
Už tretí rok za sebou publikovala Medline International B.V. svoju výročnú Správu o udržateľnosti, kde 
zahrnula spoločenské, environmentálne a ekonomické aktivity Medline a ich dopad (Ľudia, Planéta, 
Prosperita) v Európe v roku 2018. V kontexte európskych projektov Medline sa udržateľnosť zhoduje 
s korporátnou spoločenskou zodpovednosťou (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 stránke alebo si môžete objednať fyzickú kópiu 
emailom u CSR manažérky Fadzai Munyaradzi na adrese csr-europe@medline.com.

Prehľad správy

Naša CSR filozofia
Naša CSR filozofia je formovaná názorom, že spoločnosti v súkromnom sektore môžu významne prispieť 
lokálne aj globálne k udržateľnému rozvoju. Táto filozofia sa odráža vo vecných témach udržateľnosti, 
ktoré tvoria hlavný obsah správy, ako aj v prioritných oblastiach nášho CSR programu.

V roku 2019 a ďalej budeme pokračovať v priblížení našich CSR aktivít ku Cieľom udržateľného rozvoja 
OSN (SDGs) a budeme stavať na existujúcich záväzkoch voči Globálnemu paktu OSN.

ZHRNUTIE ROKU 2019 
SPRÁVA O UDRŽATEĽNOSTI 

https://www.medline.eu/about-medline/social-responsibility
mailto:csr-europe%40medline.com?subject=CSR%20Report


 » Spustenie Vyhlásenia o rozmanitosti a začlenení aby sme jasne vyjadrili, že Medline je  
 zamestnávateľom, ktorý poskytuje rovnaké možnosti pre všetkých a ktorého cieľom je poskytnúť  
 inkluzívne, chápavé a úctivé pracovisko pre všetkých zamestnancov, aby mohli podať najlepší výkon.

 » V tomto duchu sa nieslo aj zloženie našej pracovnej sily v roku 2018: 66% našich zamestnancov  
 boli ženy, 4% boli invalidi a zastúpených bolo 25 rôznych národností z 5 kontinentov.  

 » Zachovanie našej hrdej tradície šírenia osvety o rakovine prsníka pomocou:

 » Našej súťaže Pink Glove Photo Competition 2018, ktorej sa zúčastnil rekordný počet uchádzačov.
 » Nášho partnerstvo v kampani Keep A Breast Europe. 

 » Práca s komunitami v núdzi:

 » Predstavenie vnútropodnikové podujatia na rozdávanie jedla a nakŕmenie hladných. 
 » Darovanie viac ako 17 ton medicínskych produktov pomocou nášho partnerstva s neziskovou 

 organizáciou International Health Partners.

 » Spustenie nášho projektu na zalesnenie nazvaného Jeden kontajner, jeden strom, v spolupráci s  
 organizáciou Reforest Action:

 » Zasadíme jeden strom za každý jeden kontajner Medline produktov prevážaných z  
 medzinárodných miest a dopravených našim zákazníkom v Európe.  

 » Organizovanie úspešnej internej kampane Medline Týždeň Zeme, aby sme oslávili Medzinárodný  
 deň Zeme:

 » Aktivity zahŕňali propagáciu našej platformy vytvorenej zamestnancami pre zdieľanie bicyklov  
 a odvozu nazvanej Drive2Work. 

 » Pokračovanie v spolupráci s našimi dodávateľmi propagovať zamestnancov a ľudské práva v našom  
 dodávateľskom reťazci.

Hlavné body našej realizácie udržateľnosti v roku 2018

Poskytovať medicínske produkty najvyššej kvality poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a 
koncovým zákazníkom, zlepšovať starostlivosť o pacientov a kvalitu ich životov.

 » Sme oddaní našim zákazníkom, spolupracovníkom a naším komunitám
 » Nebojíme sa nových myšlienok, obojstrannej komunikácie a ani zmien status quo
 » Neúnavne a poctivo pokračujeme v zlepšovaní našich služieb, výsledkov a kvality
 » Pre našich zákazníkov sme odhodlaní urobiť všetko

POSLANIE

HODNOTY 
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PREHĽAD SPOLOČNOSTI A OBCHODNÁ ETIKA

ZAMERANIE NA ZÁKAZNÍKA

PROSPERITA ZAMESTNANCOV A DIVERZITA

ZELENÉ INICIATÍVY

US$ 11.7B
globálne tržby  
spoločnosti

0
pokút alebo sankcií, 
ktoré sa vzťahujú k 
podplácaniu alebo 
korupcii

52 rokov 
nepretržitého 
globálneho rastu

3 výrobné 
závody a  
5 distribučných
centier v Európe

75 
zástupcov
zákazníckych služieb 
poskytujúcich kvalitné 
poradenstvo

230 
spustených 
nových 
produktov

PODPORA DOBROČINNÝCH AKTIVÍT

974 
zamestnancov 
v Európe

64%
povýšených 
zamestnancov  
bolo žien

8 európskych 
darcovských komisií, 
ktoré darovali 20
lokálnym charitám

4 zamestnanci, 
ktorí sa zúčastnili 
zdravotníckych 
služobných ciest
sponzorovaných 
Medline

25,000 
lajkov pre 
súťaž Pink 
Glove Photo 
Competition 2018

2,000 vysadených 
stromov ako súčasť nášho 
projektu Jeden kontajner, 
jeden strom

MEDTRANS12 
dodávkových 
vozidiel MedTrans 
s nízkymi emisiami

3 certifikované zariadenia
normou ISO 14001

 » Châteaubriant 
 » Florencia 
 » Madrid

10 jednodňových 
podujatí po celej Európe
venovaných 
poďakovaniu 
zamestnancom
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Foto titulky: Rise Against Hunger

Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, ktoré a mohli vyskytnúť. 
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Medline Assembly Slovakia s.r.o.

Partizánska 73
957 01 Bánovce nad Bebravou
Slovak Republic
Tel. +421 38 32 60 610

www.medline.eu

Náš záväzok k Cieľom udržateľného rozvoja (SDGs)
SDGs vedú náš CSR program a sformovali štruktúru tohtoročnej správy. Obsah správy je ilustrovaný 
nižšie.

Náš finančný výkon 
a ekonomický 
príspevok

Robiť obchody  
poctivo a eticky

Rešpektovať 
zamestnancov a 
ľudské práva

Vyhlásenie o 
modernom  
otroctve 2019

Propagovať 
prosperitu našich 
zamestnancov

 Vyvíjať vhodné 
produkty a služby 
pre zákazníkov

Podporovať 
miestne 
komunity

Obmedziť náš 
environmentálny 
dopad


