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CSR, Corporate Social Responsibility, je koncept podnikania, 

ktorému záleží okrem zisku aj na maximalizácii pozitívneho 

vplyvu na spoločnosť ako takú, napríklad na svojich 

obchodných partnerov, zamestnancov, ale aj širšie okolie 

a  minimalizovanie negatívnych dopadov na životné prostredie. 

Tlak na firmy, aby sa začali správať spoločensky zodpovedne, 

je reakciou na environmentálne, ekonomické a  sociálne výzvy, 

ktorým čelia komunity všade na svete. Preto považujeme za 

nevyhnutné zaviesť vyhodnocovanie našich podnikateľských 

aktivít, v zmysle metodiky GRI štandardov aj u nás v Lucrone. 

Príhovor 
najvyššieho 
predstaviteľa 
spoločnosti
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Myšlienka spoločenskej zodpovednosti dominovala 

diskusiám s našim akcionárom Ericom Luxom už dávno 

v minulosti, v podstate od začiatku jeho aktivít na 

Slovensku. Celý čas si plne uvedomuje našu spoločenskú 

zodpovednosť a dlhodobo akcentuje skutočnosť, aby 

sme v rámci našich projektov aplikovali zodpovednejšie 

a udržateľné riešenia v každej oblasti, a to aj na úkor zisku. 

Táto myšlienka sa postupne vyvíjala a špecifikovala do 

konkrétnejšej podoby, v akej ju vnímame dnes a v akej 

ju dnes dokážeme formulovať. Jeho vízie, hodnoty 

a celkový pohľad na to, ako pristupovať k developmentu 

sú hlboko zakorenené  v DNA našej firmy a preto si od 

počiatku ctíme našu zodpovednosť a myslíme v každom 

smere „dopredu“ a dlhodobo. Pre každodenný život tieto 

hodnoty znamenajú, že sa snažíme robiť lepšie projekty 

pre našich klientov a susedov, chceme svojou činnosťou 

minimalizovať negatívny dopad na  životné prostredie, 

lebo myslíme aj na budúce generácie a chceme byť 

zároveň aj zodpovedným a dobrým zamestnávateľom. 

Plne si uvedomujeme konkrétne dopady našich 

aktivít. Snažíme sa stavať projekty tak, aby naše stavby 

umožnili adaptovať sa na zmeny klímy, ktoré nás čakajú. 

Venujeme veľkú pozornosť udržateľnej výstavbe, 

materiálom a moderným technológiám. Pri našej práci 

úzko spolupracujeme s množstvom dodávateľov, 

s ktorými sa snažíme zdieľať rovnaké hodnoty a spôsobiť 

tak pákový efekt s väčším dopadom. Kladieme dôraz 

nielen na budovanie stavieb, ale tvorbu celého 

okolia, prostredia a tak naše produkty „tvoria domov“ 

a majú vplyv na spokojný život obyvateľov, rovnako 

na ich telesné a duševné zdravie. Snažíme sa vytvárať 

prostredie pre ich plnohodnotný život so snahou zapájať 

ich do spoločných aktivít, ktoré tomu napomáhajú. 

Platí to aj o našom prístupe k transparentnosti a etike. 

Vytvorili sme etický kódex a zavádzaniu procesu 

etiky sa budeme venovať v najbližšom období. Popri 

našej práci sa už dlhší čas snažíme podporovať 

a vykonávať  zmysluplné dobročinné aktivity, ako 

napríklad podporovať vzdelanie detí na Slovensku. 

nastaviť si ambiciózne a zmysluplné ciele do budúcnosti 

a merať dosiahnutý pokrok v jednotlivých oblastiach. Pre 

ich dosiahnutie je však nevyhnutné, aby sa z vlastného 

presvedčenia pridal a zapojil každý kolega a kolegyňa.  

Kľúčom k takémuto nastaveniu je podľa môjho názoru 

v prvom rade zodpovednosť každého jedného človeka 

voči sebe samému. Zmysluplné veci totiž vieme robiť len 

vtedy, keď sú v súlade s naším vnútorným presvedčením.

Práve takéto vnútorné nastavenie každého zamestnanca 

a stotožnenie sa so zmýšľaním celej spoločnosti a jej 

hodnotami som celé roky preveroval v rámci prijímania 

nových zamestnancov, ale aj pri následnej práci kolegov 

v tímoch a na projektoch. Som hrdý na to, že sa nám 

v Lucrone podarilo zostaviť tím ľudí, ktorí vo vysokej 

miere zdieľajú spoločné hodnoty, majú vysoké nasadenie  

a chcú byť užitoční nielen pre firmu ale  aj pre spoločnosť, 

v ktorej žijeme. Teším sa na naše spoločné projekty 

a som presvedčený, že spoločne spravíme v Lucrone 

všetko preto, aby sme aj s odstupom času boli právom 

hrdí na stopu, ktorú po sebe zanecháme našim deťom.

Zoltán Müller, CEO

"Tieto hodnoty znamenajú, že sa snažíme 

robiť lepšie projekty pre našich klientov 

a susedov."

Zamestnancom sa chceme v najbližšom období 

naplno venovať a podporovať ich v osobnom rozvoji, 

vytváraní vhodného pracovného prostredia a tak 

prispieť k tomu, aby sme spoločne dosiahli naše vízie 

a ciele pri dlhodobo udržateľnom pracovnom nasadení.

CSR považujeme za  účinný nástroj, ktorý nám umožňuje 

Za  kľúčové témy nášho ďalšieho zamerania v tejto oblasti 

považujeme:

1  životné prostredie, najmä klimatickú zmenu

2  podporu našich zamestnankýň    

     a zamestnancov

3  verejný priestor a podporu komunít
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Pre našu spoločnosť Lucron je táto správa historicky prvou správou spoločenskej 

zodpovednosti. Je našou deklaráciou a vyjadrením odhodlania jasného smeru, 

ktorým sa chceme uberať. Tento report pokrýva environmentálnu, sociálnu 

a ekonomickú výkonnosť našej spoločnosti za reportujúce obdobie  1.1.2020 – 

31.12.2020. Správa bola vyhotovená podľa metodiky Global Reporting Initiative 

Sustainability Reporting Standards (GRI Standards), ktorá predstavuje prvý 

globálny štandard na podávanie správ o spoločensky zodpovednom podnikaní 

a trvalej udržateľnosti. Je realizovaný v základnej verzií CORE. Ukazuje náš 

prístup k udržateľnosti, naše hodnoty a strategické oblasti záujmu, tiež 

výsledky, ktoré sme dosiahli a nastavuje naše ciele do budúcnosti. Počas celého 

procesu tvorenia našej prvej správy sme spolupracovali s odborníčkou na CSR 

zo spoločnosti CSR Slovensko, s.r.o. . 

Ekonomické ukazovatele spoločnosti sú podrobnejšie pokryté vo Výročnej 

správe za rok 2020.

Obsah tohto reportu je definovaný na základe dôležitosti, významnosti 

environmentálnych, sociálnych  a ekonomických vplyvov na našich partnerov 

a ich dopadov na našu spoločnosť. Report predstavuje strategické oblasti 

programu udržateľnosti našej spoločnosti a skupiny, naše ciele a výkon 

v týchto oblastiach. Viacej informácii, ako aj postup ako sme oblasti a témy 

identifikovali nájdete v kapitole 2 - Stratégia CSR a identifikácia priorít.

Zaujíma nás Váš názor na naše aktivity v oblasti udržateľnosti nášho 

biznisu.

Kontaktná osoba:  

Katarína Hykischová 

E-mail: katarina.hykischova@lucron.sk 

Táto správa nám zároveň ukázala, ktoré údaje potrebujeme doplniť a tým 

pomohla upresniť zadefinovanie cieľov, ktoré chceme  v najbližšom 

období naplniť. 

Tento Report je k dispozícii na web stránke spoločnosti www.lucron.sk 

v PDF formáte v slovenskom a anglickom jazyku.

Report bude vychádzať v pravidelných dvojročných intervaloch. Najbližší 

report preto poskytne údaje a informácie za roky 2021 a 2022. 



Profil 
spoločnosti
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Sme developerská spoločnosť, ktorá na Slovensku pôsobí už od roku 2005. Našou 

špecializáciou sú veľké, najmä rezidenčné a komerčné developerské projekty 

a tvorba ucelených urbanistických celkov. 

Sústreďujeme sa na budovanie celých území, s dôrazom na moderný a pre ľudí 

prívetivý urbanizmus, životné prostredie, moderné technológie a v neposlednom 

rade kvalitné a prospešné verejné priestory. Snažíme sa zmeniť uvažovanie o meste 

a každý projekt vnímame ako príležitosť vniesť verejnému priestoru hodnoty, ktorým 

veríme – zodpovednosť a udržateľnosť. Vďaka pribúdajúcim projektom prispievame 

nielen k dobudovaniu stále nedostatočného množstva bytov a domovov, no 

vytvárame aj nové pracovné miesta, ako pri samotnej výstavbe, tak aj po dokončení 

stavieb v retailových, obchodných priestoroch či v servisných službách.

Ako riadiaca (manažujúca) spoločnosť vykonávame projektový manažment pre 

jednotlivé spriaznené projektové entity (SPV), prostredníctvom ktorých realizujeme 

jednotlivé developerské projekty, ktoré sú našimi produktami.

Celý predmet činnosti našej spoločnosti je dostupný v Obchodnom registri SR, 
IČO: 50 265 105, vložka číslo: 6565/B.

Kto sme a čo 
robíme?
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Ako 13 ročný som sa presťahoval do Nemecka, kde som vyštudoval 

a zostal aj pracovať. Vždy som sa však chcel vrátiť domov, na  

Slovensko. Nechcel som ale prísť bez toho, aby som vedel, čo budem 

robiť. V Nemecku som pracoval v investičnom bankovníctve a časom 

sme začali zbierať skúsenosti aj v oblasti investičných produktov do 

nehnuteľností. Keď som sa na projekty pozrel bližšie, zistil som, že 

sú neefektívne. Je tam veľa poplatkov a nákladov, z ktorých klient 

nič nemá. Tak som otvoril vlastný investičný fond na rekonštrukciu 

historickej nehnuteľnosti v Prahe. Hľadal som investorov a cez 

kamaráta som oslovil developera v Luxemburgu, ktorým bol Eric 

Lux. Ten sa na to pozrel a odmietol to. Hlavným dôvodom, prečo 

neinvestoval však bolo, že Eric je skôr aktívnym ako pasívnym 

investorom. Po kamarátovi mi odkázal, že ak mám niečo lepšie 

v ponuke, mám sa mu ozvať. Oslovil som ho s víziou otvoriť pobočku 

jeho luxemburskej developerskej firmy na Slovensku. Stretli sme 

sa, prešli sme si naše plány a dohodli sme sa. Vrátil som sa naspäť 

na Slovensko a založili sme spoločnosť Lucron. Bolo to na prelome 

rokov 2004 a 2005.

Zoltán Müller, CEO

Základné fakty

Obchodný názov spoločnosti 
Lucron Group, a. s.

Prevádzka
Bratislava

Sídlo
Legionárska 10, 811 07 Bratislava

Slovenská republika - Steinerka BC

Vznik Lucronu
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Zuzana Müller

Legal Director

Ermanno Boeris

Commercial Director  

člen predstavenstva

Lukáš Dlugoš

Finance Director  

člen predstavenstva

Juraj Juritka

Development Director  

člen predstavenstva

Predstavenstvo

Zoltán Müller

CEO / predseda predstavenstva

Štruktúra riadenia

Operatívny manažment

*Všetky údaje sú platné k 31.12.2020

Lucron Board of Directors dohliada, monitoruje a vyhodnocuje výsledky Lucronu a deleguje zodpovednosti a rozhodovacie práva na CEO. Členovia Lucron Board 

of Directors sú zvolení akcionármi spoločnosti. Predstavenstvo určuje celkovú stratégiu a smerovanie Lucronu. Každý  člen predstavenstva zodpovedá za jednotlivé 

oddelenia a tímy, ktoré majú svojich vedúcich pracovníkov. Jednotliví vedúci pracovníci sú súčasťou operatívneho manažmentu, ktorý pozostáva zo skupiny 

zamestnancov, ktorí sú vedúcimi oddelení, vedúcimi jednotlivých projektov a špecialistami vo svojich oblastiach.

Lucron Board of Directors

Eric Lux

IKO Managing Director,

Actionary

Romain Bontemps

IKO Director 

Zoltán Müller

Lucron CEO
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Vlastnícka štruktúra

Lucron Group, a.s. je akciová spoločnosť. Sme 

súčasťou medzinárodnej skupiny Iko Real 

Estate, pôvodom z Luxemburska, s 30-ročnými 

skúsenosťami v realitnom biznise. Iko Real 

Estate bola založená ako rodinný podnik v roku 

1989 v Luxembursku a orientuje sa primárne 

na nadštandardnú kvalitu developmentu.

Obchodný model skupiny

Reportujúca spoločnosť Lucron Group, a.s. patrí do skupiny Lucron, 

ktorej súčasťou sú aj jej sesterské spoločnosti L-Construction, s.r.o, 

a Bytrex,s.r.o.. Tento integrovaný obchodný model prispieva k väčšej 

flexibilite, lepšej účinnosti ako aj k rozvoju a zachovaniu know-how.

1      projektový development (získavanie 

pôdy, plánovanie a povolenia, projektový 

manažment, financovanie,  

marketing a predaj)

2      stavebné práce, služby a poradenstvo 

(stavba, stavebné poradenstvo, stavebný 

dozor)

3      správa bytových domov a facility 

manažment (správa, údržba a služby)

BYTREX S.R.O.

L-CONSTRUCTION, S.R.O.

LUCRON GROUP, A.S.

IKODOMOS HOLDING S.C.A., SPF

IKO Real Estate S.C.A.

IKOPART 1 S.A.

Projektové spoločnosti (SPV)

LG, a.s.

L-Construction, s.r.o.

ZM, s.r.o.

97,49 %

100 %

90 % 10 %

90 %

90 % 10 %

BYTREX, S.R.O.
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Za 15 rokov sme sa rozrástli z pár člennej spoločnosti na spoločnosť s viac ako 100 zamestnancami a stali sme sa jednou z popredných developerských spoločností na 

Slovensku. Od začiatku nášho podnikania sme ho však vedome stavali na čestnosti, zodpovednosti, spoľahlivosti a udržateľnosti, v snahe dosiahnuť úspech ponechaním 

si týchto základných hodnôt. 

Cielené zadefinovanie žitých hodnôt prebehlo vo vnútri Lucronu v rámci série workshopov v roku 2018, kde výsledkom bola jednotná zhoda zamestnancov a vedenia 

Lucronu.

SUSTAINABLE
Udržateľne

Pri tom, čo robíme, sa snažíme o dlhodobú 

udržateľnosť – ekonomickú, ekologickú, 

osobnú. Sme tu už nejaký čas, myslíme 

dlhodobo a chceme tu byť dlho.

RESPONSIBLE
Zodpovedne

Správame sa zodpovedne a spoľahlivo 

voči zákazníkom, partnerom, životnému 

prostrediu a tým, ktorých našimi projektmi 

ovplyvňujeme. 

RELIABLE
Spoľahlivo

Usilujeme sa o rovnakú kvalitu všetkých 

projektov, procesov a výstupov. Naši 

zákazníci, obchodní Stakeholderi a ostatné 

zainteresované strany sa na nás môžu 

spoľahnúť. 

Naše hodnoty aj po 15 rokoch zostávajú základným kameňom našich aktivít. Ako 
spoločnosť podnikáme udržateľne, zodpovedne a spoľahlivo.

Naše hodnoty 
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Udržateľnosť je dnes celosvetová téma a hádam 

už každý na tejto planéte vidí, že inak to nepôjde. 

My ju preto musíme aplikovať nielen vo fungovaní 

firmy samotnej, ale najmä v našom developerskom 

procese. Má to mnoho aspektov, ktorým je potrebné 

sa venovať - od výberu pozemku až po priebeh 

výstavby tak, aby použité materiály a technologické 

postupy zodpovedali štandardom udržateľnosti. 

Dôležité je aj sociálne prostredie, či už interiérové - 

vnútri budov, ale hlavne exteriérové, napríklad návrh 

kvalitných verejných priestorov. Skrátka, všetky 

naše pracovné postupy a produkty by mali vznikať, 

fungovať a nakoniec byť recyklovateľné tak, aby to 

nebolo na úkor budúcich generácii, ba práve naopak 

v ich prospech.

Juraj JURITKA / Development Director

Pri realizácií našich projektov stále hľadáme nové spôsoby 

ako vyhovieť potrebám moderného človeka, no zároveň 

šetriť našu planétu. Prostredníctvom priestoru, v ktorom 

ľudia bývajú, chceme napomôcť  zmene ich myslenia 

a pohľadu na to, ako sa dá šetriť životné prostredie. 

