoločnosť IBM spustila KidSmart na 
Slovensku v roku 2007 darovaním 26 
počítačových zostáv bratislavskej štvrti 
Nové Mesto. Doterajšie investície do 
programu predstavujú sumu viac ako 
158 000 USD.

V roku 2008 vzrástol počet výukových 
zostáv KidSmart na 78 v celkovo 54 
materských školách v celej krajine - 
vrátane dvoch škôl pri nemocniciach 
a dvoch škôl pre deti so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Súčasťou programu bolo aj šesť 
školiacich seminárov pre viac ako 90 
učiteľov, ktoré im pomohli integrovať 
informačno-komunikačné technológie do 
vyučovacieho procesu.

V rámci Európskeho roku 
interkultúrneho dialógu 2008 bol 
realizovaný projekt „Travelling Toys“, 
ktorý prostredníctvom moderných 
komunikačných technológií prepojil 
materské školy z 13 krajín Európy. 
Každá materská škola poslala hračku 
– svojho zástupcu - školám v štyroch 
ďalších krajinách a prostredníctvom 
e-mailov si deti posielali informácie o 
miestnych zvykoch a kultúre.

Program KidSmart zaznamenal na 
Slovensku veľmi veľký úspech a 
pozitívne reakcie od partnerov, médií aj 
miestnych komunít.                                    

PROGRAM KIDSMART 
NA SLOVENSKU
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Humanitárny výskum
World Community Grid je iniciatíva 
spoločnosti IBM, ktorá prostredníctvom 
gridových technológií využíva voľnú 
kapacitu viac ako jedného milióna 
prepojených počítačov na celom svete. 
Spoločnosť IBM sprístupnila tento 
obrovský virtuálny „superpočítač“ 
výskumníkom z verejných a neziskových 
organizácií na podporu projektov s 
humanitárnymi cieľmi. 

Podpora podnikateľov
Small Business Toolkit, spoločný 
projekt IBM a Medzinárodnej finančnej 
korporácie Svetovej banky, pomáha 
malým podnikom na rozvíjajúcich sa 
trhoch uspieť a rásť. Od roku 2006 sa 
program rozšíril na viac ako 28 trhov v 
pätnástich rôznych jazykoch a ročne ho 
navštívi viac ako 3,1 milióna záujemcov. 
Verzia pre malé podniky vlastnené 
ženami a menšinami je dostupná v 
angličtine aj španielčine. 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Minimalizovanie dopadu na 
planétu

Ochrana životného prostredia je pre IBM 
strategická nevyhnutnosť a je súčasťou 
našich hodnôt. V rámci záväzku byť 
lídrami v oblasti ochrany životného 
prostredia sa usilujeme minimalizovať 
potenciálny dopad našich vlastných 
podnikateľských aktivít a produktov na 
životné prostredie a zároveň využívať 
naše technológie, výrobky a služby s 
cieľom pomôcť klientom a partnerom 
urobiť to isté.

Pri realizácii podnikateľských aktivít na 
celom svete využívame obsiahly systém 
environmentálneho manažmentu, 
ktorý upravuje oblasti ako šetrenie 
energiami, klimatické zmeny, prevencia 
znečisťovania, kontrola produkcie, 
environmentálne analýzy dodávateľov a 
environmentálne audity a reporting.

Ochrana klimatických podmienok
Zmena klimatických podmienok 
predstavuje jednu z najdôležitejších 
globálnych environmentálnych výziev, 
ktorým naša planéta v súčasnosti 
čelí. Súčasťou obsiahlych programov 
spoločnosti IBM v oblasti ochrany klímy 
je:

• Redukcia emisií skleníkových 
plynov v súvislosti s našimi 
podnikateľskými aktivitami - šetrením 
energiou, využívaním obnoviteľných 
zdrojov energií, znižovaním emisií 
perfluorozmesí, podporovaním 
alternatívnych možností pri 
dochádzaní zamestnancov do práce a 
zvyšovaním efektivity logistiky.

• Vývoj energeticky úsporných 
produktov a rôznych typov riešení pre 
energeticky úsporné dátové centrá.

• Spolupráca s klientmi a inými 
subjektmi na inováciách, ktoré 
pomáhajú chrániť svetovú klímu.

DODÁVATEĽSKÝ REŤAZEC 
Podporovanie zodpovedného 
podnikania

Schopnosť spoločnosti IBM prinášať 
inovácie závisí od silného globálneho 
zásobovacieho reťazca, ktorého 
efektivita súvisí s kvalitou vzťahov 
s dodávateľmi. Ceníme si dlhodobé 
vzťahy, ktoré podporujú udržateľný 
rast a rozvoj príležitostí, ako pre IBM, 
tak aj pre našich dodávateľov. Náš 
program spoločenskej zodpovednosti 
v dodávateľskom reťazci vychádza 
z Kódexu dodávateľského správania 
a stanovuje očakávania spoločnosti 
IBM z hľadiska pracovného času, 
miezd a zamestnaneckých výhod, 
zdravia a bezpečnosti zamestnancov, 
nediskriminačných princípov, 
komunikácie, ochrany životného 
prostredia a etiky. 

