
„Charta diverzity je viac o inklúzii ako o diverzite. Rozmanitosť na pracovisku je však samozrejme 
nevyhnutnou podmienkou pre ďalšie úsilie, aby sa všetci zamestnanci a zamestnankyne 
cítili na pracovisku začlenení a sami sebou. Práve tomu, ako upraviť prostredie a fungovanie 
pracoviska tak, aby bolo inkluzívne, sme venovali už tretí rok fungovania Charty na Slovensku. 
A inšpiratívne príklady dobrej praxe plánujeme ponúkať aj naďalej.“ 

„Dell Slovakia je súčasťou Charty diverzity už od jej samého začiatku. Diverzita je súčasťou 
našej DNA v Dell globálne a byť ambasádorom tejto iniciatívy pre nás znamená verejne vyjadriť 
dôležitosť tejto témy pre našich ľudí, našu spoločnosť a aj širšiu komunitu. Veľmi prínosné je 
zdieľanie skúseností a dobrej praxe s ostatnými spoločnosťami a s ich CEOs. Len spoločnými 
silami môžeme budovať kultúru inklúzie na Slovensku lepšie a so širším dosahom.”
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Inkluzívne pracovné prostredie / Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí / Deň diverzity vo firmách / Ambasádori diverzity vo 
firmách – rola lídra / LGBTI inklúzia / Ženy v dobe 4.0 / Rovnosť v odmeňovaní a rovnosť príležitostí / Flexibilita práce / Mileniáli a medzigeneračný dialóg / Kultúrna 
a národnostná diverzita 
Duševné zdravie na pracovisku / Zamestnávanie zdravotne znevýhodnených
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Slávnostný podpis 
Charty diverzity, Bratislava 

V priestoroch kníhkaviarne Fox-
ford sa Charta diverzity rozšírila 
o pätnásť signatárov – firmy, 
neziskové organizácie, aj orga-
nizácie verejnej správy. Char-
ta diverzity tak narástla na 65 
členov s celkovým počtom za-
mestnancov 65 753.

Deň diverzity, Slovensko

Kampaňou vo firmách sme oslávili druhý ročník Dňa diver-
zity. Na mediálnych raňajkách v Bratislave sme sa rozprá-
vali o Ambasádoroch diverzity vo firmách. Svoje skúsenosti 
zdieľali vrcholoví manažéri signatárskych firiem Dell, KOSIT 
a Slovenská sporiteľňa.

Konferencia CZ&SK: 
Ženy v dobe 4.0, Brno

Prvé spoločné podujatie slo-
venskej a českej Charty diver-
zity bolo na tému meniacich 
sa rolí žien v pracovnom svete 
v súvislosti so zrýchľujúcim 
sa technologickým vývojom.  
V panelovej diskusii vystú-
pili aj rečníčky z Accenture  
a Inštitútu pre výskum práce 
a rodiny.

Konferencia LGBT 
Professionals, Bratislava

„Pre o.z. Diversity Pro je Char-
ta diverzity platformou, vďaka 
ktorej naše aktivity dokážu 
osloviť širšie publikum sig-
natárov s témou LGBTI na 
pracovisku. Každoročne spo-
lu s Chartou a jej signatár-
mi organizujeme podujatie,  
v roku 2019 to bola konferen-
cia, ktorá sa zamerala na LGBT 
marketingové kampane na 
Slovensku.“  

Marek Novotný, Diversity Pro  

Katalóg nápadov 
pre Deň diverzity 

Pre signatárov Charty sme pri-
pravili aktualizované praktické 
tipy a prehľad aktivít, ktorými 
môžu osláviť Deň diverzity.

Prehľad aktivít v roku 2019

Stretnutie EÚ platformy 
Španielsko

Nechýbali sme na pravidel-
nom stretnutí administrá-
torov Chárt diverzity, ktoré 
fungujú v krajinách EÚ.

Galavečer Via Bona Slovakia 2018,  Bratislava 

Už po devätnásty raz sa udeľovalo prestížne ocenenie 
firmám, ktoré sa vyznačujú férovým podnikaním na slo-
venskom trhu. Cenu „Zamestnávateľ ústretový k rodine, 
rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí“ v spolupráci  
s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
si odniesla spoločnosť Swiss Re, ktorá je signatárom 
Charty diverzity.

Výročné stretnutie signatárov
Bratislava

Networkingové stretnutie signatárov 
sme spojili s odborným seminárom na 
tému Inkluzívne pracovné prostredie.  
Príklady dobrej praxe zdieľali Accenture, 
Adient, IBM a Slovak Telekom.

Marec MájJanuár Apríl JúnFebruár



Seminár LGBTI inkluzívne 
pracovné prostredie, Viedeň

Na pôde Európskej platformy Chárt diverzity sme disku-
tovali a zdieľali príklady dobrej praxe vo vytváraní pod-
mienok a nastavení firemnej kultúry tak, aby pracovné 
prostredie bolo inkluzívne aj pre LGBTI zamestnancov. 
Svoj systém benefitov predstavila aj signatárska spo-
ločnosť Accenture.

