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My v skupine Orange veríme, Ïe v‰ade, kde

podnikáme, sa môÏeme od in˘ch pozitívne

odlí‰iÈ. Aby sme naplnili vysoké oãakávania

na‰ich zákazníkov - a zároveÀ na‰e

vlastné - neustále dbáme na dodrÏiavanie

sociálnych, etick˘ch a environmentálnych

kritérií.

V tejto správe sa dozviete viac o cieºoch,

ktoré sme si predsavzali splniÈ poãas

uplynul˘ch 12 mesiacov, a o tom, ako sa

nám to podarilo. 

KeìÏe sme spoloãnosÈ, ktorá pomáha

ºuìom komunikovaÈ a robiÈ veci spoloãne,

ná‰ úspech závisí od zdrav˘ch,

prosperujúcich komunít. Z toho vypl˘va, 

Ïe podnikanie v súlade s etick˘mi princípmi

je pre nás vÏdy dobr˘ biznis.

BudúcnosÈ je jasná, budúcnosÈ je Orange

Sanjiv Ahuja
CEO, Orange

Po roku vám predkladáme v poradí druhú

Správu o spoloãenskej zodpovednosti

spoloãnosti Orange Slovensko. V uplynulom

roku sme na základe dialógu s na‰imi

partnermi identifikovali oblasti, v ktor˘ch sme

povaÏovali za dôleÏité napredovaÈ a v súlade

s nimi sme si stanovili záväzky na rok 2004.

V tejto správe vás informujeme o tom, ako

sa nám ich podarilo napæÀaÈ a premietnuÈ 

do konkrétnych aktivít spoloãnosti Orange

Slovensko.

Spoloãensky zodpovedné podnikanie je

prirodzen˘m roz‰írením na‰ej podnikateºskej

filozofie a hodnôt znaãky Orange. 

ByÈ priateºsk˘ a úprimn˘ sú hodnoty, ktoré

program rozvíja. Nie je nám ºahostajn˘

spoloãensk˘, etick˘ ãi ekologick˘ dopad

na‰ich aktivít na Ïivot spoloãnosti, v ktorej

Ïijeme a pre ktorú pracujeme.

Sme presvedãení, Ïe ak dôverne spoznáme

na‰e silné a slabé stránky, ak o nich 

budeme aj otvorene hovoriÈ, pomôÏe nám 

to k dynamickej‰iemu a efektívnej‰iemu

napredovaniu. O spoloãensky zodpovednom

podnikaní na‰ej spoloãnosti chceme

informovaÈ ãestne a transparentne. 

Veríme, Ïe transparentnosÈou, ktorou sa

tento projekt vyznaãuje, si nájdeme cestu

a dôveru ‰irokej verejnosti.

Radi by sme poznali vá‰ názor na to, ako sa

na‰ej spoloãnosti darí napredovaÈ v oblasti

spoloãensky zodpovedného podnikania.

Budeme radi, ak po preãítaní správy vyplníte

priloÏen˘ formulár a za‰lete ho na adresu

na‰ej spoloãnosti. Formulár je tieÏ dostupn˘

na internetovej stránke www.orange.sk

v sekcii Spoloãenská zodpovednosÈ. 

Ing. Pavol Lančarič, CSc.
generálny riaditeº

Orange Slovensko, a.s.
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Administratívnym centrom spoloãnosti je centrála

v Bratislave, s organizaãn˘mi zloÏkami v Banskej

Bystrici a v Ko‰iciach. SpoloãnosÈ

Orange Slovensko zamestnávala ku koncu roka

2004 celkovo 1393 zamestnancov v hlavnom

pracovnom pomere.

K 31. 12. 2004 evidovala na‰a spoloãnosÈ viac

ako 2,36 milióna aktívnych úãastníkov.

Na‰e sluÏby poskytujeme prostredníctvom

174 predajn˘ch miest. V závere uplynulého roka

sme prevádzkovali 1378 základÀov˘ch

vysielacích staníc.

Na slovenskom trhu pôsobíme od roku
1997, keď sme začali prevádzkovať digitálnu
mobilnú sieť GSM na frekvencii 900 MHz.
Od roku 2002 poskytujeme naše služby pod
značkou Orange a obchodným menom
Orange Slovensko, a.s. 

Na‰im hlavn˘m akcionárom so 64-percentn˘m

podielom na základnom imaní je skupina Orange

prostredníctvom dcérskej firmy Wirefree Services

Belgium, S.A. Zvy‰né akcie vlastní konzorcium

súkromn˘ch finanãn˘ch investorov na ãele s AIG

New Europe Fund a Európska banka pre obnovu

a rozvoj. 

Manažment spoločnosti Orange Slovensko:

Pavol Lančarič
generálny riaditeº 

Andrea Cocherová
riaditeºka Úseku komunikácie a znaãky

Ivan Golian
zástupca generálneho riaditeºa

riaditeº Úseku informaãn˘ch systémov & COO

Andrea Kopná
riaditeºka Úseku ºudsk˘ch zdrojov

Libor Malota
riaditeº Úseku sluÏieb zákazníkom

Ivan Marták
riaditeº Úseku stratégie a regulaãn˘ch vzÈahov

Zuzana Nemečková
riaditeºka Komerãného úseku 

Dana Prekopová
riaditeºka Technického úseku

niekoľko slov o nás

Hospodárske výsledky spoločnosti 
Orange Slovensko k 31. 12. 2004

2004

celkové výnosy z hlavnej činnosti 19,2 mld. Sk

výnosy z poskytovaných služieb 18,7 mld. Sk

marža EBIDTA zo sieťových výnosov 46,29 %

počet aktívnych zákazníkov 2 360 573

pokrytie populácie signálom GSM 99,1 %

pokrytie územia signálom GSM 86,4 % 



1 Orange ãerpal zo skúseností

celosvetov˘ch neziskov˘ch organizácií

ako Global Reporting Initiative (GRI),

ìalej zo ‰tandardov AA 1000

a Pravidiel OECD pre nadnárodné

spoloãnosti. ZároveÀ sme

identifikovali indikátory relevantné vo

vzÈahu k vplyvom, ktoré ako

telekomunikaãná spoloãnosÈ máme

na prostredie. 

GRI je nezávislá organizácia,

ãiastoãne financovaná OSN. Vytvorila

detailné pravidlá t˘kajúce sa obsahu

firemn˘ch správ o spoloãenskej

a environmentálnej zodpovednosti

a pravidlá ich merania. 

AA1000 je systém, ktor˘ stanovuje,

ako by mala byÈ auditovaná sociálna

a environmentálna v˘konnosÈ firiem.

Vytvoril ho In‰titút pre sociálnu

a etickú zodpovednosÈ (Institute of

Social and Ethical Accountability),

ktor˘ je nezávislou organizáciou

podporujúcou firemnú zodpovednosÈ.

Organizácia pre hospodársku

spoluprácu a rozvoj (OECD) sa skladá

zo zástupcov vlád 30 krajín sveta.

OECD vykonáva prieskumy,

vymieÀa skúsenosti a vydáva

odporúãania, ktoré sú dôleÏité pre

globálny hospodársky rast.

reportovanie 

Doteraz boli zvolení koordinátori pre korporátnu

zodpovednosÈ v 6 krajinách, kde Orange pôsobí

(Francúzsko, Veºká Británia, ·vajãiarsko,

Rumunsko, Slovensko, Holandsko) a roz‰írili tak

sieÈ zodpovedn˘ch pracovníkov skupiny, ktorá sa

stretáva ‰tvrÈroãne s cieºom podeliÈ sa o najlep‰ie

skúsenosti a diskutovaÈ o v˘konnosti v oblasti

CSR (Corporate Social Responsibility). Tieto

spoloãnosti implementovali rámec auditu

a reportovania skupiny a zverejnili správy

o spoloãenskej zodpovednosti za fi‰kálny rok. 

Správa o spoloãenskej zodpovednosti kaÏdej

firmy sa t˘ka spoloãn˘ch tém, ktoré sú dôleÏité

pre v‰etk˘ch partnerov skupiny Orange

a pouÏíva nové indikátory skupiny Orange

a France Telecom na monitorovanie v˘konnosti.

SúãasÈou správy sú tieÏ indikátory t˘kajúce sa

‰pecifick˘ch otázok relevantn˘ch pre lokálne trhy. 

Orange poÏiadal audítorov, spoloãnosÈ

Ernst & Young, aby preskúmala implementáciu

korporátneho Programu spoloãenskej

zodpovednosti v spoloãnosti Orange Slovensko

a presnosÈ vybran˘ch informácií komunikovan˘ch

v tejto správe. Rozsah tohto overenia je súãasÈou

Vyhlásenia o nezávislom overení na strane 34.

