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Dodávame 
komplexné riešenia
Rozumieme nášmu biznisu

�truktúra na�ej siete

PwC je globálna sie� samostatných firiem, ktoré 
pôsobia v 158 krajinách po celom svete.Táto �truktúra 
poskytuje firmám PwC flexibilitu pôsobi� ako lokálna a 
globálna spoloènos� súèasne, podobne aj 
spoloèenská zodpovednos� je v PwC riadená na 
globálnej aj lokálnej úrovni.

O spoloènosti PwC Slovensko

Základnými piliermi v�etkých spoloèností sú dnes 
¾udia a ich nápady. Úspech PwC a kvalita na�ich 
slu�ieb zále�ia na talente na�ich ¾udí a hodnote, ktorú 
prinesú ka�dému zadaniu, ka�dý deò. Neustále sa 
sna�íme priláka� nové talenty na zlep�eniena�ich 
obchodných vz�ahov, prehåbenie na�ich vedomostí o 
priemysle a osvie�enie ná�ho svetonázoru. 

Na�a schopnos� spolupracova� pri dosahovaní 
komplexných rie�ení pridáva vá�mu biznisu pridanú 
hodnotu. Na�i ¾udia majú rozsiahle skúsenosti z 
rôznych odvetví priemyslu. Spájame jedineènú zmes 
schopností pod¾a va�ich potrieb.
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59%
sú �eny

645
zamestnancov

33%
direktorov a partnerov sú �eny

64
dobrovo¾níkov na projekte Na�e 
Mesto

10%
z celkového poètu zamestnancov

Vedenie spoloèenskej  
zodpovednosti v PwC

Aktivity spoloèenskej  
zodpovednosti sú v PwC 
vykonávané na�ím interným 
tímom � skupinou 
dobrovo¾níkov z na�ich 
zamestnancov, ktorí sa aktívne 
podie¾ajú na aktivitách popri 
ich práci. Poèas finanèného 
roka 2019 mal tento tím 11 
aktívnych èlenov. V�etky 
tímové aktivity podporuje Alex  
�rank, riadiaci partner 
spoloènosti PwC Slovakia.

Finanèný rok 2019 v èíslach

20 000 EUR
Suma darovaná z Nadaèného 
fondu PwC na 16 projektov v 
grantovom programe 
Pomocná ruka

77 602 EUR
Hodnota auditových slu�ieb 
poskytnutá pro bono alebo so 
z¾avou na 8 auditov nadácií

300 hodín
strávených korporátnym 
dobrovo¾níctvom 

40 hodín
odborného dobrovo¾níctva
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Spoločenská 
zodpovednosť v 
PwC v skratke



PwC sa zaviazala k vedúcej úlohe v 
dosahovaní udr�ate¾nej budúcnosti, 
preberáme zodpovednos� za na�e èiny 
a promujeme zodpovedné podnikanie. 
Podporujeme rast a rozvoj na�ich ¾udí a 
spoloènosti a usilujeme sa zní�i� ná� 
vplyv na prostredie.

Part of it:

PwC je súèas�ou rie�ení zodpovedného 
podnikania

Na�ím cie¾om je:

By� katalyzátorom zmien a kona� 
správne veci

Zameriavame sa na:

Zodpovedné podnikanie

Diverzitu a inklúziu

Spoloèenskú anga�ovanos� 

Environmentálne líderstvo

Spoloèenskú zodpovednos� riadime 

pomocou na�ich mana�érskych �truktúr
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Naša stratégia
V PwC veríme, �e sme súèas�ou 
globálnej diskusie a smerovania k 
zodpovednmu podnikaniu, ktor vytvára 
pozitívnu zmenu vo svete. 
Prostredníctvom na�ej agendy  
spoloèenskej zodpovednosti mô�eme 
by� súèas�ou rie�enia globálnej výzvy 
dvoma spôsobmi. Na�e strategické ciele 
sú nasledovn:

Konáme správne
Pre na�e podnikanie sú k¾úèové kvalita 
na�ich slu�ieb, na�a anga�ovanos� v 
komunite a na�a environmentálna zá�a�. 

