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Abstrakt
Mešťánková, Petra: Potenciál zlepšovania environmentálneho správania organizácie. –
Ekonomická univerzita v Bratislave. Obchodná fakulta; Katedra tovaroznalectva
a kvality tovaru. – Vedúci záverečnej práce: doc. RNDr. Karkalíková Marta, CSc. –
Bratislava: OF EU, 2020, počet strán 63.
Cieľom

záverečnej

práce

bolo

identifikovať

potenciál

zlepšovania

environmentálneho správania organizácií prostredníctvom dotazníkového prieskumu na
organizáciách so zavedenou normou ISO 14001.
Práca je rozdelená do 4 kapitol. Obsahuje 14 grafov, 4 tabuľky a 2 schémy. Prvá
kapitola je venovaná teoretickému základu práce s dôrazom na pojmy: udržateľnosť,
trvalo udržateľný rozvoj, environmentálne správanie a systém environmentálneho
manažérstva. V ďalšej časti sa charakterizuje cieľ práce a metodika. Záverečná kapitola
sa zaoberá analýzou a vyhodnotením dotazníkového prieskumu. Výsledkom riešenia
danej problematiky je návrh odporúčaní, ktoré môžu organizácie uplatniť na zlepšenie
environmentálneho správania.
Kľúčové slová:
Udržateľnosť,

trvalo

udržateľný

rozvoj,

environmentálne

správanie,

systém

environmentálneho manažérstva, ISO 14 001, ISO 14006, EMAS, integrované systémy
manažérstva.

Abstract
Mešťánková, Petra: Potential to improve the environmental performance of the
organization. – University of Economics in Bratislava. Faculty of Commerce;
Department of Commodity Science and Product Quality. – Advisor: doc. RNDr.
KARKALÍKOVÁ, Marta, CSc. – Bratislava: OF EU, 2020, 63 pages.
The aim of the final thesis was to identify the potential for improving the
environmental performance of organizations through a questionnaire survey of
companies with the established standard ISO 14001.
The work is divided into 4 chapters. It contains 15 graphs, 4 tables and 2 diagrams.
The first chapter is devoted to the theoretical basis of the work with emphasis on the
concepts of sustainability, sustainable development, environmental behavior and
environmental management system. The next part characterizes the aim of the work and
methodology. The final chapter deals with the analysis and evaluation of the
questionnaire survey. The result of the theis is a proposal of recommendations that
organizations can apply to improve environmental behavior.

Key words:
Sustainability, sustainable development, environmental behavior, environmental
management system, ISO 14 001, ISO 14006, EMAS, integrated management systems.
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Úvod
Ekologické správanie dlhé roky nepatrilo k oblastiam, ktoré by stáli v centre
pozornosti výrobných podnikov a širokej verejnosti. S vyvíjajúcim sa celospoločenským
záujmom

rastie aj snaha priemyselných podnikov o zvyšovanie kvality životného

prostredia. Efektívnym nástrojom minimalizovania negatívnych vplyvov výrobnej
činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia je environmentálne manažérstvo.
Organizácie, ktoré si uvedomujú potrebu ochrany životného prostredia, zavádzajú do
organizácie systém manažérstva environmentu či už prostredníctvom noriem z radu ISO
14 000 alebo Schémy Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a
audit. Systémy manažérstva environmentu sú návodom pre organizácie, ktoré im
pomáhajú dosiahnuť svoje stanovené ciele, snažia sa riadiť svoje environmentálne
zodpovednosti systematickým spôsobom, aby prispievali k environmentálnemu pilieru
udržateľnosti.
Spoločensky