Správy o spoloãenskej zodpovednosti poboãiek

skupiny Orange sú dostupné na internetovej

adrese www.orange.com/responsibility.

programy pre komunity

Stratégia skupiny Orange pre korporátnu

angaÏovanosÈ v práci s komunitami pod názvom

Community Futures sa zameriava na spoloãnú

tému, ktorou je umoÏniÈ ºuìom participovaÈ na

spoloãenskom Ïivote vyuÏitím komunikácie.

V‰etky poboãky skupiny Orange podporujú

aktivity v oblasti práce s komunitami v súlade

s touto témou: prostredníctvom charity,

vzdelávacích iniciatív a lokálnych grantov˘ch

programov. 

Orange pracuje na zosúladení aktivít v oblasti

komunít so skupinou France Telecom, ktorá sa

zameriava na tri kºúãové témy: 

komunikácia a postihnutí (nepoãujúci, 

nevidiaci, autizmus)

komunikácia prostredníctvom hudby

komunikácia prostredníctvom vzdelávania

(gramotnosÈ, vzdelávanie dievãat 

v rozvojov˘ch krajinách). 

rozsah správy

Táto správa hodnotí plnenie záväzkov

definovan˘ch v roku 2003 (Správa o spoloãenskej

zodpovednosti za rok 2003), mapuje úroveÀ

spoloãensky zodpovedného podnikania

spoloãnosti Orange Slovensko v období 

od 1.1. 2004 do 31.12. 2004 a stanovuje záväzky

vypl˘vajúce z identifikácie prioritn˘ch oblastí na

rok 2005 voãi jednotliv˘m partnerom.

o skupine Orange

Orange je jednou z najväã‰ích spoloãností na

svete, poskytujúcich mobilné komunikaãné

sluÏby, ktorá pôsobí v 16 krajinách. Ako

stopercentná dcéra spoloãnosti France Telecom

SA je Orange jedn˘m z vedúcich globálnych

hráãov v telekomunikaãnom priemysle. ëal‰ie

informácie o skupine Orange, jej poboãkách

a poskytovan˘ch sluÏbách sú dostupné na

stránke www.orange.com.

Orange a korporátna zodpovednosť

Skupina Orange má celoskupinovú stratégiu

spoloãensky zodpovedného podnikania, platnú

pre v‰etky jej poboãky. Detailné informácie

o Programe spoloãenskej zodpovednosti sú

dostupné na internetovej stránke

www.orange.com/responsibility. Orange ako

jedna zo stopercentn˘ch dcérskych spoloãností

zohrávala kºúãovú úlohu pri v˘voji stratégie

spoloãensky zodpovedného podnikania skupiny

France Telecom v rokoch 2003 a 2004. Kºúãové

prvky stratégie skupiny Orange boli revidované

tak, aby boli zosúladené so stratégiou

a smernicami spoloãnosti France Telecom. 

biznis princípy

Od roku 2002 je súãasÈou Programu

spoloãenskej zodpovednosti skupiny Orange

osem biznis princípov, ktoré sumarizujú to, ão

povaÏujeme za na‰u zodpovednosÈ a ako ju

chceme napæÀaÈ. Biznis princípy sú definované

v súlade s Etick˘m kódexom spoloãnosti

France Telecom, ktor˘ bol uveden˘ do praxe 

v roku 2004. 

pravidlá uvedenia biznis princípov do praxe

Na úrovni skupiny Orange vyvinul niekoºko

pravidiel uvedenia biznis princípov do praxe.

Tieto pravidlá sa t˘kajú spôsobu práce

s dodávateºmi, manaÏmentu environmentálnych

a zdravotn˘ch aspektov a etick˘ch ‰tandardov

oãakávan˘ch od zamestnancov. 

Tieto pravidlá vyvinul Orange v úzkej spolupráci

so spoloãnosÈou France Telecom, aby bol

zabezpeãen˘ strategick˘ súlad s jej existujúcimi

pravidlami, ako napríklad Etick˘m kódexom.

Príkladom je súhrn etick˘ch zásad, ktoré

dopæÀajú princípy Etického kódexu spoloãnosti

France Telecom a ktoré sa t˘kajú zamestnancov

v tak˘ch oblastiach ako korupcia a poskytovanie

darov. 

meranie

DôleÏitou súãasÈou Programu spoloãenskej

zodpovednosti je meranie, ktoré nám umoÏÀuje

verejnosti preukazovaÈ dosiahnuté v˘sledky

vo vzÈahu k na‰im cieºom v oblasti spoloãensky

zodpovedného podnikania. VyuÏívame pri tom

rámec indikátorov, ktoré sú v súlade s na‰imi

biznis princípmi. Indikátory sa t˘kajú ‰irokého

rozsahu sociálnych, etick˘ch

a environmentálnych otázok a boli vyvinuté

s ohºadom na pravidlá najlep‰ej praxe1. Tieto

indikátory nám umoÏÀujú meraÈ na‰u v˘konnosÈ

v ãase a sú prehodnocované kaÏd˘ rok, aby

zohºadÀovali nové otázky, zmenu ‰truktúry

podnikania a priority. 

V roku 2004 sme spolupracovali na definícii

indikátorov pouÏívan˘ch v skupine

France Telecom a prehodnotili sme ná‰ existujúci

rámec kºúãov˘ch ukazovateºov, aby sme ho

zosúladili so skupinou. 

98
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stratégia spoločensky zodpovedného podnikania

riadenie Programu
spoločenskej
zodpovednosti

Od roku 2003 realizuje spoloãnosÈ Orange

Slovensko vlastn˘ Program spoloãenskej

zodpovednosti, ktor˘ je súãasÈou ‰ir‰ieho

Programu spoloãenskej zodpovednosti skupiny

Orange. Projektovo sa programu v na‰ej

spoloãnosti venuje 12-ãlenn˘ pracovn˘ tím

zloÏen˘ zo zástupcov kaÏdého úseku spoloãnosti

Orange Slovensko pod vedením CSR

projektového manaÏéra.

naše biznis princípy

rešpektovanie potrieb
Počúvame našich partnerov a rešpektujeme
navzájom svoje potreby.

S na‰imi partnermi (akcionármi, zamestnancami,

zákazníkmi, regulaãn˘mi orgánmi, dodávateºmi,

obchodn˘mi partnermi ãi organizáciami v oblasti

Ïivotného prostredia) chceme komunikovaÈ

otvorene a transparentne. Budeme poãúvaÈ

a re‰pektovaÈ dôvernosÈ obchodn˘ch

a osobn˘ch informácií, ktoré získame.

O v˘sledkoch na‰ej ãinnosti v sociálnej, etickej

a environmentálnej oblasti pripravíme pravidelné

správy overované nezávisl˘mi audítormi.

poctivosť
Podnikáme poctivo a čestne.

Na‰e obchodné vzÈahy s partnermi musia byÈ

zaloÏené na vzájomnej dôvere, spravodlivosti

a otvorenosti. Budeme poÏadovaÈ, aby sa na‰i

zamestnanci vyh˘bali osobn˘m a finanãn˘m

konfliktom záujmov a aby odmietali podvodné

postupy. Nebudeme tolerovaÈ korupciu ani

navádzanie na úplatky, ich platenie, prijímanie

alebo schvaºovanie. Vytvoríme prostredie,

v ktorom zamestnanci dostanú radu v etickej

oblasti alebo pri potenciálnych konfliktoch.

Nebudeme podporovaÈ politické strany alebo

organizácie s politick˘m zameraním.

transparentnosť
Rozvíjame čestné a transparentné vzťahy
s dodávateľmi.

S na‰imi dodávateºmi a zmluvn˘mi partnermi

budeme spolupracovaÈ tak, aby chápali

a akceptovali na‰e podnikateºské zásady. Na‰e

zmluvy s dodávateºmi budeme formulovaÈ jasne

a budeme plniÈ dohodnuté podmienky.

DodrÏiavajúc príslu‰né zákony zachováme

dôvern˘ charakter informácií, ktoré nám na‰i

dodávatelia poskytujú. Aby sme mohli poskytnúÈ

na‰im zákazníkom sluÏby vysokej kvality za

konkurencieschopné ceny, budeme rozvíjaÈ

vzÈahy s globálnymi aj miestnymi dodávateºmi. 