V našich projektoch preto prinášame aj riešenia, ktoré 

poskytnú ich obyvateľom na jednom mieste všetko, 

čo potrebujú. Pomôžu tak napríklad obmedziť mieru 

dochádzania do iných častí mesta a znížiť tak uhlíkovú 

stopu. Pretože naša Zem aj ďalšie generácie si to zaslúžia 

a potrebujú to.

Udržateľne
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Nesto - Moderná mestská štvrť s ambíciou zníženia CO
2
 a novou filozofiou 

výroby elektriny.

Arboria - Zelené bývanie s možnosťou využiť udržateľnú dopravu 

obklopené parkom s rozlohou 40 000 m2.

Vydrica - Štvrť, vďaka ktorej bude revitalizovaná dávno zničená časť 

Bratislavy.

Rakyta poskytne praktické a zároveň ekologické spôsoby rýchlej dopravy 

do mesta, ktoré pomôžu znížiť uhlíkovú stopu a odľahčiť záťaž na životné 

prostredie.

Živé hodnoty v našich projektoch
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Zodpovednosť vnímam v prvom rade sama od seba. 

Byť si vedomá a prevziať zodpovednosť za svoje 

činy a ich následky je základom fungovania každého 

jedného človeka. Doma mám zodpovednosť za svoju 

rodinu, v práci zodpovednosť za svoje výsledky, aby 

všetko bolo urobené tak, ako má. Tak isto vnímam aj 

zodpovednosť za svojich kolegov, členov môjho tímu 

a istým spôsobom aj za celý Lucron. Samozrejme, 

ďalej ako celý Lucron máme zodpovednosť voči 

nášmu okoliu, našim klientom, obyvateľom okolitých 

budov, voči majiteľom dodávateľských spoločností 

a v neposlednej rade aj voči priestoru, v tom najširšom 

slova zmysle, v ktorom naše projekty vytvárame. Táto 

zodpovednosť má však podľa mňa vždy korene v tej 

našej, osobnej zodpovednosti.

Zuzana Müller / Legal Director

Ako vnímajú zodpovednosť ľudia Lucronu? 

Zodpovedne a spoľahlivo sa usilujeme správať 

k zákazníkom, partnerom, životnému prostrediu 

a ku všetkým tým, na ktorých prostredníctvom 

našich projektov vplývame. Zodpovedne sa staráme 

o zákazníkov aj po dokončení projektu. Usilujeme sa 

o kvalitu a životnosť našich projektov a snažíme sa prinášať 

riešenia, ktoré rešpektujú všetky zúčastnené strany. 

Spoľahlivo a zodpovedne
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Lucron som vnímal ešte v mojej predošlej práci, ako jedného z mojich klientov, 

ako zodpovednú firmu v zmysle zodpovednosti voči obchodným partnerom, 

klientom a aj celkovo spoločnosti, napríklad vo forme tvorby kvalitných 

priestorov na život. Keď som sa pridal do rodiny Lucron, tak sa toto moje 

vnímanie rozšírilo aj na zodpovednosť dovnútra firmy, teda voči zamestnancom 

a akcionárom. Zodpovednosť je široký pojem, ale to ako ju vnímam ja je 

dodržiavanie dohôd a tvorba pridanej hodnoty nielen pre samých seba, ale pre 

všetkých stakeholderov.

Lukáš Dlugoš /Finance Director

Za mňa zodpovednosť v prvom rade znamená byť zodpovedný za svoju prácu 

a jej výsledky, svoju prácu robiť najlepšie ako viem a najmä tak, aby po nás zostalo 

niečo naozaj hodnotné. Byť zodpovedný ale neznamená len byť zodpovedný 

za svoje výkony, ale rovnako byť zodpovedný voči našim klientom a partnerom, 

dodávateľom a celému okoliu, na ktorých koniec koncov vplývame.

Barbora Penzéšová / lawyer 

Správať sa zodpovedne vnímam ako postavenie sa tvárou tvár vlastným činom 

a skutkom v osobnej rovine, v tej pracovnej zase odvádzať kvalitnú prácu, na 

ktorú sa dá spoľahnúť. Za kvalitou značky Lucron vidím zodpovedný prístup 

zamestnancov a vedúcich k plneniu jednotlivých úloh, čím sú zadefinované 

vysoké štandardy pre externé okolie, ktoré našou dobre a kvalitne vykonanou 

prácou ovplyvňujeme.

Tomáš Gremeň / Head of Controlling

Cieľ

Do budúcna plánujeme tieto 

hodnoty naďalej dôsledne 

rozširovať medzi všetkých 

zamestnancov aj dodávateľov 

našej spoločnosti.
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Združenie domových samospráv je záujmová organizácia, ktorá 

vznikla v roku 2006. Združenie sa momentálne venuje problematike 

posudzovania vplyvov na životné prostredie a následným 

povoľovacím konaniam. Vyvíja svoje aktivity aj vo výrubových 

konaniach a konaniach na ochranu prírody v chránených územiach. 

Samostatnou kapitolou sú tiež projekty zlepšovania života na 

mestských sídliskách. Združenie domových samospráv spolupracuje 

so všetkými subjektami, ktorých cieľom je zlepšovanie životného 

prostredia, zlepšovanie života v mestách, zvyšovanie štandardu 

občianskej vybavenosti v urbanizovaných prostrediach, zlepšovanie 

a zvyšovanie ochrany prírody a krajiny. Samozrejmosťou je ochrana 

vôd a adaptácia na klimatické zmeny.

Ako skupina Lucron sme členmi v nasledovných 

združeniach

Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) je občianske združenie, ktoré spája 

rôzne profesie, pôsobiace v oblasti urbánneho rozvoja a tvorby 

krajiny. Jeho členmi sú architekti, inžinieri, projektanti, developeri 

i stavebné firmy. Poslaním inštitútu je vytvoriť partnerský vzťah medzi 

verejnosťou, vládnymi inštitúciami, samosprávami a developerským 

odvetvím, založený na vzájomnej dôvere a porozumení. Jeho 

cieľom je snaha o vybudovanie vyváženého, dobre naplánovaného 

a trvale udržateľného rozvoja miest a obcí, podpora ústretového 

a efektívneho stavebného rozvoja, kvalitný rezidenčný, komerčný 

a priemyselný development, efektívne plánovanie a korektné praktiky, 

ako aj podávanie konkrétnych návrhov na zlepšenie podnikateľského 

prostredia. Spoločnosti združené v IUR sa spájajú so zodpovedným 

developmentom.

Združenie domových samospráv Inštitút urbánneho rozvoja (IUR)
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B2B & B2C trhy 

Našou činnosťou obsluhujeme B2B (Business to 

Business) a B2C (Business to Consumer/Customer) 

trhy, ktorej produkty sú bytové a komerčné jednotky. 

Obsluhované trhy 
Nami obsluhované trhy rozdeľujeme podľa 

územného hľadiska a typu klienta na spotrebiteľský 

trh (B2C) a trh organizácií (B2B).

Z územného hľadiska obsluhujeme trhy výlučne 

na Slovensku a zameriavame sa najmä na 

západoslovenský región. Umiestnenia našich 

projektov sú plánované v najlepších lokalitách alebo 

na miestach so silným rozvojovým potenciálom. 

Naše projekty sa nachádzajú v Bratislave a Trnave. 

V Bratislave sú naše projekty lokalizované takmer vo 

všetkých mestských častiach. 

Dokončené projekty sa nachádzajú v mestských 

častiach Rača - 1  Malé Krasňany, v časti Nové 

Mesto sa nachádza 2  Jaskový rad a   Urban 

Residence, v Ružinove - 4  Eden Park. Projekty 

v príprave a výstavbe sú v mestských častiach 

Staré mesto - 5  Vydrica, v Petržalke projekt 

6  Nesto a v Devínskej Novej Vsi projekt 7  Rakyta. 

V Trnave sa nachádza projekt 8  Arboria. 

3
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2005

Vznik spoločnosti

2008 -2010

33 253 m2

268

2014 - 2018

44 876 m2

504

2020

vyše 830 000 m2

2011 - 2033

62 422/245 036 m2

998/3 100

2016 - 2021

28 274 / 34 470m2

357/438

2013 - 2014

1 553 m2

18

Rok začiatku výstavby - Rok ukončenia výstavby

Hrubé podlažné plochy k 31.12.2020/Celkové hrubé podlažné plochy

Počet odovzdaných bytov k 31.12.2020/Celkový počet bytov v projekte

Naše projekty sú našimi produktami.

Produktami Lucronu sú najmä rezidenčné a komerčné nehnuteľnosti. 
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   Výstavba: 2020 - 2026

    Lokalita: Bratislava, Staré Mesto

Vydrica nadväzuje na bohatú minulosť svojej 

lokality a vytvára v srdci Bratislavy novú mikroštvrť, 

ktorá spája najzaujímavejšie atribúty mestského 

života. Vzniká s dôrazom na kvalitný urbanizmus 

a architektúru, pričom zohľadňuje ľudskú mierku 

a historický kontext miesta. 

Cieľom je vytvoriť vyváženú a udržateľnú štvrť, ktorá 

má všetky znaky autentického a živého mesta. 

Zodpovedný a mestotvorný prístup k revitalizácii 

tejto lokality môže Bratislavu posunúť k novému 

nazeraniu na budovanie mesta a pozitívne 

ovplyvniť jej budúcu identitu.

Vydrica je vzácny projekt, v ktorom vo veľkej miere 

cítime našu spoločenskú zodpovednosť vytvoriť 

miesto, ktoré bude obohacovať a zveľaďovať 

Bratislavu. 

Aktuálne projekty 
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   Výstavba: 2020 - 2034

   Lokalita: Bratislava, Petržalka

Nesto je nová štvrť Bratislavy, ktorá vyrastie na hranici Slovenska 

s Rakúskom. Nesto ponúkne na jednom mieste všetko, čo je potrebné pre 

moderný život: kvalitné bývanie, bohatú občiansku vybavenosť, výborné 

dopravné napojenie, blízkosť centra, príležitosť na zamestnanie a veľké 

množstvo možností na trávenia voľného času.

Nesto bude multifunkčná a výnimočná štvrť, ktorú staviame s dôrazom na 

udržateľnosť a s ambíciou naplniť naše ciele pre zníženie uhlíkovej stopy.

   Výstavba: 2016 - 2021

   Lokalita: Bratislava, Nové Mesto

   Rozloha parku: 6,000 m2

Urban Residence je jedinečný projekt mestského bývania, ktorý ponúka 

byty, retailové priestory, ako aj multifunkčné apartmány. 

Projekt je určený ľuďom, ktorí preferujú mestský životný štýl a chcú mať 

všetko na dosah. Vytvorili sme priestor, kde ľudia môžu bývať, nakupovať 

všetky potrebné veci a aj tráviť svoj voľný čas na terasách či ihriskách. 

Bývanie v Urban Residence predstavuje kombináciu moderného života, 

pekného prostredia, jednoduchej dostupnosti a výhodnej ceny.
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   Výstavba: 2011-2033

   Lokalita: Trnava

Arboria je už 10 rokov miestom, kde sú dôležití ľudia, rodina, priatelia, susedia – 

jedným slovom komunita. Moderná štvrť, ktorá vyrastá v Trnave už dnes tvorí domov 

pre 2 000 spokojných susedov.

Priamo pod oknami bytov vyrastá moderný mestský park, ktorý prináša do štvrte 

až 40 000 m2 zelene. Do roku 2033 sa jeho rozloha dokonca zdvojnásobí. Arboria 

čoskoro privíta aj prvé obchodné prevádzky, ktoré doplnia služby nie len pre jej 

obyvateľov.

Koncepcia štvrte je výsledkom premysleného urbanizmu a kvalitnej architektúry. 

   Výstavba: 2022 -2025

   Lokalita: Bratislava, Devínska Nová Ves

Projekt Rakyta je umiestnený v pokojnom prostredí s nádhernými výhľadmi na 

Devínsku Kobylu a Malé Karpaty.Na území, ktorým prechádza vodný tok Rakyta, 

plánujeme vybudovať pokojné bývanie pre mladé rodiny, ktoré poskytne dostatok 

zelene, ihriská pre deti a príjemný priestor pre komunity.

Rakyta je svojou dostupnosťou veľmi atraktívna. Nachádza sa v blízkosti vlakovej 

stanice, ktorá pokrýva smer Viedeň, ale aj smer Bratislava hlavná stanica.

Práve vlaková doprava robí z Devínskej Novej Vsi ľahko dostupnú štvrť v prírode 

s charakterom kľudného, rodinného života na okraji mesta. Na územie okolo projektu 

sa pripája viacero turistických chodníkov. Obľúbenou je cyklotrasa napájajúca sa na 

Cyklomost Slobody smerujúca k rakúskemu zámku Schlosshof.
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Postavili sme od roku 2005 do 2020

Spolu 170 378 m2

Hrubá podlažná plocha

Odovzdané produkty

Bytové jednotky 1905

Komerčné jednotky  27

2008-2010

Hrubé podlažné plochy 

Eden park   33 253 m2

Jaskový rad   1 553 m2

Malé krasňany   44 876m2

Urban residence   28 274m2

Arboria   62 422m2

Odovzdané rezidenčné jednotky

Eden park 268

Jaskový rad    18

Malé krasňany  505

Urban residence    357

Arboria  757

*Všetky údaje sú platné k 31.12.2020

2011-2033 2016-20212014-20182013-2014

EDEN PARK 
JASKOVÝ 

RAD 
MALÉ 

KRASŇANY
ARBORIA

URBAN 
RESIDENCE
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Staviame v roku 2020

44 819 m2

Hrubá podlažná plocha

*Všetky údaje sú platné k 31.12.2020

Produkty vo výstavbe

Bytové jednotky 536

Komerčné jednotky  33

Hrubé podlažné plochy 

Arboria  38 623m2

Urban residence 6 196 m2  

Bytové jednotky vo výstavbe

Arboria 457

Urban residence 79

Spolu

Vo výstavbe bytový dom CVo výstavbe 3 bytové domy

ARBORIA
URBAN 

RESIDENCE
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Pripravované projekty

436 372 m2

Hrubá podlažná plocha

Spolu

Pripravované produkty

Bytové jednotky 336 334 m2

Komerčné jednotky  100 038 m2

Hrubé podlažné plochy 

Vydrica 62 693 m2

Nesto Juh 128 643 m2

Arboria 245 036 m2

*Všetky údaje sú platné k 31.12.2020

VYDRICA NESTO JUH ARBORIA
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Budúce projekty 

570 350 m2
Pozemky pre budúci development

186 593 m2383 757m2

*Všetky údaje sú platné k 31.12.2020

NESTO SEVER RAKYTA
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Úzko spolupracujeme s architektmi, dizajnérmi 

a dodávateľmi, ktorí zdieľajú naše hodnoty pre 

moderné, elegantné a udržateľné bývanie. Veľmi 

dôležitá je pre nás spolupráca s verejnosťou 

a s miestnou samosprávou.

Pre naše jednotlivé projekty sú kľúčoví dodávatelia 

najmä z projekčných a architektonických 

kancelárií, spoločnosti poskytujúce inžinierske 

činnosti, geodetické služby, spoločnosti z oblasti 

realizácie stavieb dodávajúce zemné a výkopové 

práce, geotechnické riešenia, elektromontážne 

činnosti, výstavbu dopravnej infraštruktúry, 

technický dozor, samotné realizačné a stavebné 

firmy, distribútori elektrickej energie, ale aj banky, 

poisťovne či reklamné agentúry.

Naši dodávatelia sú naši partneri

Pre Lucron Group, a.s. ako manažujúcu spoločnosť 

sú kľúčoví dodávatelia najmä z oblastí prenájmu 

kancelárie a jej komplexného zabezpečenia, služieb 

externých konzultantov, služieb IT, vzdelávania 

zamestnancov, služieb personálnych agentúr, 

právnych služieb, telekomunikačných služieb, 

účtovných a auditorských činností, daňového 

poradenstva, automobilových spoločností či 

poisťovní. 

Kľúčoví dodávatelia reportujúcej spoločnosti 

aj projektových entít sídlia v prevažnej väčšine 

v Slovenskej a Českej republike.

Ku všetkým našim dodávateľom sa snažíme pristu-
povať čestne a s rešpektom, komunikovať otvorene 
a pravdivo. Budujeme dlhodobé spolupráce s cieľom 
dosiahnutia vzájomnej spokojnosti a cez dlhodobé 
dodávateľské vzťahy poskytujeme prácu stovkám za-
mestnancov. 

Za dodané práce platíme včas a k 31.12.2021 neevidu-
jeme žiadne neuhradené záväzky voči našim dodáva-
teľským partnerom.