uvedomelé

organizácie

sa

neodvracajú

od

negatívnych

environmentálnych vplyvov svojich činností, ale hľadajú riešenia ich odstránenia alebo
sa aspoň pokúšajú nájsť spôsoby zníženia ich dosahu na okolité prostredie.
Témou diplomovej práce je potenciál zlepšovania environmentálneho správania
organizácií a v prvej kapitole sú charakterizované teoretické východiská, ktoré definujú
súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí, čo vytvára teoretický základ práce
s dôrazom na pojmy udržateľnosť, trvalo udržateľný rozvoj, environmentálne správanie
a systémy manažérstva environmentu. Podrobnejšie sa identifikovali medzinárodne
uznávané systémy zamerané na zlepšovanie environmentálneho správania a to ISO
14001:2015 Systémy manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie a Schéma
Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit, ktoré sa upriamujú
na zavádzanie systému manažérstva environmentu v organizáciách a ISO 14006 Systémy
environmentálneho manažérstva. Pokyny na začleňovanie ekodizajnu, ktorá sa zameriava
práve na ekodizajn konkrétnych produktov.
Cieľom práce je identifikovať potenciál zlepšovania environmentálneho správania
organizácií, na dosiahnutie ktorého sa určili štyri parciálne ciele. Pri riešení skúmanej
problematiky sa využili viaceré postupy a metódy, ktoré popisujeme v časti metodika
práce a metódy skúmania.
Najpodstatnejšiu časť diplomovej práce tvorí kapitola Výsledky práce a diskusia,
v ktorej podrobne rozoberáme výsledky dotazníka, ktorý bol rozoslaný do slovenských

s organizácií s implementovanou normou ISO 14001 Systémy manažérstva
environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie. Na základe dôkladnej analýzy sa
vypracovali odporúčania na zlepšenie environmentálneho správania organizácií, ktoré by
mohli napomôcť k dosiahnutiu ich environmentálnych cieľov ako aj osloveniu nových,
či udržanie existujúcich zákazníkov a partnerov a zlepšeniu celkového výkonu
organizácií.
Kvalita prírodného prostredia poskytuje základné zdroje, ako je čistý vzduch a
voda, úrodná pôda na výrobu potravín, ako aj energia a suroviny pre výrobný priemysel.
Životné prostredie je však súčasne veľkým priestorom, v ktorom je človek vystavený
znečistenému ovzdušiu, hluku a nebezpečným chemikáliám. Zlepšenie kvality životného
prostredia v kľúčových oblastiach, ktorými sú ovzdušie, voda a hluk, môže prispieť k
predchádzaniu chorobám a zlepšeniu zdravia ľudí.

1

Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí
Všetky organizácie majú určitý dopad na životné prostredie našej Zeme a to

hlavne prostredníctvom zdrojov, ktoré využívajú na výrobu svojich produktov či služieb.
Taktiež ho ovplyvňujú procesmi a aktivitami ktoré vynakladajú na dosiahnutie výrobných
či organizačných cieľov. Dôležitou zložkou ich vplyvu je odpad, ktorý produkujú
a spôsob akým s nim nakladajú. Napriek tomu, že si organizácie svoj dopad na životné
prostredie uvedomujú, často sa nájdu také, ktoré nepodnikajú žiadne aktivity na zníženie
týchto nepriaznivých dopadov. Pri každej organizácii sú tie dopady rôzne, či už viac alebo
menej významné, a takisto aj spôsob a limit ich zlepšenia sa líši. Nezáleží ako malá alebo
veľká je organizácia, ale každá dokáže zlepšiť svoje environmentálne výsledky ak
k tomuto problému pristúpi zodpovedne a štruktúrovane.
Začiatkom sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia z dôvodu náhlej ropnej
krízy získala téma udržateľnosti veľký sociálny význam a už vtedy boli v Európe
schválené štátne a regionálne programy, zákony o ochrane pred znečistením ovzdušia a
vody, zneškodňovaní odpadu a ochrane prírody. Problém udržateľnosti je zakotvený
v nedostatku prírodných zdrojov, nadmernej tvorbe odpadu a celkového negatívneho
vplyvu ľudstva na životné prostredie. Podľa Cambridgeského slovníka slovo
udržateľnosť v environmentálnom význame znamená: myšlienka, že tovar a služby by sa
mali vyrábať spôsobmi, ktoré nevyužívajú zdroje, ktoré nemožno nahradiť a ktoré
nepoškodzujú životné prostredie [7]. Prvým väčším krokom k udržateľnosti však bola až
Konferencia OSN o životnom prostredí (známa tiež ako Štokholmská konferencia) medzinárodná konferencia zvolaná pod záštitou OSN, ktorá sa konala 5. - 16. júna 1972
v Štokholme vo Švédsku, kde bolo vyhlásené, že ľudstvo dosiahlo bod, kde musíme naše
činy formovať s väčším ohľadom a starostlivosťou o životné prostredie. Bola to prvá
veľká konferencia OSN o medzinárodných environmentálnych otázkach a znamenala
zlom v rozvoji medzinárodnej environmentálnej politiky. Na tejto konferencii bolo
prijatých 25 zásad, ktoré sa týkali aj otázok znečisťovania prírody, či zriadenie Programu
OSN pre životné prostredie s anglickou skratkou UNEP [5]. Udržateľný rozvoj bol
zadefinovaný v roku 1987 v Brundtalndskej správe, ktorá hovorí že: „Trvalo udržateľný
rozvoj je rozvoj, ktorý spĺňa potreby súčasnosti bez toho, aby bola ohrozená schopnosť
budúcich generácií uspokojovať svoje potreby“ [6]. V deväťdesiatych rokoch sa
environmentálna otázka stáva globálnym problémom. Počiatkom je Konferencia OSN
o životnom prostredí a rozvoji UNCED – United Nations Conference on Environment

