
STRATÉGIA  A PLÁN

Lidl je prvým reťazcom na SVK, ktorý zaviedol dobrovoľný 
poplatok za mikroténové vrecká a otvoril tak tému ochrany 
životného prostredia a tvorby plastového odpadu. Ambasádo-
rom je raper Kali, ktorý zložil aj rovnomennú pieseň: 
https://www.youtube.com/watch?v=q4yOE6RTJ9w

Kali sa zúčastnil aj prvej dobrovoľníckej akcie spojenej s tlačo-
vou konferenciou. Akcie sa zúčastnilo 20 našich zamestnan-
cov-dobrovoľníkov, ktorí v priebehu jedného dňa vyzbierali 
desiatky vriec odpadu z Vodnej nádrže Ružín.
Video z dobrovoľníckej akcie: 
https://www.youtube.com/watch?v=-WDO2dptuyk

Kampaň je v súlade s našou CSR stratégiou, tá sa sústredí na 2 
hlavné línie: životné prostredie, deti a mladé rodiny. V oblasti 
životného prostredia je kľúčová redukcia používania plastov. 
Plastové vrecká na jedno použitie sa rozkladajú aj desiatky 
rokov. Znečisťujú rieky a my sme si vedomí, že to máme vo 
svojich rukách. „Nenechajme to plávať“, dáva zákazníkom na 
výber – ak vrecko potrebujú, môžu zaň dobrovoľne zaplatiť 
1 cent. My sumu zdvojnásobíme a prispejeme Slovenskému 
vodohospodárskemu podniku na čistenie riek, do ktorého 
chceme formou dobrovoľníctva zapájať aj zamestnancov.

VÝZVA A CIEĽ 

Každý z nás má na výber a môže svojou voľbou rozhodnúť. 
Naším cieľom je, aby sa ľudia zamysleli,  a hľadali ekologic-
kejšie alternatívy. Otvárame diskusiu o nadmernom používaní 
obalov, vzdelávame zákazníkov a v konečnom dôsledku 
znížime objem používaných jednorazových vreciek. Doteraz za 
mikroténové vrecká dobrovoľne zaplatili státisíce zákazníkov. 
SVP, ktorý spravuje viac ako 55 000 km tokov a 300 nádrží, 
venujeme prostriedky určené na ich čistenie. Finančná pod-
pora pre SVP, ktorý sa bude s dobrovoľníkmi, školami, obcami 
podieľať na zbere odpadu, bude prebiehať od jari 2021.

Nenechajme to plávať



REALIZÁCIA

Lidl a Slovenský vodohospodársky podnik iniciatívu pred-
stavili minulý rok v sobotu 12. septembra v Margecanoch. 
Zamestnanci Lidl a vodohospodári zároveň čistili sútok riek 
Hornád a Hnilec pri Ružínskej priehrade. 

Od pondelka 14. septembra sme tak dali zákazníkom na výber 
– ak vrecko skutočne potrebujú, môžu si zaň dobrovoľne 
zaplatiť 1 cent. Túto sumu znásobíme a prispejeme ňou SVP na 
čistenie slovenských riek a vodných nádrží. 

„Za Slovenský vodohospodársky podnik, ako aj za svoju osobu 
môžem povedať, že vítame každú aktivitu, ktorá smeruje k 
zlepšeniu životného prostredia. Preto som veľmi rád, že sa 
spoločnosť Lidl rozhodla aj takýmto spôsobom dopomôcť  k 
čistejším riekam a nádržiam na Slovensku,“ uviedol Ing. Róbert 
Hok, generálny riaditeľ SVP.



VÝSLEDKY 

Reklamný spot k projektu – 492 985 vzhliadnutí na YT www.
youtube.com

Pieseň Nenechajme to plávať, ktorú k projektu nahral raper 
Kali – 1 267 782 vzhliadnutí na www.youtube.com

7 postov k projektu na FB Lidl Slovensko
• Reach za všetky posty: 3 400 000+ ľudí
• Reakcie, komentáre a zdieľanie za všetky posty: 6 600+
• Kliknutia na príspevky za všetky posty: 53 000+

2 posty na IG Lidl Slovensko
• Reach za oba posty: 46 000+
• Impresie za oba posty: 52 000+

Výsledky sú k dátumu 21.12.2020.
Vizuály k projektu nám pomohla vytvoriť agentúra Wiktor Leo 
Burnett.