V roku 2020 sme ako reportujúca 

spoločnosť Lucron Group, a.s. 

spolupracovali spolu s 237 dodávateľmi.  

Stabilné vzťahy s našimi dodávateľmi 

sa prejavili neevidovaním výrazných 

zmien v našom dodávateľskom reťazci. 

Peňažná hodnota uskutočnených platieb 

dodávateľom za obdobie 1.1.2020 -  

31.12.2020 je viac ako 4 000 000 €.

Najväčším stavebným dodávateľom za rok 2020 pre 

projektové entity spoločne je sesterská spoločnosť 

L-Construction, s.r.o., ktorá ako generálny zhotoviteľ 

realizovala za reportujúce obdobie - rok 2020 

projekty Arboria a Urban Residence.Spoločnosť 

L-Construction, ako náš najväčší stavebný dodavateľ 

zaviedla a používa systémy environmentálneho 

manažerstva, systémy manažérstva kvality a 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.



02

CSR a identifikácia 
priorít
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Ako sme postupovali 
v procese vytvárania 
matice významnosti ? 
Matica významnosti napomáha firmám v rozhodovaní sa, ktorej z tém a oblastí 

udržateľnosti či CSR - spoločenskej zodpovednosti firiem, by sa mala venovať.

Matica usporadúva jednotlivé témy v dvoch osiach: podľa dôležitosti tém pre 

partnerov a podľa veľkosti dopadu daných tém na podnikateľský úspech firmy. 

Zároveň, poukazuje ako sú vzájomne prepojené a ako môžu byť ich riešenia 

vzájomne výhodné pre firmu, ako aj pre jej partnerov.

Zainteresované strany majú svoje špecifické požiadavky, záujmy a očakávania, 

ktoré môžu byť pre našu firmu výzvou. Nie je jednoduché rozhodnúť, ktoré 

témy či problémy by sme mali uprednostniť. Pri rozhodovaní naša firma využíva 

tento formálny proces významnosti, ktorý identifikuje najdôležitejšie témy pre 

našich partnerov a pre naše podnikanie. 

Naša spoločnosť, ktorá pôsobí v sektore developerstva je závislá na globálnych 

podmienkach, legislatíve a trendoch ovplyvňujúcich našu produkciu aj úspech 

nášho podnikania. Patrí k nim klimatická zmena, dostupnosť finančných 

prostriedkov pre firmu, ale aj našich zákazníkov.

Zodpovednosť a udržateľnosť sú našimi kľúčovými hodnotami. Aj preto sa 

snažíme držať cieľov, ktoré v roku 2015, na podnet OSN, prijali krajiny ako súčasť 

novej agendy trvalo udržateľného rozvoja. Ide o súbor cieľov udržateľného 

rozvoja pre ochranu planéty, ukončenie chudoby a zabezpečenia prosperity 

pre všetkých. Mnohé z týchto tém ako ekonomický rast, spomínaná ochrana 

klímy, sú v súlade so strategickými zámermi našej spoločnosti a nášho 

akcionára taktiež.

Pri lokálnych témach sme  sledovali  očakávania verejnosti voči firmám v našom 

regióne. Medzi ne patria čestné a poctivé podnikanie, rozvoj zamestnancov či 

tvorba pracovných miest a prispievanie k ekonomickému rastu.

Pre sledovanie a kontrolu významnosti jednotlivých tém je pre nás vodítkom 

aj celosvetovo využívaný reportovací rámec Global Reporting Iniciative GRI 

Standard, ktorý v každej kategórii vplyvu: 

• ekonomickej, 

• sociálnej a environmentálnej, 

• stanovuje najdôležitejšie témy

Pre identifikáciu tém týkajúcich sa priamo našej spoločnosti sme 

zosumarizovali všetky informácie od partnerov, ktorí majú vplyv na našu 

spoločnosť, alebo ktorých naša spoločnosť ovplyvňuje. Tieto informácie sme 

získali z dostupných dokumentov a materiálov, ktoré sme mali k dispozícii za 

aktuálne reportovacie obdobie. Po ich analýze sme identifikovali témy a ich 

dôležitosť pre jednotlivých partnerov.

S predstaviteľmi jednotlivých partnerov vo firme sme aj za účasti manažmentu 

realizovali workshop, kde sme tieto témy starostlivo analyzovali a posudzovali. 

Stanovili sme si kritéria hodnotenia, na základe ktorých ich následne 

prioritizovali členovia vedenia spoločnosti – Predstavenstva.. Tí posúdili 

významnosť ich vplyvu na udržateľnosť podnikania spoločnosti.

Výsledkom tohto procesu je matica významnosti.
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Naši stakeholderi sú tí, na ktorých majú naše aktivity 

priamy dopad a naopak. Ovplyvňujú našu firmu, jej 

úspech a ich spokojnosť a úspech ovplyvňujeme 

my. Pomáhajú nám ukazovať smer, ktorým sa máme 

v budúcnosti uberať. Naš hlavný vplyv vnímame 

smerom k našim zamestnancom, dodávateľom, 

verejnosti a v neposlednom rade k životnému 

prostrediu. Naše podnikanie je vo veľkej miere 

ovplyvnené požiadavkami našho akcionára, našich 

zákazníkov, investorov, požiadavkami stavebných 

úradov, samospráv, štátnymi a európskymi riadiacimi 

orgánmi. 

EÚ, vláda

zákazníci 

stavebné úrady, 
samosprávy 

komunita, 
verejnosť, 

akcionár

životné  
prostredie

investori,  
banky

zamestnanci 

dodávatelia

Kto sú Lucron 
stakeholderi ?

Jedným zo zámerov reportovania je ukázať 

našu snahu porozumieť a zodpovedne riadiť náš 

ekonomický, sociálny a environmentálny dopad. 

Uvedomujeme si, že dobre zavedený proces 

udržateľnosti prispieva aj k udržateľnosti biznisu 

a úspechu podnikania firmy. Jeho dôležitou 

súčasťou je mapovanie stakeholderov, rizík a ich 

očakávaní. 
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Dialóg s našimi stakeholdermi/partnermi

Dialóg so stakeholdermi/partnermi nám môže 

poskytnúť informácie o témach a problémoch, 

ktoré naši stakeholderi majú. Tiež poukázať na 

možnosti zlepšenia našich aktivít  a pomôcť nám 

byť úspešnými v súlade s princípmi udržateľnosti.

S týmto cieľom chceme riadiť proces  dialógu 

s našimi partnermi.  Tento rok sme pre  účely 

reportovania zmapovali všetky zdroje a formy 

partnerských dialógov s našimi zainteresovanými 

stranami a identifikáciu tém podľa zainteresovaných 

strán.  

Komunikácia a zapájanie zúčastnených strán 

prebieha pomocou permanentných a operatívnych 

dialógov s stakeholdermi. Permanentný dialóg 

so zúčastnenými stranami sa týka nepretržitej 

a kontinuálnej komunikácie s našimi kľúčovými 

stakeholdermi. 

Z interných partnerov sú to najmä zamestnankyne 

a zamestnanci, s ktorými vedieme dialóg pomocou 

pravidelných spätných väzieb a hodnotiacich 

pohovorov, neformálnych stretnutí s vedením 

spoločnosti a možnosťou diskusie so svojimi 

nadriadenými, ako aj s personálnym oddelením, 

za ktorým môžu prísť s akýmkoľvek problémom – 

„politika otvorených dverí“. 

Rovnako sa snažíme načúvať aj našim zákazníkom 

a zavádzame nové možnosti pre klientov, ako môžu 

jednoducho a rýchlo komunikovať  svoje podnety, 

sťažnosti či reklamácie smerom k nám a k nášmu 

reklamačnému oddeleniu. K dispozícií sú im naši 

predajcovia a tím popredajného servisu počas 

celého procesu kúpy nehnuteľnosti, ako aj po nej. 

Vedieme diskusie a operatívny dialóg aj s našimi 

dodávateľmi, s ktorými pravidelne čestne 

a transparentne komunikujeme počas celej 

spolupráce. 

Uvedomujeme si, že nás hodnotový reťazec 

obsahuje mnoho dodávateľov od projektantov, 

architektov až po stavebné spoločnosti, s ktorými 

spolupracujeme na našom výslednom produkte 

a službe. Hoci je riadenie dodávateľského reťazca 

veľkou výzvou, v budúcom období sa mu plánujeme 

dôsledne venovať, keďže prináša nielen veľké 

hodnoty, ale môže byť aj zdrojom rôznych rizík. 

Cieľ

Zaviesť environmentálne 

hodnotenie dodávateľov na 

základe definovaných kritérií.

Časový rámec:  

2. polovica roku 2022
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udržateľná  
urbanizácia

transparentná  
a čestná komunikácia

reputácia a dôvera  
vo firme

klimatická  
zmena

rozvoj zamestnancov  
a rovnosť príležitostí

udržateľný rast  

hospodárne využívanie 
globálnych zdrojov

verejný priestor  
a komunita

rešpektujúce partnerstvá  
pre udržateľnosť

kvalitné a dostupné 
bývanie

boj proti  
korupcii

udržateľné  
financovanie

technológie  
a inovácie

degradácia  
pôdy

Na základe doposiaľ zozbieraných údajov z dialógov so stakeholdermi sme pomenovali najdôležitejšie témy a zostavili 

takzvanú maticu významnosti. 
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1   Udržateľná výstavba 

a klimatická zmena  

V matici významnosti sa nachádza spolu 14 tém, z ktorých sme vybrali 5 kľúčových oblastí/tém, ktorých vplyv na okolie 

považujeme za najvyznámnejší a tvoria jadro nášho reportu:

Boj proti korupcií, verejný priestor a komunity nepatria na základe matice 
významnosti medzi oblasti s najvyšším dopadom na našu spoločnosť aj za-
interesované strany, napriek tomu ich považujeme za dôležité. 

• Boj proti korupcii považujeme za neoddeliteľnú súčasť dôveryhodného 
podnikania našej spoločnosti. 

• Tvorba verejného priestoru a podpora komunít má významný dopad na 
spokojnosť našich obyvateľov, ako aj širokej verejnosti. 

• Naše odhodlanie pomáhať okoliu odzrkadlujú aj dobročinné aktivity 
spoločnosti, ako aj našich zamestnancov.    

3   Rozvoj zamestnancov a rovnosť 

príležitostí

4  Verejný priestor a komunity

5  Lucron pomáha

2  Dôveryhodné podnikanie (transparentná a čestná komunikácia, dôvera vo 

firmu a jej reputácia, boj proti korupcií)



Udržateľná 
výstavba a 
klimatická zmena

03



34

Ako developerská spoločnosť si plne uvedomujeme, že máme výrazný 

dopad na životné prostredie a to najmä prostredníctvom svojich 

produktov, ktorými sú nehnuteľnosti. Pretvorenie neurbanizovaného 

prostredia na developerský projekt vyžaduje trvalý stavebný zásah, ktorý 

znižuje schopnosť krajiny udržateľne fungovať. Následne prevádzka 

vybudovaných stavieb vyžaduje zásobovanie energetickými zdrojmi, 

ktoré pri štandardnom energetickom mixe produkujú emisie - skleníkové 

plyny. Globálne, na ročnej báze, až 40 % emisií CO
2
 pochádza z prevádzky 

nehnuteľností. Túto skutočnosť si uvedomujeme a chceme tieto dopady 

znižovať. 

Aktivity, ktorými vieme ovplyvniť náš dopad na zachovanie udržateľnosti 

a mitigáciu, ale aj adaptáciu na klimatickú zmenu sú narábanie s vodou, 

šetrenie pitnej vody a zadržiavanie dažďovej vody v krajine, maximalizácia 

zastúpenia zelene, koncepty a materiály znižujúce teploty povrchov, 

znižovanie spotreby energií a emisii CO
2
, výroba energie z obnoviteľných 

a bezemisných zdrojov, navrhovanie nízkoenergetických až energeticky 

pasívnych stavieb, redukcia hluku, svetelného smogu a podpora 

alternatívnej dopravy.

Naša snaha 
o znižovanie 
negatívnych dopadov 
na životné prostredie 
Proces našej spoločnosti ako developera, so snahou o znižovanie dopadov 

na životné prostredie z našej hlavnej činnosti a snahou o mitigáciu a 

adaptáciu sa na klimatickú zmenu, sme pomenovali slovným spojením 

„udržateľná výstavba“. 

Všeobecne môžeme našu snahu o znižovanie negatívneho dopadu na 

životné prostredie rozdeliť na:

• interné opatrenia, ktoré aplikujeme v rámci našej kancelárie a pri 

chode spoločnosti 

• externé opatrenia, ktoré sú aplikované v našich projektoch
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Interné opatrenia
Našou každodennou činnosťou prispievame k  znížovaniu negatívneho 

dopadu na okolité prostredie, a to najmä:

• šetrením energií:

•  osvetlenie v kanceláriách -  pohybový snímač a smart osvetlenie 

prechodových plôch  

• samo-vypínateľné lampy, ktoré reagujú na slnečné svetlo a 

zapínajú sa len v prípade nedostatočného osvetlenia

• zavádzaním nízko emisnej dopravy v rámci firmy, prechádzanie na 

elektromobily pre zamestnancov, ktorí disponujú služobnými autami

• podporou alternatívnej formy dopravy – nákup bicyklov a elektrických 

kolobežiek pre zamestnancov na krátke aj dlhšie presuny

• zavádzaním digitálneho odovzdávania bytov a digitálnych zápisov 

z technických obhliadok bytov zákazníkov a tým šetrenie papiera v 

tonách

• triedením odpadu a vyradením používania plastových fliaš, používaním 

sklenených karáf na vodu všetkými zamestnancami 

Cieľ

Zaviesť digitálne podpisovanie  

zmlúv kvôli úspore papiera.

Časový plán:  

2. polovica roku 2022

Počas roku 2020 sme v našich kanceláriách spoločnosti spotrebovali
vyše 1600 kg papiera. V nasledjúcom období vyvinieme snahu toto číslo

znižovať.
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Emisie z našej prevádzky

V rámci interných opatrení sledujeme produkciu emisií z prevádzky našej 

spoločnosti. Prevádzka a podnikateľská činnosť našej spoločnosti je závislá 

na spotrebe energií, čím dochádza k priamej aj nepriamej produkcii emisií. 

Sledované zdroje emisií pochádzajú z:

• prevádzky kancelárie 

•  prevádzky predajných miest

• prevádzky automobilov spoločnosti

V tabuľkách sú znázornené hodnoty emisií podľa ich zdrojov v roku 2020. 

Najväčšia záťaž pochádza z prevádzky automobilov. Za rok 2020 pätnásť 

automobilov vyprodukovalo viac ako 33 000 kg emisií CO
2
. V tomto roku 

sme nerealizovali žiadne služobné lety, ktoré by produkovali ďalšie priame 

emisie CO
2
. Prevádzka kancelárie a následne prevádzka  troch predajných 

miest predstavujú spolu menšiu emisnú zaťaž ako používanie automobilov 

našimi zamestnancami. 

Emisie CO
2
 - automobily

Počet automobilov 15 ks

Ročný nájazd 225,000 km

Priemerná spotreba 8 l/100 km

Priemerné emisie 0.150 kg/km

Emisie CO
2
 spolu 33,750 kg

Emisie CO
2
 - kancelária

2020 rok CO
2
 / kWh CO

2

elektrická energia  
- prevádzka a spotrebiče 48,608 kWh 0.17 kg 8,118 kg

elektrická energia  
- kúrenie a chladenie 41,230 kWh 0.17 kg 6,885 kg

teplo - spoločné priestory 24,019 kWh 0.26 kg 6,317 kg

Spolu kg CO
2
 rok 21,320 kg

Emisie CO
2
 - predajné miesta

2020 rok CO
2
 / kWh CO

2

URBAN - elektrina 7,500 kWh 0.17 kg 1,253 kg

URBAN - ústredné kúrenie 1,622 kWh 0.24 kg 383 kg

URBAN - teplá úžitková voda 1,154 kWh 0.24 kg 272 kg

ARBORIA - elektrina 6,376 kWh 0.17 kg 1,065 kg

Spolu kg CO
2
 rok 2,972 kg
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Externé opatrenia
Uvedomujeme si, že medzi najvyraznejšie dopady našej činností v 

problematike klimatickej zmeny patria: 

• nedostatok vody

• prehrievanie

• produkcia emisií a spotreba energií

Z tohto hľadiska považujeme dopad našej činnosti v procese výstavby 

za omnoho zásadnejší, a preto od začiatku podnikania aplikujeme tieto 

základné (externé) opatrenia : 

• zadržiavanie a práca s dažďovou vodou

• STOP prehrievaniu - maximalizácia zastúpenia zelene, zelené 

strechy

• znižovanie emisií a znižovanie spotreby energií 

• podpora alternatívnej dopravy

Zadržiavanie a práca s dažďovou vodou

Zadržiavanie dažďovej vody v krajine patrí medzi jedno z prvých, nami 

aplikovaných opatrení na zmiernenie našich dopadu stavieb na životné 

prostredie. Voda je prírodné bohatstvo, ktoré je potrebné osobitne 

chrániť. Pochopenie udržateľného kolobehu vody je základom efektívneho 

narábania s ňou. Dôležitými fázami kolobehu sú priesak dažďovej vody pod 

zemský povrch,  následná dotácia rezervoáru spodnej vody a vyparovanie sa 

dažďovej vody do atmosféry.

