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Časť I: Identifikácia súťažnej aktivity  
(rozsah max. 2 strany) 

 
Názov prihlasovanej aktivity*/: 

 

__________________________________________________________________________ 

Prihlasujúci subjekt*/: 

__________________________________________________________________________ 

Adresa pracoviska, zodpovedného za prihlasovanú aktivitu (ak je iná ako sídlo):  

__________________________________________________________________________ 

Kontaktná osoba:  

meno: ___________________________________ funkcia: _________________________ 

e-mail: ___________________________________ telefón: _________________________ 

Uveďte, či k formuláru prikladáte prílohy:  áno  nie 

Ak áno, uveďte prosím názvy a typy príloh (CD-ROM, brožúry, dokumenty v pdf formáte, 
iné): 

 
Príloha 1: ________________________________________ 
Príloha 2: ________________________________________ 
Príloha 3: ________________________________________   atď. 

Stručný opis aktivity (návrhu/projektu/systému)*/: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 



- 2 - 

Charakterizujte súčasnú fázu aktivity (idea/vývoj/v príprave/v prevádzke)*/: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 
Hlavné prínosy a význam aktivity*/: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 
*/ údaje budú po doručení prihlášky zverejnené na web stránke ASPEK 
 

 

Časť II: Popis súťažnej aktivity 
(rozsah max. 4 strany) 

Krátky opis spoločnosti a projektu: 
(najviac jedna strana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 
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ŠPECIFICKÉ  ÚDAJE: 
1. Aké sú vo vašej spoločnosti mechanizmy na monitorovanie a vydávanie správ o pokroku

v dosahovaní environmentálnych cieľov?

______________________________________________________________________ 
2. Ako sú vyššie uvedené mechanizmy alebo manažérske systémy prepojené, alebo

integrované so systémami riadenia celkového správania sa subjektu?

______________________________________________________________________ 
3. Ako manažérstvo environmentálnych a sociálnych záležitostí vášho podnikateľského

subjektu prispelo k dobrému finančnému výkonu?

______________________________________________________________________ 
4. Na základe vašej odpovede na predchádzajúcu otázku, prosím, uveďte podrobnejší

dôkaz o neustálom zlepšovaní v správaní sa subjektu vo vzťahu ku kľúčovým
environmentálnym cieľom.

______________________________________________________________________ 
5. Aké iné kroky boli prijaté interne alebo externe na zlepšenie správania sa subjektu

v otázkach sociálnej zodpovednosti ako sú ľudské práva a zapojenie spoločenstva?

______________________________________________________________________ 
6. Uveďte prosím príklady dlhodobých a krátkodobých cieľov vašej organizácie na

zlepšenie environmentálneho (a sociálneho/etického) správania sa a dôkazy,
preukazujúce ako boli odvodené.

______________________________________________________________________ 
7. Aký mechanizmus sa u vás používa na pravidelné vydávanie správ, resp. informovanie

verejnosti o environmentálnom správaní sa organizácie?

______________________________________________________________________ 
8. Bolo zlepšovanie správania vo vašej organizácii potvrdené (certifikované) externým

environmentálnym overovateľom, uznaným (akreditovaným) štátnou správou?

______________________________________________________________________ 
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9. Dosiahla vaša organizácia verejné potvrdenie schémy environmentálneho manažérstva 
prostredníctvom registrácie verejným orgánom (napr. registrácia EMAS)?  
 
 
______________________________________________________________________ 

10. Aké kroky boli vykonané v prospech konzultácie s dotknutými, alebo k ich zapojeniu 
do problematiky environmentálnych (alebo sociálnych) otázok, vyplývajúcich z činností 
subjektu?  
 
 
______________________________________________________________________ 

11. Aké mechanizmy sú zavedené na zaistenie, aby sa ich náhľady brali do úvahy?  
 
 
______________________________________________________________________ 

12. Aké kroky boli prijaté na zaistenie zapojenia zamestnancov všetkých úrovní 
do environmentálneho manažérstva?  
 
 
______________________________________________________________________ 

13. Priložte prosím kópie vyhlásení o poslaní subjektu, kópie politík, kódexov správania atď., 
demonštrujúcich úroveň záväzku v organizácii na dosiahnutie výnimočnosti 
v environmentálnom (a sociálnom/etickom) správaní sa  
 
 
______________________________________________________________________ 

14. Aké iné kroky boli prijaté aby sa váš subjekt podelil s inými organizáciami (napr. 
prostredníctvom zapojenia sa do podnikateľských sietí, šírenia na konferenciách) 
o dobrú prax v manažérstve, smerujúcom k udržateľnému rozvoju?  
 
 
______________________________________________________________________ 
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OTÁZKY K BIODIVERZITE1: 

15. Prispieva vaša činnosť pozitívne k ochrane, udržateľnému využívaniu alebo obnove 
biodiverzity? Ak áno, prosím, uveďte: 
 

 

______________________________________________________________________ 

16. Ktoré ekosystémy / habitaty / druhy sú vašou činnosťou pozitívne ovplyvňované? 
 

 

______________________________________________________________________ 

17. Aký je vplyv vašej činnosti na biodiverzitu? 
 

 

______________________________________________________________________ 

18. Ako je vaša činnosť udržateľná? Napr. má personál primeranú prípravu? Je 
zabezpečené udržateľné financovanie? Ako sa zlepšuje povedomie u ďalších 
zainteresovaných?  

 

 

______________________________________________________________________ 

19. Uveďte, či ste sa zapojili aj do kategórie Podnikanie a biodiverzita. 
 

 

______________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
1 Biodiverzita je premenlivosť medzi živými organizmami zo všetkých zdrojov, vrátane, okrem iného 
pozemských, morských a iných vodných ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých sú súčasťou; zahrnuje 
diverzitu v rámci druhov, medzi druhmi a ekosystémami. Inými slovami, biodiverzita je pôvodná príroda vo 
všetkých formách; tvoria ju všetky živé organizmy. To znamená všetky ekosystémy so všetkými rastlinami, 
zvieratami a mikroorganizmami, v nich žijúcimi, ale aj gény týchto druhov a prepojenia medzi nimi.  
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