and Developement - v Rio de Janeiro v roku 1992, v ktorom bol schválený Rámcový
dohovor o klimatických zmenách, Dohovor o biodiverzite, Deklarácia o lesoch a Agenda
21: to sú základné kamene zmeny smerovanej k rozvoju environmentálnej udržateľnosti
[33]. V roku 1992 prichádza environmentálna udržateľnosť taktiež do Európy s
Maastrichtskou zmluvou a piatym európskym environmentálnym akčným programom.
Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC),
dohodnutý v roku 1992, je hlavnou medzinárodnou zmluvou o boji proti zmene klímy.
Jeho cieľom je zabrániť nebezpečnému zásahu človeka do globálneho klimatického
systému [28]. Kjotský protokol, ratifikovaný v roku 1992 bol dlhodobo jediným právne
záväzným nástrojom na zníženie emisií skleníkových plynov na svete. Pretože však
mnoho hlavných producentov emisií nie je súčasťou Kjótskeho protokolu, pokrýva iba
asi 12% celosvetových emisií. EÚ a všetky jej členské krajiny patria medzi 197
zmluvných strán dohovoru. V protokole boli dohodnuté dve záväzné obdobia:
1. obdobie (2008 - 2012) - priemyselné krajiny sa zaviazali znížiť emisie v
priemere o 5% pod úroveň roku 1990.
2. obdobie (2013 - 2020) - strany, ktoré sa pripojili k tomuto obdobiu, sa zaviazali
znížiť emisie najmenej o 18% pod úroveň roku 1990 [26].
V roku 2005 sa na Svetovom summite o trvalej udržateľnosti v New Yorku
uznieslo, že sú 3 základné komponenty trvalej udržateľnosti a to ekonomický a sociálny
rast, a ochrana životného prostredia. Tieto spolu tvoria 3 základné, prepojené a vzájomne
sa podporujúce piliere [37]. Parížska dohoda prijatá všetkými stranami UNFCCC v
decembri 2015 je vôbec prvou univerzálnou, právne záväznou globálnou dohodou
o klíme [14]. Orientácia medzinárodnej politiky získala definitívne a rastúce povedomie
o problémoch environmentálnej udržateľnosti a klimatických zmien a má tiež stimulačnú
úlohu a silný vplyv pri vytváraní nového dopytu po výrobkoch a službách šetrnejších k
životnému prostrediu
Ľudia stále viac ovplyvňujú klímu a teplotu zeme spaľovaním fosílnych palív,
obmedzovaním dažďových pralesov a chovom hospodárskych zvierat. Tým sa k plynom,
ktoré sa prirodzene vyskytujú v atmosfére pridáva obrovské množstvo skleníkových
plynov, čím sa zvyšuje skleníkový efekt a globálne otepľovanie. Niektoré plyny v
zemskej atmosfére pôsobia trochu ako sklo v skleníku, zachytávajú slnečné teplo a
zabraňujú úniku späť do vesmíru. Mnohé z týchto plynov sa vyskytujú prirodzene, ale
ľudská činnosť zvyšuje koncentrácie niektorých z nich v atmosfére, najmä: oxid uhličitý
(CO2), metán, oxid dusný, fluórované plyny. CO2 je skleníkový plyn najčastejšie