Pre zachovanie vyššie spomenutého základného princípu kolobehu vody 

je potrebné navrhovať stavby v súlade s prírodnými vlastnosťami zemského 

povrchu. Medzi ne patrí nasiakavosť, priepustnosť a povrchová retencia 

upraveného aj rastlého terénu. Rovnako dôležité, pri navrhovaní našich 

stavieb, je vyhýbať sa riešeniam, ktoré neprirodzene rýchlo odvodňujú 

krajinu a tým prispievajú k jej vysušovaniu. Príkladom je odvádzanie dažďovej 

vody do systému kanalizácie a jej transport mimo miesta zrážok.

Dažďové záhrady sú zrealizované v našich projektoch Arboria, Malé Krasňany, 

Urban Residence a budú navrhnuté aj v našich ďalších pripravovaných 

projektoch Nesto a Rakyta. Základným princípom je povrchová retencia 

dažďovej vody zo striech, spevnených a zelených plôch v  terénnych 

depresiách v kombinácii s výsadbou vlhkomilnej zelene. Na zvládnutie 

vačšieho množstva dažďových vôd aplikujeme aj riešenie zelených striech.

Cieľ

Zvýšiť podiel zadržiavanej dažďovej 

vody v projektoch na 50 %.

Časový plán:  

2. polovica roku 2022
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 Maximalizácia zastúpenia zelene 

Zameriavame sa na zeleň ako súčasť obytných štvrtí, výsadbu 

stromov a tvorbu zelených parkov.

Máme snahu o vyšší podiel zelene v našich projektoch. Zeleň 

pôsobí pozitívne na život obyvateľov, pohlcuje CO2, znižuje teplotu 

okolia a poskytuje vhodné podmienky pre rozvoj mestskej fauny. 

Aj pri projektoch, nachádzajúcich sa v urbanizovaných centrách s 

vyšším podielom zastavanej plochy a menším koeficientom zelene, 

sa snažíme o kvalitnú výsadbu zelene a stromov, ktoré dopĺňajú 

mestskú flóru. Časť výsadby sa snažíme zrealizovať ešte pred 

začatím výstavby samotnej a tak umožniť vysadenej zeleni zosilnieť 

a dorásť za obdobie trvania jej finálneho dokončenia.

V grafoch môžete vidieť podiel zastúpenia zelene v jednotlivých 

projektoch. Priemerný koeficient zelene mimo mestských 

aglomerácií je v priemere 30 – 40 %. V  mestách a ich centrách sa 

pohybuje zastúpenie zelene od 0 – 30 %.

Aj keď niekedy vzniká výstavba prakticky na zelenej lúke, vždy ide 

o územie, kde sa ako investor musíme vysporiadať s lokálnymi 

obmedzeniami a vyriešiť prekážky, ktoré je potrebné do projektu 

integrovať. Tie sa väčšinou týkajú starších vývojových vrstiev, 

nachádzajúcich sa v lokalitách. Snažíme sa o maximálne možné 

zvýšenie ekologickej kvality akejkoľvek lokality. Nie sú to však 

jediné opatrenia, smerujúce k zvýšeniu udržateľnosti prostredia. 

Eden Park  
9 982 m2 pozemku
26 %

Jaskový rad  
2 334  m2 pozemku
20 %

Arboria I.   
101 343  m2 pozemku
41 %

Malé  
Krasňany  
31 366 m2 pozemku
48 %

Urban  
Residence  
14 280 m2 pozemku
27 %

Arboria II.  
98 580 m2 pozemku
41 %

Nesto Juh  
84 738 m2 pozemku
27 %

Rakyta  
28 563 m2 pozemku
32 %
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V pripravovanom projekte NESTO je najvýraznejším a najviditeľnejším 

zásahom do územia a prejavom príprav na vznik štvrte masívna výsadba 

nových stromov a kríkov. Vysadili sme vyše 600 stromov a 1 642 kríkov, 

zoskupených hlavne okolo hraníc pozemku, ako aj pri štátnej hranici. Ide 

o druhy typické pre bratislavské prostredie a naše podnebie, ako sú duby, 

hraby, lipy či jasene, doplnené kríkmi, vyhľadávanými vtákmi. Výsadba sa 

realizovala v roku 2018 s tým, že dokončenie prvého objektu je plánované 

až v roku 2023. Stromoradie ohraničuje celé územie Nesta, stromy 

vytvárajú súvislý zelený pás pri cyklochodníku. Rozpočet na zeleň bol vyše 

383 000,- EUR bez DPH.

Túto aktivitu nemožno označiť len za formálnu náhradnú výsadbu, keďže 

väčšina územia je dnes tvorená poľnohospodárskou pôdou. Okrem toho 

majú mať stromy aj funkciu vetrolamov a slúžiť na vymedzenie lokality. 

Nemožno zabudnúť ani na ekologické a estetické funkcie.

 Zelené strechy

Keď nahradíme štrk, fóliu či asfaltový pás zeleňou, dokážeme znížiť teplotu 

ovzdušia nad povrchom až o 50 %, filtrovať a zadržiavať dažďovú vodu 

a dosiahnuť energetickú úsporu budov. Okrem toho, že zelené strechy 

dokážu zredukovať používanie klimatizácie o približne 75 %, pomáhajú aj v 

boji proti znečisťovaniu ovzdušia a znižujú produkciu skleníkových plynov. 

Do budúcna sa zameriame aj na iné skladby striech, ktoré obmedzujú 

nadmerné prehrievanie povrchov.

V projekte Arboria máme v súčasnosti cca 1 500 m2 zelených striech. 

Zelené strechy budú aj prirodzenou súčasťou pripravovaných projektov 

Nesto, Rakyta a Vydrica.
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Znižovanie emisii CO
2

Emisie CO
2
 z každodennej prevádzky našej spoločnosti (interné opatrenia), ale najmä 

prevádzkové emisie z nami realizovaných projektov (externé opatrenia) vnímame 

ako  jeden z hlavných ukazovateľov nášho dopadu na životné prostredie. 

Nami sledované emisie delíme podľa zdrojov na dve základné kategórie:

• emisie z našej prevádzky (sledované v rámci interných opatrení)

 1.  emisie z prevádzky automobilov spoločnosti (*priame emisie)

 2. emisie z prevádzky hlavnej kancelárie a z prevádzky predajných 

     miest (**nepriame emisie)

• emisie z prevádzky našich produktov - zrealizovaných projektov (sledované 

v  rámci externých opatrení)

* Priame emisie

Medzi priame emisie (tzv. Rozsah 1) patria emisie skleníkových plynov, ktoré  pochádzajú zo zdrojov, ktoré vlastní alebo 

kontroluje organizácia. V našej spoločnosti patria medzi ne emisie, ktoré vytvárajú automobily používané našimi zamestnancami 

na služobné účely.

**Nepriame emisie

Medzi nepriame emisie (Rozsah 2) radíme tie, ktoré vznikajú využívaním nami prenajatých kancelárskych priestorov, ako aj 

priestorov predajných miest, ktoré tvoria zázemie pre predajný tím. 

Pre výpočty emisií CO
2
 sme použili vyhlášku 364/2012  a 35/2020 Z. z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky a metodiku Protokolu o skleníkových plynoch, ktorý ustanovil klasifikáciu emisií skleníkových plynov 

podľa „rozsahu pôsobnosti“ na Rozsah 1 , Rozsah 2 a Rozsah 3, kde:

- Rozsah 1  zahŕňa priame emisie skleníkových plynov

- Rozsah 2 zahŕňa nepriame emisie skleníkových plynov

- Rozsah 3 zahŕňa ostatné nepriame emisie skleníkových plynov
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Emisie z prevádzky zrealizovaných projektov

Uvedomujeme si, že z portfólia našej činnosti má  prevádzka nami zrealizovaných projektov najväčší dopad na životné prostredie. K znižovaniu prevádzkových emisií 

našich projektov pristupujeme aktívne už počas prípravnej projektovej fázy, a to optimalizáciou návrhu technológií, tepelno-technických vlastností a konštrukcií 

stavieb s vyhodnocovaním projektovanej spotreby energie na m2 stavby za rok. 

Základným nástrojom, ktorý používame na znižovanie spotreby energií, a tým znižovanie produkcie emisií v našich projektoch, sú energetické simulácie variantov 

technológii a prevádzkových režimov.

V grafe  môžeme cez ukazovatele potreby  energie sledovať trend 

znižovania energetickej náročnosti našich stavieb. So znižovaním 

energetickej náročnosti priamo súvisí znižovanie emisií CO
2
 z ich 

prevádzky. 

V grafe sú znázornené emisné ukazovatele v roku uvedenia projektu 

do prevádzky. Znázornená produkcia emisií môže medzi jednotlivými 

projektami kolísať z dôvodu zmeny uhlíkovej stopy zdroja energie alebo 

pri využívaní odpadovej bez-emisnej energie.

Celková potreba energie stavieb
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* V grafoch neuvádzame rok 2020 z dôvodu neuvedenia žiadneho projektu do prevádzky. 

**
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Znižovanie potreby energií

O zmiernenie dopadov na životné prostredie, zníženie spotrieb energií a zredukovanie produkcie emisií sa usilujeme niekoľkými už vyššie uvedenými nastavenými 

opatreniami, a zároveň aj aktívnym prístupom ku komunite užívateľov, so zámerom motivovať a optimalizovať ich užívateľské správanie k efektívnemu využívaniu 

energií.

V grafe je znázornená klesajúca priemerná potreba energie na jeden byt,  

v roku uvedenia do prevádzky.

Pre výpočet ročnej potreby energií a emisií na m2 sme použili hodnoty z Energetického certifikátu vydaného 

podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o Energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 300/2012 Z. z. z a vyhlášky 364/2012 a 35/2020 Z. 

z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Potreba energie na jeden byt

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

9352

5913 5653 5351
4872

3769 3883
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Cieľ

Zaviesť energetický 

monitoring všetkých budúcich 

stavieb a ich pravidelné 

vyhodnocovanie s následnou 

aplikáciou vhodných alternatív 

v projektoch.
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 Alternatívna doprava

Medzi opatrenia znižujúce emisie z užívania samotných budov, a 

nabádajúce k udržateľnému spôsobu života, patrí aj podpora alternatívnej 

dopravy u obyvateľov projektov. Podpora a následný rozvoj hromadnej a 

nemotorovej dopravy pozitívne prispieva ku kvalite prostredia.

K základným konceptom a riešeniam patrí budovanie cyklistickej 

infraštruktúry, zariadení pre mestskú hromadnú prepravu, vybavenie pre 

bez emisnú e-mobilitu a podobne.

Ako príklady môžeme uviesť:

•   Budovanie cyklotrás a stojanov na bicykle v obytných zónach našich 

projektov.

•   Pri projekte Nesto sme realizovali úpravu cestnej komunikácie na 

Kopčianskej ulici s vybudovaním predĺženia cyklotrasy a napojením 

na cyklocestu v neďalekom rakúskom mestečku Kittsee, nakoľko 

Kopčianska ulica patrí medzi vyťažené motoristické aj cyklistické 

úseky. Túto úpravu sme realizovali v rozpočte cca  1 116 000 EUR bez 

DPH.

•   Pre obyvateľov projektu Arboria sme nakúpili  50 elektrobicyklov  

a následne ich bezplatne poskytli mestu Trnava. Dobudovali sme aj 

cyklotrasy.

•   V projekte Malé Krasňany sme vybudovali cyklotrasu prepájajúcu 

Račiansku ulicu s vinohradmi

•   V Urban Residence sme dobudovali mestskú cyklotrasu, bikesharing 

point a servis point pre bicykle a nabíjačky pre elektromobily.

•   V projekte Malé Krasňany sme vybudovali prepojenie cyklotrasy 

medzi Račianskou ul. a vinohradmi v celkovej dĺžke 0,4km.
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Transparentnosť a 
čestnosť
Ako ukazuje matica významnosti, transparentná a čestná komunikácia je veľmi 

dôležitá a citlivo vnímaná najmä našimi stakeholdermi. Rovnako dôležitá je aj pre 

nás - má priamy vplyv na reputáciu a dôveru v našu firmu a na naše podnikanie.

Uvedomujeme si, že obraz developerov na Slovensku ich nevykresľuje ako 

spoľahlivých a zodpovedných hráčov na trhu. Snažíme sa toto vnímanie 

zmeniť a byť dôveryhodným partnerom pre našich investorov a banky, našich 

zamestnancov, dodávateľov a zákazníkov.

Vzťah k partnerom sa usilujeme stavať na jednej z našich troch hodnôt – reliable 

– spoľahlivosti a dôveryhodnosti v podnikaní. V rámci neho je transparentná 

a čestná komunikácia a podávanie informácií transparentným spôsobom pre 

nás nevyhnutnosťou.

Už v rámci prvých stretnutí a komunikácií s klientmi poskytujeme o projektoch, 

ich vybavení, štandardoch a okolí  pravdivé a reálne informácie. Rovnako 

pozitívne, ako aj negatívne. Našim cieľom je informovať zákazníkov pravdivo. 

V prípadoch, kedy si v určitom štádiu nášho projektu nie sme niektorými 

skutočnosťami istí, snažíme sa „nezahmlievať“, nezavádzať a komunikovať len 

jasné a pevne dané skutočnosti.

Udržiavame si vysoký štandard kvality našich vybudovaných projektov, a zároveň 

poskytujeme možnosť spoľahnúť sa na reálny výsledok, čo pre zákazníka v praxi 

znamená v prvom rade dostavanie, a teda dodanie zakúpeného produktu.

Staviame sa profesionálne a transparentne aj k reklamáciám klientov. 

Dodržiavame legislatíve normy, všetky zákonné lehoty a zákazníkom sa snažíme 

v procese reklamácií v najväčšej možnej miere vyhovieť.

Rovnaký prístup k reklamáciám klientov vyžadujeme aj od našich dodávateľov. 

Pracujeme s nimi na procese identifikácie možných projekčných chýb, ktoré 

majú dopad na spokojnosť našich zákazníkov a proaktívne pracujeme na ich 

odstránení v budúcich projektoch.

Spustenie klientského portálu

Jednoduchšiu a transparentnejšiu komunikáciu by našim klientom malo 

umožniť spustenie klientskeho portálu. Ten umožní klientom mať jednoduchší 

prehľad o produktoch, ktoré si u nás kúpili či kúpia, zjednoduší komunikáciu 

s reklamačným oddelením, dohodnutie termínov technických obhliadok bytov 

a pod. Nám poskytne možnosť merať spokojnosť s reklamačným oddelením, 

s predajným procesom, spokojnosť s nehnuteľnosťou a pomôže zvýšiť  efektivitu 

tohto procesu.

Cieľ

Spustenie klientského portálu.

Časový plán:  
do konca roka 2021
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Cieľ

Vykonať prieskum vnímania 
dôveryhodnosti firmy jej 

dodávateľmi.

Časový plán:  
2. polovica roka 2022

K dodávateľom pristupujeme s rešpektom, komunikujeme 

transparentne a za ich dodané práce platíme včas v rámci 

dohodnutých hodnôt a stanovených termínov. Usilujeme sa ich 

vyplácať najneskôr v deň splatnosti. K 31. 12. 2020 nemáme žiadne 

nesplatené a neuhradené faktúry voči našim bývalým a súčasným 

dodávateľom.

Pre udržateľnosť nášho financovania sú životne dôležité čestné 

vzťahy s bankami a investormi. Vďaka našej transparentnej 

štruktúre, platobnej schopnosti, predčasnému splácaniu, čestným 

peniazom, ktoré sú za nami, a dlhodobo budovaným vzťahom, nás 

banky považujú za spoľahlivého partnera. 

Pre zachovanie transparentých a dôveryhodných vzťahov 

plánujeme zaviesť vzájomné, obojstranné hodnotenie dodávateľov 

a pripraviť  stratégiu hodnotenia na najbližšie roky.

Dodržiavame legislatívne normy, písomné a ústne dohody.

Dávame si záležať aj na dôslednom 
dodržiavaní zákonov

GDPR

Spracúvame osobné údaje klientov a partnerov v súlade s GDPR (Nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ("GDPR") 

a tiež v súlade so slovenským zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ("zákon 

o ochrane osobných údajov").