štyri piliere spoločensky zodpovedného
podnikania:

biznis princípy

filantropia a charita

pravidlá uvedenia biznis princípov do praxe

(napríklad procedúry Systému

environmentálneho manaÏérstva v spoloãnosti

Orange Slovensko atì.)

reportovanie a nezávislé preverovanie



o nezávislom overení je

súãasÈou tejto správy na

strane 34. V roku 2004

vykonala na‰a spoloãnosÈ ìal‰í

cyklus dialógu s partnermi,

identifikácie oblastí, v ktor˘ch je

potenciál zlep‰ovania

a definovala priority v podobe

záväzkov na rok 2005. Dialóg

s partnermi prebiehal v rámci

‰tandardn˘ch procesov

a pracovn˘ch aktivít

zodpovedn˘ch zamestnancov 

v kontakte s partnermi.

ZároveÀ sme zhodnotili plnenie

záväzkov v oblasti spoloãensky

zodpovedného podnikania 

za rok 2004.
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filantropia ako súčasť
spoločensky
zodpovedného
podnikania

SpoloãnosÈ Orange Slovensko svoje filantropické

aktivity rozvíja dlhodobo a systematicky

prostredníctvom neziskového fondu Konto

Orange. Konto Orange je neinvestiãn˘ fond, ktor˘

vznikol 15. novembra 2002. Jeho zriaìovateºom

je spoloãnosÈ Orange Slovensko, a.s. Úsilím

Konta Orange je podporovaÈ rôzne skupiny

obyvateºov a pomáhaÈ rie‰iÈ ich problémy. 

Programy Konta Orange sú zamerané

predov‰etk˘m na podporu vzdelávacích

a voºnoãasov˘ch aktivít, podporu regionálneho

rozvoja, minoritn˘ch skupín (spolupráca s OZ

Návrat), podporu charitatívnych programov

(Darujte Vianoce) ako aj individuálneho darcovstva

(mobilné finanãné zbierky).

Konto Orange rozdelilo v minulom roku 

17,25 miliónov Sk na filantropické a charitatívne

aktivity.

pravidlá uvedenia biznis
princípov do praxe

V roku 2004 sme v rámci tretieho piliera pripravili

procedúry pre systém environmentálneho

manaÏérstva, ktor˘ bude v roku 2005

predmetom certifikaãného auditu v súlade

s normou ISO 14001:2004.

reportovanie a nezávislé
overovanie

Program spoloãenskej zodpovednosti je

transparentn˘ a jeho úspe‰nosÈ merateºná.

V˘konnosÈ v oblasti spoloãensky zodpovedného

podnikania na‰ej spoloãnosti vyhodnocujeme

pomocou indikátorov. V roku 2004 k indikátorom

skupiny Orange pribudli indikátory definované

spoloãnosÈou France Telecom a vlastné

indikátory spoloãnosti Orange Slovensko

v oblasti hodnotenia vplyvu podnikania na

Ïivotné prostredie. Vybrané indikátory

spoloãnosti Orange Slovensko sú predmetom

tretej ãasti tejto správy.

Nezávisl˘ a objektívny pohºad na na‰u správu

zabezpeãuje merateºnosÈ indikátorov a proces

overenia správy. SpoloãnosÈ Ernst & Young

preskúmala evidenciu dokladujúcu vybrané

stanoviská prezentované v tejto správe vo vzÈahu

k opatreniam, ktoré v rámci korporátneho

Programu spoloãenskej zodpovednosti

realizovala na‰a spoloãnosÈ. Vyhlásenie
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zamestnanci
Zamestnancom vytvoríme bezpečné
pracovné prostredie a poskytneme im 
konkurencieschopné podmienky
v zamestnaní.

Na‰im zamestnancom a zmluvn˘m partnerom

vytvoríme zdravé a bezpeãné pracovné

prostredie a poskytneme im konkurencieschopné

podmienky zamestnávania. V pracovn˘ch

vzÈahoch je u nás samozrejmosÈou vzájomná

úcta, spolupráca a dôvera. DodrÏiavajúc

príslu‰né zákony Slovenskej republiky budeme

re‰pektovaÈ dôvernosÈ osobn˘ch údajov na‰ich

zamestnancov. Budeme prehlbovaÈ a zvy‰ovaÈ

ich kvalifikáciu a vytvoríme najlep‰ie podmienky

pre ich ìal‰í osobn˘ a odborn˘ rozvoj.

komunity
Podporujeme miestne komunity a vedieme
s nimi dialóg. 

Chceme byÈ prínosom pre komunity v miestach,

kde pôsobíme. S t˘m súvisí aj na‰a snaha

spolupracovaÈ s nimi na otázkach Ïivotného

prostredia a zdravia. Na‰e základÀové stanice

musia zodpovedaÈ vnútro‰tátnym alebo

medzinárodn˘m normám bezpeãnosti a tam, kde

je to moÏné, spæÀaÈ e‰te prísnej‰ie kritériá neÏ

stanovujú príslu‰né normy. Budeme sledovaÈ

nezávislé vedecké v˘skumy venované mobilnej

komunikácii a zdraviu. Budeme podporovaÈ

programy zamerané na komunity vyuÏívajúce na

komunikáciu na‰u technológiu, zdroje,

prostriedky a skúsenosti, aby sme ºuìom

umoÏnili pln‰ie sa podieºaÈ na spoloãenskom

Ïivote.

zákazníci
Zákazníkom chceme poskytovať kvalitu,
hodnotu a vynikajúce služby.

Zákazníkom chceme poskytovaÈ cenovo

v˘hodné, kvalitné a hodnotné sluÏby a pri ich

predaji a ponuke uplatÀujeme zodpovedné

marketingové prístupy. PovaÏujeme za na‰u

povinnosÈ, aby uÏívatelia boli ãestne a pravdivo

informovaní o zdravotn˘ch, bezpeãnostn˘ch

a environmentálnych aspektoch na‰ich sluÏieb,

aby sa mohli na ich základe rozhodovaÈ.

DodrÏiavajúc príslu‰né zákony Slovenskej

republiky budeme chrániÈ dôvern˘ charakter

informácií, ktoré nám na‰i zákazníci poskytnú.

životné prostredie
Chceme sa zodpovedne venovať
environmentálnym dopadom našej činnosti.

âinnosÈ, ktorú vykonávame, je spojená aj 

s na‰im vplyvom na Ïivotné prostredie. 

My si túto zodpovednosÈ plne uvedomujeme.

Preto sa spoluprácou so zainteresovan˘mi

stranami budeme snaÏiÈ redukovaÈ

environmentálne dopady na‰ich aktivít.

dlhodobý úspech
Chceme napĺňať finančné ciele
a zodpovedne budovať dlhodobý úspech
našej spoločnosti.

Chceme uplatÀovaÈ prísnej‰ie normy podnikania

ako sú ‰tandardne uplatÀované postupy. Na‰e

podnikateºské procesy musia zabezpeãiÈ

rentabilitu pre na‰ich akcionárov a súãasne

prínos pre na‰ich zamestnancov. Veríme, Ïe

vìaka dosiahnut˘m v˘sledkom a nepretrÏitému

rastu, bude ná‰ podnik dobrou investíciou. 

Vo vzÈahu k investorom budeme postupovaÈ

zodpovedne a otvorene. Na‰ím zámerom je

naplniÈ ich oãakávania.

Environmentálna politika
spoločnosti Orange Slovensko, a.s.



symboly

Cieº

Splnen˘ cieº

âiastoãne splnen˘ cieº

Nesplnen˘ cieº

Komentár

Orange Slovensko v roku 2004 pokraãoval v realizácii

vybran˘ch projektov z roku 2003 a spustil nové

projekty (viì str. 24 tejto správy).

SpoloãnosÈ v roku 2004 zaãala poskytovaÈ informácie

o vplyve elektromagnetického vyÏarovania

základÀov˘ch staníc a mobiln˘ch telefónov. Informácie

poskytuje spoloãnosÈ aj prostredníctvom web stránky

www.orange.sk (informácie o vyÏarovacom v˘kone

SAR telefónov priamo v technickej ‰pecifikácii ponuky

telefónov). ZároveÀ spoloãnosÈ sprístupnila broÏúru

Svetovej zdravotnej organizácie o elektromagnetick˘ch

poliach. Informácie o hodnotách vyÏarovacieho v˘konu

mobiln˘ch telefónov spoloãnosÈ poskytuje aj

prostredníctvom Zákazníckej linky. 

Orange Slovensko v roku 2004 implementoval systém

environmentálneho manaÏérstva, ktor˘ bude

v roku 2005 predmetom certifikácie podºa normy

ISO 14001:2004.

