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PREDHOVOR
SPRÁVA O TRVALEJ 
UDRŽATEĽNOSTI  
ZA ROK 2020

 
Vedomie, že spoločnosť HELL ENERGY je jednou z najrýchlejšie 
expandujúcich producentov nealkoholických nápojov na svete, 
nás napĺňa hrdosťou. Okrem ekonomického rastu sú pre nás 
mimoriadne dôležité ľudské hodnoty a trvale udržateľná 
budúcnosť, ktorá je v popredí každého aspektu nášho podnikania.

Našou prioritou je výroba prémiových produktov energeticky 
efektívnym spôsobom. Ponuka výrobkov mimoriadnej kvality, ktoré dokážu uspokojiť 
neustále sa meniace potreby spotrebiteľov, si vyžaduje permanentnú obnovu a inovácie. 
Výrobok považujeme za udržateľný iba vtedy, ak sa počas jeho výroby berú do úvahy všetky 
environmentálne aspekty, preto pracujeme na znížení vplyvu výrobných procesov na životné 
prostredie na minimum. Týmto spôsobom sa snažíme zabezpečiť udržateľnosť a odbyt 
našich výrobkov aj o 10, 20 či dokonca 100 rokov.

Naša spoločnosť kladie ľudské zdravie a životné prostredie na prvé miesto. Napriek 
medzinárodným úspechom však nezabúdame ani na svoje korene. Za prioritu považujeme 
podporu Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy a regiónu Szikszó prostredníctvom 
neustálych investícií a vytvárania nových pracovných miest. Sme úzkymi podporovateľmi 
mnohých programov a podujatí organizovaných v prospech ľudí žijúcich v tejto oblasti, a 
rovnako tak sa snažíme prispieť aj k lepšiemu vzdelaniu budúcich generácií a poskytovať 
kariérne príležitosti mladým ľuďom.

Naším cieľom je, aby sa spoločnosť HELL stala jasnou voľbou pre spotrebiteľov a 
príležitosťou a dobrým príkladom pre zainteresované strany nielen ako pracovisko, ale aj 
ako medzinárodne úspešná maďarská rodinná firma a značka.

Barnabás Csereklye
Výkonný riaditeľ

 
Ako jedna z najrýchlejšie rastúcich FMCG obchodných značiek (Fast-moving Consumer 
Goods – Rýchloobrátkový spotrebný tovar) na svete sa spoločnosť HELL ENERGY okrem 
transparentnosti a spoločenskej zodpovednosti zaviazala aj k trvalej udržateľnosti. Naša 
prvá verejne dostupná výročná správa o trvalej udržateľnosti predstavuje výsledky 
spoločností Quality Pack Zrt. a HELL ENERGY Kft. za rok 2020 s osobitným zameraním 
na vzťahy so zamestnancami, dodávateľmi, obchodnými partnermi a spotrebiteľmi. 
Pod udržateľnosťou rozumieme nielen ekonomickú udržateľnosť a vedomé využívanie 
dostupných zdrojov, ale aj posúdenie vnútorných a vonkajších dopadov nášho výrobného 
závodu na bezprostredné a širšie okolie a komunity. Okrem kľúčových údajov o firemných 
výsledkoch považujeme za dôležité prezentovať aj témy, o ktoré je vysoký verejný záujem.

Pri našej činnosti pamätáme na ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDG), ktoré 
riešia univerzálne otázky dôležité pre blaho všetkých, ako sú zdravie, zodpovedná spotreba 
alebo klimatická zmena a jej dopady.

Ciele trvale udržateľného rozvoja, ktoré berieme do úvahy a v priebehu našich činností aj 
podporujeme, sú uvedené v príslušných kapitolách tejto správy.
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NÁŠ SVET

Spoločnosť HELL ENERGY si od začiatku razí 
cestu trvalej udržateľnosti. Snažíme sa tvoriť 
inovatívne produkty, ktoré zlepšia kvalitu 
života ľudí a komunít a zároveň zachovajú 
budúcnosť našej planéty. V podnikaní sme 
zodpovední, konáme v súlade so zásadami 
etickej prevádzky a v tejto oblasti nepoznáme 
žiadne kompromisy.

SPOLOČNOSŤ, ZNAČKA A POSLANIE

Už od svojho založenia sa spoločnosť HELL dynamicky rozvíja. Do roku 2010 sa stala 
lídrom na trhu FMCG v Maďarsku a dnes zaujíma kľúčovú pozíciu aj v celosvetovom meradle.  
V súčasnosti predávame naše produkty v 40 krajinách a sme lídrom na trhu až v 10 krajinách.