Všeobecný prehľad o tom, ako spracúvame osobné údaje našich klientov a partnerov, 

nájdete na stránke www.lucron.sk. Tieto podmienky v plnom rozsahu opisujú, ako 

zhromažďujeme, používame, uchovávame a prípadne zverejňujeme osobné údaje v 

procese jednotlivých činností vykonávaných spoločnosťami patriacimi do skupiny Lucron. 

Každú fyzickú osobu informujeme o používaní jej osobných údajov a ich spracovaní 

v každom dokumente, ktorý sa podpisuje s našimi klientmi, najmä v záverečných 

ustanoveniach dohôd a zmlúv, ako aj uvedením odkazu na našich webových stránkach, 

kde klienti nájdu všetky potrebné a požadované informácie. 

V prípade zložitejších úloh GDPR je odborným garantom pre Lucron CEE Attorneys Lišiak 

Martinák s.r.o. Za súlad s GDPR zodpovedá aj náš interný právny tím.

Na zabezpečenie súladu s GDPR sme pre zamestnancov a spolupracovníkov vytvorili 

zoznam interných pokynov a smerníc v slovenskom jazyku s internými predpismi, ako 

plniť GDPR pri každodennej práci.
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Boj proti korupcii
Pre Slovensko je boj proti korupcii veľmi dôležitou a citlivou témou. Preto 

sa mu ako transparentne fungujúca spoločnosť chceme intenzívnejšie 

venovať. V gescii právneho oddelenia funguje overovanie finančných 

zdrojov klienta, ako realizácia dozoru nad praním špinavých peňazí 

v súlade s legislatívnymi nariadeniami. Chceme sa tak podieľať a prispieť 

v boji proti praniu špinavých peňazí a korupcií na Slovensku.

Dodržiavanie AML

Pre zosúladenie požiadaviek „AML“ (opatrenia proti praniu „špinavých pe-
ňazí) a „KYC“ (poznaj svojho zákazníka) politiky sme prijali „program“ pod 
názvom „Program vlastnej činnosti povinnej osoby zameranej proti le-
galizácií príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním tero-
rizmu“, cieľom ktorého je zosúladenie a úprava činností pri ochrane pred 
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pri ochrane pred financovaním 
terorizmu v súlade s povinnosťami stanovenými zákonom č. 297/2008 Z. 
z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súlade s programom vyhodnocujeme, aké transakcie môžu byť považo-
vané za neobvyklé obchodné operácie, kto je konečným užívateľom vý-
hod, či klient nie je politicky exponovanou osobou, pôvod finančných pro-
striedkov použitých pri transakcii a v neposlednom rade aj účel obchodnej 
transakcie. 

Informácie by sme ako spoločnosť nevedeli preveriť bez aktívnej súčinnosti 
našich klientov, ktorí nám poskytujú predmetné informácie v súlade so Zá-
konom, cez samostatné formuláre, ktoré vyhodnocujeme a archivujeme.

Uvedomujeme si svoju úlohu pri ochrane pred legalizáciou príjmov z trest-
nej činnosti a pri ochrane pred financovaním terorizmu a preto bez vyhod-
notenia vyššie uvedených faktorov o každej jednotlivej transakcii nepristu-
pujeme k uzatvoreniu obchodného záväzku. 

Aktuálne aktívne spolupracujeme so svojím akcionárom na zosúladení 

svojich kontrolných AML mechanizmov a posilnení našej účasti v odhaľovaní 

prípadnej trestnej činnosti.  
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Etika
Uvedomujeme si nutnosť nastavenia procesov v oblasti etiky v najbližšom 

období. Tieto interné procesy budú v zodpovednosti predsedu 

predstavenstva Ing. Zoltána Müllera ako najvyššieho predstaviteľa našej 

spoločnosti. Uvedomujúc si dôležitosť slušného a férového správania voči 

nášmu okoliu a všetkým zainteresovaným stranám sme v Lucrone prijali 

etický kódex, ktorým určujeme naše konanie a zároveň sa zaväzujeme 

k ďalším krokom, ktoré chceme v nasledujúcom období dosiahnuť. 

Vnímame nutnosť realizácie ostatných aktivít v oblasti etiky a nastavenie 

celého etického procesu.

Cieľ

Zaviesť etický proces.

Časový plán:  
1. polovica roka 2022
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V rámci dialógov sme identifikovali štyri 

oblasti, ktoré majú veľký vplyv na ich 

spokojnosť.Vzhľadom na identifikáciu potrieb 

či medzier v rámci komunikácie, ale tiež kvôli 

nedostatočnej interaktivity počas pandémie, 

sme začali vydávať firemný časopis na šírenie 

informácií o našich projektoch, kolegoch, 

benefitoch a iných zaujímavých témach.

Našou najbližšou zainteresovanou skupinou sú 

naši zamestnanci. Bez kvalitných a motivovaných 

zamestnancov by sme nedokázali prinášať kvalitné 

výsledky. Spokojnosť zamestnancov je preto jedným 

z najdôležitejších faktorov, vedúcich k nášmu trvalo 

udržateľnému podnikaniu. Zároveň sú hlavnými 

nositeľmi našich firemných hodnôt, a preto ich 

starostlivo vyberáme.

V priebehu niekoľkých rokov sme sa z malého 

kolektívu ľudí stali spoločnosťou, v ktorej 

dnes spolupracuje 105 kolegýň a kolegov, 

ktorých podľa nášho CEO definujú dve slová - 

angažovaní a nadšení.

V sledovanom roku 2020 sme sa výraznejšie zamerali 

na podporu zdravia a bezpečnosti zamestnancov, 

čo bol prirodzený dopad prebiehajúcej pandémie 

COVID-19.

Vzhľadom na identifikáciu potrieb či medzier 

v rámci internej komunikácie, ale tiež kvôli 

nedostatočnej interaktivity počas pandémie, sme 

začali vydávať firemný časopis na šírenie informácií 

o našich projektoch, kolegoch, benefitoch a iných 

zaujímavých témach.

Benefity 

Bezpečnosť  
a podpora zdravia 

Diverzita, 
fluktuácia 

Vzdelávanie a rast 

V rámci dialógov sme identifikovali štyri oblasti, ktoré majú veľký vplyv na ich 

spokojnosť :
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Vzdelávanie a rast 
zamestnancov  
Zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie svojich zamestnancov 

by malo byť jednou z priorít každého zamestnávateľa. 

Je procesom, ktorý je prínosný pre obe strany, ako pre 

zamestnanca, aj pre spoločnosť. Rozvoj a vzdelávanie 

prispievajú k vyššej efektivite a kvalite práce, motivácií, 

sebarealizácií a sebarozvoja zamestnancov a tým rozvoju 

organizácie ako takej. 

Akými formami prispievame  

k vzdelávaniu našich zamestnancov?

Spolupráca s FBE

Od roku 2018 intenzívne pracujeme na rozvoji svojich zamestnancov, ich vzdelávaní 

a trénovaní ich zručností v spolupráci so spoločnosťou FBE.

FBE – For Business Excellence poskytuje vzdelávanie a rozvoj ľudského potenciálu 

organizácií, služby riadenia projektov a riešenia problémov a cielenú podporu pri 

dosahovaní strategických zámerov.Spoločnosť FBE Bratislava s.r.o. je certifikovaná podľa 

normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 pre poradenstvo pri riadení podnikov, organizovanie 

a vedenie školení a seminárov, koučovanie a odvetvové analýzy.

V období 2018 až 2020 bolo realizovaných viac ako 50 dní rozvojových aktivít so zameraním 

na rozvoj mäkkých a riadiacich zručností, ako aj rozvoj organizácie.

Zameranie rozvoja bolo najmä na tieto oblasti:

   spolupráca a komunikácia v projektových tímoch

   zlepšenie riadiacich zručností

   efektívna práca s časom a plánovanie

   podpora a rozvoj personálneho oddelenia, pomoc pri jeho budovaní 

   podpora a školenia pre komerčný, finančný tím a právne oddelenie

   nastavenie organizačnej štruktúry a rozvoj organizácie 

Forma spolupráce obsahuje interaktívne a aplikačné formáty ako školenia, riešiteľské 

a aplikačné workshopy a podobne. 

Za rok 2020 sme na školenia 

a vzdelávanie našich zamestnancov 

spolu vynaložili vyše  

54 000 EUR bez DPH 
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Samostatnou líniou spolupráce je individuálny koučing manažérov. Individuálne koučingy 

do roku 2020 sa realizovali v počte 45 stretnutí.

Aj napriek nepriaznivým podmienkam, spôsobených pandémiou, sme v roku 2020 

naďalej podporovali vzdelávanie a rast zamestnancov formou spoločných tréningov 

a individuálnych koučingov.

V sledovanom období 1.1.2020 – 31.1.2020 bol rozsah spolupráce nasledovný:

   11 dní rozvojových a workshopových aktivít

   9 koučingových stretnutí

   Assessment Centrum pre 10 účastníkov s cieľom ich ďalšieho rozvoja 

Rok ročný finančný objem 

2018 17 050 eur

2019 61 840 eur

2020 29 950 eur

Ročný objem, ktorý sme investovali do vzdelávania svojich zamestnancov v spolupráci 

s FBE bol k 31.12.2020 viac ako 29.000 EUR. Napriek nárastu zamestnancov bol objem nižší 

z dôvodu pandemickej situácie, ktorá výrazne ovplyvnila naše možnosti stretávania sa. 

Preto väčšina školení a tréningov, pri ktorých to bolo efektívne a uskutočniteľné, bola 

vykonaná online formou.

Pomenovanie vlastných potrieb zamestnancov pre osobný rozvoj

Začiatkom roku 2019 sa na základe podnetu vedenia vykonali v spolupráci s FBE 

štruktúrované rozhovory so všetkými zamestnancami. Rozhovory slúžili ako podklad 

k správnemu nastaveniu vzdelávania a spoločných školení na mäkké zručnosti. 

Cieľ

Realizácia hodnotiacich pohovorov.

Časový plán:  
2. polovica roku 2021

Po ich vyhodnotení bol navrhnutý vzdelávací plán a zamestnanci 

boli podľa nimi pomenovaných potrieb pridelení na skupinové 

školenia mäkkých zručností z oblastí:

   analytické myslenie a riešenie problémov

   sebariadenie, práca s časom a zvládanie stresu

   obchodná komunikácia a vyjednávanie 

   profesionálna komunikácia

Počas roka tiež zrealizujeme v spolupráci s FBE hodnotiace 

pohovory zamerané na opätovné zistenie potrieb rozvoja 

zamestnancov. Vnímame potreby posilnenia projektových tímov, 

ktoré sa v sledovanom roku rozšírili o nových ľudí. Budú realizované 

s vedúcimi projektových tímov na správne identifikovanie potrieb 

a následné cielené plánovanie ich rozvoja.
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Samovzdelávanie

Okrem každoročne strategicky plánovaných rozvojových aktivít pre rast 

a vzdelávanie zamestnancov poskytujeme možnosť samovzdelávania pre 

jednotlivcov. V prípade, že zamestnanec cíti potrebu rastu v istej oblasti, 

má možnosť individuálnej účasti na školeniach podľa vlastného výberu na 

naše náklady. 

Jazykové hodiny angličtiny

Počas pracovného času prebiehajú skupinové a individuálne hodiny 

anglického jazyka, ku ktorým sa zamestnanci po schválení nadriadeným 

a HR môžu pripojiť. Po vyhodnotení jazykových schopností sú zaradení 

do konkrétnej skupiny. Skupiny majú maximálne 2 -5 osôb, aby sa každý 

z účastníkov mohol plnohodnotne zapojiť. V prípade nevyhnutnej potreby 

využívania anglického jazyka sú na základe požiadavky nadriadeného 

poskytované aj individuálne hodiny, taktiež počas pracovnej doby. 

Na hodiny angličtiny sme v roku 2020 vynaložili vyše 9.000 EUR bez DPH. 

Hodiny navštevuje vyše 30 našich kolegýň a kolegov. 

Výmena skúseností s  materskou spoločnosťou IKO 
Real Estate

Zamestnanci, ako aj manažment spoločnosti, pravidelne interaguje 

s našim akcionárom, spoločnosťou Iko Real Estate v Luxembursku. 

Pracovné návštevy jednotlivých tímov či videokonferencie sa konajú 

pravidelne. Zdieľanie skúseností a dôležitých informácií nám umožňuje 

ťažiť zo znalostí IKO a opačne. 

Ročné hodnotenia

Koncom každého kalendárneho roka si nadriadení usporadúvajú so svojimi 

tímami individuálne ročné hodnotenia s cieľom zhodnotenia ich výkonu počas 

predchádzajúceho roku a poskytnutím spätnej väzby, ktorá môže pomôcť 

nasmerovať vnútorný rozvoj každého zamestnanca.
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Cieľ

Realizácia prieskumu  
spokojnosti zamestnancov. 

Časový plán:  
prelom 2021/2022

Cieľ

Naďalej pokračovať 
v systematickom vzdelávaní a 
skvalitňovať vzdelávací proces 

dobre zacieleným výberom 
školení.

Priemerný počet tréningu

Priemerný počet tréningu na zamestnanca za rok 2020 bol 6,3 hodiny. 

Na výpočet priemerného počtu tréningu na zamestnanca sme použili 

vzorec uvedený nižšie.

Priemerný počet 
hodín tréningu na 

zamestnanca

Celkový počet hodín 
tréningov

Celkový počet 
zamestnancov

=

Bez spokojných zamestnancov nemôže byť 

dlhodobo úspešná žiadna firma. Preto zrealizujeme 

prieskum spokojnosti zamestnancov formou 

dotazníka, aby sme zistili reálnu a merateľnú 

spokojnosť našich zamestnancov a v ďalších 

reportovacích obdobiach mohli ich spokojnosť 

správnymi nástrojmi zvyšovať. Zameriame sa na 

zisťovanie spokojnosti u rôznych tém, ako sú 

benefity, spätné väzby na manažérov, pracovné 

prostredie.
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Diverzita a fluktuácia zamestnancov 
Zastúpenie v manažmente

V rámci najvyššieho Management Boardu máme 

jednu ženu a štyroch mužov. V rámci druhej úrovne 

riadenia, operatívneho manažmentu, majú ženy 

taktiež svoje zastúpenie. 14 mužov a 4 ženy..

Celkovo na manažerských pozíciach je zastúpených 

18 mužov a 5 žien.

Priemerná mzda za rok 2020 

Pomerne  výrazný  rozdiel  v  priemernej  mzde  medzi 

pohlaviami je výrazne ovplyvnený skutočnosťou 

prevahy  mužov  v našom manažmente, ktorí tvoria 

78 %.  Takisto  môže  byť  ovplyvnený  skutočnosťou, 

že zastúpenie  žien  v  spoločnosti  je  zložené  z 30 

% kolegyňami  zamestnanými  priamo  z vysokých  

škôl pod vekovou hranicou 30 rokov.

Počet žien a mužov 

Muži  53 51%

Ženy 52 49%

Zastúpenie na manažerských pozíciach

Muži 18 78 %

Ženy 5 22 %
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Priemerná mzda za rok 2020

Muži  3 176 € brutto

Ženy  1 677 € brutto

Rovnosť príležitosti

V Lucrone dávame pracovné príležitosti všetkým, a to 

bez rozdielu veku, farby pleti, pohlavia, národnosti 

či sexuálnej orientácie. V našej spoločnosti pracuje 

mnoho žien, a to aj vo vedúcich funkciách. Pomer 

žien a mužov je takmer vyrovnaný. 

*Všetky údaje sú platné k 31.12.2020
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Rozdelenie zamestnancov podľa veku 

Vekový priemer všetkých kolegýň a kolegov ku 31. 12. 2020 je 37 rokov.

Najväčšie zastúpenie, až 70 % spomedzi 

zamestnancov, má veková kategória 30 – 50 

rokov. Vyše 20 % kolegýň a kolegov z nášho 

kolektívu tvoria mladí ľudia do 30 rokov. 

Do 30 rokov

Muži  6

Ženy 16

30 - 50 rokov

Muži  39

Ženy 34

Nad 50 rokov

Muži  8

Ženy 2

Rozdelenie podľa veku

Do 30 rokov            22   21% 

30 - 50 rokov          73         65,5%

Nad 50 rokov            10         9,5%

Príležitosť poskytujeme aj čerstvým absolventom 

bez predošlej praxe, ktorým dávame 

možnosť rastu priamo v organizácií. Veríme 

v ľudský potenciál a vieme oceniť proaktívny 

a zodpovedný prístup. 