Sme katalyzátor zmeny
pomocou na�ich schopností, hlasu a 
vz�ahov spolupracujeme s ostatnými a 
ovplyvòujeme aktivity, ktoré mô�u ma� 
trvalý vplyv na svet okolo nás

Diverzita a inklúzia
V PwC re�pektujeme a ceníme si 
rozmanitos�. Vieme, �e keï ¾udia z 
rozlièných prostredí a s rozdielnymi 
názormi spolupracujú, vytvárajú 
najväè�iu hodnotu pre na�ich klientov a 
spoloènos�.

Environmentálne líderstvo:
Na�a snaha a nasadenie zní�i� 
pou�ívanie energie v kancelárii a na 
prepravu, ktoré predstavujú najväè�í 
zdroj karbnových emisií.



Máme tie� lídra pre etiku v podnikaní, 
ktorý dohliada na na�e procesy 
podávania správ. Vo finanènom roku 
2019 bol etickým lídrom Asif N. Khoja, 
partner na oddelení auditu. Ka�dý rok 
sú v�etci na�i zamestnanci povinní 
zúèastòova� sa na tréningoch 
nezávislosti a absolvova� roèné 
potvrdenie ich osobnej zodpovednosti 
týkajúce sa nezávislosti a dodr�iavania 
firemných a profesionálnych pravidiel a 
smerníc. Vo finanènom roku 2019 sme 
dosiahli 100-percentný  súlad s 
potvrdením o nezávislosti.

Proces výberu klienta

Usilujeme sa poskytova� slu�by iba 
tým klientom, ktorí si cenia na�e slu�by 
a zhodujú sa s na�imi normami 
legitimity a integrity. Zabezpeèujeme, 
aby sme pracovali pre spoloènosti, 
ktorých èinnosti sú zákonné a 
neporu�ujú na�e zásady. Prísne 
dodr�iavame postupy na zabezpeèenie 
toho, aby súèasné alebo nové zákazky 
nepredstavovali pre nás reputaèné 
riziko, keï�e s týmito spoloènos�ami 
sa nechceme spája�.

Tieto zahàòajú:

�  ná� kódex etického správania
� etickú linku
�  e-learningy
�  �kolenia v oblasti riadenia rizík
�  �kolenia o praní �pinavých peòazí
�  zásady ochrany osobných údajov
�  internú politiku obchodných darèekov
�  povinnosti reportovania pod¾a 

pravidiel profesionálneho správania
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Zodpovedné 
podnikanie

Na�a úloha profesionálnych poradcov 

PwC má významnú úlohu na svetových 
kapitálových trhoch a sme hrdí �e na�e 
slu�by pomáhajú zlep�ova� dôveryhodnos�, 
transparentnos� a spo¾ahlivos� úètovných 
závierok a informácií, ktor vedú investorov a 
zainteresovan strany k informovaným 
rozhodnutiam. Berieme zodpovednos� za 
presadzovanie etiky, transparentnosti a 
integrity vo v�etkých aspektoch na�ej práce. 
Sme lídri v budovaní dôvery v podnikaní a 
vyu�ívame na�e schopností a vz�ahy na 
ovplyvòovanie a podporu etickej�ieho trhu a 
zodpovedného správania. Príkladným a 
zodpovedným vedením napomáhame k 
úspechu na�ich klientov, ¾udí a komunity a 
demon�trujeme, ako je udr�ate¾nos� jadrom 
silnej správy vecí verejných.

Ná� dôraz na etiku a transparentnos�

K¾úèová súèas� na�ej celkovej stratégie v 
oblasti spoloèenskej zodpovednosti je 
podpora silných etických a transparentných 
obchodných praktík v celej spoloènosti a vo 
v�etkom, èo robíme. V na�ich ¾uïoch 
rozvíjame zodpovedné líderské zruènosti a 
mnohé ïal�ie iniciatívy.