HELL je v súčasnosti treťou najpopulárnejšou značkou energetických nápojov vo svete.

Centrum našej výroby predstavuje fľaškáreň v meste Szikszó, ktorej odovzdanie v roku 
2011 bolo jedným z najdôležitejších míľnikov v krátkom, ale úspešnom príbehu vtedy 

ešte len 5-ročnej značky. Sme mimoriadne hrdí na to, že sme na čele maďarských FMCG 
výrobných spoločností, čo sa týka výroby aj značky. Spolu s dynamickým rastom sa 
environmentálne povedomie a formujúci postoj stali naším poslaním, ktoré berieme do 
úvahy pri všetkých našich aktivitách i rozhodnutiach.

Naším cieľom je stať sa vedúcou značkou na trhu vo všetkých krajinách, v ktorých 
pôsobíme, a to nielen pre produkciu výrobkov prémiovej kvality, ale aj ako udržateľná 
a mienkotvorná značka, ktorá si zároveň v komunikácii so všetkými zainteresovanými 
stranami razí filozofiu transparentnosti. 
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GLOBÁLNE VÝZVY, LOKÁLNE RIEŠENIA

Vedúce postavenie v oblasti trvalej udržateľnosti si vyžaduje integráciu cieľov podnikovej 
udržateľnosti do dlhodobej obchodnej stratégie. Vedúci pracovníci musia zmapovať všetky 
oblasti výroby s využitím materiálov a premýšľať o tom, ako spotrebu materiálu znížiť, 
materiál transformovať alebo recyklovať.

Pre nás je mimoriadne dôležitá trvalá udržateľnosť obalov našich produktov. Snažíme 
sa vyvíjať produkty založené na obnoviteľných a recyklovateľných surovinách, čím 
podporujeme zodpovedné nakladanie so surovinami a ochranu prírodných zdrojov.

ZODPOVEDNÝ MARKETING A KOMUNIKÁCIA

Značka HELL sa vyznačuje 360-stupňovou komunikáciou. Hlavné posolstvá značky 
šírime využitím rôznych mediálnych kanálov. Popri propagácii produktov informujeme 
našich spotrebiteľov aj o zložení výrobkov, obaloch a podnikovej udržateľnosti. 

Povedomie spotrebiteľov zvyšujeme prostredníctvom tradičných komunikačných 
kanálov, našich webových stránok, sociálnych sietí i televíznych kampaní. Pravidelne 
spúšťame vzdelávacie i ekologické kampane zamerané na rôzne skupiny spotrebiteľov, 
nakoľko poskytovanie správnych a presných informácií spotrebiteľom považujeme za 
mimoriadne dôležité.
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ZODPOVEDNÉ RIADENIE, ETICKÁ PREVÁDZKA  
A DODRŽIAVANIE PREDPISOV 

SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ
Pociťujeme zodpovednosť aj za budúce generácie, 

preto pripisujeme sociálnym iniciatívam a programom na 
ochranu zdravia mimoriadny význam. Ako zodpovedný 

člen spoločnosti podporujeme kultúrne, sociálne aktivity, 
športové podujatia a zdravotnú starostlivosť.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Sme odhodlaní chrániť životné prostredie nielen v rámci 

našich výrobných procesov, ale aj cestou nami ponúkaných 
produktov. V záujme zvyšovania environmentálnej 

efektivity a snahy ísť príkladom aj pre ostatné veľké 
spoločnosti neustále vyvíjame naše procesy a produkty.

ZVYŠOVANIE INFORMOVANOSTI, 
VZDELÁVANIE SPOTREBITEĽOV

Nakoľko je pre nás obzvlášť dôležité správne a presne 
informovať spotrebiteľa a zároveň dodržiavať platnú 

legislatívu, dbáme na presné označovanie našich 
produktov.

SPRAVODLIVOSŤ A ANTIDISKRIMINÁCIA
Počas výrobných procesov konáme v súlade s najvyššími 
štandardami osobnej a profesijnej integrity a rovnako tak 
to vyžadujeme aj od našich partnerov. Zaviazali sme sa 
k antidiskriminácii, spravodlivosti a rešpektu na osobnej 
i profesionálnej úrovni a urobíme všetko pre to, aby sme 

zabránili diskriminácii. Aj z toho dôvodu sme vyvinuli 
osobitný interný systém a usmernenia pre hlásenie 

akýchkoľvek foriem porušenia týchto hodnôt. 

REŠPEKTOVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV
Rešpektovanie ľudských práv je pre nás kľúčové. 
Odsudzujeme detskú prácu a dištancujeme sa od 

dodávateľov a partnerov, u ktorých existuje možnosť 
takéhoto druhu práce. Čo sa týka našich investícií, 

nepretržite monitorujeme dodržiavanie ľudských práv, 
príslušnej legislatívy a najlepšej praxe od plánovania až po 

realizáciu. Rešpektovanie ľudských práv sme zakomponovali 
aj do nášho Etického kódexu a od našich zamestnancov 

očakávame, že ho budú brať do úvahy a uplatňovať.

SPOLOČENSTVO ZDIEĽANÝCH 
HODNÔT

Firemnú kultúru spoločnosti HELL považujeme za 
našu najdôležitejšiu hodnotu. V roku 2020 ukázala 

bezprecedentná a náročná situácia vytvorená pandémiou, 
že zamestnanci sa môžu na seba skutočne spoľahnúť. 
HELL predstavuje reálnu komunitu, ktorá drží spolu aj v 

mimoriadnych a ťažkých situáciách.



 8  I  HELL ENERGY SPRÁVA O TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI – ZHRNUTIE 2020              

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Téma environmentálneho 

povedomia je dôležitá  

a nevyčerpateľná. 

Spoločnosť HELL plánuje 

každý svoj krok s ohľadom 

na udržateľnú budúcnosť. 

Chceme ísť príkladom pre 

medzinárodné spoločnosti 

a dať našim spotrebiteľom 

najavo, že si životné 

prostredie vážime.

TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ  
A ZELENÉ INOVÁCIE 

Inovácie podporujú zodpovedný a trvalo udržateľný rast 
spoločnosti cestou znižovania množstva zdrojov použitých 
na výrobu našich produktov.

Neustále rozširovanie plniacich a baliacich kapacít má 
narastajúci dopad na prostredie, ktoré sa snažíme vyvážiť 
energeticky efektívnymi opatreniami a využitím najlepších 
dostupných techník.

Kľúčové environmentálne dopady spoločnosti HELL sú vý-
sledkom narastajúceho objemu výroby a s tým súvisiacou 
prevádzkou, plnením, balením a skladovaním. Vplyv spoloč-
nosti na životné prostredie neustále monitorujeme a pracuje-
me na jeho znižovaní  prostredníctvom zodpovedného výberu 
materiálov a zvyšovaním efektivity výroby.

Viac ako 95 % našich nápojov prémiovej kvality sa predáva 
v 100 % recyklovateľných hliníkových plechovkách. Do roku 
2025 chceme zvýšiť podiel hliníkových plechoviek v našom 
portfóliu na 99 %. Na rozdiel od plastových fliaš, ktoré sa 
takmer nikdy nerecyklujú na nápojové obaly, môžu byť hliní-
kové plechovky opakovane používané na svoj pôvodný účel 
pri zachovaní pôvodnej kvality. V tomto roku sme podpísali 
zmluvu na obstarávanie hliníka s vysokým obsahom recyk-
lovaného materiálu. Stratégia spoločnosti HELL je založená 
na zodpovednom získavaní hliníka s nízkou uhlíkovou sto-
pou, ktorá prispieva ku zníženiu globálnych emisií a vytvára-
niu produktov pre nízko uhlíkovú budúcnosť.
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V lete 2020 sme uzavreli partnerstvo so spoločnosťou Hydro CIRCAL s cieľom využívať na 
balenie našich nápojov ich recyklovaný hliník z plechoviek s deklarovaným obsahom recyklátu 
najmenej 75 % a zahájili sme prípravy prechodu na používanie tejto suroviny. Použitím 
recyklovaných obalov si spoločnosť HELL dala za cieľ znížiť emisie skleníkových plynov o 
60 % v porovnaní s množstvo emisií uvoľnených pri balení výrobkov v minulosti. Spoločnosť 
HELL je prvým výrobcom nápojov, ktorý predstavil jednu z najzelenších hliníkových plechoviek 
s najvyšším obsahom recyklátu na svete.

Do roku 2020 sme dosiahli vysoký stupeň vertikálnej integrácie so zámerom znížiť dopady 
na životné prostredie a fungovať udržateľným spôsobom. Nielen plnenie, ale aj samotná 
výroba plechoviek sa teraz realizuje v rámci našej skupiny spoločností, čím sa eliminovala 
potreba dodávania plechoviek a zároveň došlo ku zníženiu emisie skleníkových plynov 
súvisiacich s prepravou medzi výrobným a plniacim závodom. 