Odporúčania: Duševné zdravie 
na pracovisku a Zamestnávanie 
zdravotne znevýhodnených 

Na čo nezabudnúť pri tvorbe pracovného 
prostredia a nastavovaní procesov tak, aby 
zohľadňovali aj duševné zdravie zamestnan-
cov? A ako vytvárať príležitosti pre zdravotne 
znevýhodnených? Odporúčania sú voľne do-
stupné na www.chartadiverzity.sk.

Seminár: Inkluzívne mestá a firmy, Bratislava

Na celodennom podujatí v spolupráci s Metropolitným 
inštitútom Bratislavy sme sa venovali aj kultúrnej/ná-
rodnostnej diverzite vo firme. Zo signatárov Charty pre-
zentoval Plzeňský Prazdroj Slovensko, Johnson Controls 
International a Lenovo.

Slávnostný podpis Charty diverzity, Bratislava

V priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca sa Char-
ta diverzity rozšírila o ďalších signatárov. Rok 2019 sme tak 
končili s počtom 76 signatárov, ktorí zamestnávajú spolu  
77 535 zamestnancov.

Business Leaders Forum CSR Summit 2019, Bratislava

Najväčšie podujatie o zodpovednom podnikaní na Slovensku 
otvorilo aj D&I témy: flexibilita práce, mileniáli a medzige-
neračný dialóg a vytváranie rovnakých podmienok pre ženy 
a mužov na pracovisku.

Rovnosť v práci začína doma, Bratislava 

„Sme hrdým signatárom Charty diverzity od za-
čiatku jej fungovania. Vďaka jej aktivitám, ako sú 
workshopy či odporúčania, sme načerpali inšpi-
ráciu, ktorú sme pretavili do konkrétnych aktivít. 
Zároveň sme našli výborného partnera v, pre nás 
veľmi dôležitej, téme, ktorou je rovnosť príležitostí. 
V októbri 2019 sme spolu zorganizovali už druhé 
stretnutie venované tejto oblasti, s dôrazom na ro-
dovú rovnosť a vplyv rodinných povinností na rov-
nosť platov či kariérnych príležitostí.“

Marcela Krajčová 
Philip Morris Slovakia

„Dôležitá je pripravenosť firmy na také-
to druhy opatrení a vôbec začatie diskusie  
o témach, ako sú duševné zdravie a duševné 
choroby, ktoré sú často tabu. Firma si zároveň 
počas implementácie programu nastaví sama 
sebe zrkadlo, zistí, aká inkluzívna skutočne je, 
spozná svoje limity.“

Lucia Skraková
Accenture 

Júl August September NovemberOktóber December



Plán aktivít pre Ambasádorov 
Charty diverzity v roku 2020

Charta diverzity je jednou z iniciatív združenia firiem Business Leaders Forum, ktoré je spravované Nadáciou Pontis. Signatárstvo Charty diverzity je bezplatné  
a otvorené všetkým zamestnávateľom na Slovensku. Benefity spojené so signatárstvom môžu využívať firmy za poplatok (stávajú sa tak ambasádormi  
Charty diverzity), ostatné organizácie a inštitúcie zdarma.

© Nadácia Pontis, 
31. december 2019
Kontakt: Nadácia Pontis, 
Zelinárska 2, 821 08  
Bratislava 2
 
diverzita@nadaciapontis.sk  
www.chartadiverzity.sk

Dátum Aktivita Popis aktivity

5. marec Výročné stretnutie všetkých  
signatárov, Bratislava

Prehľad aktivít v roku 2019, plán aktivít na rok 2020  
a téma: (Ne)diskriminácia na pracovisku

Apríl Brainstorming ku Dňu diverzity, 
Bratislava

Neformálne pracovné stretnutie s cieľom zdieľať skúse-
nosti s aktivitami počas Dňa diverzity a vytvoriť podklady 
pre katalóg ku Dňu diverzity

28. apríl Galavečer Via Bona Slovakia 2019, 
Bratislava

Dôraz na diverzitu prostredníctvom ceny  „Zamestnávateľ 
ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí“ 
v spolupráci s MPSVaR SR

Koniec apríla Katalóg aktivít pre Deň diverzity Prehľad praktických tipov pre firmy a organizácie,  
ako môžu osláviť Deň diverzity

Máj Podujatie v spolupráci  
s Diversity Pro, Bratislava LGBT Business Forum

29. máj Deň diverzity Kampaň vo firmách a seminár na tému:  
Veková diverzita na pracovisku

29. máj Slávnostný podpis  
Charty diverzity, Bratislava Prijatie nových signatárov

Jún Odborný seminár v spolupráci  
s českou Chartou diverzity, Brno Téma: Zvýšenie počtu žien vo vedení firiem

Júl – august BLF Odporúčania Téma: Mileniáli a Employer Branding

Október/november EU Diversity Charters' Annual Forum Výročná medzinárodná konferencia  
s účasťou ambasádora a administrátora

Október Equal Treatment Coffee (v spolupráci 
s Philip Morris Slovakia) Podujatie pri príležitosti Dňa rovnosti v odmeňovaní 

10. november BLF CSR Summit 2020 Diverzita ako jedna z tém najväčšej konferencie  
o zodpovednom podnikaní

26. november Praktický workshop Téma: TBC (podľa záujmu ambasádorov)

26. november Slávnostný podpis
Charty diverzity, Bratislava Prijatie nových signatárov
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