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Kvety a rastliny



NAŠ PRÍSTUP

Sme si vedomí zodpovednosti za ľudí, 
zvieratá a životné prostredie, ktorú so 
sebou prináša obchod s kvetmi a rastlina-
mi. Pritom chceme chrániť zdravie našich 
zákazníkov a producentov, ako aj biologic-
kú rozmanitosť a ekosystém. Preto sa od 
roku 2013 spoločne so svojimi partnermi 
zasadzujeme za znižovanie a elimináciu 
pesticídov pri pestovaní rastlín a kvetov.

Črepníkové rastliny a rezané kvety sú pri 
pestovaní rovnako náchylné na napadnutie 
škodcami a chorobami. Ich rýchle rozšírenie 
môže pritom zničiť celú úrodu. Optimálne 
používanie prostriedkov na ochranu rastlín 
predstavuje preto osobitnú výzvu. Keďže 
chceme splniť náš cieľ, presadzujeme, aby 
naši pestovatelia a dodávatelia kvetov 
dodržiavali nasledovné zásady:

• Nepoužívali pri pestovaní kvetov a rastlín pesticídy, ktoré sú medzinárodne  
 považované za nebezpečné.

• Uprednostňovali používanie biologických prostriedkov na ochranu rastlín  
 - chemická ochrana rastlín sa používa len vtedy, keď z agrárno-technického  
 hľadiska neexistuje vhodná alternatíva.

• Dodržiavali a presadzovali Etický kódex skupiny Schwarz pre obchodných partnerov  
 v celom dodávateľskom reťazci Kauflandu.

Za účelom dosiahnutia týchto cieľov sme vyvinuli systémový prístup:

KAUFLAND MANAŽMENT PESTICÍDOV 

VO VZŤAHU K PROSTRIEDKOM NA OCHRANU RASTLÍN 
SLEDUJEME TRI NADRADENÉ CIELE:

Čerstvé kvety a rastliny 
vo vysokej kvalite  
ako z kvetinárstva 
 – to je náš cieľ.

Ochrana  
našich zákazníkov  

a ich zdravia

Ochrana ľudí vo výrobe  
a v dodávateľskom  

reťazci

Ochrana prírody  
a životného prostredia  

v pestovateľských oblastiach



KAUFLAND MANAŽMENT PESTICÍDOV  
PRI KVETOCH A RASTLINÁCH

Aby sme systematicky znižovali a kontrolovali používanie pesticídov, využívame komplexný prístup,  
ktorý zahrňa fázy ešte pred objednávaním a dodávkou rastlín a kvetov.

ŠTYRI PILIERE KAUFLAND MANAŽMENTU PESTICÍDOV  
NA JEDNOM MIESTE:

Jasne definované 
štandardy Kauflandu

Účinná a pravidelná    
kontrola

Partnerské a dlhodobé 
dodávateľské vzťahy

Výskum  
a vzdelávanie

1. PILIER 2. PILIER 3. PILIER 4. PILIER
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PILIER 1 

 „U nás rozhodujú činy. Preberáme zodpovednosť za ľudí a životné 
 prostredie, a preto udržateľne tvoríme náš sortiment a podporujeme 
 zodpovednú a ekologickú produkciu. Naším záväzkom aktívne 
 prispievame k lepšej budúcnosti a k zmene správania pri pestovaní 
 a predaji rastlín a kvetov.“ 

 Ľuba Barošová, 
 vedúca nákupu ovocia a zeleniny a rastlín a kvetov 
 v Kauflande 

JASNE DEFINOVANÉ
KAUFLAND ŠTANDARDY

Aby sme zabezpečili najvyššiu kvalitu a ochranu ľudí a životného 
prostredia, musíme ísť často nad rámec platných zákonov. Predovšetkým 
v krajinách, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie, stanovujú vlády 
často len niekoľko rámcových podmienok na pestovanie rastlín. Preto 
kladieme dôraz nielen na medzinárodne uznávané certifikácie ako 
Fairtrade a Global G.A.P.,  ale aj na interné Kaufland štandardy. 
Sú prísnejšie než zákonné požiadavky a výrazne obmedzujú aj používanie 
registrovaných účinných látok, aby bolo používanie pesticídov podľa 
možnosti čo najnižšie. V roku 2013 sme spoločne s dodávateľmi 
a pestovateľmi kvetov ustanovili tieto štandardy v „1. Kaufland-Zozname 
vylúčených, mimoriadne nebezpečných alebo škodlivých pesticídov na 
kvety a rastliny“.