Ďalším míľnikom v oblasti trvalej udržateľnosti bol náš záväzok do roku 2021 pokryť 100 % 
našich energetických potrieb z obnoviteľných zdrojov energie.

Každým rokom zisťujeme a oznamujeme množstvo oxidu uhličitého a ekvivalentných 
skleníkových plynov, ktoré počas výroby emitujeme. Sledujeme uhlíkovú stopu našej firmy od 
otvorenia našej novej výrobnej jednotky v roku 2017.

2020 Emisie rozsahu 1 (tCO2e) 2020 Emisie rozsahu 2 (tCO2e)

18 538

10 164

DODRŽIAVANIE ENVIRONMENTÁLNYCH PREDPISOV

Spoločnosť HELL disponuje všetkými potrebnými environmentálnymi povoleniami a má 
zavedené všetky postupy tak, aby odborný personál mohol vykonávať svoje úlohy s 
náležitou starostlivosťou a dohliadať na dodržiavanie environmentálnych predpisov. V 
mesačných správach z inšpekčných kontrol na pracoviskách uvádzame počet zistených 
nesúladov a výšku následných sankcií. V roku 2020 sme nezaznamenali žiadne významné 
udalosti, ktoré by mali za následok uvalenie peňažných či nepeňažných sankcií za 
nedodržiavanie zákonov a/alebo predpisov v oblasti životného prostredia.

Zlepšením energetickej účinnosti, prechodom k menej znečisťujúcim výrobným procesom a 
uplatňovaním najlepších dostupných techník (BAT) sa snažíme nielen dodržiavať legislatívu 
v oblasti životného prostredia, ale aj znižovať dopady našej výroby na životné prostredie.

VZDELÁVANIE A ZELENÁ KOMUNIKÁCIA

Medzi naše ciele patrí aj zvyšovanie ekologického povedomia spotrebiteľov a snaha ísť 
príkladom pravidelným informovaním o eko-inováciách, vylepšeniach a technológiách. 
Opakovane vyzdvihujeme význam trvalej udržateľnosti prostredníctvom rôznych 
mediálnych kanálov. Jedným z aktívnych spôsobov ako dosiahnuť najväčší vplyv je podpora 
recyklácie hliníka aj u našich spotrebiteľov, ktorých povzbudzujeme v tejto aktivite 
pomocou mediálnych kampaní.
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NAŠA SPOLOČNOSŤ

HELL ENERGY nie je 

len spoločnosť, ale aj 

spoločenstvo zdieľaných 

hodnôt. Ak máme byť 

zodpovednou firmou, 

je našou povinnosťou 

podporovať komunity v 

našom širšom okolí.

BUDOVANIE MIESTNEJ KOMUNITY

Vytváranie nových pracovných miest 

Sme hrdí na to, že prinášame technologický rozvoj, neustále 
investície a nové pracovné miesta do regiónu severného 
Maďarska, kde je relatívne vysoká nezamestnanosť. 
Nielenže predávame vysoko kvalitné produkty, ale 
zároveň sme aj vytvorili stabilnú, permanentne sa 
vyvíjajúcu spoločnosť, ktorá doteraz vytvorila viac ako 1 
000 pracovných miest a bezpečné pracovné prostredie 
poskytujúce svojim zamestnancom výborné kariérne 
možnosti. 

S cieľom pokračovať v začatej ceste sme sa rozhodli 
presunúť výrobu kávy Hell Energy Coffee z Nemecka 
do Maďarska. V septembri 2020 začal v meste Szikszó 
fungovať nový závod, v rámci ktorého bolo vytvorených 
v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe 50 nových 
pracovných miest. Všetky ľadové kávy dodávané do celého 
sveta sú vyrábané výlučne z maďarského mlieka, čím 
napomáhame šíriť dobrú povesť krajiny a zvyšovať prestíž 
domácich výrobcov na celom svete. 

Tréningové programy a kariérne príležitosti

Dlhodobo udržiavame dobré partnerské vzťahy s 
Univerzitou v Miškovci. V rámci duálneho vzdelávania 
prijímame univerzitných študentov a absolventom 

poskytujeme možnosť odborných stáží. V roku 2020 
sme podpísali s mestom Szikszó a Univerzitou v Miškovci 
trojstrannú dohodu, ktorej cieľom je udržať mladých ľudí v 
regióne Szikszó prostredníctvom vzdelávacích programov a 
kariérnych príležitostí.