V rokoch 1990-2007 sa imple-

mentáciou procesov na zníženie 

spotreby energie v IBM podarilo 

zabrániť vypusteniu takmer 3,1 

milióna metrických ton emisií 

oxidu uhličitého (CO2) a tým 

ušetriť viac ako 310 miliónov USD. 

Tento objem predstavuje 45 percent 

celosvetových emisií CO2, ktoré 

spoločnosť vyprodukovala v roku 

1990.

(V týchto číslach nie je započítané zníženie 
spotreby energie v dôsledku rušenia ani 
odpredaja prevádzok.)

ŠETRENIE 
ENERGIOU V IBM

3,1 M
MT CO2

310 mil 
USD

45%

Redukcia

Úspora
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Spolupráca s priemyslom
Spoločnosť IBM bola v roku 2004 
zakladajúcim členom koalície EICC 
(Electronics Industry Citizenship 
Coalition) a pomohla vytvoriť kódex 
správania sa pre členov EICC, ktorý 
pomáha dodávateľom prostredníctvom 
spoločných štandardov práce v 
elektronickom priemysle.

Rôznorodosť dodávateľského 
reťazca 
Prostredníctvom praktík uplatňovaných 
pri nákupe podporujeme rôznorodosť 
dodávateľov, vrátane spoločností 
vlastnených menšinami, ženami a 
zdravotne znevýhodnenými osobami. 
Zároveň spolupracujeme s viacerými 
organizáciami po celom svete, ktoré sa 
zameriavajú na programy podporujúce 
diverzitu spoločností vlastnených 
ženami a menšinami.

RIADENIE SPOLOČNOSTI
Riadenie integrity a firemného 
občianstva

Sme presvedčení, že zachovanie 
vysokých štandardov globálneho 
korporátneho riadenia je nevyhnutné 
pre celosvetový rast spoločnosti IBM, 
obzvlášť v prípade rozvíjajúcich sa trhov.

Politika vzťahov s verejnosťou 
Prístup spoločnosti IBM k manažovaniu 
vzťahov s verejnosťou je globálne 
jednotný a zároveň zohľadňuje 
lokálne špecifiká. Spolupracujeme 
s vládami, regulačnými orgánmi a 

tvorcami štandardov na globálnej 
a lokálnej úrovni na riešení 
kľúčových ekonomických, vládnych a 
spoločenských otázok a uplatňujeme 
prístupy, ktoré podporujú rozvoj inovácií, 
umožňujú rast a týkajú sa kľúčových 
spoločenských výziev.

Korporátne riadenie 
Členovia predstavenstva spoločnosti 
IBM reprezentujú rôznorodosť zručností, 
skúseností a názorov. Túto diverzitu 
považujeme za základ rastu a úspechu 
spoločnosti. 

Riadenie firemného občianstva 
Vrcholový manažment IBM nesie 
konečnú zodpovednosť za naše 
ekonomické, environmentálne a 
spoločenské  aktivity a za ich súlad s 
legislatívou a našimi mnohými kódexmi 
správania sa. Predstavenstvo IBM a 
jeho výbory dozerajú na na toto úsilie 
a hodnotia jeho výsledky a zhodu s 
nastavenými štandardmi. 

Bezpečnosť a ochrana súkromia 
Pokrok v technologickej oblasti, ktorý 
napomáha rýchlemu šíreniu informácií 
a tiež rozloženie obchodných procesov 
a právnych náležitostí na viaceré 
subjekty upriamujú pozornosť na 
ochranu súkromia. IBM spolupracuje 
so súkromným, verejným a štátnym 
sektorom na vytváraní nových prístupov 
a procesov, ktoré pomáhajú napĺňať 
očakávania spoločnosti v oblasti 
ochrany súkromia a zabezpečenia dát - 
a implementovaní príkladných pravidiel 
a postupov v rámci IBM.

ZÍSKANÉ OCENENIA

• IBM Slovensko bola ako jediná 
IT spoločnosť medzi piatimi 
nominovanými na cenu Via Bona 
Slovakia (ocenenie za aktivity v 
oblasti spoločenskej zodpovednosti) v 
kategórií veľkých spoločností (2008).

• Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR udelilo spoločnosti IBM 
v rokoch 2006 a 2007 ocenenie za 
rodovú rovnosť a titul Zamestnávateľ 
ústretový k rodine.

• V rebríčku najlepších korporátnych 
občanov časopisu Corporate 
Responsibility Officer sa IBM 
umiestnila v roku 2009 na 3. mieste 
(ako prvá spomedzi IT spoločností).

• V roku 2008 získala IBM prvenstvo 
v rebríčku Best Global Brands od 
Interbrand ako najlepšia svetová 
značka 

• V rebríčku najlepších spoločností 
časopisu Working Mother sa IBM 
umiestnila v prvej desiatke za 
možnosť práce na čiastočný pracovný 
úväzok a podiel otcov na rodičovskej 
dovolenke. 

• Disability Rights Advocate udelil 
spoločnosti IBM cenu Eagle za 
desaťročia dostupných technológií a 
služieb a za vedúcu rolu pri rozvoji 
prístupu k webu pre znevýhodnené 
skupiny občanov.

KONTAKT PRE INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA
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