Žiadne výnimky: Stanovili sme si cieľ, od  marca 2023 odoberať celý 
sortiment rastlín a kvetov výhradne z udržateľného a certifikovaného 
pestovania.

Štandardy 
a certifikácie

 Interné Kaufland 
štandardy 

Medzinárodné 
štandardy

Zoznam vylúčených 
pesticídov 

používaných na 
rastliny a kvety

 Certifikácie
presahujúce 

minimálne zákonné 
požiadavky 

Certifikácie:
napr. Fairtrade, 

Global G.A.P. 



Naše členstvo v Global G.A.P. 

Od roku 2019 je Kaufland členom globálnej 
organizácie Global G.A.P., ktorej cieľom je 
bezpečná a udržateľná poľnohospodárska 
výroba na celom svete. Dôležitou súčasťou 
štandardu je zníženie plytvania životne 
dôležitými prírodnými zdrojmi - pre dobro 
budúcich generácií.

Certifikácia podľa Global G.A.P. zahŕňa:

•  Bezpečnosť potravín a spätnú  
 vysledovateľnosť

• Ochranu životného prostredia 
 (vrátane biodiverzity)

• Bezpečnosť práce, ochranu zdravia 
 a sociálne podmienky zamestnancov

• Ochranu zvierat

Naši dodávatelia a pestovatelia sa 
zaviazali začať uplatňovať štandard 
Global G.A.P. CoC, príp. Global G.A.P. IFA 
do konca februára 2022. Zodpovedná 
poľnohospodárska prax sa však nevzťahuje 
len na produkt, ale chráni aj najdôležitejšiu 
súčasť podniku - ľudí, ktorí v ňom pracujú.  
Etablovaním dodatočného modulu GRASP 
(Global G.A.P. Risk Assessment on Social 
Practice) chceme do konca februára 
2023 prispieť k dobrému sociálnemu 
manažmentu v poľnohospodárskych 
podnikoch.
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EFEKTÍVNE 
A PRAVIDELNÉ
KONTROLY

V rámci dôsledného presadenia  štandardu 
podľa Global G.A.P.  v dodávateľskom 
reťazci kvetov a rastlín vykonávajú 
nezávislí kontrolóri pravidelne audity 
priamo na mieste. O výsledkoch kontroly 
bezprostredne diskutujú s pestovateľmi 
a prijímajú  príslušné opatrenia. 
Okrem toho zabezpečujeme Kaufland 
manažment pesticídov  prostredníctvom 
300 nezávislých chemických analýz 
produktov ročne.

Analýzy a odbery vzoriek zo strany 
akreditovaných laboratórií sa robia 
priamo u našich dodávateľov a takisto 
v distribučných centrách Kauflandu. 
Výsledky analýz sa vyhodnocujú podľa 
aktuálneho Kaufland zoznamu vylúčených 
pesticídov, ktoré sa nesmú používať 
pri pestovaní rastlín a kvetov. Sme 
presvedčení, že len takto zabezpečíme 
bezpečné a kvalitné produkty.

PILIER  2



TRANSPARENTNOSŤ   
A VYSLEDOVATEĽNOSŤ   
V CELOM DODÁVATEĽSKOM 
REŤAZCI

Z poľa do regálu: Už niekoľko rokov 
pracujeme na bezchybnej spätnej 
vysledovateľnosti našich produktov. 
Keďže chceme zabezpečiť čo najväčšiu 
transparentnosť v dodávateľskom reťazci, 
používame tieto systémy:

Údaje o dodávateľoch  
a krajine pôvodu

Certifikáty o ekologických  
a sociálnych kritériách

Rastlinný pas EÚ  
pre črepníkové rastliny
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PARTNERSKÉ 
A DLHODOBÉ
DODÁVATEĽSKÉ VZŤAHY

Pri všetkých našich opatreniach kladieme veľký 
dôraz na partnerskú a dlhodobú spoluprácu
s pestovateľmi a dodávateľmi. Len tak sa nám 
spoločne podarí neustále znižovať používanie 
pesticídov a dôsledne požadovať spĺňanie sociálnych 
štandardov v celom dodávateľskom reťazci. Dôležitým 
partnerom je nezávislá iniciatíva na podporu 
férového obchodu Fairtrade. Ako jeden z prvých 
maloobchodníkov máme od roku 2020 kytice kvetov 
Fairtrade zaradené v trvalom sortimente. Okrem toho 
pracujeme na tom, aby sme priebežne zvyšovali podiel 
Fairtrade certifikovaných fariem.