Rozhodli sme sa zvýšiť vzdelanostnú úroveň mladých ľudí 
a preto od budúceho roka plánujeme prijímať dvojnásobný 
počet študentov nielen z univerzity, ale aj zo stredných 
škôl v Miškovci. V rámci uzatvorenej dohody sa spoločnosť 
HELL zaviazala spolupodieľať na rozvojovom programe 
regiónu Szikszó cestou výstavby nových obytných domov, 
škôl a materských škôl. S tým úzko súvisia aj nové pracovné 
príležitosti pre miestnych obyvateľov a zatraktívnenie 
regiónu pre pracovnú silu.

Darcovstvo
Ako spoločnosť známa svojím lokálpatriotizmom 
podporujeme miestne komunity a organizácie. V 
mimoriadnej situácii spôsobenej koronavírusom v roku 
2020 bola každá pomoc vítaná. Považovali sme za potrebné 
podporovať tých, ktorí bojovali s vírusom v prvej línii. V roku 
2020 sme v reakcii na epidemiologickú situáciu darovali 
Ústrednej a Fakultnej nemocnici Boršodsko-abovsko-
zemplínskej župy 20 miliónov HUF. Nemocnica použila dar 
na nákup vybavenia potrebného na prevádzku jednotky 
intenzívnej starostlivosti a nákup nových zariadení, ako 
sú lôžkové monitory pre JIS, analyzátory krvných plynov, 
mobilné röntgeny a ultrazvukové zariadenia.
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NAŠE ÚSPECHY

OTVORENIE NOVÉHO ZÁVODU NA 
VÝROBU KÁVY V SZIKSZÓ

ZOSTROJENIE 7 ZÁSOBNÍKOV NA 
CUKOR, KTORÉ NAHRADILI BIG BAG 

VRECIA S CIEĽOM ZNÍŽIŤ ODPAD  
A EMISIE Z DOPRAVY

ZAČIATOK IMPLEMENTÁCIE 
ENVIRONMENTÁLNEHO SYSTÉMU 

MANAŽÉRSTVA ISO 14001

OBSTARÁVANIE RECYKLOVANÉHO 
HLINÍKA S OBSAHOM RECYKLÁTU 

MINIMUM 75 % 

POSILNENIE STRATEGICKÉHO 
PARTNERSTVA S UNIVERZITOU  

V MIŠKOVCI 

ZNÍŽENIE PODIELU PLASTOVÝCH 
FLIAŠ V NAŠOM PORTFÓLIU  

POD 5 % 

ISO 14001
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NAŠE BUDÚCE CIELE

ĎALŠIE ZNÍŽENIE PODIELU PLASTOVÝCH FLIAŠ

Namiesto plastových fliaš stavila spoločnosť HELL na hliníkové plechovky, 
pretože sú jediným nápojovým obalom, ktorý sa dá donekonečna recyklovať, 
pričom si zachováva svoju kvalitu aj hodnotu. V roku 2021 sme sa zaviazali 
ukončiť používanie plastových fliaš pre naše sýtené nápoje, ktoré sú 
jednou z najobľúbenejších kategórií nápojov. Naším cieľom je znížiť podiel 
plastových fliaš v našom portfóliu pod 1 % do roku 2025 zvýšením podielu 
hliníkových obalov na 99 %.

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ A VYUŽITIE 
OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE 

Snažíme sa zvýšiť energetickú účinnosť a znížiť emisie oxidu uhličitého. 
Preto sme sa rozhodli nainštalovať v našich závodoch pomerové merače. 
Od roku 2021 sme sa zaviazali pokryť naše energetické potreby na úrovni 
spoločnosti zo 100 % obnoviteľných zdrojov.

BUDÚCE INVESTÍCIE

Spoločnosť HELL má v pláne v roku 2021 takmer 80 miliardovú investíciu, 
ktorej výsledkom má byť rozšírenie výrobných a plniacich kapacít v meste 
Szikszó. Súčasťou investície bude vytvorenie nového komplexu budov s 
rozlohou 78 000 metrov štvorcových s novými linkami na výrobu hliníkových 
plechoviek, plniacimi linkami, ako aj výstavba ďalších skladov v záujme 
rozšírenia skladovacích kapacít. Po realizácii projektu a jeho plánovanom 
uvedení do prevádzky v roku 2023 bude nové zariadenie v Szikszó schopné 
vyrábať takmer 3 miliardy kusov hliníkových plechoviek ročne.
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