*Všetky údaje sú platné k 31.12.2020
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Nastúpila som do Lucronu po skončení Ekonomickej univerzity, 

kde som vyštudovala obchod a marketing. Takmer každá firma, do 

ktorej som si podala žiadosť o zamestnanie, vyžadovala predošlú 

prax a preto bolo pre mňa nemožné zamestnať sa v mojom odbore. 

Nastúpila som tu na pozíciu recepčnej. Dnes, vďaka dôvere vedenia 

Lucronu v ľudský potenciál, po takmer piatich rokoch, budujem 

u nás oddelenie HR a moja práca ma neskutočne baví a napĺňa. 

Vždy budem za túto príležitosť Lucronu vďačná.

Ing. Katarína Hykischová / HR Generalistka

Už počas štúdia práva na právnickej fakulte som vedela, že raz chcem 

pracovať v spoločnosti, v ktorej budem rásť nielen osobnostne, ale 

aj po pracovnej stránke. Som veľmi rada, že som po vyštudovaní 

vysokej školy dostala príležitosť pracovať práve v Lucrone, v ktorom 

som sa počas svojho doterajšieho pôsobenia veľa naučila a v kto-

rom som využila svoje nadobudnuté vedomosti zo školy. Veľmi 

pozitívne hodnotím, že sa Lucron nebojí zamestnávať ľudí, ktorí sú 

čerstvými absolventami a dáva im možnosť sa rozvíjať a učiť sa nové 

veci.

Mgr. Dominika Barantalová / právnička 

Cieľ

Určenie stratégie ďalšieho 
rozvoja internej komunikácie, 

ako aj pokračovanie 
v pravidelnom vydávaní 

firemného časopisu.

Rok 2020 priniesol aj nový firemný časopis na zlepšenie internej komunikácie, 

poskytovanie informácií o projektoch, kolegoch v pracovných aj súkromných 

rozhovoroch a pravidelných rubrikách. Podľa našich meraní dosahovalo posledné 

vydané číslo časopisu čítanosť 200 kliknutí za prvé dve 2 hodiny po jeho rozposlaní na 

kolegov a kolegyne. Za rok 2020 vyšli prvé štyri čísla. Doposiaľ vynaložené prostriedky 

boli 6 600 EUR.

R E L I A B I L I T Y
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Odišli

Odišli 16 15 %

Celkový počet  105

Fluktuácia 

V priebehu roka 2020 nastúpilo spolu 23 kolegov a kolegýň, z toho 13 

žien a 10 mužov. Na trvalý pracovný pomer bolo zamestnaných 17 a 6 na 

dohody.

Integrácia nových zamestnancov.

 Zaviedli sme proces integrácie nových zamestnancov, vďaka ktorému 

sa dokážu rýchlejšie adaptovať na pracovné prostredie a dostať do 

pracovného procesu. Noví zamestnanci sú pracovníkom HR oboznámení 

s vnútornými predpismi, smernicami, organizačnou štruktúrou. Informuje 

ich o fungovaní dochádzkového systému a poskytuje popri nadriadenom 

zamestnancovi podporu počas prvých týždňov v akýchkoľvek 

požiadavkách a otázkach. 

V roku 2020 skončilo pracovný pomer dvanásť kolegov a kolegýň na 

trvalý pracovný pomer a štyria pracovníci na dohody.  

Odchod zamestnancov.

Pri prepúšťaní, ale aj odchode zamestnancov z vlastnej iniciatívy, sa 

usilujeme o korektné a férové zaobchádzanie a rozviazanie pracovného 

pomeru. Každe rozviazanie pracovného pomeru sa riadi platnou 

legislatívou - Zákonnikom práce. Poďakovanie za spoluprácu formou 

symbolického daru sme zaviedli ako prejav vďaky za vykonanu prácu pre 

našu spoločnosť. 

Nastúpili v roku 2020

Muži  10

Ženy 13

Prišli

Prišli 23 22 %

Celkový počet  105

*Všetky údaje sú platné k 31.12.2020
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Rodičovská dovolenka 

V roku 2019 nastúpilo na materskú dovolenku 5 kolegýň, ktoré v priebehu roku 2020 

nastúpili na rodičovskú dovolenku, ktorú stále čerpajú.

Usilujeme sa o 100 % mieru návratnosti do práce. Všetkým kolegyniam dávame možnosť 

návratu do práce po ukončení rodičovskej dovolenky. V prípade, že ich pracovné miesto 

je obsadené novou pracovnou silou a nie je potrebná nová pracovná sila na rovnakú 

pracovnú pozíciu, poskytujeme po návrate z rodičovskej dovolenky alternatívnu 

možnosť, ktorú môže prijať alebo odmietnuť. Kolegyne na materskej, ako aj rodičovskej 

dovolenke, zapájame do spoločných aktivít a pozývame ich na spoločné firemné akcie. 

Rovnako im posielame náš firemný časopis, aby nestratili informovanosť a uľahčili sme im 

rýchlejšiu adaptáciu v prípade vrátenia sa do pracovného prostredia.

Zamestnancom na plný úväzok, čiastočný úväzok, aj pracovníkom na dohodu 

poskytujeme rovnaké výhody a nezvýhodňujeme zamestnancov na plný úväzok. Benefity 

pre všetkých našich zamestnancov sú nastavené rovnako, v rámci zákonnej legislatívy, 

ako aj mimo nej.
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Bezpečnosť 
a podpora zdravia 
zamestnancov
Pri bezpečnosti a  ochrane zdravia pri práci sa riadime aktuálne platnou 

legislatívou. Oboznámenie sa zamestnanca s  predpismi o  bezpečnosti 

a  ochrane zdravia pri práci a  požiarnej ochrane sa uskutočňuje formou 

e-learningu a vykonaním elektronickej skúšky z predpisov. Jej absolvovanie je 

povinné.

Čo robíme pre zdravie našich kolegýň a kolegov? 

Zdraví ľudia sú najlepším predpokladom úspechu firmy. Zdravý pracovník 

je efektívnejší, podáva lepší pracovný výkon a  nie je rizikom sám pre seba 

a svojich kolegov. Dôležitá je starostlivosť nielen o fyzické, ale aj o mentálne 

zdravie našich zamestnancov. Sedavá práca často spôsobuje zdravotné 

ťažkosti, ktorým sa však pravidelným pohybom a  zdravou vyváženou 

stravou dá predísť, prípadne ich eliminovať. Takmer 60 % priznaných chorôb 

z  povolania v  Európskej únii sa týka porúch pohybového aparátu, čo je 

výsledkom sedavého spôsobu života, nedostatku pohybu a nevyhovujúcich 

pracovných podmienok. Preto sa usilujeme okrem vytvorenia kvalitného 

pracovného prostredia aj o  podporu pohybu a  vyváženej stravy 

zamestnancov.

Dbáme na ich fyzickú kondíciu a zdravé telo i ducha 

V roku 2018 sme v spolupráci s Anima - centrum zdravia a pohybu zaviedli 

ako benefit pre zamestnancov pravidelné hodiny jogy a hodiny zdravého 

sedenia na pracovisku. Hodiny prebiehajú každú stredu o 7:30 v priestoroch 

našej kancelárie. Ich účelom je pôsobiť preventívne a kompenzačne k našim 

bežným činnostiam v práci. 

Počas nich sa zameriavame na pohyb, ktorý je pre telo funkčný z pohľadu 

vykonávanej práce, ako aj mentálne.Hodiny navštevuje pravidelne 5 – 12 

zamestnancov  a sú plne hradené z firemných zdrojov.

Podporujeme ich v športových aktivitách

Takmer všetky nami organizované teambuildingy sú zamerané na 

vykonávanie spoločných športových aktivít, ideálne vo vonkajšom 

prostredí – lyžovačky, splavy, regatty a v neposlednom rade turistika. 

Usilujeme sa vynahradiť našim zamestnancom hodiny strávené vo 

vnútorných priestoroch kancelárie a sedavý spôsob práce. Nákupom 

bicyklov sme rovnako chceli podporiť zamestnancov k možnému 

zdravšiemu spôsobu prepravy v porovnaní s využívaním automobilov.

Doprajeme im dennú dávku ovocia

Dva krát do týždňa objednávame spolu vyše 60 kíl ovocia týždenne, ktoré 

každý pondelok a stredu majú naši zamestnanci pripravené na konzumáciu 

pri svojich pracovných miestach. Vynaložené prostriedky: 2000 eur 

mesačne.
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Ako sme chránili zdravie našich zamestnancov počas 

pandémie? 

Od 12. 3. 2020 sme okamžite reagovali na začínajúcu pandémiu 

pravidelnou ozónovou dezinfekciou priestorov kancelárií. Dezinfekcia 

prebiehala každý piatok, neskôr každý druhý piatok v mesiaci. Popri 

ozónovej dezinfekcií sme zabezpečili samodezinfekčné polepy na kľučky 

a dvere toaliet, kávovar a iné povrchy. Súčasťou denného upratovania bola 

dezinfekcia povrchov upratovacou službou.Na dezinfekciu priestorov 

sme počas 9 mesiacov  vynaložili vyše 23 000 EUR. 

Pri vstupe do priestorov sme umiestnili dezinfekčný prostriedok 

s povinnosťou dezinfekcie rúk pri príchode do kancelárie. Na dezinfekciu 

rúk sme vynaložili v roku 2020 vyše 1700 EUR. Pre zamestnancov, ktorí 

potrebovali byť počas pandémie prítomní v kancelárii, sme zabezpečili 

pravidelné  testovanie formou PCR testov. V roku 2020 sme na testovanie 

zamestnancov vynaložili spolu 13 700 EUR.Taktiež sme sa postarali 

o dostatok rúšok, ktoré boli kolegom a kolegyniam pravidelne rozdávané 

na zabezpečenie ich stálej ochrany. 

Zamestnanecké 
benefity 
Motivácia zamestnancov sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi v závislosti 

od organizácie a ľudí v nej. Už od začiatku budovania firmy, keď mala len 

zopár zamestnancov, sme považovali za nevyhnutné dbať popri pracovných 

výsledkoch aj na priateľskú pracovnú atmosféru a budovanie vzťahov medzi 

zamestnancami.

Pravidelne organizujeme spoločné aktivity a teambuildingy, ktoré 

pozitívne stimulujú zamestnancov a tiež zlepšujú tímového ducha, ktorý 

považujeme za dôležitú súčasť nášho pracovného života. Prispievajú 

k pozitívnemu budovaniu vzťahov medzi kolegami, vytvárajú priaznivé 

pracovné prostredie a tak prirodzene zvyšujú ich spokojnosť aj pracovné 

nasadenie. Sú to prevažne sportovo ladené aktivity ako lyžovačky, splavy, 

reggaty či spoločná turistika. Každoročne organizujeme Vianočné 

večierky a tiež takzvané Family days za zámerom prepojenia pracovného 

kolektívu s rodinami našich zamestnancov. 

Okrem celofiremných eventov si teambuildingové aktivity organizujú aj 

jednotlivé oddelenia a tímy v menších skupinách podľa potreby a cieľov, 

ktoré nimi chcú naplniť. 

Usilujeme sa o vyvážený pomer pracovného a súkromného života 

kolegýň a kolegov, tzv. work-life balance. Záleží nám na osobných 

životoch a dobre fungujúcich rodinách našich zamestnancov.
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Ponúkame zamestnancom možnosť využívať Multisport karty, ktoré sú 

spolufinancované zamestnávateľom a zamestnancom. 50 % zo sumy karty 

hradí zamestnávateľ a 50 % zamestnanec v sume 13 EUR. Kartu k 31. 12. 

2020 využívalo 19 zamestnancov.

V roku 2018 sme nakúpili pre našich zamestnancom skladacie Brompton 

bicykle a elektrické kolobežky. Okrem uľahčenia presunov na obedy 

či stretnutia a možnosť ich využitia takmer kamkoľvek mimo kancelárie, 

prispievame podporou alternatívnej formy dopravy aj k znižovaniu našej 

uhlíkovej stopy. V súčasnosti máme k dispozícii 7 bicyklov  a 5 kolobežiek 

v hodnote takmer 10 000 EUR bez DPH.

Stravovanie zamestnancov poskytujeme prostredníctvom stravných 

kariet Ticket Restaurant, hradených nad rámec zákona. Okrem zákonne 

povinného príspevku v hodnote 55 % zo sumy, poskytujeme aj príspevok 

zo sociálneho fondu v kombinácií so zamestnaneckým benefitom, ktorým 

je dobrovoľný príspevok zamestnávateľa na stravné. Vďaka tomu naši 

zamestnanci prispievajú na  stravovanie  minimálnou čiastkou 0,20 centov 

za pracovný deň. Dobrovoľný príspevok na stravné je pre zamestnávateľa 

nedaňový výdavok. 

V neposlednom rade si dávame záležať nielen na príjemnom, ale aj 

funkčnom pracovnom prostredí, v ktorom trávime veľkú väčšinu 

pracovného týždňa.

Kancelária v budove Steinerka BC, do ktorej sme sa presťahovali v lete roku 2018, 

bola v tom istom roku nominovaná v kategórií Inovatívna kancelária v platforme 

Office roka. Súťaž Office roka každoročne usporadúva, nominuje a vyhodnocuje 

spoločnosť CBRE. Architekti sa v pri tvorbe našich kancelárskych priestorov 

zamerali nielen na výber kvalitných a nám aj prostrediu neškodlivých materiálov, 

ale aj na technické detaily a autonómne osvetlenie.

Lampa, ktorú má každý zamestnanec pri svojom pracovnom stole, je vybavená 

technológiou VTL, ktorá sa automaticky prispôsobuje dennej dobe a okolitému 

svetlu, aby tak prispôsobila osvetlenie ľudskému biorytmu. Integrovaný snímač 

pohybu a denného svetla zaisťuje automatické prepínanie svetla.

Priemerný človek strávi viac ako 80 % času v interiéri, kde je kvalita vzduchu často 

mnohonásobne horšia ako vonku. Tradičné farby na steny prispievajú k znečisteniu 

vzduchu, ktorý vdychujeme. V našich kanceláriách je na všetkých stenách použitá 

farba Airlite Paint, využívajúca patentované technológie na zníženie znečistenia 

ovzdušia. Zabraňuje tvorbe plesní na stenách a stropoch a priťahuje molekuly 

vody vo vzduchu a vytvára na stene neviditeľný ochranný film, ktorý blokuje 

prichytenie nečistôt a prachu. Eliminuje až 88,8 % znečisťujúcich látok v ovzduší, 

je vyrobená z prírodných surovín a neobsahuje biocídy.

V našich kanceláriách máme koberce Tretford, ktoré sú vyrobené z prírodných 

materiálov. Zvuky absorbujúci povrch znižuje nárazový hluk až o 22 decibelov. 

Účinne znižujú jemný prach vo vnútornom prostredí a zlepšujú klímu v miestnosti. 



Verejný priestor a 
komunity

06
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Verejný priestor v našich 
projektoch
Napĺňaním nášho poslania je vytváranie atraktívneho a funkčného verejného priestoru, 

ktorý umožňuje harmonický život obyvateľov, ponúka množstvo zelene, chráni historické 

pamiatky, umožňuje aktívny oddych rôznych vekových skupín obyvateľov. Verejný priestor 

spája obyvateľov a širokú verejnosť namiesto toho, aby ich rozdeľoval. Takýmto prirodzeným 

spôsobom sa môže formovať komunita.

Urban Residence

Veľký dôraz na verejný priestor v Urban Residence a priechodnosť celého územia v spojení 

so službami a vybavenosťou boli už súčasťou celkového konceptu projektu.

Popri dokončovaní posledného domu sme začali s realizáciou parku, ktorý vzniká 

juhovýchodne od projektu, smerom k areálu bývalej železničnej stanice Bratislava Filiálka. 

Na základe dohody s mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto tu realizujeme zelenú 

plochu, ktorú sme naplánovali a zaviazali sa k realizácii už v čase povoľovania projektu. 
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Práve na zdravotne znevýhodnených návštevníkov bol kladený špeciálny 

dôraz. Park okrem toho bude obsahovať aj tradičné vybavenie ako kolotoč, 

pieskovisko, domček, trampolínu či pingpongové stoly. Umiestnené tu 

budú aj lavičky so stolíkmi, pitná fontánka, či napájadlá a oplotený výbeh 

pre psy, ktorý je rozdelený na dve časti - pre veľké a malé psy. Dôraz sme 

kládli aj na zeleň - vysadené sú tu veľké stromy, schopné dobre reagovať 

na mestské prostredie: gledíčia trojtŕňová, čerešňa vtáčia, hrab a tiež 

okrasný ker tavoľník. Autorom parku je brniansky krajinný ateliér Divo, 

spolupracovala na ňom aj radnica mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

„Tento nový park je zaujímavý aj tým, že na mieste, kde bol doslova betón, 

zrazu budú stromy, lavičky, detské ihrisko či ohradený výbeh pre psy. 

