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Prehľad správy
Už piaty rok za sebou publikovala spoločnosť Medline International B.V. svoju výročnú Správu
o udržateľnosti, ktorá informuje o spoločenských, environmentálnych a ekonomických činnostiach
spoločnosti Medline a ich dopade (Ľudia, Planéta, Prosperita) v Európe v roku 2020. V kontexte pôsobenia
spoločnosti Medline v Európe je udržateľnosť synonymom spoločenskej zodpovednosti podnikov (CSR).
Štruktúra a obsah správy sú ovplyvnené GRI štandardmi organizácie Global Reporting Initiative.
Medline každoročne aktualizuje svoju správu o udržateľnosti a bude aj naďalej slúžiť ako platforma na
diskusiu o zapojení sa Medline do CSR tém.
Správu v plnom znení (v angličtine) nájdete na našej webovej stránke alebo si môžete objednať papierovú
kópiu zaslaním emailu manažérke CSR, Fadzai Munyaradzi, na emailovú adresu csr-europe@medline.com.

Naša filozofia v oblasti CSR
Naša filozofia v oblasti CSR je založená na tom, že spoločnosti v súkromnom sektore môžu významne
prispieť k programu celosvetového trvalo udržateľného rozvoja a musia prevziať zodpovednosť za ich
vplyv na spoločnosť. Ako spoločnosť uznávame, že sme na dlhodobej ceste k tomu, aby sme sa stali
skutočne udržateľnými - v dôsledku toho môže na ceste dôjsť k určitým prešľapom. Vždy sa snažíme
zlepšovať a poučiť sa zo svojich chýb, pričom oslavujeme veci, ktoré robíme správne. Táto filozofia sa odráža
v témach materiálnej udržateľnosti, ktoré tvoria hlavný obsah správy, ako aj v prioritných oblastiach nášho
programu CSR.
V roku 2021 a ďalej budeme pokračovať v užšom zosúladení našich aktivít v oblasti CSR s Cieľmi OSN v
oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDG) a Hlavnými zásadami OSN v oblasti obchodu a ľudských práv
(UNGP), pričom budeme vychádzať z nášho súčasného záväzku voči Globálnej zmluve OSN a jej 10 zásad.

Hlavné body našej činnosti v oblasti udržateľnosti v roku 2020
• Predstavili sme náš posilnený program etického získavania zdrojov, s cieľom lepšie riešiť potreby a
duševnú pohodu pracovníkov v dodávateľskom reťazci spoločnosti Medline.
» Revízia nášho Kódexu správania dodávateľa, ktorý podrobne popisuje naše normy v oblasti pracovných
a ľudských práv, zdravia a bezpečnosti, ochrany životného prostredia a etických obchodných praktík.
» Zavedenie nového mechanizmu sťažností na úrovni závodu alebo linky dôvery, aby sme mohli prijímať a
skúmať správy o neetickom zaobchádzaní.
» Zriadenie novej globálnej komisie pre etické zdroje.
• Zvýšenie nášho zamerania na inklúziu a rozmanitosť:
» Spustenie panela inklúzie a rozmanitosti, aby mali všetci zamestnanci prístup k týmto metrikám.
» Revízia nášho Vyhlásenia o inklúzii a rozmanitosti.
• Pokračovanie v podpore komunít v núdzi prostredníctvom:
» Darovania 200 000 EUR v hotovosti prostredníctvom našej firemnej iniciatívy Medline vracia späť ako
uznania extrémnych ťažkostí, ktorým čelia miestne a medzinárodné komunity v dôsledku koronavírusu.
» Darovania 24 300 EUR v hotovosti rôznym miestnym charitatívnym organizáciám prostredníctvom
našich miestnych darcovských komisií.
» Darovania zdravotníckeho materiálu Dominikánskej republike, Nigeru a Spojenému kráľovstvu, ktoré
všetky čelili nedostatku produktov.
• Rozšírenie našich environmentálnych certifikátov:
» Získanie normy ISO 14001: 2015 pre náš montážny závod na jednorazové chirurgické balíky (SPT) v
Bánovciach na Slovensku.
» Zvyšovanie Zásad ekologickej stavby spoločnosti Medline dodržiavaním certifikačných požiadaviek
LEED, Passive House a BREEAM pre nové budovy vo výstavbe v našich závodoch vo francúzskom
Châteaubriant a v Partizánskom na Slovensku.
• Začíname s novou tradíciou zvyšovania povedomia o zdravotných problémoch mužov:
» Organizovanie internej súťaže o fúzy s názvom Movember.
» Darovanie 580 EUR charitatívnej organizácii Movember Europe v prospech rakoviny prostaty,
semenníkov, duševného zdravia a prevencie samovrážd.
• Riešenie ťažkostí spojených s pandémiou COVID-19:
» Rýchle vypracovanie komplexného plánu komunikácie a zapojenia, aby sa všetci zamestnanci cítili
prepojení a schopní prispieť, vrátane tém, ako sú miestne predpisy, zásoby produktov, duševné zdravie,
školenia a interné fotografické súťaže.
» Spustenie pilotného Programu pomoci zamestnancom v oblasti duševného zdravia v Taliansku,
Holandsku a Francúzsku.
» Odmeňovanie všetkých zamestnancov peňažným bonusom na konci roka, aby sme prejavili uznanie za
oddanosť a výkon zamestnancov za výnimočných okolností.

Naše
poslanie

Naše
hodnoty

Dodávať poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a koncovým používateľom kvalitné
zdravotnícke produkty s vysokou hodnotou, zlepšovať starostlivosť o pacientov a
zvyšovať kvalitu života ľudí.
• Sme oddaní našim zákazníkom, kolegom a našim komunitám
• Nebojíme sa nových myšlienok, obojstrannej komunikácie a ani spochybňovania
zabehnutých koľají
• Neúnavne a poctivo pokračujeme v zlepšovaní našich služieb, výsledkov a kvality.
• Pre našich zákazníkov sme odhodlaní urobiť čokoľvek.
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4 závody s

certifikáciou ISO 14001:
• Châteaubriant
• Florencia
• Madrid
• Bánovce

Náš záväzok plniť Ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDGs)
SDGs usmerňujú náš CSR program a formujú štruktúru tohtoročnej správy.
Obsah správy je zobrazený nižšie.

Téma trvalej udržateľnosti v správe

Príspevok spoločnosti Medline k cieľom trvalo
udržateľného rozvoja OSN

1. Naša finančná výkonnosť a
hospodársky prínos

2. Vykonávanie obchodnej činnosti
poctivo a eticky
3. Rešpektovanie pracovných a
ľudských práv
4. Podpora duševného zdravia našich
zamestnancov
5. Vývoj vhodných produktov a
služieb pre zákazníkov

6. Podpora našich komunít

7. Znižovanie nášho dopadu na
životné prostredie
8. Ďalšie informácie: Vyhlásenie
o modernom otroctve a
transparentnosti v roku 2021
Zdroj: Na základe https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Medline Assembly Slovakia s.r.o.
Partizánska 73
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Slovak Republic
Tel.: +421 38 32 60 610
www.medline.eu/sk
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