�  Engage Group - skupina firemnej a 
komunitnej anga�ovanosti v Nadácii Pontis 

�  Obchodné komory

�  Profesijné asociácie:

o Zdru�enie automobilového priemyslu

o HRcomm

o ACCA (Medzinárodná asociácia 
certifikovaných úètovníkov)

o SKAU (Slovenská komora audítorov)

o SKDP (Slovenská komora daòových 
poradcov)

o CISA (Certifikovaní audítori informaèných 
systémov)

o SSA (Slovenská spoloènos� aktuárov)

o AICPA (Americký in�titút certifikovaných 
verejných úètovníkov)

o SKCU (Slovenská komora certifikovaných 
úètovníkov) a ïal�ie

Sme èlenom mnohých profesijných 
organizácií

Zdie¾ame na�e vedomosti a odborné 
znalosti, aby sme zvý�ili ná� vplyv na trh 
a propagovali osvedèenépostupy:
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Klientská spätná väzba

Aby sme lep�ie porozumeli tomu, ako 
boli v minulosti splnené potreby a 
oèakávania klientov, a aby sme urèili 
oblasti, ktoré treba zlep�i�, pravidelne si 
pýtame spätnú väzbu týkajúcu sa kvality 
poskytovaných slu�ieb. Ka�doroène 
realizujeme program spätnej väzby od 
významných klientov na Slovensku. 
Oslovujeme na�ich k¾úèových klientov, 
aby sme zistili úrove ich spokojnosti s 
tým, ako sme vykonávali na�u prácu, 
ná� klientsky prístup a kvalitu 
komunikácie a spolupráce s na�imi 
odborníkmi. Èestná a priama spätná 
väzba od klientov je nevyhnutná pre 
ïal�í rozvoj na�ich ¾udí a budovanie 
na�ich vz�ahoch s klientmi.

Politika nezávislosti

Dôsledne strá�ime na�u nezávislos�. 
Chránime dôveru na�ich klientov a 
ïal�ích zúèastnených strán 
dodr�iavaním na�ich regulaèných a 
profesionálnych noriem, ktoré nám 
umo�òujú dosiahnu� objektivitu 
potrebnú v na�ej práci. Pri tom sa 
sna�íme zabezpeèi�, aby na�a 
nezávislos� nebola ohrozená alebo 
vnímaná ako ohrozená. Zaoberáme sa 
okolnos�ami, ktoré by mohli naru�i� na�u 
objektivitu.



� Slovenský CEO prieskum, podujatie
Slovenské CEO diskusné fórum, prestí�ne
ocenenie Najre�pektovanej�í generálny
riadite¾ (The Most Respected CEO)
� Prieskum dodávate¾ov automobilového
priemyslu
� HR Leading Organisation � ocenenie pre
spoloènos� s najefektívnej�ím riadením
¾udských zdrojov
� Dane do vrecka � sprievodca
slovenským daòovým systémom
� Ïal�ie prieskumy a publikácie
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Zodpovedné 
podnikanie

Zdie¾ame na�u najhodnotnej�iu 
expertízu:

Jedným z na�ich najväè�ích kladov sú 
znalosti na�ich odborníkov. Prispievame 
k zvý�eniu spôsobilosti a odborným 
znalostiam podnikate¾skej komunity 
zdie¾aním týchto vedomostí.
Na�e k¾úèové �túdie a prieskumy:



�  Program poradenských univerzít

� Daòová akadémia

�  Kurzy ACCA

�  IFRS tréningy

�  US GAAP & US GAAS

�  Mana�érske schopnosti

�  Metodológia auditu

�  Mana�ment rizík

� Nová seniorská a mana�érska 
akadémia

� RAS Akadémia

�  Prípravné kurzy na SKAU a UDVA 
skú�ky

� Soft skills �kolenia a jazykové kurzy

Vo finanènom roku 2019 absolvovali 
zamestnanci PwC na Slovensku 
tréningy v celkovom objeme 24 030 
hodín.

