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V Parížskej dohode z roku 2015, ktorá dostala prívlastok historická, sa medzinárodné
spoločenstvo dohodlo, že vynaloží všetko úsilie v boji proti globálnemu otepľovaniu, aby
globálny nárast teploty nepresiahol 1,5 °C a netto globálne emisie skleníkových plynov
v druhej polovici storočia klesli na nulu. V novembri 2016 sa v Marrákeši uskutočnila
následná konferencia k Parížskej klimatickej dohode. Zatiaľ čo v Paríži sa stanovili
ciele globálnej stratégie pre oblasť klímy, v Marrákeši sa kládol dôraz na realizáciu
tejto stratégie. Ešte pred začatím klimatickej konferencie ratifikovalo Parížsku dohodu
111 zo 193 členských štátov OSN, medzi nimi Čína a USA, obaja najväčší producenti
skleníkových plynov. K dosiahnutiu týchto ambicióznych cieľov môžu podstatne prispieť
najmä podniky. Nasledujúci rok sa na konferencii o zmene klímy v Bonne podarilo
iniciovať vytvorenie praktického súboru pravidiel na meranie emisií skleníkových plynov
vo všetkých krajinách podľa jednotného štandardu. Okrem toho vytvorilo 23 štátov
a provincií medzinárodnú alianciu za zastavenie produkcie uhlia.
Ochrana životného prostredia a klímy predstavuje jednu z najväčších celosvetových
a regionálnych výziev dnešnej doby. V tomto kontexte si BKS Bank stanovila za cieľ
dosiahnuť konkrétny príspevok k riešeniu tohto problému.

OCHRANA KLÍMY AKO SÚČASŤ NAŠEJ
STRATÉGIE TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI
Účinná ochrana klímy potrebuje silný motor. Naše aktivity zamerané na ochranu
životného prostredia sú podporované našou komplexnou stratégiou trvalej udržateľnosti,
ktorá je pevne zakotvená v politike našej spoločnosti. Ako jedna z piatich oblastí
je ochrana životného prostredia a klímy v centre pozornosti našich aktivít v oblasti
udržateľnosti. Naši manažéri a zamestnanci zohrávajú dôležitú úlohu pri dosahovaní
našich cieľov stanovených v oblasti životného prostredia a klímy. Preto sme okrem série
školení a opatrení na zvyšovanie povedomia vypracovali aj usmernenia pre orientáciu
v každodennej činnosti. V oblasti ochrany životného prostredia a klímy znie usmernenie
nasledovne:
„Prispievame k zníženiu zaťaženia životného prostredia a k zvyšovaniu
energetickej účinnosti.“
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STRATÉGIA OCHRANY KLÍMY
ZAKOTVENÁ OD ROKU 2012
Aj keď príležitosti na prijatie opatrení na ochranu životného prostredia v prípade
finančnej inštitúcie sú, prirodzene, nižšie ako v prípade výrobnej prevádzky, už v roku
2012 sme vypracovali našu vlastnú stratégiu ochrany klímy. V rámci ročného preskúmania
stratégie, pri ktorom sa vrcholový manažment zaoberá novým zameraním podnikovej
stratégie a stratégie trvalo udržateľného rozvoja, sa tiež preskúma stratégia v oblasti
ochrany klímy. Referenti CSR vytvoria v spolupráci s príslušnými špecializovanými
oddeleniami návrhy strategických iniciatív a opatrenia na ich realizáciu. Tieto výsledky
prejdú hlasovaním v predstavenstve a zverejnia sa na domovskej stránke a intranete BKS
Bank. V rámci určených termínov CSR dostáva predstavenstvo pravidelne informácie
o aktivitách v oblasti ochrany klímy. Za realizáciu programu ochrany klímy a životného
prostredia sú zodpovední zamestnanci všetkých špecializovaných oddelení.
Ciele našej stratégie na ochranu klímy sú stanovené do roku 2022. Pre ciele sme stanovili
veličiny a z nich odvodili opatrenia na ich dosiahnutie. Pritom sa riadime jednak analýzou
dôležitosti odvodenou z prieskumu medzi zainteresovanými stranami z roku 2017 a tiež
seminárom zainteresovaných strán v roku 2017. Okrem toho používame ako smernice
ciele zaradené do Cieľov trvalo udržateľného rozvoja prijatých OSN:

