Načapujme
si lepší svet
Výsledky za rok
2020

Podpora
zodpovednej
konzumácie
alkoholu

radlerov obsahuje informáciu o
výživových hodnotách nad rámec
zákona.

1685

Bezpečnosť a zdravie pri práci
našich zamestnancov stojí vždy
na prvom mieste. Zriadený
krízový tím počas celého roka
pandémie zaisťoval bezpečnosť
našich zamestnancov.

100% našich pív a

PROJEKT ROZUMNE

Mladých ľudí

absolvovalo školenie o zodpovednej
konzumácii alkoholu v spolupráci s
neziskovou organizáciou KASPIAN.

Projekt bol podporený aj kampaňou
zameranou na prevenciu konzumácie
alkoholu u mladistvých.

Ochrana a
Promoting
bezpečnosť
Health
zdraviaand
Safety

NÁRAST 0,0%
PORTFÓLIA

BEZPEČNOSTNÉ
PRAVIDLÁ
Naši zamestnanci sa správajú
100 % v súlade s našími
bezpečnostnými pravidlami
naprieč všetkymi oddeleniami.

100%

Priniesli sme päť 0,0%
noviniek.

FREKVENCIA ÚRAZOV

NULA úrazov našich zamestnankýň a
zamestnancov za rok 2020.

ŠETRÍME KAŽDOU
KVAPKOU

VYUŽÍVAME
LOKÁLNE ZDROJE

Suroviny z
trvalo
udržateľných
zdrojov

V roku 2020 sme nakúpili až
80,4% sladovníckeho jačmeňa
od lokálnych farmárov.
Celkovo 36% z nakúpeného
sladovníckeho jačmeňa
pochádza z udržateľného
poľnohospodárstva.

100%
dodávateľov podpísalo
Dodávateľský kódex, ktorým sa
zaviazali k dodržiavaniu vysokých
štandardov v oblasti obchodného
správania, dodržiavania ľudských
práv a k úcte k životnému
prostrediu.

Every Drop:
Ochrana
zdrojov vody

SPOLOČENSKY
ZODPOVEDNÉ
PODNIKANIE

Rozvoj komunít

Grantový program TU SME DOMA
pomáhal aj v boji proti COVID-19.
Financované projekty podporili
oblasti: vzdelávanie detí
z marginalizovaných komunít,
pomoc seniorom a zabránenie
ďalšiemu šíreniu nákazy v komunite.

€178,000
sme investovali do
verejnoprospešných aktivít.

Vďaka inštalácií novej
plechovkovej linky sme znížili
spotrebu vody za uplynulý rok
smeruje do našej čistiarne
o 17% v porovnaní s rokom
odpadových vôd. Vyčistená voda sa
2019.
vracia do vodného kolobehu bez toho,
aby narušila prirodzenú rovnováhu
životného prostredia. Jej súčasťou je
3.3 HL
bioplynová stanica, ktorá
zachytáva bioplyn a následne ho
využíva na výrobu elektrickej energie.

100%

Odpadovej vody

V LOGISTIKE

Drop the C:
Znečistenie
emisií CO2

Rozšírili sme flotilu o LNG kamión
a ušetrili tak 11.458,95kg CO 2 za
jeden rok.

RECYKLUJEME

99,6%
vyprodukovaného odpadu z
pivovaru.

ZNIŽUJEME
PLASTY NA OBALOCH

61%

Skrátili sme krk PET fliaš a ušetrili spotreby CO 2 v pivovare pochádza z
rekuperácie.
tak 100 t plastu ročne.