Pomáhame si navzájom rás�

Vytvorenie kultúry �kouèingu� pre PwC 
znamená, �e ka�dý z nás sa musí 
nauèi� kouèova� ¾udí tak na pracovnej, 
ako aj na osobnostnej úrovni. Vzájomná 
zdie¾aná zodpovednos� je k¾úèom k 
úspechu tejto kultúry, preto�e ka�dý z 
nás vyh¾adáva a dostáva zmysluplnú 
spätnú väzbu a aktívne sa zapája do 
nového prístupu.
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Diverzita 
a inklúzia
Ľudia v PwC
Na�a úloha profesionálneho poskytovate¾a 
slu�ieb

Vytváranie hodnoty pre klientov a komunity 
závisí od budovania a udr�iavania pevných 
vz�ahov medzi ¾uïmi s kombináciou talentu, 
skúseností a zázemia. Preto sa zameriavame 
na budovanie rozmanitho a inkluzívneho 
prostredia a aby sme uspeli v na�ej snahe, 
musíme priláka�, rozvíja� a udr�a� ¾udí s 
vysokým potenciálom, ktorí sú schopní spolu 
efektívne pracova�. V PwC podporujeme 
otvorenú myse¾ a zaujímame sa o talenty a 
nediskriminujeme na základe veku, rasy, 
pohlavia alebo invalidity. 

S cie¾om podpori� �ir�iu diskusiu o rodovej 
diverzite a rozmanitosti sme pre ka�dého 
vytvorili ve¾a mo�ností získava� informácie a 
zlep�ova� sa bez oh¾adu na pohlavie alebo 
kultúru. V na�om pracovnom prostredí 
podporujeme individualitu.  

Je pre nás dôle�ité, �e sme zodpovednou 
firmou, ktorá sa správa k ¾uïom férovo � ¾udia 
sú na�ím najväè�ím prínosom. Vytvárame 
hodnoty pre na�ich ¾udí a na�ich klientov 
podporovaním diverzity, podporovaním kultúry 
inklúzie a podporovaním zdravej rovnováhy 
medzi pracovným a súkromným �ivotom.

�kolenia a ïal�ie vzdelávanie

Celosvetovou politikou PwC je uistenie, �e 
v�etci zamestnanci sú primerane kvalifikovaní 
na prácu, ktorú robia. Potreba �kolení a 
profesionálny rozvoj zamestnancov sú 
identifikované a vopred dohodnuté poèas 
hodnotiaceho procesu. PwC poskytuje 
zamestnancom technické tréningy v 
oblastiach:
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Vo finanènom roku 2019 sme spolupracovali 
s 5 univerzitami na Slovensku a predniesli 13 
predná�ok o IFRS, zdaòovaní a úètovníctve a 
forenznom audite. Na�i profesionáli sa taktie� 
podie¾ali na univerzitnom programe 
Konzultaèný klub 5. PwC profesionáli boli 
mentormi 8 univerzitných semestrálnych 
projektov.

Poèúvame svojich ¾udí

V na�om Globálnom prieskume 
zamestnancov (Global People Survey) sme 
dostali vysoké známky a/alebo videli 
zlep�enie v nieko¾kých oblastiach vrátane 
na�ich snáh o zabezpeèenie, aby sa ¾udia 
cítili bezpeène pri vyjadrovaní svojho názoru 
a ako zlep�ujeme na�e program flexibility pre 
rovnováhu medzi pracovným a súkromným 
�ivotom. Vo finanènom roku 2019 svoje 
názory vyjadrilo 74 % zamestnancov z PwC 
na Slovensku.

Flexibilný pracovný èas

Ponúkame nieko¾ko flexibilných pracovných 
opatrení, akými sú napríklad flexibilný 
pracovný èas, práca z domu, neplatené 
vo¾no, dlhodobý sabatikal a práca na 
èiastoèný úväzok. Matky vracajúce sa z 
materských dovoleniek sú schopné si 
udr�a� svoju rovnováhu medzi pracovným a 
súkromným �ivotom.
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�tandardizovali sme kouèovanie výkonu 
a rozvojový program. Ka�dý 
zamestnanec má kouèa a dostáva 
kon�truktívnu písomnú spätnú väzbu od 
¾udí, s ktorými spolupracujú a diskutujú 
svoj vývojový plán so svojím kouèom.