Cieľ 13: Boj proti zmene klímy a jej účinkom
Čiastkový cieľ 13.1: Posilniť odolnosť a schopnosť prispôsobiť sa nebezpečenstvám
spôsobeným zmenou klímy a prírodnými katastrofami vo všetkých krajinách.
Čiastkový cieľ 13.3: Zlepšenie vzdelávania, zvýšenie informovanosti, ako aj osobných
a inštitucionálnych kapacít v oblasti zmiernenia klimatických zmien, prispôsobovania sa
klimatickým zmenám, obmedzenia vplyvu klimatických zmien a včasného varovania.
Cieľ 9: Odolná infraštruktúra a trvalo udržateľná industrializácia
Čiastkový cieľ 9.4: Do roku 2030 modernizovať infraštruktúru a dodatočne vybaviť
podniky s cieľom dosiahnuť ich trvalú udržateľnosť prostredníctvom efektívnejšieho
využívania zdrojov a zvýšeného využívania čistejších a ekologických technológií
a priemyselných procesov, pričom všetky krajiny prijmú opatrenia podľa svojich
možností.
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Cieľ 12: Trvalo udržateľné metódy spotreby a výroby
Čiastkový cieľ 12.5: Významné zníženie množstva odpadu do roku 2030 predchádzaním
jeho vzniku, znižovaním,
recykláciou a jeho opätovným použitím
Čiastkový cieľ 12.6: Povzbudiť podniky, najmä veľké a nadnárodné, aby zaviedli trvalo
udržateľné postupy a zaradili informácie o trvalej udržateľnosti do svojich výkazov.

STRATÉGIA V OBLASTI OCHRANY KLÍMY 2018

Aby sme dosiahli tieto ciele, pri budovaní a modernizácii našich vlastných budov sa
spoliehame napríklad na energeticky účinné vykurovacie a chladiace systémy, každoročne
zhromažďujeme uhlíkovú stopu všetkých našich domácich a zahraničných pobočiek,
ponúkame našim klientom trvalo udržateľné financovanie so špecifickým zameraním
na životné prostredie, vytvárame tzv. Green Bond a implementujeme riadenie
environmentálnych údajov.
Naše ciele v oblasti ochrany klímy 2022 sú uvedené na konci tohto dokumentu.
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POKRAČUJEME V MYŠLIENKE
OCHRANY KLÍMY
Považujeme za dôležité rozvíjať vonkajší rozmer našich opatrení na zlepšenie klímy
a ochrany životného prostredia. Vďaka nášmu dobrému ukotveniu v regióne pôsobíme
ako multiplikátor v oblasti šírenia koncepcie ochrany klímy a životného prostredia medzi
zamestnancami, obchodnými partnermi a zákazníkmi. Napríklad v oblasti financovania
sa zameriavame na poskytovanie poradenstva našim zákazníkom v oblasti trvalej
udržateľnosti a ochrany klímy. Zavádzaním trvalo udržateľných produktov súvisiacich
s klimatickými zmenami sa hlásime k našej zodpovednosti voči životnému prostrediu aj
v oblasti politiky predaja. Oceňujeme ekologický prístup našich firemných zákazníkov
tým, že v hodnotení klientov zohľadňujeme aj environmentálne štandardy.
Vďaka našim aktivitám v oblasti ochrany životného prostredia poskytujeme našim
akcionárom pridanú hodnotu, pretože máme v porovnaní s ostatnými podnikmi v našom
odvetví výsadné postavenie.
Na posilňovanie environmentálneho povedomia našich zamestnancov používame počas
roka rôzne opatrenia v oblasti komunikácie. Napríklad prostredníctvom takzvaných
vyskakovacích okien – krátkych textových správ, ktoré sa po spustení počítača objavia na
monitore – ponúkame pravidelne tipy z oblasti životného prostredia a úspory energie.
Nadväzujeme spoluprácu s neziskovými organizáciami – sme partnermi iniciatívy
Klimaaktiv a od roku 2018 i partnermi WWF Climate Group. Podporujeme
projekty finančne alebo ľudskými zdrojmi na báze Corporate Volunteering (firemné
dobrovoľníctvo).
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TRVALÉ ZNIŽOVANIE
UHLÍKOVEJ STOPY
Uhlíková stopa ako takzvaná ekologická stopa je jedna z najdôležitejších merných veličín
z hľadiska energetickej bilancie našej spoločnosti. Znižovanie a dôsledné predchádzanie
vzniku emisií CO2 predstavuje kľúčový prvok našej stratégie v oblasti ochrany klímy.
Už 5 rokov každoročne zhromažďujeme údaje o našej uhlíkovej stope a tým aj o našich
emisiách CO2 v Rakúsku a na zahraničných trhoch a spravujeme údaje v ekologickej
databáze. Prostredníctvom technologických inovácií pomocou energeticky účinných
systémov neustále znižujeme emisie CO2 . Našou snahou je dosiahnuť zníženie uhlíkovej
stopy do roku 2022 pod 2,0 tony ekvivalentu CO2 na zamestnanca.