produkovaný ľudskou činnosťou a je zodpovedný za 64% globálneho otepľovania
spôsobeného človekom. Jeho koncentrácia v atmosfére je v súčasnosti o 40% vyššia ako
v čase, keď sa začala industrializácia. Ostatné skleníkové plyny sa emitujú v menších
množstvách, ale zachytávajú teplo oveľa efektívnejšie ako CO2 a v niektorých prípadoch
sú tisícky krát silnejšie. Zmena podnebia ovplyvňuje všetky regióny sveta. Polárne
ľadové špičky sa topia a hladina mora stúpa. V niektorých regiónoch sa častejšie
vyskytujú extrémne poveternostné podmienky a zrážky, zatiaľ čo iné zažívajú extrémne
vlny horúčav a suchá. Očakáva sa, že tieto vplyvy sa v nadchádzajúcich desaťročiach
prehĺbia [13].
Cez tieto míľniky sme sa dostali do doby environmentálnych certifikácií.
Spoločnosť ISO bola založená v roku 1947 a odvtedy uverejnili 23037 medzinárodných
noriem pokrývajúcich takmer všetky aspekty technológie a podnikania. Dnes majú členov
zo 164 krajín. V roku 1971 ISO vytvorila prvé dva technické výbory v oblasti životného
prostredia: Kvalita ovzdušia a kvalita vody a v roku 1987 ISO vydali prvú normu riadenia
kvality – ISO 9 000. Táto norma je založená na zásadách manažérstva kvality vrátane
zamerania na zákazníka, motivácie a implikácie vrcholového manažmentu, procesného
prístupu a neustáleho zlepšovania. V roku 1996 ISO uvádza na trh normu systému
environmentálneho manažérstva ISO 14 001. Táto norma poskytuje organizáciám
nástroje, ktoré im pomôžu identifikovať a kontrolovať ich vplyv na životné prostredie
[23].

1.1

Význam systémov manažérstva environmentu v organizáciách
Environmentálne manažérstvo je proces, kde organizácie metodickým spôsobom

zhodnotia vplyv ich aktivít na životné prostredie a následne vykonajú opatrenia na ich
redukciu. Systém manažérstva environmentu je systém, ktorý umožňuje organizáciám
kontrolovať a neustále redukovať ich celkový vplyv na životné prostredie. V posledných
desaťročiach sa začalo uplatňovať zavádzanie systémov environmentálneho manažérstva,
v domácich i nadnárodných organizáciách na celom svete. Všetky organizácie, ktoré
chceli zostať konkurencieschopné na globálnom trhu, stále viac prijímali systémy
manažérstva environmentu. Systémy manažérstva environmentu predstavujú novú
generáciu dobrovoľných environmentálnych politík, nestanovujú vecné ciele a ani
nešpecifikujú konečné výsledky [31].

Systém manažérstva environmentu je systematický proces, ktorý používajú
organizácie na implementáciu environmentálnych cieľov, politík a zodpovedností, ako aj
pravidelný audit jeho prvkov. Systémy manažérstva environmentu sa zakladajú na
medzinárodných alebo regionálnych referenčných modeloch: najpoužívanejšie sú
medzinárodná norma ISO 14