Globálna mobilita

Vo finanènom roku 2019 sme sa naïalej 
sústreïovali na poskytovanie mo�ností 
vyslania do a z rôznych krajín. 
Rozvíjame zruènosti a medzinárodnú 
perspektívu na�ich ¾udí. Tieto vyslania 
pomáhajú budova� súbory zruèností a 
kapacitu ¾udí, ktorí sú vyslaní, ale aj ich 
kolegov v krajine vyslania. Vo finanènom 
roku 2019 bolo 8 Slovákov vyslaných do 
Nemecka, USA, �vajèiarska, Holandska, 
Austrálie a Spojenho krá¾ovstva a 12 
¾udí bolo vyslaných na Slovensko z 
Ekvádoru, USA, Uzbekistanu, 
Rumunska a Ruska.

Vzdelanie je k¾úèom

Nie je �iadne prekvapenie, �e na 
vzdelaní zále�í. PwC je vo svojej 
podstate vzdelávacou spoloènos�ou. 
Ka�dý rok sa PwC ¾udia zúèastòujú na 
mno�stve interných vzdelávacích 
programov a sú zapojení vo 
vzdelávacích programoch na 
univerzitách.
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Deň diverzity

V PwC oslavujeme Deň diverzity, aby sme 
ukázali, že rešpektujeme diverzitu vo 
všetkých aspektoch nášho 
profesionálneho aj súkromného života. 
Naša skupina Diverzity a Inklúzie 
organizuje charitatívne raňajky, kde 
zamestnanci PwC vyzbierali pre strednú 
školu na Mokrohájskej ulici pre zdravotne 
znevýhodnené deti 1 100 €. Firma 
zdvojnásobila sumu, takže spoločne sme 
venovali sumu 2 200 € na obstaranie 
nových učebných pomôcok pre študentov.

Chránené dielne

PwC podporuje spoločnosti, ktoré 
zamestnávajú znevýhodnených ľudí, tzv. 
chránené dielne tým, že od nich 
objednáva catering a nakupuje vianočné 
darčeky pre klientov. Vo finančnom roku 
2019 PwC zakúpila produkty z 
chránených dielní za celkovo 17 477 €.

Charitatívne zbierky

Zamestnanci PwC vyjadrili svoju veľkú 
solidaritu, keď usporiadali zbierku, ktorá 
mala pomôcť financovať liečbu a 
rehabilitácie štvorročnej dcéry kolegu so 
závažným ochorením. Zamestnanci 
vyzbierali sumu 10 800 €, firma ju 
zdvojnásobila a celková suma 
predstavovala 21 600 €, ktoré sme 
spoločne darovali na jej liečbu. 



dlhé lety krátke lety lety na stredné vzdialenosti

Firmy PwC so sídlom na Slovensku dokázali 
zní�i� svoje nalietané míle o 44 % v rokoch 
2013 � 2019.

PwC poskytuje poradenstvo v oblasti slu�ieb 
pre Carbon Disclosure Project, ktorý im 
pomáha plni� ich ciele a poskytnú� investorom 
jedineèný globálny poh¾ad, ako najväè�ie 
spoloènosti na svete reagujú na zmenu 
podnebia.

PwC je signatárom UNGC CEO Water 
Mandate, èo je verejno-súkromná iniciatíva, 
ktorá pomáha spoloènostiam v oblasti vývoja, 
implementácie a zverejòovanie udr�ate¾nej 
politiky a postupnosti týkajúcich sa vody.
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Myslíme 
ekologicky

Spoloènosti v sieti PwC vo svete zavádzajú 
ekologicky efektívne rie�enia v prevádzke 
na�ich firiem. Av�ak ná� najväè�í potenciál je 
pozitívne ovplyvòova� �ivotné prostredie 
prostredníctvom na�ej práce s klientmi.

