
Druhý rok po sebe spoločnosť Medline International B.V. zverejnila svoju výročnú správu o trvalej 
udržateľnosti, ktorá zahŕňa sociálne, environmentálne a ekonomické činnosti a dopady (ľudia, planéta, 
zisk) spoločnosti Medline v Európe v roku 2017. V kontexte európskych operácií spoločnosti Medline, je 
trvalá udržateľnosť  synonymom spoločenskej zodpovednosti podnikov (CSR). Štruktúra a obsah správy 
sú tvorené podľa GRI štandardov od Global Reporting Initiative.

Spoločnosť Medline bude svoju správu o trvalej udržateľnosti aktualizovať každý rok a správa bude aj 
naďalej slúžiť ako platforma na diskusiu o zapojení spoločnosti Medline do tém CSR.

Celú správu (v angličtine) môžete nájsť na našej webovej stránke https://www.medline.eu/uk/about-
medline/social-responsibility alebo si u CSR manažéra Fadzaia Munyaradzi emailom na csr-europe@
medline.com môžete objednať papierovú verziu.

Prehľad výročnej správy 

Naša CSR filozofia

ZHRNUTIE SPRÁVY O TRVALEJ 
UDRŽATEĽNOSTI ZA ROK 2018

Naša CSR filozofia je formovaná názorom, že spoločnosti v súkromnom sektore môžu významne prispieť 
k trvalo udržateľnému rozvoju na miestnej a globálnej úrovni.  Táto filozofia sa odzrkadľuje v témach 
materiálnej trvalej udržateľnosti, ktoré tvoria hlavný obsah tejto správy, ako aj v prioritných oblastiach 
nášho CSR programu.

V roku 2018 a naďalej, budeme naše CSR činnosti dôslednejšie zosúlaďovať s cieľmi OSN pre trvalo 
udržateľný rozvoj (SDG), stavajúc na našom súčasnom záväzku voči OSN iniciatíve - UN Global Compact.
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 » Spustenie certifikačného projektu WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production = 
 Celosvetovo zodpovedná akreditovaná výroba) s cieľom podporovať pracovné a ľudské práva v 
 našom dodávateľskom reťazci 

 » Pokračovanie v implementácii nášho Programu etiky a súladu s pravidlami, ktorý zahŕňa 
 dodržiavanie predpisov v boji proti úplatkárstvu, ochranu údajov a súkromia, a dodržiavanie 
 etického kódexu podnikania MedTech Europe 

 » Podnecovanie rozmanitosti a začlenenia našich zamestnancov: 66% našich zamestnancov boli ženy, 
 3% zamestnancov bolo telesne postihnutých a z celého sveta bolo zastúpených 25 rôznych 
 národností 

 » Zachovávanie našej tradície, na ktorú sme hrdí - zvyšovanie povedomia o rakovine prsníka 
 prostredníctvom internej a externej fotografickej súťaže Ružovej rukavice Pink Glove Photo 
 Competition, a prostredníctvom nášho partnerstva s organizáciou „Keep a Breast Europe“ 

 » Darovanie 28 ton zdravotníckych potrieb komunitám v núdzi prostredníctvom našej spolupráce s 
 International Health Partners (IHP = Medzinárodní zdravotnícki partneri) 

 » Organizovanie úspešnej internej kampane Týždeň Zeme v Medline na oslavu Medzinárodného dňa 
 Zeme 

 » Dokončenie inštalácie našich solárnych panelov v Kleve v Nemecku ako súčasť širšieho úsilia začleniť 
 viac obnoviteľných zdrojov energie

Vyzdvihnutie niektorých našich činností v oblasti trvalej  
udržateľnosti v roku 2017

Poskytovať kvalitné  a prvotriedne zdravotnícke produkty poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a 
konečným spotrebiteľom, zlepšovanie starostlivosti o pacientov a zvyšovanie kvality života ľudí.

 » Sme zaviazaní našim zákazníkom, našim kolegom a našim komunitám

 » Sme otvorení novým nápadom, obojstrannej komunikácii a posúvaniu statusu quo

 » Vytrvalé a neustále zlepšovanie našej kvality, služieb a výsledkov s integritou

 » Sme odhodlaní urobiť všetko pre našich zákazníkov

POSLANIE

HODNOTY

US$ 10.2 
miliárd dolárov 
celosvetových tržieb

162 
produktov 
vyrobených vo  
WRAP-certifikovaných 
zariadeniach

0 pokút alebo sankcií 
súvisiacich s podplácaním 
alebo korupciou

ZAMERANIE NA ZÁKAZNÍKA

29 krajín v Európe, 
kde slúžime 
zákazníkom

82% zamestnancov spoločnosti Medline 
pozitívne hodnotilo spoločnosť 
v zameraní na zákazníka v 
prieskume angažovanosti 
zamestnancov v roku 2017

300+ 
produktov 
uvedených  
na trh

PREHĽAD SPOLOČNOSTI A OBCHODNÁ ETIKA

BLAHOBYT A ROZMANITOSŤ ZAMESTNANCOV

CHARITATÍVNA ČINNOSŤ

273 zamestnancov 
sa zúčastnilo na výzve The Virgin 
Pulse Global Challenge

5
kontinentov zastúpených 
zamestnancami v Európe

953 
zamestnancov 
v Európe

EKOLOGICKÉ (ZELENÉ) INICIATÍVY

európskych 
darovských 
výborov, 

ktoré obdarovali 
17 miestnych 
charitatívnych 
organizácií

8 28 ton  
zdravotníckych potrieb 
darovaných v Burundi, 
Guatemale, Haiti, Iraku  
a na Jamajke

21,000 
„lajkov“ pre  
fotosúťaž Ružovej 
rukavice - Pink Glove  
Photo Competition 2017

4 iniciatívy Týždňa Zeme 
v Medline pre vzbudenie 
environmentálneho 
povedomia

2 Medline lokality využívajúce  
obnoviteľnú energiu

940 MWh solárnej elektrickej energie 
vyrobenej v Kleve v Nemecku

100% spotreba geotermálnej  
energie na vykurovanie a chladenie  
v Arnheme v Holandsku
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Náš záväzok voči SDG (cieľom OSN pre trvalo udržateľný rozvoj)
SDG usmerňujú náš CSR program a formovali štruktúru tohtoročnej správy.  
Výňatok zo správy je zobrazený nižšie.

Téma trvalej udržateľnosti v správe Prínos spoločnosti Medline pre SDG od OSN

1. Naša finančná výkonnosť a 
hospodársky prínos

2. Podnikanie s integritou a etikou

3. Rešpektovanie pracovných a 
ľudských práv

4. Podpora blaha našich 
zamestnancov

5. Rozvíjanie príslušných produktov a 
služieb pre našich zákazníkov

6. Podpora našich miestnych komunít

7. Obmedzovanie dopadu na životné 
prostredie

8. Ďalšie informácie: Zákon o 
novodobom otroctve zo Spojeného 
kráľovstva

Zdroj: Založené na: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ z roku 2017


