
 Mýtna 48, 811 07 Bratislava, Slovenská republika — www.sbaonline.sk 

 tel.: +421 /2/ 5720 5301 — sba@sbaonline.sk — IČ: 30813182 — DIČ: 2020809978 

 

 

 

  

Memorandum SBA o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji  

  
I. Preambula:  

 

Udržateľný rozvoj uspokojuje potreby súčasných generácií bez toho, aby ohrozoval uspokojovanie 

potrieb generácií budúcich. Dôstojný život pre všetkých v medziach limitov našej planéty, v ktorom sú 

ekonomická prosperita a efektívnosť, sociálna inklúzia a environmentálna zodpovednosť jednými zo 

základných pilierov trvalo udržateľného rozvoja.  

Nová stratégia rastu EÚ, tak ako je zadefinovaná v Európskej zelenej dohode, podporuje cieľ   

transformovať EÚ, vrátane Slovenskej republiky, na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť, ktorá 

zlepší kvalitu života súčasných a budúcich generácií s modernou, konkurencieschopnou ekonomikou 

efektívne využívajúcou zdroje, s nulovou produkciou emisií skleníkových plynov v roku 2050 a kde je 

hospodársky rast oddelený od využívania zdrojov. Je ambíciou EÚ, aby sa Európa stala do roku 2050 

prvým klimaticky-neutrálnym kontinentom.  

Banky pri tejto transformácii aj vzhľadom na ich úzke prepojenie na medzinárodné ekonomické dianie, 

know-how či skúseností z fungovania v rámci nadnárodných finančných skupín a reguláciu svetových 

finančných trhov dlhodobo integrujú princípy udržateľnosti do svojich každodenných činností, 

poskytovaných produktov a služieb či správania sa. Banky sú jedným z inšpiratívnych lídrov v tejto 

oblasti, ktorý vzhľadom na svoju ekonomickú úlohu v hospodárstve dokáže významne pomôcť k 

napĺňaniu cieľov Agendy 2050 a s ňou súvisiacimi cieľmi udržateľného rozvoja, Parížskej dohody a 

Európskej zelenej dohody.  

Banky prispievajú k udržateľnému a inkluzívnemu rastu prostredníctvom financovania dlhodobých 

potrieb spoločnosti a zohľadňovaním faktorov ESG pri rozhodovaní o investíciách posilňujú finančnú 

stabilitu.  

Banky si uvedomujú svoj význam v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a aj v zmysle Parížskej dohody 

a Európskej zelenej dohody, ktoré akcentujú nevyhnutnosť úzkej spolupráce verejného a súkromného 

sektora, sú pripravené aktívne spolupracovať s vládou SR, organizáciami štátnej správy a regulátormi 

pri napĺňaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja.  

Preto sa nižšie podpísané banky rozhodli verejne deklarovať svoje záväzky k dodržiavaniu zásad, 

ktoré sú už súčasťou ich podnikania a budú aj naďalej uplatňované pri ich obchodnej činnosti, vo 

vzťahu k orgánom a inštitúciám v Slovenskej republike, spoločnosti, zamestnancom, klientom, 

obchodným partnerom a životnému prostrediu. 
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II. Banky sa zaväzujú:  

 
 

1. vo vzťahu k životnému prostrediu:  
 

− aktívne spolupracovať s kompetentnými autoritami pri navrhovaní, príprave, implementácii 
a realizácii štandardov a postupov pre dosiahnutie cieľov energetickej efektívnosti budov 
v zmysle Európskej zelenej dohody, 

 

− hľadať nové spôsoby ako minimalizovať dopady prevádzkových aktivít na životné 
prostredie, pokračovať v digitalizácii a v aktivitách, ktoré vedú k zníženiu uhlíkovej stopy v 
súlade s nízkouhlíkovou ekonomikou budúcnosti, 

 

2. vo vzťahu k celej spoločnosti a zamestnancom: 

 

− pokračovať vo zvyšovaní transparentnosti ohľadom dopadu svojho podnikania 
prostredníctvom správ o udržateľnosti a zverejňovaní finančných informácií, 

 

− pokračovať v posudzovaní a hodnotení aktív a ich vzťahu medzi úverovým portfóliom a 
prínosom projektov k udržateľnosti investícií a spoločenskej zodpovednosti,  

 

− aktívne pristupovať k princípom spoločenskej zodpovednosti, podporovať projekty verejnej 
sféry, občianskych iniciatív alebo dobrovoľnícke aktivity, 

 

3. vo vzťahu k obchodným partnerom: 

 

− uplatňovať zásady udržateľnosti nielen pri svojej obchodnej činnosti, ale aj vo vzťahu 
k svojím dodávateľom a partnerom,  

 

− iniciovať vytvorenie sektorového štandardu ESG certifikácie firemných klientov, 
dodávateľov a partnerov,  

 

4. vo vzťahu ku klientom: 

 

− pokračovať vo vývoji a poskytovaní moderných a ľahko dostupných finančných služieb a 
zároveň ponúkať klientom udržateľné riešenia, podporovať a motivovať ich tak k 
spoločensky zodpovednému správaniu, 

 

− ponúkať služby, poradenstvo a zelené finančné produkty, investičné produkty, úvery alebo 
pôžičky prispievajúc k udržateľnosti tak, aby udržateľné financovanie bolo dostupné 
obyvateľom Slovenska, 

 

5. vo vzťahu k orgánom a inštitúciám v Slovenskej republike: 

 

− prehodnocovať a posudzovať svoju činnosť a zosúlaďovať svoje podnikanie s Agendou 
2050 a s ňou súvisiacimi cieľmi udržateľného rozvoja, Parížskou dohodou, Európskou 
zelenou dohodou,  

 

− spolupracovať s medzinárodnými a národnými organizáciami, predstaviteľmi vlády SR, 
zástupcami štátnej správy, regulátormi najmä pri racionálnom zohľadnení problematiky 
udržateľných financií v európskej a domácej finančnej a bankovej regulácii. 
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Záväzky Memoranda SBA o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji nadväzujú na princípy 

zodpovedného bankovníctva, ktoré signovali materské spoločnosti niektorých bánk.  

Plnenie záväzkov bánk v zmysle Memoranda SBA o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji bude SBA 

minimálne jedenkrát ročne monitorovať a vyhodnocovať. Po vyhodnotení plnenia a posúdení 

aktuálneho vývoja v oblasti trvale udržateľného rozvoja a možností bankového sektora môžu byť 

záväzky upravené alebo doplnené.  
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