Spolupráca pre lep�ie rie�enia

V sieti firiem PwC vo svete máme 700 ¾udí, ktorí 
pracujú ako experti na udr�ate¾nos� a 
klimatické zmeny, PwC je popredným 
poradcom v oblasti udr�ate¾nosti, klimatických 
zmien a ekologického rastu.

Spolupracujeme s OSN na vývoji nových 
spôsobov výpoètu ekonomickej hodnoty 
svetových ekosystémov a integráciu týchto 
princípov do podnikate¾ského rozhodovania.



Vysvetlenie:

Rozsah 1 � Priame emisie � emisie zo zdrojov, 
ktoré sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou 
PwC, napríklad emisie zo spa¾ovania vo 
vlastnených alebo kontrolovaných 
bojleroch, peciach, vozidlách atï..

Rozsah 2 � Nepriame emisie � emisie z nákupu 
elektrickej energie a spotrebovaného tepla.

Rozsah 3 � Iné nepriame emisie � Letecká doprava  
� emisie z ovzdu�ia súvisiaceho s leteckou 
dopravou.

PwC Slovensko GHC stopa (v tonách)

Rozsah 1 � Priame emisie

Rozsah 2 � Nepriame emisie

Spolu

Rozsah 3 � Letecká doprava 

FY19

0 

93,29 

512,93 

419,64 
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Ekologické 
líderstvo

Klimatické zmeny

Pre pochopenie a zmiernenie ná�ho vplyvu na 
klimatické zmeny sledujeme na�u uhlíkovú stopu a 
investujeme do opatrení na jej zní�enie. Sledujeme 
údaje o na�ej spotrebe energie a jej zdrojoch na�imi 
emisnými skleníkovými plynmi (GHC, napríklad 
sledujeme spotrebovanú energiu na slu�obné cesty a 
od tohto roku sledujeme aj spotrebu papiera. Vo 
finanènom roku 2019 GHC emisná stopa na�ich 
operácií bola nasledovná:



Za 6 mesiacov sme u�etrili:

35 748 plastových pohárov

32 496 papierových pohárov

24 996  plastových mie�atiek na kávu 

3 000 plastových ta�iek

2 160 0.5l  plastových flia�

750 1.5l  plastových flia�
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PwC je ekologicky priate¾ské pracovisko

Na na�ich tlaèiaròach je prednastavená 
obojstranná tlaè a pou�ívanie recyklovaného 
papiera. Tie� máme �peciálne kontajnery na 
recykláciu papiera a plastov ved¾a tlaèiarní a 
v kuchyniach. Odpadové hospodárstvo a 
recyklácia sú v PwC prioritou. V januári 
2019 sme zastavili poskytovanie plastových 
a papierových pohárov na kávu a èaj a 
nahradili sme ich sklenenými a keramickými 
pohármi. Taktie� zni�ujeme plastový odpad 
pou�ívaním nádob na vodu namiesto flia�.

Sna�íme sa aj o priate¾ské �ivotné prostredie, 
pokia¾ ide o dopravu: podporujeme boj proti 
zneèis�ovaniu ovzdu�ia zni�ovaním 
mestského hluku, pou�ívaním zdie¾ania 
automobilov, taxíkov a bicyklov. Pracujeme v 
úplne nových priestoroch. Teplo, ktoré je 
vyrábané technologickými miestnos�ami, 
pou�ívame na vykurovanie interiéru 
kancelárie.
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Na�i komunitní partneri:

Pro bono a z¾avnené profesionálne slu�by

Poskytujeme profesionálne slu�by na podporu 
komunitných a neziskových organizácií 
zdie¾aním na�ich skúseností v 
podnikate¾ských zále�itostiach.
Na�a anga�ovanos� s komunitnými 
organizáciami sa vykonáva na rovnakej úrovni 
ako pri stretnutiach s obchodným klientom. 
Na�e profesionálne slu�by sú poskytované za 
zní�enú sadzbu.