ETICKÝ KÓDEX SCHWARZ GROUP 
PRE OBCHODNÝCH PARTNEROV

Ako medzinárodná maloobchodná spoločnosť máme 
osobitnú zodpovednosť. Od roku 2011 preto záväzne 
požadujeme dodržiavanie sociálnych štandardov 
a férových pracovných podmienok v celom dodávateľ-
skom reťazci. Všetci dodávatelia a subdodávatelia sa 
podľa Etického kódexu Schwarz group pre obchodných 
partnerov zaväzujú k tomu, že k svojim zamestnancom 
budú pristupovať férovo. Medzi tieto pravidlá patrí 
napr. zákaz nútenej a detskej práce, regulovaný pra-
covný čas a sloboda zhromažďovania.

PILIER 3
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NA ČOM SÚ ZALOŽENÉ  
TIETO ŠTANDARDY?

Etický kódex je založený na medzinárodných  
štandardoch a smerniciach, napr. na zásadách 
Medzinárodnej organizácie práce (ILO), Všeobecnej 
deklarácie ľudských práv OSN, Dohovore OSN  
o právach dieťaťa, na zásadách OSN Global Compact  
a zásadách OECD pre multinárodné spoločnosti.

AKO SA KONTROLUJE DODRŽIAVANIE 
TÝCHTO ZÁSAD?

Pravidelné kontroly externými a internými Kaufland 
audítormi zaručujú dodržiavanie štandardov. Na kontrolu 
sa používajú štandardizované dotazníky. Ak sa počas 
kontroly zistia nezrovnalosti, spoločne s dodávateľmi 
a pestovateľmi sa iniciujú nápravné opatrenia, na 
ktorých realizácii sa podieľame. Tak preberáme sociálnu 
zodpovednosť a priamo prispievame k zlepšovaniu 
pracovných podmienok.

9Správa o transparentnosti Kaufland Kvety a rastliny 2020



VÝSKUM
A VZDELÁVANIE

Svet v neustálej zmene 
Denne sme konfrontovaní novými 
globálnymi výzvami. My v Kauflande 
vnímame našu podnikateľskú 
zodpovednosť za spoločnosť, preto 
neustále hľadáme udržateľné riešenia 
a možnosti na zlepšenie. Podporujeme 
viaceré výskumné projekty a inovácie, 
odovzdávame poznatky a investujeme 
do vzdelávacích programov.

PILIER  4

NASLEDOVNÉ  TEMATICKÉ OBLASTI,
TÝKAJÚCE SA KVETOV A RASTLÍN, 
SÚ PREDMETOM
NÁŠHO OSOBITNÉHO ZÁUJMU:

RESET PLASTIC – KOMPLEXNÁ STRATÉGIA 
V OBLASTI PLASTOV
Aby sme znížili objem odpadu z obalov v našom životnom 
prostredí, vyvíjame opatrenia proti vzniku plastov. Ako 
súčasť skupiny Schwarz, ktorá je jedným z najväčších 
obchodníkov na svete, presadzujeme komplexnú 
medzinárodnú stratégiu REset Plastic: Cieľom je zamedziť 
používaniu nepotrebných obalových materiálov, zvýšiť 
recyklovateľnosť plastových obalov a uzatvoriť cykly.Životné 

prostredie 
a klíma

VodaPlast

Kvety 
a rastliny



VZBUDILI SME VAŠU ZVEDAVOSŤ?
V nasledujúcej správe o transparentnosti, ktorá bude vydaná v roku 2021, sa dozviete viac o našich aktivitách, cieľoch  
a projektoch. Napíšte nám mail na adresu csr@kaufland.sk, a my vám pošleme správu vo formáte PDF.

TVORBA SORTIMENTU
TRVALIEK PRIATEĽSKÝCH PRE VČELY

Bez divých a medonosných včiel a iného opeľovacieho 
hmyzu by sme nemali ovocie, zeleninu ani kvety. Napriek 
tomu sa životný priestor a ponuka potravy pre včely 
neustále zmenšujú. Správny výber rastlín (napríklad 
šalvie lúčnej, materinej dúšky či echinacei) láka hmyz do 
záhrad a ponúka im hodnotné útočiská. Zameraním sa 
v sortimente na trvalky priateľské pre včely podporujeme 
dôležitú zmenu v tejto oblasti.
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Kaufland Slovenská republika v. o. s., 
Trnavská cesta 41/A 
831 04 Bratislava 3

KONTAKT

kaufland.sk/rozhoduju-ciny