Podºa vyjadrenia dodávateºa by pouÏitie recyklovaného

papiera zv˘‰ilo poruchovosÈ tlaãiarne a ohrozilo vãasné

zasielanie faktúr. Súãasné technické podmienky

nedovoºujú intenzívnej‰ie vyuÏívaÈ recyklovan˘ papier

na tlaã faktúr. 

KeìÏe plánovan˘ workshop bol vzhºadom na ohlásenú

zmenu zákona o hospodárskej súÈaÏi presunut˘

do roku 2005, uskutoãnilo sa neformálne stretnutie

na túto tému.

Stretnutie so zástupcami TÚ SR a hlavn˘ch

telekomunikaãn˘ch operátorov v Slovenskej republike

sa uskutoãnilo 29. marca 2004.

Realizácia ‰túdie sa stala bezpredmetnou vzhºadom na

rozhodnutie o súlade podnikovej bezpeãnosti s normou

ISO 17799 na úrovni skupiny Orange a vzhºadom na

vykonané bezpeãnostné audity v spoloãnosti Orange. 

prehľad plnenia záväzkov v roku 2004 
voči jednotlivým partnerom

zamestnanci

zákazníci

komunity

Záväzok

KaÏdoroãne monitorovaÈ spokojnosÈ zamestnancov

vo vzÈahu k pracovn˘m podmienkam, pracovnému

prostrediu, poskytnut˘m v˘hodám a sociálnemu

programu.

UdrÏaÈ si vedúce postavenie na trhu ako jedného

z najlep‰ích zamestnávateºov.

KaÏdoroãn˘m prieskumom monitorovaÈ existujúce

sociálne a finanãné v˘hody na trhu, s cieºom

poskytovaÈ zamestnancom konkurencieschopné

pracovné podmienky.

ImplementovaÈ program rozvoja manaÏérskych

schopností, zaloÏen˘ na individuálnych plánoch

rozvoja pracovníkov na v‰etk˘ch manaÏérskych

pozíciách.

ZabezpeãiÈ v‰etk˘m zamestnancom prístup

k individuálnemu plánu rozvoja.

RozvíjaÈ dialóg ãlenov manaÏmentu a ‰pecialistov pre

jednotlivé oblasti so zamestnancami prostredníctvom

voºn˘ch diskusií formou t˘Ïdenného chatu.

Popri existujúcich nástrojoch monitorovania

spokojnosti zákazníkov zaviesÈ projekt na

vyhodnotenie spokojnosti zákazníkov so sluÏbami

Úseku sluÏieb zákazníkov.

Pravidelne a transparentne informovaÈ verejnosÈ

o filantropick˘ch projektoch Orange Slovensko tak,

aby sa v súlade s ich podmienkami mohol kaÏd˘

zapojiÈ.

Prostredníctvom prieskumov sledovaÈ, ako verejnosÈ

vníma filantropické aktivity spoloãnosti

Orange Slovensko a ako tieto aktivity ovplyvÀujú

prístup verejnosti k znaãke Orange.

ZapájaÈ zamestnancov firmy do projektov v úlohe

darcov financií, ãasu alebo poznatkov.

Stav

komunity
(pokraãovanie)

životné 
prostredie

štátne autority,
legislatíva
a regulačné 
vzťahy

Záväzok

PokraãovaÈ vo filantropick˘ch projektoch v súlade so

stratégiou skupiny Orange a zároveÀ ich prispôsobiÈ

lokálnym potrebám a moÏnostiam trhu.

PoskytovaÈ verejnosti relevantné a pravdivé informácie

o elektromagnetick˘ch emisiách z telekomunikaãn˘ch

zariadení.

ZaviesÈ systém environmentálneho manaÏérstva.

PripraviÈ a vyhodnotiÈ scenáre intenzívnej‰ieho

pouÏívania recyklovaného papiera pri faktúrach

zákazníkov.

ZorganizovaÈ pracovn˘ seminár „Dominantná pozícia

a v˘znamná pozícia na trhu“ s cieºom objasniÈ

existujúce nezrovnalosti a rozdiely v interpretácii

Zákona o ochrane hospodárskej súÈaÏe a Zákona

o elektronick˘ch komunikáciách.

ZorganizovaÈ pracovn˘ seminár so zástupcami

Telekomunikaãného úradu Slovenskej republiky s cieºom

podrobnej‰ie urãiÈ a definovaÈ in‰titút v˘znamnej pozície

na trhu (relevantn˘ch trhoch), aby bolo moÏné flexibilne

poskytnúÈ potrebné údaje a dokumenty pre anal˘zy

TÚ SR o telekomunikaãnom trhu.

IniciovaÈ prípravu ‰túdie o moÏnosti zaãaÈ certifikáciu

spoloãnosti Orange Slovensko v oblasti podnikovej

bezpeãnosti a ochrany osobn˘ch údajov.

Stav

14 15

Komentár

Prieskumy realizované v júni (spokojnosÈ s benefitmi)

a v decembri (prieskum celkovej spokojnosti) 2004

ukázali stúpajúcu spokojnosÈ zamestnancov.

Aj v roku 2004 firma realizovala prieskum sociálnych

a ekonomick˘ch v˘hod poskytovan˘ch na trhu práce

v Slovenskej republike. 

V roku 2004 bol od‰tartovan˘ program rozvoja

manaÏérskych schopností zaloÏen˘ na individuálnych

plánoch rozvoja zamestnancov na v‰etk˘ch

manaÏérskych pozíciách. KaÏd˘ zamestnanec získal

moÏnosÈ vzdelávania prostredníctvom individuálneho

plánu rozvoja vypracovaného v spolupráci

s nadriaden˘m manaÏérom.

V roku 2004 prebehla príprava podmienok technického

zabezpeãenia platformy formou pravideln˘ch chatov

prostredníctvom intranetu. Z technick˘ch príãin sa

implementácia projektu presunula na rok 2005.

ZároveÀ do‰lo k prehodnoteniu formy komunikácie

vzhºadom na v˘sledky prieskumu spokojnosti

zamestnancov s kvalitou internej komunikácie

v decembri 2004.

Orange Slovensko úspe‰ne implementoval program

Scorange na monitorovanie a vyhodnocovanie

spokojnosti zákazníkov s poskytovanou starostlivosÈou

Úseku sluÏieb zákazníkov. 

Orange Slovensko aj v roku 2004 informoval verejnosÈ

o svojich projektoch prostredníctvom tlaãe, na

internetovej stránke www.kontoorange.sk ako aj

prostredníctvom komunikaãn˘ch kampaní. 

SpoloãnosÈ na pravidelnej báze vykonávala prieskumy

vnímania filantropick˘ch aktivít ako súãasÈ prieskumov

Market Mind vykonávan˘ch agentúrou AISA.

V roku 2004 spoloãnosÈ vyhlásila a podporila

zamestnaneck˘ grantov˘ projekt v hodnote 700 tisíc Sk.



naši partneri

Poãet zamestnancov spoloãnosti 

Orange Slovensko (2004)

muÏi

Ïeny

61% (846)39% (547)

Poãet zamestnancov spoloãnosti 

Orange Slovensko (2003)

muÏi

Ïeny

61% (738)39% (472)

zamestnanci

Poãet zamestnancov na‰ej spoloãnosti ku

koncu roka 2004 predstavoval 1393, z toho

61 % muÏov a 39 % Ïien. Prijat˘ch bolo

298 nov˘ch zamestnancov, priãom zo spoloãnosti

v priebehu roka odi‰lo 114 zamestnancov. V roku

2004 sme zamestnávali troch zamestnancov

so zníÏenou pracovnou schopnosÈou. Priemerná

doba zamestnanosti v na‰ej spoloãnosti dosiahla

4 roky.
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·truktúra zamestnancov podºa pohlavia a regiónov

v roku 2004 V roku 2003 sme identifikovali niekoºko

kºúãov˘ch tém v oblasti ºudsk˘ch zdrojov, ktor˘m

sme sa v uplynulom roku rozhodli systematicky

venovaÈ. Jednou z nich bola potreba pokraãovaÈ

v monitorovaní a vyhodnocovaní spokojnosti

zamestnancov so svojím zamestnávateºom.

Prieskum, ktor˘m sme v roku 2004 nadviazali na

prieskumy z rokov 2001 a 2002 preukázal

zv˘‰enie spokojnosti zamestnancov. SpokojnosÈ

so svojím zamestnávateºom deklarovalo

v roku 2004 o takmer 17 % (v percentuálnych

bodoch) viac zamestnancov ako v roku 2001

a o 5 % (v percentuálnych bodoch) viac ako

v roku 2002. 