001 a Schémy Európskeho spoločenstva pre

environmentálne manažérstvo a audit.
Od svojho zavedenia v roku 1996 sa norma ISO 14 001 stala referenčným
modelom v oblasti environmentálneho manažmentu. Schéma Európskeho spoločenstva
pre environmentálne manažérstvo a audit začala fungovať tri roky pred ISO 14 001, ale
v porovnaní s touto normou sa používa predovšetkým v Európe [34]. Systém manažérstva
environmentu je rámec, ktorý pomáha organizácii dosahovať environmentálne ciele
prostredníctvom dôsledného preskúmania, hodnotenia a zlepšovania environmentálneho
správania. Predpokladá sa, že toto dôsledné preskúmanie a hodnotenie identifikuje
príležitosti na zlepšenie a implementáciu environmentálneho správania organizácie.
Samotný systém manažérstva environmentu neurčuje úroveň environmentálneho
správania, ktoré sa musí dosiahnuť; systém manažérstva environmentu každej
organizácie je prispôsobený jej vlastným individuálnym cieľom.
Systémy manažérstva environmentu sú nástrojom, ktorý sa čoraz viac využíva
medzi organizáciami pôsobiacimi v rôznych odvetviach. Tieto systémy poskytujú tretím
stranám záruku environmentálnej excelentnosti. Dobre zavedený systém manažérstva
environmentu je schopný priniesť zvýhodnené postavenie (vo vzťahu k svojim
konkurentom) tým organizáciám, ktoré sa prijatím Schémy Európskeho spoločenstva pre
environmentálne manažérstvo a audit alebo ISO 14 001 zaväzujú zlepšovať
environmentálne správanie.
Súbor noriem ISO 14 000 poskytuje praktické nástroje organizáciám všetkých
druhov, ktoré sa snažia riadiť svoje environmentálne povinnosti. ISO 14 001: 2015 a jej
podporné normy, ako napríklad ISO 14 006: 2011, sa na dosiahnutie tohto cieľa
zameriavajú na environmentálne systémy. Ostatné normy v súboru sa zameriavajú na
konkrétne prístupy, ako sú audity, komunikácie, označovanie a analýza životného cyklu,
ako aj na environmentálne výzvy, ako je zmena podnebia [37]. Súbor noriem ISO 14 000
zahŕňa napríklad Systémy manažérstva environmentu, ktoré pokrývajú normy 14 001 až
14 009, aktuálne je ich sedem publikovaných. Pokrývajú pokyny a požiadavky na
použitie, implementáciu a začleňovanie ekodizajnu. Na kontrolu dodržovania sa

zameriavajú normy o environmentálnom audite, momentálne je iba jedna norma z tejto
skupiny publikovaná. Norma ISO 14 020

Environmentálne značky a vyhlásenia.

Všeobecné zásady je súčasťou skupín noriem, ktoré sa zameriavajú na environmentálne
značky a vyhlásenia napríklad na typy environmentálneho označovania I,II,III. Normy
ISO 14 031 až 14 034 sa zameriavajú na hodnotenie environmentálneho správania
prostredníctvom kvantitatívnych environmentálnych informácií alebo overovania
environmentálnych technológií a environmentálnej komunikácie. Ďalšou dôležitou
skupinou noriem sú normy so zameraním na posudzovanie životného cyklu nakoľko je
potrebné zohľadňovať celé životné cykle služieb a produktov [38].
Systémy manažérstva environmentu
Podľa normy ISO 14001:2015 sa implementujú systémy manažérstva
environmentu ide o medzinárodnú

normu, ktorá stanovuje požiadavky na systém

manažérstva environmentu. Pomáha organizáciám zlepšovať svoje environmentálne
správanie prostredníctvom účinnejšieho využívania zdrojov a znižovania odpadu,
získavania konkurenčnej výhody a dôvery zainteresovaných strán. Táto norma prešla
prvou revíziou v roku 2004 následne v roku 2009 a naposledy v roku 2015. Všetky normy
ISO sú revidované pravidelne, aby sa zabezpečilo, že zostávajú relevantné. Životný
cyklus tejto normy je nastavený tak, že sa prehodnocuje každých päť rokov [37]. ISO 14
001: 2015 je po revízii nastavená tak aby organizácie so zavedenou normou boli schopné
lepšie reagovať na najnovšie trendy vrátane zvýšenej potreby zohľadniť vonkajšie aj
vnútorné prvky, ktoré ovplyvňujú vplyv na životné prostredie, ako je napríklad nestabilita
klímy a konkurenčný kontext, v ktorom pracujú. Zmeny tiež zabezpečujú kompatibilitu
normy s inými normami systémov riadenia. ISO 14 001: 2015 špecifikuje požiadavky na
systém manažérstva environmentu, ktoré organizácia môže použiť na zlepšenie svojho
environmentálneho správania. Norma ISO 14 001: 2015 je určená na používanie
organizáciou, ktorá sa snaží systematicky riadiť svoje environmentálne povinnosti, ktoré
prispievajú k environmentálnemu pilieru udržateľnosti. Norma ISO 14 001 nevyžaduje
vytvorenie procesov, ale musia byť definované environmentálne aspekty, ktoré majú
vplyv na životné prostredie a je nutné tieto aspekty riadiť. Organizácia si preto sama
stanovuje, čím najviac životné prostredie zaťažuje a hľadá vhodné spôsoby na postupné
obmedzovanie vplyvov na životné prostredie. Hlavným cieľom jej je podpora ochrany
životného prostredia a predchádzanie znečisťovania. Norma neurčuje žiadne požiadavky
pre environmentálny postoj organizácie, dáva však dôraz na dodržiavanie zákonných