PRISPIEŤ K DEKARBONIZÁCII

ÚSPORA ZDROJOV PROSTREDNÍCTVOM BANKY
Prácu s dôrazom na úsporu zdrojov vnímame ako súčasť našej spoločenskej
zodpovednosti v takmer všetkých oblastiach nášho podnikania. Už dlhšiu dobu preto
uplatňujeme viacero opatrení v oblasti efektívneho narábania so zdrojmi:
Ekologicky na cestách
Pri nákupe nových služobných vozidiel kladieme zvýšený dôraz na rozumnú ekologickú
bilanciu. Náš vozový park preto okrem iných tvoria hybridné vozidlá a jeden VW E-Golf
s vlastnou dobíjacou stanicou v sídle podniku. Okrem toho sme vďaka zavedeniu
a uprednostňovaniu videokonferencií dosiahli výrazné zníženie počtu služobných
ciest. Keďže služobným cestám sa nedá úplne vyhnúť, ponúka BKS Bank pravidelné
školenia vedené odborníkmi so zameraním na úsporu palív pre zainteresovaných a často
cestujúcich zamestnancov. Tým sa zvyšuje záujem o úsporný a ekologický štýl jazdy
v profesionálnom i v súkromnom živote. Do roku 2022 chceme preorientovať 25 % nášho
vzorového parku na elektrický a hybridný pohon.
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Dekarbonizácia, to znamená stredno a dlhodobé upustenie od používania nosičov na
báze uhlíka, je dôležitým krokom z hľadiska celosvetovej ochrany klímy. BKS Bank už
dnes využíva energiu z obnoviteľných zdrojov, ak je to možné. Náš cieľ je do roku
2022 vytvoriť stratégiu, ako dosiahnuť ďalšie zníženie našej závislosti od fosílnych palív
a podporovať našich klientov zbaviť sa týchto zdrojov prostredníctvom financovania
a konzultácií o finančnej podpore.
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Uprednostňovanie obnoviteľnej energie
V Rakúsku naša spoločnosť využíva len tzv. zelenú elektrinu z trvalo udržateľných
zdrojov. Aj na našich medzinárodných trhoch pochádza väčšina prúdu z obnoviteľných
zdrojov. Fotovoltaický systém vybudovaný na streche hlavného sídla nám tiež
umožňuje pokryť podstatnú časť spotreby elektrickej energie centrály solárnou
energiou. Aj v Slovinsku bolo v roku 2018 inštalované fotovoltaické zariadenie. Najnovší
energetický audit jasne ukázal, že spĺňame požiadavky zákona o energetickej účinnosti.
Okrem toho bolo predložených viacero návrhov na ďalšie zlepšenie energetickej
účinnosti. Popri obnove regulačných prístrojov boli v niektorých pobočkách a v sídle
zastarané zariadenia nahradené modernými vykurovacími a chladiacimi systémami
a zamestnanci dostali pokyny na správne zaobchádzanie s týmito systémami. Do roku
2022 chceme znížiť náklady na elektrickú energiu a vykurovanie v spoločnosti o 10 % na
zamestnanca.
Uvedomelé používanie papiera
V rámci politiky verejného obstarávania zameranej na životné prostredie zabezpečujeme
kopírovací papier, papierové utierky a toaletný papier výhradne z trvalo udržateľného
lesného hospodárstva. Kvôli redukcii neustále sa zvyšujúceho objemu tlače a kopírovania
sú tlačiarne v celej spoločnosti štandardne nastavené na obojstrannú tlač. Okrem
toho povzbudzujeme našich vedúcich pracovníkov a zamestnancov, aby sa úplne
vzdali výtlačkov. Zlepšujeme informovanosť našich zamestnancov v tejto oblasti
prostredníctvom pravidelných vyskakovacích okien s informáciami a správ na intranete.
Vzhľadom na pokračujúcu digitalizáciu naďalej znižujeme spotrebu papiera. Vďaka
používaniu elektronickej schránky na komunikáciu medzi klientom a bankou a úplnej
digitalizácii spisov klientov ďalej znižujeme spotrebu papiera a s ňou súvisiace náklady
na dopravu.