Pozitívny v˘voj nastal aj v oblasti zníÏenia podielu

zamestnancov deklarujúcich nespokojnosÈ

so svojím zamestnávateºom z hodnoty

11,7 % v roku 2001 resp. 5,9 % v roku 2002 na

2,3 % v roku 2004.

Predpokladom zvy‰ovania

spokojnosti zamestnancov je aj

cielen˘ program rozvoja

manaÏmentu, vytvorenie

individuálneho plánu rozvoja pre

v‰etky manaÏérske pozície 

a zabezpeãenie individuálneho

plánovania rozvojov˘ch aktivít

pre v‰etk˘ch zamestnancov 

v roku 2004.Zamestnanci absolvovali 7550 dní ‰kolení,

ktoré boli zamerané na rôzne oblasti

osobného rozvoja. V priemere absolvoval

kaÏd˘ zamestnanec 5,6 tréningov˘ch dní.

Prieskum priniesol niektoré poznatky, ktoré

sú dôleÏité pre ìal‰ie zvy‰ovanie

spokojnosti zamestnancov so svojím

zamestnávateºom, ako aj s kvalitou

komunikácie v rámci firmy. Medzi

najv˘znamnej‰ie závery prieskumu patrí:

potreba dialógu zamestnancov 

s predstaviteºmi manaÏmentu pri

neformálnych rozhovoroch o otázkach,

ktoré oni vnímajú ako problematické

potreba hºadaÈ nástroje na skvalitnenie

komunikácie medzi úsekmi 

a oddeleniami.
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Prieskum spokojnosti zamestnancov 

s komunikáciou medzi úsekmi a oddeleniami

2003 2004

Ročný rozpočet na školenie: 34  012 000 Sk 38 207 379 Sk 

Počet dní uskutočnených školení: 4924 7550

Počet zamestnancov v %, ktorí sa zúčastnili 

aspoň jedného školenia počas roka: 71 % 86 %

Na základe interného prieskumu

spokojnosti zamestnancov, ako aj ìal‰ích

foriem dialógu, sme si na rok 2005 stanovili

nasledovné prioritné projekty:

vytvorenie platformy pre priamu

komunikáciu zamestnancov 

s topmanaÏmentom firmy v rámci

projektu „Hovorte s riaditeºom“ 

-sprístupnenie moÏnosti neformálnych

osobn˘ch stretnutí kaÏdého

zamestnanca s generálnym riaditeºom

spoloãnosti 

ìal‰ia vlna prieskumu spokojnosti

zamestnancov, organizovaného 

kaÏd˘ rok.

muÏi

Ïeny

(%)(%)

(%)
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Vysvetlivky:

Stupnica grafu ukazuje frekvenciu v˘skytu problému

1 - nikdy

2 - niekedy

3 - ãasto

4 - veºmi ãasto

21

zákazníci

V roku 2004 sa na‰a spoloãnosÈ stala najväã‰ím

telekomunikaãn˘m operátorom na Slovensku

nielen v poãte zákazníkov, ale aj vo v˘nosoch.

SluÏby spoloãnosti Orange Slovensko vyuÏívalo 

v závere uplynulého roka viac ako 2,36 milióna

zákazníkov.

Komerãné aktivity na‰ej spoloãnosti

sa v roku 2004 v podstatnej miere sústreìovali

na oblasÈ migrácie uÏívateºov predplaten˘ch

kariet na mesaãné pau‰ály, priãom tieto

komerãné ponuky vyuÏilo takmer 130 tisíc

zákazníkov. V oblasti investícií sa na‰a

spoloãnosÈ sústredila predov‰etk˘m na ìal‰ie

skvalitÀovanie pokrytia, ako aj roz‰irovanie

pokrytia a sprístupnenie r˘chlych mobiln˘ch

dátov˘ch prenosov s technológiou EDGE, ktorá

bude spustená v prvom ‰tvrÈroku 2005.
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Napriek nárastu komplexnosti ponuky, rozsahu

poskytovan˘ch sluÏieb a zákazníckej bázy sme 

v uplynulom roku zaznamenali stabiln˘ v˘voj

poãtu reklamácií na tisíc zákazníkov. V uplynulom

roku zaslali zákazníci viac ako 25 380 reklamácií,

priãom priemerná dæÏka vybavenia reklamácií

bola 9,21 dní.

V˘sledkom spokojnosti zákazníkov je aj stabilná

úroveÀ úbytku zákazníkov, ktorá je v˘razne pod

úrovÀou priemeru krajín Európskej únie a v roku

2004 dosiahla hodnotu 17,7 %.

dodávatelia a obchodní
partneri

V uplynulom roku sme spolupracovali s vy‰e

2000 aktívnymi dodávateºmi. Z nich takmer

päÈdesiatka patrí do skupiny kºúãov˘ch, tak 

z pohºadu dôleÏitosti, ako aj objemu dodávok. 

Ide o dodávateºov, ktorí spolupracujú 

so skupinou Orange alebo France Telecom.

23

V roku 2005 plánujeme pokraãovaÈ

v aktivitách v oblasti roz‰irovania pokrytia 

a kapacity siete. 

Prioritou pre nás na rok 2005 ostáva

zachovanie vedúcej pozície operátora 

s najlep‰ím pokrytím obyvateºstva signálom

EDGE pre vysokor˘chlostn˘ mobiln˘ prístup

k internetu.

Pri zavádzaní Systému environmentálneho

manaÏérstva sme identifikovali potrebu

spolupráce aj s dodávateºmi.

Na základe toho sa na‰a spoloãnosÈ

zaväzuje v roku 2005 implementovaÈ

projekt environmentálneho riadenia

dodávateºov. 
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priemern˘ poãet vybaven˘ch hovorov denne 

na zákazníckych linkách

Jedn˘m z kºúãov˘ch programov s cieºom

ìal‰ieho zvy‰ovania spokojnosti zákazníkov 

s poskytovanou starostlivosÈou bolo zavedenie

programu monitorovania spokojnosti zákazníkov

so sluÏbami zákazníckych liniek pod názvom

Scorange. 

SpokojnosÈ zákazníkov s poskytovan˘mi

sluÏbami zisÈujeme prostredníctvom pravideln˘ch

prieskumov. Patrí medzi ne prieskum spokojnosti

TRIM vykonávan˘ jedenkrát roãne, prieskum

spokojnosti so sieÈou SatNet vykonávan˘

kvartálne a prieskum spokojnosti

s poskytovan˘mi biznis sluÏbami TRIM

BUSINESS. Prieskum TRIM preukázal v roku

2004 stabilnú úroveÀ spokojnosti zákazníkov

a ich lojality k znaãke Orange. Priemerná

hodnota TRIM indexu dosiahla v roku 2004

hodnotu 93 bodov, ão je vy‰‰ia hodnota ako

u konkurencie a nachádza sa nad úrovÀou

priemeru krajín Európskej únie.



Konto Orange a Slovenská sporiteºÀa

nav˘‰ili kaÏd˘ príspevok individuálneho

darcu o rovnakú ãiastku akou prispeli

individuálni darcovia – do v˘‰ky 50 000 Sk

pre kaÏdú komunitnú nadáciu.

Konto Orange prispelo celkovou ãiastkou

435 700 Sk.

O spôsobe rozdelenia zhromaÏden˘ch

finanãn˘ch prostriedkov rozhodli samotní

darcovia, ktorí na projekt prispeli.

K projektu Klub darcov v roku 2004 sa

pripojili Komunitná nadácia Bratislava,

Malokarpatská komunitná nadácia – Révia,

Komunitná nadácia Liptov, Nitrianska

komunitná nadácia, Trenãianska nadácia,

Komunitná nadácia Veºk˘ ·ari‰,

Komunitná nadácia Pre‰ov, Komunitná

nadácia Modrá Torysa, Lipany, Komunitná

nadácia Zdravé mesto Banská Bystrica

a Komunitná nadácia Bardejov.

Kluby darcov 

Kluby darcov sú spoloãnou iniciatívou

Asociácie komunitn˘ch nadácií, Konta

Orange a Slovenskej sporiteºne. Táto

iniciatíva uÏ druh˘ rok zbliÏuje ºudí

ochotn˘ch dlhodobo pomáhaÈ regiónu,

v ktorom sa narodili, v ktorom Ïijú alebo

ktor˘ majú radi.

Hlavn˘m cieºom programu Kluby darcov je

podieºaÈ sa na vytváraní kultúry darcovstva

na Slovensku, motivovaÈ ºudí staÈ sa

pravideln˘mi darcami a vytvoriÈ priestor,

v ktorom sa darovanie stane záÏitkom

a zaujímavou skúsenosÈou. Kluby darcov

sa vytvárajú v komunitn˘ch nadáciách,

ktoré sú ãlenmi Asociácie komunitn˘ch

nadácií.