Vzniká tu park, ktorý bude slúžiť ľuďom," povedal ma margo parku starosta 

mestskej časti Nové Mesto, Rudolf Kusý.

Do parku preinvestujeme 450 000 EUR bez DPH. 

Arboria

Arboria je mestská štvrť Trnavy, ktorá ponúka dostatok zelených plôch, 

miest na šport a oddych. Výstavba rezidenčnej zóny sa začala zasadením 

stromu, ktorý rastie spolu s ňou. Tento strom pre nás symbolizuje to, 

čo chceme projektom dosiahnuť – bývanie pri zelených parkoch pre 

obyvateľov a verejnosť. Arboria pre nás od začiatku predstavuje štvrť, 

v ktorej hustá premávka nemá miesto. Rozsiahlu oddychovú zónu doplnil 

samostatný športový a oddychový areál Relax Park. Je to multifunkčné 

športové ihrisko, prístupné pre všetkých Trnavčanov. Ďalšou dominantou 

bude taktiež námestie, ktoré poskytne ďalší priestor na stretávanie 

susedov.

„Vytvoriť z  Urban Residence príjemné prostredie s  dobrými 

susedskými vzťahmi  bolo našou prioritou od začiatku. Som rád, 

že ideme splniť aj posledný sľub, ktorým je nový park, určený na 

relax a  vyžitie pre obyvateľov a  susedov každého veku. K  návrhu 

sme pristupovali v  duchu koncepcie smart mesta, preto je náš 

park ohľaduplný k životnému prostrediu, a zároveň inkluzívny pre 

všetkých svojich obyvateľov. Pomocou vybavenia parku chceme 

vytvoriť priateľské prostredie, v  ktorom budú spolu vychádzať 

rodiny s deťmi,  zdravotne znevýhodnení, či psičkári, jednoducho 

ľudia rôzneho veku a zamerania.“

Zoltán Müller / CEO
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Vydrica

Už od začiatku pristupujeme k územiu, na ktorom vyrastá Vydrica, 

zodpovedne. Chceme sa aktívne podieľať na urbanistickom rozvoji 

mesta Bratislava. Aj preto sme s Magistrátom Hlavného mesta SR 

podpísali memorandum, v ktorom vyzdvihujeme snahu o citlivé a kvalitné 

disponovanie priestorom Vydrice. Memorandum vstúpilo do platnosti 

22. októbra 2020. Vydrica kladie veľký dôraz na ekológiu, prístupné 

verejné priestory a tiež na zachovanie pamiatok v podobe Vodnej veže, 

Kempelenovho vodovodu, ľadových jám, alebo objektu Prachárne.

Pri vytváraní verejných priestorov Vydrice je našim cieľom rozšíriť 

bratislavskú pešiu zónu a stať sa jej neoddeliteľnou súčasťou. Verejný 

priestor bude mať niekoľko funkcií. 

Okrem oddychových zón tu nájdu návštevníci a obyvatelia obchodné 

prevádzky a služby. Priestor vytvárame v prvom rade pre ľudí, a preto bude 

plný života a kultúrnych akcií, tak, aby slúžil všetkým a nielen obyvateľom 

Vydrice.

Najcennejší pamiatkovo chránený objekt, Vodná veža, má byť podľa plánu 

revitalizovaná a integrovaná do verejných priestorov. Na revitalizáciu 

veže a jej okolia vynaložíme takmer 1,5 milióna eur. Dbať sa bude aj na jej 

kultúrno-spoločenské využitie, čím sa stane dostupnejšou pre verejnosť. 

Na obnove tohto historického objektu budeme spolupracovať spolu 

s hlavným mestom, Metropolitným inštitútom Bratislavy či Mestskou 

časťou Staré Mesto. 

Rozšírenie pešej zóny Starého Mesta a verejný priestor pre všetkých.

Nesto

Projekt Nesto vzniká na hraniciach s Rakúskom a jeho súčasťou je niekoľko 

technických historických pamiatok. Patrí sem napríklad cintorín padlých 

v Prvej svetovej vojne, bunker BS-8 alebo protitanková priekopa, ktorá 

s bunkrom patrila k predvojnovému československému opevneniu. Tieto 

objekty sa ponechajú a stanú sa súčasťou nového verejného priestoru, 

ktorý by tu mal vzniknúť.
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Najstaršia stojaca kultúrna pamiatka v meste bude obnovená tak, aby 

novým obsahom doplnila existujúce kultúrne inštitúcie v centre mesta.

Revitalizácia Vodnej veže reaguje na vysokú historickú hodnotu, a zároveň 

bude moderne komunikovať s verejnosťou. Pre domácich a zahraničných 

návštevníkov bude slúžiť napríklad ako miesto na prezentáciu vizuálneho 

umenia a stane sa pomyselnou križovatkou vzniknutého korza. 

Hlavnou ideou celého konceptu revitalizácie je spraviť z Vodnej veže 

a jej okolia živý, aktívny a zelený verejný priestor, ktorý sa stane miestom 

stretávania a organizovania kultúrnych akcií počas celého roka. Vytvorí 

vstupnú bránu do centra mesta, ale aj k hradu a nábrežiu. Jeho súčasťou 

bude aj verejne dostupné archeologické nálezisko – Archepark, zelené 

plochy, javisko pre eventy, parkový amfiteáter a pavilón, ktorý bude slúžiť 

ako zázemie pre Archepark a exteriérové podujatia. Práve v pavilóne 

vznikne priestor na kultúrno-spoločenské podujatia, prednášky, eventy 

a stále aj dočasné expozície.

K historickým súvislostiam územia Vydrice pristupujeme zodpovedne 

a s citom. V pláne máme pracovať aj s historickými fragmentami 

Kempelenovho vodovodu ich implementáciou do oporného múru na 

Öeserovom rade. Kempelenov vodovod tvorí významnú časť histórie 

a v rámci verejných priestorov bude prezentovaný formou náznaku 

trasy a čerpacej stanice vodovodu v dlažbe a formou repliky vyústenia 

vodovodu na Žižkovej ulici. 

Takýmto spôsobom chceme dokumentovať jeho historickú stopu na 

území Vydrice.

Strojca vodovodu, bratislavský rodák Wolfgang Kempelen, sa zapísal 

do histórie svojimi vynálezmi, ktorým bude venovaný herno-edukačný 

park. Medzi jeho najznámejšie diela patrí šachový automat „Turek“, ktorý 

s autorom precestoval viaceré európske krajiny a porazil nejedného 

profesionálneho šachistu. „Bratislavský da Vinci“ sa preslávil aj hovoriacim 

prístrojom, kde trubica fungovala ako hlasivky a mechy ako pľúca. Stroj 

mal aj nosovú trubicu a ústa. Tieto herné prvky budú súčasťou parku, kde 

sa návštevníci dozvedia viac aj o spomínanom vodovode. 

V roku 2018 sme sa tiež spolupodieľali na rekonštrukcií úseku Dunajskej 

promenády od River Parku až po most SNP, ktorá slúži širokej 

verejnosti. Do jej opravy sme ako developer* projektu investovali vyše 

127 000 EUR bez DPH.

Na revitalizáciu Vodnej Veže a jej okolia vynaložíme ako developer* takmer 

1,5 milióna eur.

Pri tvorení Memoranda sme kládli dôraz na to, aby sa Vydrica stala 

mestotvorným dostupným miestom, a poskytovala okrem dostatočných 

zelených plôch aj priestor na oddych a kultúru.

* Developerom projektu Vydrica je spoločnosť Vydrica Development, a.s., ktorá je spojením našej spoločnosti 

Lucron Group, a.s. a spoločnosti Vydrica, a.s.
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Aktivizácia komunít
Od začiatku nášho pôsobenia sa špecializujeme na budovanie ucelených mestských štvrtí 

a susedstiev s cieľom prepájať a budovať celé komunity. Vo veľkej miere vnímame vplyv 

našich produktov na naše okolie. Náš zámer je, aby tieto produkty mali vplyv na spokojný 

život obyvateľov, ktorí sa do nich nasťahujú alebo v nich už žijú a aby tvorili ich skutočný 

domov. Zároveň vnímame dôležitosť tvorby komunít ako podporu zdieľania našich hodnôt 

a snažíme sa zapájaním obyvateľov do spoločných aktivít spoločne budovať a preberať 

zodpovednosť za naše okolie, životné prostredie a rozvoj zmysluplného a spoločensky 

zodpovedného urbanizmu.

Chceme preto viesť permanentný dialóg so zákazníkmi, súčasnými aj budúcimi obyvateľmi, 

a prinášať riešenia, ktoré majú pozitívny dopad na život ľudí v obytných štvrtiach, ktoré 

vytvárame. Takisto sa usilujeme o budovanie trvalých vzťahov nielen medzi nimi a nami, 

ale aj medzi obyvateľmi navzájom. Našim cieľom je zapájať ich do aktivít, ktoré dávajú 

zmysel a ktoré majú pozitívne spoločenské a environmentálne dopady.

Preto sa od začiatku našich projektov sústreďujeme na budovanie priaznivých susedských 

vzťahov a tvorbu komunít formou podujatí, prebiehajúcich priamo v obytných štvrtiach.

Napriek nepriaznivej situácií v súvislosti s pandémiou v roku 2020 sme sa snažili s veľkou 

opatrnosťou a za dodržiavania všetkých pandemických opatrení, pokračovať v týchto 

aktivitách.
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Komunita v Arborii

Náš trnavský projekt Arboria by sme mohli nazvať realizovaným 

príkladom či zrkadlom našich aktivít pre podporu komunít. 

Vzhľadom na viac-fázovú výstavbu tohto obytného komplexu, 

ktorá začala  v roku 2011, je Arboria prvým projektom, v ktorom sme 

začali aktívne podporovať susedskú komunitu a preukázali sme 

hlbší význam jej podpory.

Pravidelne pre jej obyvateľov organizujeme spoločné aktivity, 

ako sú letné grilovačky a kiná, či každoročné vianočné akcie. 

Podporujeme aj zdravý pohyb formou usporadúvania športových 

akcií, akými sú futbalové zápasy vo verejnom parku či hodiny jogy.

1 Letné grilovačky pre susedskú komunitu v Arborií bývajú 

približne dva krát do roka počas letných mesiacov, v zelených 

priestoroch vnútrobloku Arborie. Vzhľadom na uvoľnenie opatrení 

v lete v roku 2020 sme mohli za dodržania všetkých nariadení 

a hygienických opatrení aj tento rok zorganizovať túto susedskú 

akciu. Jej súčasťou sú hry pre deti, maľovanie na tvár, spoločenské 

hry a grilovanie sprevádza živá kapela. 

Frekvencia: Zväčša dva krát do roka v letných mesiacoch 

Počet zapojených obyvateľov: 50
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2  Letné kino pod hviezdami má u obyvateľov Arborie veľký 

úspech, o čom svedčí vysoká účasť. Obyvatelia si formou 

interaktívneho hlasovania cez facebookovú susedskú skupinu, 

ktorej sme súčasťou, sami vyberajú, čo sa bude premietať. Akcia 

sa koná v priestore Relax Parku, súčasťou je občerstvenie, tulivaky 

a ležadlá pre dokonalé pohodlie počas premietania. Pri následných 

diskusiách ľudia môžu spolu tráviť čas.

Športovými akciami, konajúcimi sa pravidelne v Arborii, sú 

futbalové zápasy či hodiny jogy. Podporujeme aktívny pohyb 

našich obyvateľov a aktivity volíme tak, aby nebolo znevýhodnené 

ani jedno pohlavie. Preto sme k futbalovým zápasom pridali aj letné 

hodiny jogy, ktorých sa zúčastňujú z veľkej väčšiny ženy – susedky 

a ktorá v roku 2019 prebiehala v zelených parkoch vo vnútrobloku 

počas letných mesiacov, pod vedením profesionálnej cvičiteľky. 

Hodiny jogy sú pre obyvateľov bezplatné.

3  Futbalové zápasy prebiehajú na multifunkčnom ihrisku v Relax 

Parku. Akcie sú plánované cez facebookovú komunitnú skupinu 

našimi kolegami.

Frekvencia: jeden krát do roka

Počet zapojených obyvateľov: 100

Frekvencia: jeden krát do roka

Počet zapojených obyvateľov: 50 



71

Čo je Relax Park? Namiesto zahustenej výstavby sme v roku 

2018 športovo-zážitkovým otváracím podujatím sprístupnili 

multifunkčné ihrisko s rozlohou 6000 m2, ktorým deklarujeme 

reálny záujem o zdravý a aktívny pohyb našich obyvateľov a celej 

trnavskej komunity.

Relax Park je multifunkčné športové ihrisko s outdoorovými 

fitness prvkami a lanovými preliezačkami. Je prístupný nielen 

pre obyvateľov Arborie, ale pre všetkých Trnavčanov. Môžu ho 

využívať aj obyvatelia susedných štvrtí a prepojiť tak Arboriu 

s pôvodne vybudovanými štvrťami. Vďaka spolupráci s mestom je 

areál pod dohľadom kamier mestskej polície a pokrytý signálom 

WiFi. Relax Park je pre každého otvorený bezplatne a stáva sa 

prvou dokončenou časťou rozsiahlej oddychovej zóny, ktorá sa 

bude tiahnuť od Sibírskej až po Piešťanskú ulicu. Charakter parku 

a použité materiály sú prírodné, sú tu vybudované dažďové záhrady 

a vysadených približne 80 stromov. Hoci je Relax Park šitý na mieru 

pre tínedžerov a dospelých, nechýba v ňom ani detské ihrisko. 

Online joga - počas prvej vlny pandémie v roku 2020 sme sa 

s cieľom chrániť, no zároveň povzbudiť obyvateľov k aktivite 

a udržať si zdravé telo i ducha, rozhodli usporiadať hodiny jogy 

online. Obyvatelia a obyvateľky Arborie sa tak mohli pripojiť na 

online hodiny dvakrát do týždňa zo svojich domovov. Hodiny jogy 

boli bezplatné.

Frekvencia: počas jedného mesiaca dva krát týždenne

Počet zapojených obyvateľov: 15 počas jednej hodiny
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Špeciálnymi podujatiami v rámci podpory susedskej komunity 

v Arborii sú tie sezónne.

3  Vianočné rozsvecovanie stromčeka, kde susedia spolu s našimi 

zamestnancami, ktorí akciu každoročne starostlivo pripravujú, 

rozsvecujú veľký vianočný stromček, má jednu z najdlhších tradícii. 

Stromček je osadzovaný do vnútrobloku, aby sa obyvatelia pri ňom 

mohli počas sviatkov stretávať v pravej vianočnej atmosfére.

4  Halloweenske vyrezávanie tekvíc 

Akcia organizovaná cez facebookovú skupinu pre rodiny s deťmi. 

Frekvencia: raz ročne pred Vianocami

Počet zapojených obyvateľov: 60

Frekvencia: raz ročne

Počet zapojených obyvateľov: 50

Na komunitné eventy pre budovanie komunít ročne  vyna-
ložíme vyše 13 000 EUR.

Cieľ

Zadefinovanie dlhodobej 
stratégie podpory komunít 

Časový plán:  
1. polovica roka 2022

Našim cieľom v oblasti aktivizácie komunít je jej udržateľnosť -  vytvoriť 

dlhodobú stratégiu podpory komunity so strategickým zámerom ich 

vlastnej aktivizácie.



Na zistenie spokojnosti obyvateľov Arborie s doteraz uskutočnenými podujatiami na aktivizáciu 

komunity, ako aj pre načerpanie novej inšpirácie na ďalšie roky, sme oslovili klientov Arborie cez 

krátky dotazník formou newsletteru.

Spolu sme dostali 24 odpovedí. Stále však takmer 5% obyvateľov nevie, že sa komunitné akcie v Ar-
borii organizujú a neprejavujú o ne záujem. Budeme sa usilovať toto percento postupne znižovať.

Komunitné akcie v Arborii fungujú perfektne. 
V dnešnej dobe, kedy sa stavia veľa nových projek-
tov, je potrebné ponúknuť obyvateľom niečo navyše 
a dať im pocit, že sa o nich developer stará. Mali by 
mať pocit bezpečia a pohody.

Lucka, obyvateľka Arborie.
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Páči sa vám, že sa v Arborii konajú komunitné akcie?

Áno 23 96 %

Neviem o tom, že sa konajú nejaké 
komunitné akcie  1 4 %
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Podporujeme 
obyvateľov 
a samosprávy, aby 
spolu s nami mysleli na 
životné prostredie

Podpora komunít nie je len o spoločnom trávení 

času pri vydarených susedských akciách, ale aj 

o budovaní vzťahov a zdieľaní našich firemných 

hodnôt. Preto sa snažíme obyvateľov aktívne zapájať 

do činností, ktorými znižujeme negatívne dopady 

na naše životné prostredie. 