Vo finanènom roku 2019 sme poskytli audit 
pro bono alebo so zľavou ôsmym nadáciám:

�  Poskytovanie pro bono a/alebo z¾avnené 
profesionálne slu�by

�  Nadaèný fond PwC a zamestnanecký grantový 
program Pomocná ruka

�  Priame zapojenie zamestnancov do
dobrovo¾níctva

�  Organizovanie charitatívnych zbierok a darov

�  Dobrý anjel

� Nadácia ÈSOB

�  Nadácia ZSE

� Nadácia HB Reavis

�  Nadácia SLSP

�  Duke of Edinburgh

� Akadémia Istropolitana Nova

� OZ Billa

64
na�ich profesionálnych odborníkov 
vrátane partnerov, direktorov, senior 
pracovníkov a spolupracovníkov, 
administratívnych pracovníkov na týchto 
projektoch strávilo 1 183 hodín. Hodnota 
ná�ho pro bono a z¾avnených slu�ieb bola 
77 602 eur.

�  Engage Group � platforma pre firemné 
dobrovo¾níctvo a zapájanie komunity

�  Nadácia Pontis

� Vagus � slu�by pre bezdomovcov

� DePaul � noc¾aháreò pre bezdomovcov
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Komunitné 
stretnutia

V�etky aktivity, ktoré PwC podniká ako celok a 
aj individuálne, majú vplyv na komunity, v 
ktorých pôsobíme. Na�ou zodpovednos�ou je 
zabezpeèi�, aby na�e aktivity podporovala 
silná a prosperujúca komunita. Na�i 
zamestnanci sú zapojení do komunitných 
projektov a povzbudzujeme ich, aby mysleli na 
tých, ktorí to potrebujú, poskytnutím rôznych 
príle�itostí pomôc� ostatným.

Podporujeme na�u komunitu:
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Firemné dobrovo¾níctvo

Ka�dý rok od zalo�enia v roku 2006 sme 
podporili na�ich ¾udí v úèasti na 
firemných dobrovo¾níckych podujatiach, 
napríklad Na�e Mesto organizované 
Nadáciou Pontis. Na týchto podujatiach 
dobrovo¾níci z firmy menia obleky za 
farebné trièká a pomáhajú komunitným 
organizáciám. My�lienka je podporova� 
dobrovo¾níctvo a tímového ducha.

Viac ako 300 hodín poskytlo 64 
zamestnancov z PwC zo svojho èasu na 
dobrovo¾nícke podujatie Na�e Mesto v 
júni 2019, aby pomohli komunitným 
organizáciám vyèisti� parky, nama¾ova� 
ploty, opravi� detské ihriská a strávi� èas 
so seniormi. Strávili sme príjemn chvíle s 
dobrým pocitom pomoci komunite, v 
ktorej �ijeme.

Kvalifikované dobrovo¾níctvo 

Lektori PwC zaèali vyuèova� pro bono 
FIA program � základy úètovníctva pre 
�tudentov zo strednej �koly pre 
zdravotne postihnutých na Mokrohájskej 
ulici v Bratislave. Celkovo na�i lektori 
poskytovali dve 45-minútov lekcie 
poèas 12 tý�dòov a pripravili �tudentov 
na ich prvú skú�ku. Traja z piatich 
�tudentov skú�ky úspe�ne absolvovali. 
PwC plánuje dlhodobo podporova� deti 
z tejto strednej �koly a tak pripravova� 
�tudentov na pracovný �ivot. FIA 
(Foundations in Accountancy je 
medzinárodne akceptovaná certifikácia, 
priná�a �tudentom s fyzickým 
postihnutím konkurenènú výhodu a 
zvý�uje ich �ance na trhu práce.