Prv˘ roãník programu iniciovala, koncom

roka 2003, Asociácia komunitn˘ch

nadácií, priãom partnermi projektu sa stali

Konto Orange a Slovenská sporiteºÀa.

Komunitné nadácie vyz˘vali

potencionálnych darcov do júla 2004.
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Podarilo sa nám naplniÈ v‰etky

záväzky stanovené v tejto

oblasti na rok 2004. S cieºom

zjednodu‰iÈ prístup verejnosti 

k projektom v oblasti filantropie

sme v roku 2004 sprevádzkovali

internetovú stránku

www.kontoorange.sk.

komunita

V roku 2003 sme medzi priority v oblasti

práce s komunitami zaradili potrebu

pokraãovaÈ v monitorovaní vnímania na‰ich

aktivít v oblasti filantropie na báze prieskumov

Market Mind. Cieºom t˘chto prieskumov je

zisÈovaÈ, ak˘m spôsobom uvedené aktivity

ovplyÀujú vnímanie znaãky Orange

verejnosÈou. SúãasÈou plánov na rok 2004

bola aj realizácia prvého grantového

programu pre zamestnancov firmy s cieºom

zapojiÈ ich do filantropick˘ch aktivít

spoloãnosti v úlohe darcov financií, poznatkov

a svojho voºného ãasu.

zamestnanecký grantový program

V roku 2004 sme vyhlásili prv˘

zamestnaneck˘ grantov˘ program, v ktorom

firma vyãlenila 700 tisíc korún na podporu

individuálnych projektov zamestnancov

t˘kajúcich sa regionálneho rozvoja.

Zamestnaneck˘ grantov˘ program

podporoval aktivity zamestnancov

spoloãnosti Orange, ktoré realizovali vo

svojom voºnom ãase, v prázdninov˘ch

mesiacoch roku 2004. Cieºom programu bolo

zv˘‰iÈ povedomie o filantropii medzi

zamestnancami. ZároveÀ sme sa orientovali

na podporu aktívnych zamestnancov, ktorí

darcami uÏ sú alebo majú chuÈ sa nimi staÈ.

Na‰ou snahou bolo aj zv˘‰enie lojality

zamestnancov voãi spoloãnosti a rozvoj

regiónov prostredníctvom zveºadenia mesta,

kraja alebo oblasti, ktorá je predkladateºovi

blízka.

V rámci zamestnaneckého programu bolo

predloÏen˘ch 43 Ïiadostí, z toho bolo

podporen˘ch 37 finanãne a 2 zamestnanci

boli podporení nefinanãne formou vecného

daru (poãítaã). Celková v˘‰ka prerozdelen˘ch

finanãn˘ch prostriedkov bola 671 320 Sk.

V neposlednom rade sme pokraãovali

v realizácii radu aktivít v oblasti filantropie

v súlade so strategick˘m zameraním Konta

Orange. ZároveÀ sme dokázali flexibilne

reagovaÈ na potreby komunity

zorganizovaním viacer˘ch mobiln˘ch

finanãn˘ch zbierok, z ktor˘ch najv˘znamnej‰ia

z hºadiska objemu sa stala mobilná finanãná

zbierka v súvislosti s prírodnou katastrofou

v Tatrách.
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Darujte Vianoce 

Hlavn˘m cieºom charitatívneho programu

Darujte Vianoce bolo motivovaÈ jednotlivcov,

ale i organizované skupiny ºudí k tomu, aby

svoj ãas, energiu a ãiastoãne aj financie

obetovali pre in˘ch poãas najkraj‰ieho

obdobia v roku.

Prostredníctvom ºudí, ktorí sa zapojili do

programu, darovalo Konto Orange aspoÀ

kúsok vianoãnej pohody ºuìom trpiacim

núdzou alebo Ïijúcim na periférii

spoloãnosti; deÈom, ktoré trávili Vianoce 

v nemocniciach a v diagnostick˘ch

ústavoch; ºuìom, ktorí sa z ak˘chkoºvek

príãin ocitli poãas Vianoc na ulici alebo

nemohli preÏiÈ Vianoce so svojou rodinou;

alebo t˘m, ktorí uÏ Ïiadnu rodinu nemajú 

a preÏili by Vianoce sami.

Do programu bolo zaslan˘ch 475 Ïiadostí.

V˘berová komisia z nich vybrala 204, ktoré

Konto Orange podporilo celkovou ãiastkou

3 milióny slovensk˘ch korún.

Po prv˘krát bola súãasÈou programu aj

mobilná finanãná zbierka realizovaná 

v spolupráci so spoloãnosÈou

Orange Slovensko. Vìaka zbierke sa

podarilo vyzbieraÈ 63 400 Sk. Vyzbieranou

sumou Konto Orange podporilo ìal‰ích

päÈ projektov, ktoré odporuãila v˘berová

komisia. 

Program Darujte Vianoce realizovalo
Konto Orange v uplynulom roku už
tretíkrát.

spolupráca s občianskym združením
Návrat

Návrat je obãianske zdruÏenie, ktoré

vyhºadáva a pripravuje záujemcov 

o adopciu, pestúnsku starostlivosÈ 

a profesionálnu v˘chovu v rodinách. 

Zámerom dlhodobej spolupráce

Konta Orange a zdruÏenia Návrat je vrátiÈ

deti do ich prirodzeného prostredia - do

rodín. V˘sledkom spolupráce s OZ Návrat

je Infolinka nielen o adopcii a stránka

www.adopcia.sk.

Školy pre budúcnosť 

Program ·koly pre budúcnosÈ, ktor˘

Konto Orange vyhlásilo uÏ po druh˘krát,

posilÀuje pozitívne trendy vo vzdelávacom

systéme a vná‰a tvorivé a invenãné postupy

do vzdelávania detí na základn˘ch ‰kolách 

a osemroãn˘ch gymnáziách po kvartu.

Cieºom programu je zmena spôsobu

vyuãovania na základn˘ch ‰kolách, nie v‰ak

jeho obsahu. Snahou je podporiÈ pozitívne

trendy vo vzdelávacom systéme, ktoré

umoÏnia rozvíjaÈ talent a zruãnosti detí,

prejaviÈ ich osobnosÈ a získaÈ pritom nové

informácie zaujímav˘m a interaktívnym

spôsobom. Program podporuje projekty

aktívnych uãiteºov základn˘ch ‰kôl. 

Do programu sa prihlásilo 675 projektov.

V˘berová komisia vybrala 112 z nich, ktoré

Konto Orange podporilo sumou takmer 

3 milióny slovensk˘ch korún. Najviac 

ocenen˘ch projektov bolo zaslan˘ch 

z Banskobystrického (28) a Ko‰ického kraja

(26).

Nechajte školu ožiť 

Konto Orange vyhlásilo v roku 2004 prv˘

roãník grantového programu pre

stredo‰kolákov, so zameraním na

komunikáciu. Program podporil projekty,

ktoré vytvárajú priestor na vyjadrenie

názorov mlad˘ch ºudí, na otvorenú

komunikáciu medzi ‰tudentmi samotn˘mi,

uãiteºmi a rodiãmi navzájom. Podporil aj

realizáciu ‰tudentsk˘ch kultúrnych

a umeleck˘ch aktivít. Konto Orange

podporilo projekty, ktoré sa venujú

získavaniu skúseností z reálneho Ïivota,

alebo prezentácii ‰koly a ‰tudentského

Ïivota. V ‰kolskom roku 2004/2005

predloÏili stredo‰koláci 320 projektov,

z ktor˘ch bolo celkovou sumou takmer

3 milióny slovensk˘ch korún podporen˘ch

111 projektov. Najviac vybran˘ch projektov

bolo zaslan˘ch z Pre‰ovského (36)

a Ko‰ického kraja (19).
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Na základe spätnej väzby na na‰e

filantropické aktivity a odozvy u na‰ich

zamestnancov pre nás aj v roku 2005

ostáva prioritou vytváraÈ naìalej

podmienky pre efektívny prístup

verejnosti k finanãnej podpore

zo zdrojov Konta Orange.

Na‰im zámerom v roku 2005 je preto

pokraãovaÈ v informovaní verejnosti

pravideln˘m a transparentn˘m

spôsobom o na‰ich filantropick˘ch

projektoch, aby sa o pomoc mohol

uchádzaÈ kaÏd˘; oslovovaÈ cieºové

skupiny projektov, monitorovaÈ vyuÏitie

prostriedkov a získavaÈ spätnú väzbu

monitorovaÈ vnímanie filantropick˘ch

aktivít verejnosÈou na báze prieskumov

Market Mind a jeho vplyv na vzÈah

verejnosti k znaãke Orange Slovensko

zapájaÈ zamestnancov firmy 

do filantropick˘ch projektov ako darcov

peÀazí, ãasu a vedomostí.