Bikesharing v Trnave

V roku 2018 sme zakúpili a darovali trnavskej 

samospráve 50 elektrobicyklov, určených na 

krátkodobý presun v rámci mesta. V septembri 2018 

bol systém zdieľaných bicyklov (tzv. bikesharing) 

spustený v skúšobnej prevádzke. Stovky záujemcov 

testovali výpožičky a pomohli nastaviť systém na 

ostrú prevádzku. Trnava sa tak aj s našou pomocou 

stala prvým mesto so zdieľanými elektrobicyklami. 

Pod názvom „ArboriaBike“ sme pomohli so 

zabezpečením webu, softvéru, ako aj mobilnej 

aplikácie.

Bikesharing plne zapadá do filozofie Arborie ako 

modernej, inteligentnej a zelenej mestskej štvrte. 

Projekt zdieľaných elektrobicyklov ešte viac posilnil 

pozíciu Trnavy na mape moderných, ekologicky 

a udržateľne uvažujúcich slovenských, aj európskych 

miest.

Cieľom bolo motivovať verejnosť k používaniu 

tohto tradičného, a zároveň moderného spôsobu 

prepravy. Okrem toho, že je využívanie bicyklov 

ekologické, je v meste i praktickejšie a umožňuje 

dostať sa z jedného bodu do druhého rýchlejšie, 

bez státia v zápchach a problémov s parkovaním. 

Navyše, zdieľané bicykle sú vybavené elektrickým 

pohonom, ktorý cestu ešte zrýchli a zjednoduší.

Tieto bicykle následne prešli pod správu mesta. 

Dnes sa volajú Trnavský bikesharing.Sezónu 2020 

začala Trnava už so 118 elektrobicyklami, pričom 

nové kusy už zakúpilo Mesto Trnava z vlastných 

zdrojov.

My sa tešíme, že sme mohli byť na začiatku 

prospešného projektu a zároveň motivovali 

obyvateľov Arborie a Trnavy, aby odložili autá 

a prispeli tak k znižovaniu emisií svojho mesta.

Nakúpili sme viac ako 50 ks 
elektrobicyklov a vynaložili sme na ne 

vyše 122 000 EUR bez DPH.
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Čistenie okolia Urban Residence 

Na jar v roku 2019 sme na Deň Zeme v spolupráci 

s Novým Mestom zmobilizovali skupinu našich 

zamestnancov a pozvali obyvateľov Urban 

Residence a ďalších obytných blokov k čisteniu 

okolia niekdajšej železničnej stanice Filiálky, ktorá je 

v tesnej blízkosti Urban Residence. 

Počas doobedných hodín sa nám spoločne podarilo 

vyzbierať odpad, ktorým sme naplnili dva veľké 

odpadkové kontajnery. Zapojeným účastníkom 

sme poskytli pitný režim a občerstvenie

Podpora obyvateľov počas 
pandémie 

Komunity sme podporovali a pracovali s nimi 

aj počas prvej a druhej vlny pandémie. 

Cieľom týchto podujatí bola v prvom rade 

starostlivosť o ich duševnú a fyzickú pohodu. 

Live stream Majk Spirit počas karantény v prvej 

vlne pandémie. Pod mottom podujatia „Hudba je 

liek“ prebehlo živé vysielanie koncertu cez sociálne 

siete v spolupráci s Majkom Spiritom, Martinom 

Valihorom a DJ-om Grimasom.

Hygienická stanica pre komunitu okolia 

Kopčianskej, pre bezpečnosť a ochranu zdravia 

obyvateľov. Hygienická stanica bola umiestnená 

na sídlisku Kopčany v spolupráci s mestskou časťou 

Bratislava – Petržalka.

Online joga 

Obyvatelia Urban Residence sa taktiež mohli 

pripojiť na online hodiny dvakrát do týždňa zo 

svojich domovov. Jogu online sme organizovali 

počas jarných a letných pandemických mesiacov 

pre obyvateľov Arborie a Urban Residence a plne 

sme ju hradili. 

Darovanie rúšok

Okrem zabezpečenia rúšok pre našich 

zamestnancov, sme počas pandémie darovali 

2500 certifikovaných respirátorov typu FFP2 do 

Nemocnice Malacky.

Na podporu obyvateľov počas pandémie sme
vynaložili vyše 6 000 EUR.



Lucron pomáha

07



77

Pomoc ľuďom bez domova

Ako developer, ktorý buduje byty a domovy ľudom, vnímame 

potrebu pomáhať práve tým, ktorí domovy nemajú. Chceme sa 

aktívne zamerať na podporu ľudí bez domova v spolupráci s OZ 

Vagus.

Tím OZ Vagus podáva pomocnú ruku tisíckam ľudí bez domova od roku 2011. Ich sociálni 

pracovníci pomáhajú ľuďom bez domova získať a udržať si prácu alebo bývanie, či zbaviť 

sa dlhov. OZ Vagus poskytuje ľudom bez domova odborné poradenstvo a ľudský prístup 

s láskou a výsledkami. Aj preto chceme byť toho súčasťou. 

O aký projekt ide a prečo sme si ho vybrali? 

Integračný program MEDZIMIESTO je program, ktorého cieľom je ukončiť bezdomovectvo 

konkrétneho človeka. V programe poskytuje OZ VAGUS podporu pri budovaní sociálnych 

a pracovných návykov, nájdení a udržaní si práce a bývania.

Tento konkrétny program MEDZIMIESTO sme si vybrali z jednoduchého a nám blízkeho 

dôvodu: je to program, ktorý ľuďom, u ktorých badá potenciál zmeniť svoju životnú 

situáciu k lepšiemu, poskytuje bývanie, a tým je previazaný s hlavnou činnosťou nášho 

podnikania. Bývanie zväčša poskytujú nájomníkom a nájomníčkam na 2 roky. Postupne im 

navyšujú nájom tak, aby sa človek v bývaní osamostatňoval a na konci bol schopný zaplatiť 

nájom, ktorý sa vyrovná komerčným cenám. 

„Práve prvotné poskytnutie bývania a zachytenie človeka v ranných fázach bezdomovectva 

pozitívne vplýva na schopnosť resocializovať sa - pracovať na zmene sociálnej situácie, 

či nestratiť sociálne zručnosti nadobudnuté v bežnom živote. 

Keď je človek vyspatý, v bezpečí a má záruku trvalého bývania, 

môže si začať hľadať prácu, zbaviť sa dlhov a postupne ukončiť 

bezdomovectvo.” OZ Vagus

Ako stavitelia domovov sme preto nadviazali na náš core 

business a oslovili sme  OZ Vagus. Formu podpory sme si 

dohodli prostredníctvom on-line rozhovoru cez platformu 

Zoom a s pracovníčkou OZ Vagus sme dohodli záväznú budúcu 

spoluprácu.

Spolupráca bude zameraná v prvom roku 2021 na investovanie 

do vzdelávacích aktivít pre sociálne pracovníčky, ktoré v rámci 

programu Medzimiesto poskytujú pre ľudí bez domova odborné 

sociálne poradenstvo. V roku 2022 na to nadviažeme finančnú 

pomoc súvisiacu priamo s poskytovaním bývania, prostredníctvom 

platenia nájmov bytov ľudom z programu Medzimiesto.

1.

Ako našu prvú strategickú oblasť pomoci sme si 

stanovili podporu ľudí, ktorí sa vďaka neľahkým 

či nepredvídateľným životným udalostiam ocitli 

bez domova a stratili svoju strechu nad hlavou.
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Podpora vzdelávania

Prvotná myšlienka prišla od nášho CEO, Ing. Zoltána Müllera, ktorý sa už niekoľko rokov 

ako súkromná osoba podieľa na podpore vzdelávania detí na Slovensku prostredníctvom 

platformy Change for Slovakia. Change for Slovakia je komunita podporovateľov 

programu Teach for Slovakia, úspešných ľudí z rôznych oblastí, ktorým záleží na 

budúcnosti Slovenska cítia, že chcú pre vzdelávanie na Slovensku urobiť niečo viac. 

Členovia komunity podporujú fungovanie nimi vybraného účastníka programu Teach for 

Slovakia symbolickým finančným a časovým príspevkom.

„Narodil som sa v Bratislave a ako 13 ročný som sa presťahoval do Nemecka, kde som 

študoval a pracoval vyše 19 rokov. Ako 32 ročný som sa vrátil na Slovensko, kde som založil 

spoločnosť, ktorá sa stala jednou z popredných spoločnosti v oblasti rezidenčnej výstavby. 

Medzičasom zamestnávame okolo 130 ľudí. Som ženatý a mám dve deti. Aj preto viem, 

aká dôležitá je výchova, vzdelanie a sebareflexia s cieľom stáleho zlepšovania sa.“ Zoltán 

Müller, CEO

Dlhodobejšie teda cítime potrebu a povinnosť byť nápomocní v oblasti vzdelania, ktorá 

je blízka nášmu core biznisu – hlavnej činnosti našej organizácie. Preto sme sa rozhodli 

rozvíjať vzdelávanie na Slovensku v oblasti stavebníctva, architektúry a urbanizmu 

a v najbližšom období si určiť jasnú a dlhodobú stratégiu tejto podpory.

Doposiaľ sme našu snahu o podporu vzdelávania preukázali 

možnosťami stáží či brigádnickej činnosti pre študentov z oblastí 

priestorového plánovania a administratívy, s možnosťou trvalého 

pracovného pomeru po ukončení štúdia. Už trom študentom, 

ktorí u nás pracovali počas vysokej školy, sme ponúkli možnosť 

dlhodobej spolupráce bezprostredne po jej ukončení.

Cieľ

Definovanie stratégie podpory   
vzdelávania. 

Dohodnutie spolupráce so 
vzdelávacou inštitúciou pre 

dlhodobú podporu vzdelávania.

Časový plán:  
1. polovica roku 2022

2.

Ako druhú strategickú oblasť pomoci sme si 

zadefinovali podporu školstva a vzdelávania. 
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Dobrovoľníctvo našich 
zamestnancov

Dobrovoľníctvo nám dáva možnosť zmysluplne pomáhať ľudom 

z rôznych sfér aj bez definovania konkrétnych zámerov či skupín. 

Zároveň sem patria aj aktivity, ktoré nepomáhajú iba ľudom, ale 

aj okoliu ako takému. Naši kolegovia sa v sledovanom období 

a rovnako roky predtým svojpomocne zmobilizovali k niekoľkým 

dobrovoľníckym aktivitám.

Vianočná zbierka krabičiek pre seniorov 

Počas pandémie začiatkom roka 2020, sme cítili veľkú potrebu 

potešiť skupinu ľudí, ktorí ňou boli najviac postihnutí - seniorov. Pre 

mnohých z nich bol rok 2020 veľmi napätý a mohli by ho nazvať  

„bojom o život“. Nápad potešiť ich tesne pred Vianocami vznikol 

na marketingovom oddelení. Vyzvali sme našich zamestnancov 

a klientov - obyvateľov trnavskej Arborie a bratislavského Urbanu, 

aby sa do zbierky zapojili. Darčeky sa zbierali a zhromažďovali na 

predajnom mieste Arboria, predajnom mieste Urban Residence 

a u nás v kancelárií  Lucronu. 
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Darčekové balíky odovzdali predajcovia projektu Arboria priamo 

riaditeľovi Zariadenia pre seniorov v Trnave a zamestnanci Lucronu 

riaditeľke seniorského zariadenia v Bratislave. Odovzdaných 

bolo 40 ks krabíc v Trnave a 140 ks krabíc v Bratislave. Spolu sme  

potešili 180 seniorov. Odovzdané balíčky boli v hodnote cca 4 500 

eur bez DPH (v priemere 25 eur bez DPH - 1 darčeková krabička).

Cieľ

Letná zbierka pre zariadenie 
pre deti, mládež a ženy v núdzi 

v Petržalke.

Časový plán:  
2. polovica roku 2021

Cieľ

Založenie občianskeho združenia 
„Lucron pomáha“, ktoré bude  

zastrešovať všetky dobročinné 
aktivity našej spoločnosti.

Časový plán:  
1. polovica roku 2022

V druhej polovici roku 2021 prebehne zbierka pre zariadenie 

pre deti a ženy v núdzi, do ktorej sa budú môcť zapojiť všetci 

zamestnanci. Vyzbieraná kozmetika, hygienické potreby a trvanlivé 

potraviny budú odovzdané zariadenia v Petržalke „Brána do života“. 

Odhadovaná cena balíka vytvoreného kolegami, obsahujúci 

kozmetiku, hygienické potreby a potraviny je v hodnote cca 20 eur.



Register obsahu  

08
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GRI 102 Všeobecné indikátory 
Profil organizácie
 GRI  102-1  Názov organizácie                      8
 GRI  102-2  Činnosti, značky, produkty a sady služieb                   7 
 GRI  102-3  Umiestnenie ústredia                      8
 GRI  102-4 Umiestnenie prevádzok                     8
 GRI  102-5  Vlastníctvo a právna forma                  10
 GRI  102-6  Obsluhované trhy                    17
 GRI  102-7  Rozsah organizácie  18-25                        150, 10
 GRI  102-8  Informácie o zamestnancoch a iných pracovníkoch                             55 - 56
 GRI  102-9  Dodávateľský  reťazec                    26
 GRI  102-10  Významné zmeny v organizácii a jej dodávateľskom reťazci              26
 GRI  102-13  Členstvo v združeniach                   16

Stratégia
 GRI  102-14  Vyhlásenie vedúceho predstaviteľa s rozhodovacou právomocou            2-3

Etika a bezúhnonnosť 
 GRI  102-16 Hodnoty, princípy, normy a normy správania            11-15

Riadenie organizácie 
 GRI  102-18  Štruktúra riadenia                     9

Zapojenie zainteresovaných strán
 GRI  102-40 Zoznam skupín zainteresovaných strán                 29
 GRI  102-42 Identifikácia a výber zainteresovaných strán                        29-30
 GRI  102-43 Prístup k zapojeniu zainteresovaných strán                        29-30 
 GRI  102-44 Kľúčové témy a záujmy                            28-31

Postup pri podávaní správ
 GRI  102-46 Definovanie obsahu správy a hraníc témy                        28-32
 GRI  102-47 Zoznam vecných tém                            31- 32
 GRI  102-48 Prepracovanie informácií                  28
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 GRI  102-49: Zmeny vo vykazovaní                     5
 GRI  102-50:Spravodajské obdobie                     5
 GRI  102-51: Dátum poslednej správy                     5
 GRI  102-52: Cyklus podávania správ                     5
 GRI  102-53: Kontaktné miesto pre otázky týkajúce sa správy                  5
 GRI  12-54: Vyhlásenie v súlade so štandardmi GRI                   5
 GRI  102-55: Register obsahu GRI                  80
 GRI  102-56: Externé zabezpečenie                     5

Relevantné témy – Tématicky špecifické indikátory
Udržateľná výstavba a klimatická zmena
GRI 302  Energie                             41-42
GRI 305  Emisie                              36-41
 GRI  305- 1  Priame (rozsah 1) emisie skleníkových plynov                 36, 40-41
 GRI  305-2  Energie nepriama (rozhas 2) emisie skleníkových plynov               36, 40-41
 GRI  305-3  Iné nepriame (rozsah 3) emisie skleníkových plynov                36, 40-41

Dôveryodné podnikanie 
GRI  205  Protikorupčné opatrenia                  47
GRI  206  Protikorupčné správanie                          45, 48

Rozvoj zamestnancov a rozvoj príležitostí 
GRI  401 Zamestnanie                             55-62
 GRI  401-1  Prijímanie nových zamestnancov a fluktuácia zamestnancov                      56-58
 GRI  401-2  Výhody poskytované zamestnancom na plný úväzok, ktoré sa 
   neposkytujú dočasným zamestnancom alebo zamestnancom na čiastočný úväzok           59
 GRI  401-3  Rodičovská dovolenka                   59

GRI  404 Tréning a vzdelávanie                            51-54
 GRI  404-1  Priemerný počet hodín školení ročne na zamestnanca                             54

GRI  405  Diverzita a rovnosť príležitostí                          55-57
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Komunity a Verejný priestor 
GRI  203 Nepriame ekonomické dopady 
 GRI  203 – 1  Investície do infraštruktúry a podporované služby                     64 – 72

GRI  413  Miestna komunita 
 GRI  413-1 Operácie so zapojením miestnej komunity, hodnotenie vplyvu,a rozvojových programov                  68-75

Lucron pomáha 
GRI  413 Miestna komunita - stupeň fyzickej alebo ekonomickej izolácie miestnej komunity                  77 -80 



…všetko preto, aby sme aj s odstupom 

času boli právom hrdí na stopu, ktorú 

po sebe našim deťom zanecháme.