ZELENÉ IT
Podnikanie v bankovom sektore bez vhodného IT vybavenia nie je možné. V našej
smernici pre verejné obstarávanie sme definovali minimálne environmentálne a sociálne
štandardy pre nákup nového hardvéru, napríklad že zariadenia sú v súlade s najnovšou
normou Energy Star.
Profesionálna likvidácia elektronických zariadení je dôležitým prvkom našej stratégie
v oblasti ochrany klímy. Preto odovzdávame nepotrebný IT hardvér charitatívnej
a neziskovej spoločnosti AfB GmbH (AfB). Spoločnosť AfB sa špecializuje na preberanie
a spracovanie nepotrebného IT hardvéru od väčších firiem a verejných inštitúcií a na
vykonanie certifikovaného vymazania údajov. Vzhľadom na to, že spoločnosť AfB
zariadenia následne predáva, sa cyklus používania znovu uzavrie. Všetky pracovné
postupy v spoločnosti sú bezbariérové a sú vykonávané solidárne zdravotne postihnutými
zamestnancami a zamestnancami bez zdravotného postihnutia. Túto spoluprácu chceme
v budúcnosti upevniť a udržať počet vyradených zariadení na stálej úrovni.

STRATÉGIA V OBLASTI OCHRANY KLÍMY 2018

NAŠE CIELE V OBLASTI OCHRANY KLÍMY DO ROKU 2022
SDG

Ciele do roku 2022

Emisie
Ustavične znižovať naše emisie

Spotreba energie
– Neustále znižovanie našej spotreby
– Zvyšovanie podielu ekologického
prúdu

Ukazovateľ

– Zníženie uhlíkovej stopy do roku 2022
na menej ako 2,0 t ekvivalentu CO2 na
zamestnanca
– Podiel ekologického prúdu na celkovej spotrebe
bude do roku 2022 predstavovať 90 %

Dekarbonizácia
– Vypracovanie plánu opatrení na
– Vypracovaný plán opatrení
zníženie závislosti BKS Bank od
fosílnych palív
– Podpora našich zákazníkov pri
dekarbonizácii prostredníctvom
financovania a konzultácií o finančnej
podpore
Systém riadenia životného prostredia
– Zavedenie systému riadenia životného – Certifikát je k dispozícii
prostredia vhodného pre prevádzku
banky
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– Zníženie spotreby elektrického prúdu na
zamestnanca do roku 2022 o 10 %
– Zníženie spotreby pohonných hmôt do roku
2022 o 10 %
– Zníženie spotreby papiera do roku 2022
o 5 % v Rakúsku, Slovinsku a na Slovensku,
v Chorvátsku o 15 %
– Prechod 25 % vozového parku na elektrický
a hybridný pohon
– Podiel ekologického prúdu na celkovej spotrebe
prúdu bude do roku 2022 predstavovať vyše
90 %
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