Vráťme život Tatrám 

V súvislosti s veternou kalamitou, ktorá 

v novembri 2004 postihla Tatry, vyhlásilo

Konto Orange mobilnú finanãnú zbierku

na pomoc postihnut˘m oblastiam a obnovu

Tatranského národného parku. PrispieÈ

moÏno zaslaním SMS správy v sieti Orange

Slovensko do konca mája 2005.

Konto Orange venovalo na odstraÀovanie

následkov veternej kalamity mestu

Vysoké Tatry 3 milióny slovensk˘ch korún.

Deň narcisov

Na finanãnej zbierke spolupracuje

spoloãnosÈ Orange Slovensko

s Ligou proti rakovine od roku 2001.

V˘ÈaÏok mobilnej finanãnej zbierky poslúÏi

pri podpore prevencie, vãasnej diagnostiky 

a lieãby rakoviny na Slovensku.

Hodina deťom

V spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska

sa spoloãnosÈ Orange Slovensko rozhodla

podporiÈ zmysluplné vyuÏitie voºného ãasu

detí a mlad˘ch ºudí na Slovensku vyhlásením

mobilnej finanãnej zbierky.

Unicef

Orange Slovensko pravidelne prispieva

na projekty, ktoré sú zamerané na pomoc

deÈom v rozvojov˘ch krajinách, najmä

v oblasti zdravia, vzdelania, dodávky pitnej

vody a sanitácie.

Ostrovy života

Orange Slovensko s Nadáciou Markíza

získali pre detské oddelenia viacer˘ch

nemocníc nové zdravotnícke prístroje, ktoré

umoÏÀujú presnej‰ie diagnózy a kvalitnej‰iu

lieãbu.

0

stakeholders



ZohºadÀovanie environmentálnych aspektov 

v podnikaní je jedn˘m z biznis princípov

Programu spoloãenskej zodpovednosti skupiny

Orange. V rámci programu sme sa rozhodli

systematicky riadiÈ dopad na‰ich aktivít na

Ïivotné prostredie a v roku 2004 sme zaãali 

v na‰ej spoloãnosti implementáciu systému

environmentálneho manaÏérstva. 

Systém environmentálneho manaÏérstva

zabezpeãuje:

Integrovanie environmentálneho správania 

a najlep‰ích poznatkov do procesov

spoloãnosti.

Stanovenie environmentálnych cieºov, ktoré sú

pravidelne overované.

Meranie a trvalé zlep‰ovanie

environmentálneho v˘konu prostredníctvom: 

riadenia a zniÏovania spotreby prírodn˘ch

zdrojov

vzdelávania a podporovania

zamestnancov, zákazníkov a dodávateºov

pri zniÏovaní vplyvu na Ïivotné prostredie

plnením poÏiadaviek aplikovateºn˘ch

právnych environmentálnych zákonov,

nariadení a noriem.

Kontrolu, prevenciu a trvalé zlep‰ovanie

environmentálneho manaÏérstva na‰ej siete,

produktov a sluÏieb.

Environmentálne manaÏérstvo vytvára systém

práce, ktor˘ podporuje ná‰ postoj voãi

Ïivotnému prostrediu. V súlade so zavedením

systému do‰lo k prepracovaniu a zosúladeniu

v‰etk˘ch relevantn˘ch procedúr a bol vytvoren˘

zoznam environmentálnych aspektov na‰ej

spoloãnosti na Ïivotné prostredie.

Environmentálny aspekt môÏeme definovaÈ ako

ãinnosÈ, ktorá má, alebo môÏe maÈ, vplyv na

Ïivotné prostredie. Podrobne sme zmapovali

jednotlivé pracovné ãinnosti a identifikovali tie,

ktoré nejak˘m spôsobom vpl˘vajú na Ïivotné

prostredie. V‰etky environmentálne aspekty boli

zhodnotené z hºadiska závaÏnosti ich vplyvu na

environment, frekvencie v˘skytu, ako aj súladu

plnenia právnych a in˘ch poÏiadaviek.

Aby sme redukovali

negatívny dopad na

životné prostredie, 

u najvýznamnejších

environmentálnych

aspektov sme si

vytýčili ciele, na

splnenie ktorých sme

následne vypracovali

vhodné programy.
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Najvýznamnejšie aspekty vplyvu na
životné prostredie

V administratíve: 

spotreba papiera a paliva

Pri výstavbe sietí:

zabratie pôdy pri v˘stavbe siete a pri

v˘stavbe energetick˘ch línií, vizuálny dopad

antén na prostredie, odlesÀovanie pri

v˘stavbe sietí

Prevádzka sietí:

elektromagnetické vyÏarovanie z antén,

spotreba energie na prevádzku vysielaãov,

odpad zo sieÈov˘ch batérií

Produkty a služby:

elektromagnetické vyÏarovanie z telefónov,

odpad z nefunkãn˘ch telefónov, batérií 

a príslu‰enstva, spotreba papiera pre

zákazníkov

životné prostredie



Zber nefunkãn˘ch telefónov, batérií 

a príslu‰enstva.

Separáciu odpadu.

Komunikáciu elektromagnetického

vyÏarovania z telekomunikaãn˘ch zariadení 

a telefónov.

V roku 2004 sme do Ïivota uviedli pilotn˘ projekt

zberu nefunkãn˘ch mobiln˘ch telefónov a batérií

v predajni v centrále spoloãnosti v Bratislave,

ktor˘ by sa mal v roku 2005 roz‰íriÈ. Vo firme bol

zaveden˘ separovan˘ zber odpadu. V roku 2004

zaãal proces prípravy implementácie projektu

elektronickej faktúry, ktor˘ má v˘razne zníÏiÈ

spotrebu papiera pouÏívaného na tlaã

zákazníckych faktúr. Spustenie projektu bolo

naplánované v prvom ‰tvrÈroku 2005.

V˘stavba na‰ej infra‰truktúry je dynamická

a plne kore‰ponduje so v‰etk˘mi potrebami

a normami, kladen˘mi na jej realizáciu. Na

kaÏdej základÀovej stanici pred uvedením

do prevádzky vykonáva Úrad verejného

zdravotníctva Slovenskej republiky

kontrolné meranie elektromagnetického

poºa a jeho súlad s predpismi platn˘mi na

území Slovenskej republiky, najmä

Vyhl. ã. 271/2004 o ochrane zdravia. Táto

vyhlá‰ka aplikuje rovnaké limity pre

Slovenskú republiku ako medzinárodná

norma ICNIRP (International Commission

on Non-Ionizing Radiation Protection). 

Je pochopiteºné, Ïe t˘m, Ïe sme získali

v tomto roku nov˘ch zákazníkov a dosiahli

ich poãet cez 2 milióny, museli sme rie‰iÈ aj

v˘stavbu a inováciu na‰ich vysielacích

staníc a antén. 

V roku 2004 sme ich poãet roz‰írili na 1378 

(na konci roka 2003 sme evidovali

1220 vysielacích základÀov˘ch staníc).

V oblasti vplyvu podnikania na Ïivotné

prostredie je pre nás prioritou pokraãovaÈ 

v roku 2005 v projektoch, ktor˘ch

základy boli poloÏené v uplynulom roku

v rámci implementácie Systému

environmentálneho manaÏérstva

a v rámci systému zaãaÈ 

s implementáciou nov˘ch:

Spustenie projektu elektronickej 

faktúry.

Podpora ekologickej dopravy

vybudovaním parkovacích miest pre

zamestnancov - cyklistov

v priestoroch centrály v Bratislave.

Roz‰írenie projektu zberu

nefunkãn˘ch mobiln˘ch telefónov

a batérií na vlastné predajne.

Zmena akceptaãného procesu

intern˘ch dokumentov úseku CS

(akceptovaÈ interné dokumenty

v elektronickej podobe).

ëal‰ím z programov bolo vytvorenie systému

informovania verejnosti o vplyve

elektromagnetického vyÏarovania základÀov˘ch

staníc a mobiln˘ch telefónov na zdravie

obyvateºstva. Stanovisko spoloãnosti

Orange Slovensko, zoznam dostupn˘ch

vedeck˘ch poznatkov spracovan˘ v podobe

otázok a odpovedí, ako aj informácie 

o elektromagnetickom vyÏarovaní mobiln˘ch

telefónov, (tzv. hodnota SAR), ktoré má Orange 

v ponuke je dostupn˘ na internetovej stránke

www.orange.sk. Túto informáciu môÏu zákazníci

získaÈ aj na na‰ej zákazníckej linke a dotykov˘ch

obrazovkách na vybran˘ch predajn˘ch miestach. 