požiadaviek týkajúcich sa jednotlivých súčastí životného prostredia ako sú odpad, pôda,
voda, ovzdušie, atď.
ISO 14 001: 2015 pomáha organizácii dosiahnuť stanovené výsledky svojho
systému manažérstva environmentu, ktoré prinášajú hodnotu pre životné prostredie,
samotnú organizáciu a zainteresované strany. V súlade s environmentálnou politikou
organizácie plánované výsledky systému manažérstva environmentu zahŕňajú:


zlepšenie environmentálneho správania,



plnenie povinností týkajúcich sa dodržiavania predpisov,



dosiahnutie environmentálnych cieľov [37].
ISO 14 001: 2015 je uplatniteľná na každú organizáciu bez ohľadu na veľkosť,

typ a povahu a vzťahuje sa na environmentálne aspekty jej činností, výrobkov a služieb,
ktoré organizácia určuje, či ju môže kontrolovať alebo ovplyvňovať z hľadiska životného
cyklu. Nestanovuje konkrétne kritériá environmentálneho správania. ISO 14 001: 2015
sa dá úplne alebo aj čiastočne použiť na systematické zlepšovanie environmentálneho
riadenia. ISO 14 001: 2015 vyžaduje externé overenie treťou stranou, ktorá nie je
organizáciou, ktorá žiada o certifikáciu, ani samotnou ISO. Na získanie certifikátu ISO je
potrebný externý certifikačný orgán, takže organizácie dostanú formálnu akreditáciu po
tom, čo ich systém manažérstva environmentu potvrdili externí overovatelia. Táto
akreditácia môže firmám potenciálne poskytnúť peňažné a nepeňažné výhody. [1]
Existuje veľa dôvodov, prečo by organizácia mala zaujať strategický prístup k
zlepšeniu svojho environmentálneho správania. Používatelia normy uviedli, že ISO 14
001 pomáha:


preukázať súlad so súčasnými a budúcimi zákonnými a regulačnými
požiadavkám,



zvýšiť zapojenie vedenia a zapojenie zamestnancov,



zlepšiť reputáciu organizácie a dôveru zainteresovaných strán prostredníctvom
strategickej komunikácie,



dosahovanie strategických obchodných cieľov začlenením environmentálnych
problémov do podnikového riadenia,



poskytovanie konkurenčnej a finančnej výhody prostredníctvom zlepšenej
efektívnosti a znížených nákladov,



podporovanie lepšieho environmentálneho správania dodávateľov ich integráciou
do podnikových systémov organizácie,



predchádzanie znečisťovaniu,



zachovanie prírodných zdrojov vrátane vody, pôdy a cenných minerálov,



nové trhy,



povedomie zamestnancov o environmentálnych otázkach a zodpovednostiach,



zníženie produkcie odpadu,



plánovaný prístup k dodržiavaniu predpisov a následnému zníženému riziku
stíhania a pokút [22].
Ekodizajn a systémy environmentálneho manažérstva
Za posledné roky bolo navrhnutých mnoho nástrojov na dopĺňanie systému