Na�i zamestnanci nominujú projekty

Na�i zamestnanci rozhodujú 
hlasovaním, ktoré projekty budú 

podporované

Na�i zamestnanci sú zapojení do 
projektov

3Program sa realizuje v troch krokoch:

16
projektov bolo vybraných na podporu 
(priame aj nepriame zapojenie 
zamestnanca

20 000 EUR
bolo pridelených projektom 
prostredníctvom nadaèného fondu PwC
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Nadaèný fond PwC a zamestnanecký 
grantový program Pomocná ruka

Spoloènos� PwC na Slovensku 
podporuje prospe�né projekty 
prostredníctvom Nadaèného fondu PwC, 
ako sú napr. projekty neziskových 
organizácií, �kôl alebo samospráv.

Ako to funguje?

Nadaèný fond PwC vyhlasuje 
zamestnanecký grantový program 
Pomocná ruka pre zamestnancov, ktorý 
priná�a mo�nos� prispie� finanène na 
neziskové projekty nominované na�imi 
zamestnancami. Zamestnanci sú 
vyzývaní nominova� projekty, ktoré 
pova�ujú za verejne prospe�né, prièom 
priama úèas� zamestnancov je vítaná. 
Rozli�ujeme medzi �odporúèanými 
projektmi� a �priamym zapojením� do 
projektov. Pre nás je nominácia projektu 
zamestnancom zárukou, �e finanèné 
projekty budú pou�ité transparentne � 
nominácie by mali by� zalo�ené na 
skutoènom vz�ahu, a nie iba na základe 
ad hoc spojenia s cie¾om prijatia 
príspevku.



�  Sv. Lujza, nezisková organizácia

� OZ VERITAS - deti de�om

�  DISK Trnava - divadelná skupina

�  Obèianske zdru�enie Barlièka � �port
pre v�etkých

�  SDM Domino -  futbalový klub

� �portový klub RAJA

�  "Pre na�u �kolu" - obèianske
zdru�enie

�  Bajkom k tajchom -  cyklistický klub

� Rodièovské zdru�enie sv. Franti�ek

� Zelená trieda�, Základná �kola
¼udovíta �túra

� Svetlo-�ivot - Obèianske zdru�enie

�  Prístav nádeje, o.z. - Urob to! Mô�e�!

�  Snipers Bratislava -  �portový klub

�  Kukuèky - dobrovo¾nícka skupina

�  Zdru�enie rodièov Základnej �koly �
itavská 1, Bratislava

�  �portový klub Riva v Nitre
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Nadačný fond PwC 
podporil vo finančnom 
roku 2019 až 16 
benefičných projektov, 
v ktorých boli naši 
zamestnanci priamo 
zainteresovaní alebo 
boli našimi 
zamestnancami 
odporučené.
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77 602 EUR
hodnota poskytnutých pro bono a 
z¾avnených slu�ieb

30 darèekov
darovali zamestnanci klientom 
nízkoprahového centra DePaul

44 vriec letného a 
zimného obleèenia
vyzbierali na�i zamestnanci a 
darovali OZ Fortunáèik, OZ Vagus, 
základnej �kole Jurské a KC Hnú��a

16 projektov
bolo podporených Nadaèným 
fondom PwC

8 organizáciám 
boli poskytnuté slu�by pro 
bono alebo z¾avnené slu�by

64 zamestnancov PwC
sa pripojilo na firemnú dobrovo¾nícku 
akciu Na�e Mesto
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20 000 EUR
dostali projekty od nadaèného fondu 
PwC



V PwC je na�ím cie¾om budova� dôveru v 
spoloènosti a rie�i� dôle�ité problémy. Sme 
sie� firiem v 158 krajinách s viac ako 250 000 
¾uïmi anga�ovanými na zabezpeèenie kvality 
v oblasti poradenstva a daòových slu�ieb. 
Viac informácií zistíte na adrese  
www.pwc.com/sk.

© 2020 PwC. All rights reserved. In this document, �PwC� refers to PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., PricewaterhouseCoopers Tax, 
k.s., PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. and PricewaterhouseCoopers Legal, s.r.o., which are member firms of PricewaterhouseCoopers 
International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.
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