Orange uvedené informácie poskytuje v rozsahu

svojich poznatkov na vyÏiadanie. Na‰a

spoloãnosÈ v uplynulom roku prefinancovala tlaã

500 kusov broÏúry Svetovej zdravotnej

organizácie (WHO), ktoré distribuovala Úradu

verejného zdravotníctva pre potreby regionálnych

úradov a individuálnych záujemcov, ako aj

negociátorom a vybran˘m dodávateºom.

V roku 2004 sa

spoločnosť Orange

Slovensko v rámci

environmentálneho

systému zamerala

najmä na programy:
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celková spotreba vody spotreba palív na pohon služobných vozidiel

2003 2004

celkom 6 790 hl 7 460 hl

emisie oxidu uhličitého z cestovania

2003 2004

celkom 1 499 ton 1 612 ton

spotreba elektrickej energie

2003 2004

celkom 27 373 MWh 34 705 MWh

(%)

30 31

Pri ich in‰talácii sme veºmi úzko

spolupracovali s miestnou samosprávou

a diskutovali s príslu‰n˘mi obyvateºmi

prostredníctvom ich volen˘ch zástupcov

o mieste a pôsobnosti na‰ich zariadení.

V˘stavbu na‰ich staníc realizovali iba

dodávatelia majúci oprávnenie vykonávaÈ

telekomunikaãné práce. Pri v˘stavbe

siete sa snaÏíme minimalizovaÈ negatívny

vizuálny dopad základÀov˘ch staníc,

pokiaº je to technicky moÏné. Orange

plní poÏiadavky orgánov ochrany prírody,

pamiatkov˘ch úradov, ãi majiteºov

nehnuteºností, ktor˘ch kladné stanovisko

je potrebné k vydaniu stavebného

povolenia. Na redukciu vizuálneho

dopadu vyuÏívame najãastej‰ie farebné

zjednotenie kon‰trukcie s fasádou,

nátery stoÏiarov v súlade s okolitou

prírodou, umiestnenie antén do

vnútorn˘ch priestorov veÏí a pod.
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Integrita a podpora etických princípov

Firemná filozofia na‰ej spoloãnosti sa

zameriava nielen na poskytovanie sluÏieb

a spokojnosÈ zákazníkov, ale dbá

o komplexné uspokojovanie potrieb

a napæÀanie oãakávaní v‰etk˘ch partnerov.

V roku 2004 ArbitráÏna komisia Rady pre

reklamu prerokovala 7 podaní na spoloãnosÈ

Orange Slovensko vo veci poru‰enia

etick˘ch zásad reklamnej praxe, priãom vo

v‰etk˘ch prípadoch potvrdila súlad obsahu

reklamn˘ch kampaní s etick˘m kódexom

reklamy.

V rámci podpory integrity a etiky 
v podnikaní sme na rok 2005 
medzi prioritné úlohy zaradili: 

uvedenie etického kódexu

spoloãnosti Orange Slovensko

zorganizovanie oficiálneho stretnutia

s predstaviteºmi Telekomunikaãného

úradu Slovenskej republiky s cieºom

diskutovaÈ a ‰pecifikovaÈ oãakávania

regulaãného úradu v súvislosti

s oznaãením spoloãnosti Orange

Slovensko ako operátora s v˘znamn˘m

vplyvom na trhu.

V septembri 2004 uloÏil Protimonopoln˘

úrad Slovenskej republiky spoloãnosti

Orange Slovensko pokutu z dôvodu

údajného poru‰enia pravidiel hospodárskej

súÈaÏe vzhºadom na obmedzujúce podmieky

v zmluvách s distribútormi stieracích kariet.

SpoloãnosÈ Orange Slovensko voãi

rozhodnutiu podala rozklad. 

Orange Slovensko neposkytuje finanãné

zdroje Ïiadnej politickej strane.
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zhrnutie záväzkov v oblasti 
spoločenskej zodpovednosti na rok 2005

Záväzok

ZorganizovaÈ oficiálne stretnutie s predstaviteºmi Telekomunikaãného

úradu Slovenskej republiky s cieºom diskutovaÈ a ‰pecifikovaÈ oãakávania

regulaãného úradu v súvislosti s oznaãením spoloãnosti

Orange Slovensko ako operátora s v˘znamn˘m vplyvom na trhu.

InformovaÈ verejnosÈ pravidelne a transparentne o filantropick˘ch

projektoch tak, aby sa mohli do nich zapojiÈ v‰etci.

MonitorovaÈ vnímanie filantropick˘ch aktivít spoloãnosti

Orange Slovensko verejnosÈou a spôsob ak˘m verejnosÈ vníma

znaãku Orange prostredníctvom prieskumu Market Mind Research.

ZapojiÈ zamestnancov Orange Slovensko do projektov ako darcov

peÀaÏn˘ch prostriedkov, poznatkov a ãasu.

UviesÈ Etick˘ kódex spoloãnosti Orange Slovensko.

ZaãaÈ novú formu komunikácie s vedením spoloãnosti

Hovorte s riaditeºom.

RealizovaÈ ìal‰iu vlnu prieskumu spokojnosti zamestnancov.

ZabezpeãiÈ parkovacie miesta pre bicykle zamestnancov.

Roz‰íriÈ zber nefunkãn˘ch mobiln˘ch telefónov, batérií a príslu‰enstva

vo v‰etk˘ch vlastn˘ch predajniach spoloãnosti Orange Slovensko.

SpustiÈ projekt elektronická faktúra.

ZmeniÈ proces schvaºovania intern˘ch dokumentov úseku CS

(akceptovaÈ interné dokumenty v elektronickej forme).

SpustiÈ projekt environmentálneho riadenia dodávateºov.

Partner

Regulaãn˘ orgán

VerejnosÈ

VerejnosÈ/Zamestnanci

Zamestnanci

Zamestnanci/Îivotné prostredie

Îivotné prostredie

Îivotné prostredie/Dodávatelia



35

Ďalšie informácie

Táto správa je k dispozícii v elektronickej podobe vo formáte PDF na stránke: www.orange.sk.

Informácie o spoloãenskej zodpovednosti v rámci skupiny Orange

http://www.orange.com/responsibility

Informácie o spoloãenskej zodpovednosti v spoloãnosti Orange Slovensko

http://www.orange.sk/about/spolocenska_zodpovednost/default.dwp

Vzťahy s investormi

http://www.orange.com/investorrelations

Služby zákazníkom

Tel.: +421 905 905 905

Fax: +421 2 5851 5851

info@orange.sk, sluzby@orange.sk

http://www.orange.sk.

Iniciatíva Global Reporting

http://www.globalreporting.org
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prílohy

zhrnutie kľúčových ukazovateľov spoločnosti Orange Slovensko za rok 2004

Obrat 19,2 mld. Sk

Poãet zamestnancov 1 393

Podiel muÏov a Ïien 61 % : 39 %

Poãet nehôd a úrazov pri práci 0

Poãet ekologick˘ch havárií 0

Investície do vzdelávania 38,2 mil. Sk

Poãet zákazníkov 2 360 573

Poãet vysielacích staníc 1 378

Vyhlásenie o nezávislom overení



Prosíme vás, dajte nám vedieÈ svoj názor na túto správu. Návratku môÏete doruãiÈ faxom na ãíslo 

+421 2 5851 5851 alebo odoslaÈ na adresu Orange Slovensko, a.s., Úsek komunikácie a znaãky,

Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava.

Som:

� akcionár alebo investor spoloãnosti Orange Slovensko

� zákazník spoloãnosti Orange Slovensko

� zamestnanec spoloãnosti Orange Slovensko

� dodávateº spoloãnosti Orange Slovensko

� zástupca verejnosti

� ãlen mimovládnej organizácie

� novinár

� ‰tudent

� iné (prosím uveìte)

Zaujímajú ma:

� v‰eobecné informácie o spoloãnosti Orange Slovensko

� konkrétne informácie o spoloãnosti Orange Slovensko (prosím uveìte)

� iné (prosím uveìte)

Celkovo bola podºa mÀa táto správa:

� vynikajúca

� uÏitoãná

� dostatoãná

� nedostatoãná

Moje ìal‰ie poznámky k tejto správe:

ëal‰ie informácie o mne (nepovinné):

Meno:

Adresa:

E-mail:
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