
                                        Vyhodnotenie Memoranda SBA o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji za rok 2022

  Počet bánk, ktoré podpísali Memorandum 11

  Počet odovzdaných dotazníkov 11 100%
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Memorandum SBA o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji (Memorandum) 
podpísalo 11 slovenských bánk. Slovenská banková asociácia (SBA) raz ročne vyhodnocuje plnenie 
záväzkov bánk vyplývajúcich z Memoranda. Podkladom pre vyhodnotenie stavu plnenia záväzkov 
Memoranda bankami sú údaje k 31.12.2022.

Väčšina bánk, ktoré pristúpili k Memorandu SBA o trvale udržateľnom podnikaní 
a rozvoji, má stanovené základné ciele v oblasti udržateľnosti a ESG. Tie banky, ktoré k 31.12.2022 
uviedli, že uvedené ciele nemajú stanovené,  tieto plánujú definovať v priebehu roku 2023 a 2024.

Vyhodnotenie stanovených cieľov v oblasti ESG

Vyhodnotenie stanovených cieľov v oblasti životného prostredia
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Sociálne vzťahy

Riadenie spoločnosti

Samostatné vyhodnotenie jednotlivých oblastí ESG

Oblasť životného prostredia (E)

V oblasti plnenia cieľov udržateľného rozvoja (SDG ciele) banky 
implementovali vo svojich prevádzkových činnostiach postupy a procesy, ktoré mali 
pozitívny dopad najmä na uvedené SDG ciele:
- SDG 7 - prístup k cenovo dostupným, spoľahlivým a udržateľným moderným     
zdrojom energie pre všetkých;
- SDG 12 - udržateľnej spotreby a výrobných schém;
- SDG 13 - bezodkladných opatrení na boj proti zmenám klímy a ich dôsledkom.

Banky v roku 2022 poskytli v oblasti SDG cieľov úvery na projekty, 
ktoré prispeli k zabezpečeniu prístupu k cenovo dostupným, spoľahlivým a 
udržateľným moderným zdrojom energie pre všetkých (SDG 7).
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Zameranie bánk na konkrétne SDG ciele
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Banky podľa poskytnutia úverov na projekty s dopadom na SDG ciele

36% 82% 56%

55%
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Sociálne vzťahy (S)

Banky venujú pozornosť oblasti sociálnych vzťahov a majú definované postupy 
a procesy zodpovedného prístupu ku klientom a vlastným zamestnancom. Medzi strategické 
priority v oblasti firemnej kultúry v bankách patria témy:
- inklúzia;
- princíp spravodlivosti v odmeňovaní.

Väčšina bánk  sa zapojila do podpory spoločensky zodpovedných aktivít, podpory 
občianskych iniciatív a dobrovoľníckych aktivít, ktoré napomáhajú dosahovaniu cieľov udržateľnosti. 
Informácie ohľadom dopadu jej podnikania na udržateľnosť poskytujú vo výročnej správe alebo v správe 
o udržateľnosti.
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úvery na projekty, ktoré mali pozitívny dopad na 
ciele udržateľnosti v oblasti sociálnych vzťahov?
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Bola Vaša banka v predchádzajúcom roku aktívne 
zapojená do podpory spoločensky zodpovedných 

aktivít, podpory občianskych iniciatív 
a dobrovoľníckych aktivít, ktoré napomáhajú 

dosahovaniu cieľov udržateľnosti?
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o udržateľnosti.
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Má Vaša banka jasne definovanú stratégiu pre 
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zodpovednosti?
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Má Vaša banka ESG riziká pokryté v rámci riadenia 
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Má Vaša banka definovanú jasnú organizačnú 
štruktúru zodpovednú za implementáciu oblasti 
ESG?

Oblasť riadenia (G)

V tejto oblasti sa v roku 2022 banky zamerali na spracovanie stratégie v oblasti 
udržateľnosti a ESG. Väčšina bánk má  ESG riziká pokryté v rámci riadenia rizík a vnútornej 
kontroly.
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73% 36%

Vybrané aktivity bánk, ktoré majú pozitívny vplyv na dosahovanie SDG cieľov.

 nefinačné dary a zbierky pre rôzne organizácie, ktoré pomáhajú ľudom v núdzi;

 sponzoring projektov z oblasti udržateľnosti prostredníctvom  Nadácií, ktoré majú banky vytvorené;

 organizácia seminárov pre zvyšovanie povedomia zeleného financovania;

 poskytovanie rôznych grantov na podporu zeleného financovania;

 financovanie projektov oblasti dostupného bývania;

 podpora projektov  revitalizácie zelene a výstavby workoutových ihrísk;

 projekty zamerané na redukciu plastového odpadu;

 humanitárne projekty (Pomoc Ukrajine);

 rôzne zamestnanecké programy zamerané na dobrovoľníctvo;

 záchrana pamiatok;

 podpora umenia;

 podpora enviro podujatí.
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Zohľadňuje Váš systém odmeňovania ESG 
kritériá?
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Má Vaša banka vypracované primerané kľúčové rizikové 
ukazovatele a stanovené primerané limity na účinné riadenie 
klimatických a environmentálnych rizík v súlade s ich 
mechanizmami pravidelného monitorovania a eskalácie?

Oblasť produktov
Banky poskytujú v oblasti udržateľnosti a ESG produkty zamerané na:
- financovanie ESG investícií;
- financovanie udržateľných nehnuteľností;
- financovanie energetických úsporných opatrení;
- ESG fondy.

Záver

Na základe vyhodnotenia údajov poskytnutých bankami je možné konštatovať, že záväzky 
Memoranda SBA o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji banky plnia. Banky sa aktívne zapájajú do 
podpory spoločensky zodpovedných a dobrovoľníckych aktivít, ktoré majú pozitívny vplyv na dosahovanie 
SDG cieľov.

6