manažérstva environmentu a zlepšovanie environmentálnych vlastností. Jedným z
najdôležitejších je práve ekodizajn. Tento systém ovplyvňuje environmentálne aspekty
každej fázy životného cyklu a je účinnejší, čím skôr je integrovaný do fázy návrhu a
vývoja produktu. Dokázali to rôzne medzinárodné štúdie. Zavedenie normy ISO 14 006
Systémy environmentálneho manažérstva. Pokyny na začleňovanie ekodizajnu: 2011
zaviedlo ekodizajn na celom svete; stanovilo referenčný rámec pre začlenenie normy do
hospodárskej činnosti akejkoľvek organizácie a vymedzilo komplexný proces jej
uplatňovania pri navrhovaní a vývoji výrobkov [29]. V októbri 2011 bola uverejnená
norma ISO 14 006:2011 Systémy environmentálneho manažérstva. Pokyny na
začleňovanie ekodizajnu, ktorá definuje ekodizajn ako integrácia environmentálnych
aspektov do návrhu a vývoja výrobku s cieľom znížiť nepriaznivé environmentálne
vplyvy na životnosť výrobku [37]. Okrem zlepšenia environmentálneho správania, ktoré
by samo osebe odôvodňovalo implementáciu normy, má účinná integrácia ISO 14 006
celý rad dôležitých potenciálnych výhod ako napríklad úspešné znižovanie vplyvov
výrobkov na životné prostredie, zlepšovanie kvality a znižovanie nákladov. Dobrý
environmentálny manažment poskytuje organizáciám množstvo konkurenčných výhod
zlepšením riadenia, procesov, výrobkov, zdrojov a imidžu značky; priťahuje tiež
investície a môže ich kvalifikovať na daňové výhody a granty. Okrem toho vývoj a
začlenenie inovácií alebo úprav do výrobkov a postupov vedie k zavedeniu procesu
neustáleho zlepšovania a vytvára prostredie spolupráce a angažovanosti medzi
zamestnancami. Dôležité je poznamenať, že nehovoríme iba o zavádzaní zmien, ktoré
zlepšujú environmentálne vlastnosti jedného produktu, ale skôr o implementácii
strednodobých a dlhodobých stratégií, ktoré ovplyvňujú všetky úrovne rozhodovania
a prevádzky [42].

Niektoré z najdôležitejších problémov a výziev, ktorým čelia organizácie
usilujúce sa o zavedenie ekodizajnu, sú:


potreba vyčleniť finančné, ľudské a materiálne zdroje na tieto projekty, hoci
rozsah problému závisí od hĺbky a rozsahu prideleného jednotlivým projektom,



potreba vertikálneho aj horizontálneho záväzku, zapojenia a spolupráce na
všetkých úrovniach organizácie, problém, ktorý ovplyvňuje najmä zavedené alebo
rozptýlené organizačné štruktúry,



implementácia novej kultúry práce a filozofie, ktorá je schopná počas
prebiehajúcich procesov zlepšovania podstúpiť neustále zmeny, čo v niektorých
prípadoch vedie k problémom so zapájaním neskúsených alebo slabo vyškolených
pracovníkov,



problémy spôsobené duplikáciou úsilia alebo ťažkosti s integráciou nového
systému do postupov zavedených v existujúcich procesoch,



oneskorené alebo neisté výsledky a zisky, pretože tieto do veľkej miery závisia od
výkonnosti projektových manažérov [29].
Dôležité je zdôrazniť, že v mnohých prípadoch je ťažké zistiť, či sú určité

opatrenia vhodné alebo skutočný rozsah, v akom sa vplyv na životné prostredie zmierni,
pretože skutočný vplyv určitých prvkov, aspektov alebo surovín nie je vždy ľahké
vypočítať alebo odhadovať. V každom prípade väčšina organizácií čelí vyššie uvedeným
problémom v dôsledku dynamiky trhu a konania svojich konkurentov bez ohľadu na
zavedenie procesov ekodizajnu a vo väčšine prípadov môže dobré riadenie tieto ťažkosti
zmeniť na konkurenčné výhody.
Norma je súčasťou súboru noriem ISO 14 000 a je prispôsobená tak, aby
vyhovovala akýmkoľvek organizáciám a je založená na cykle neustáleho zlepšovania
PDCA (Plan-Do-Check-Act) alebo Demingovom cykle. Norma 14 006: 2011 obsahuje
úvod, šesť kapitol a dve prílohy. Prvé tri kapitoly sa venujú predmetu a rozsahu,
normatívnym odkazom a pojmom a definíciám. Štvrtá kapitola sa zameriava na úlohu
vrcholového manažmentu v ekodizajne; piata sa zaoberá usmerneniami na začlenenie
ekodizajnu do systému manažérstva environmentu; a šiesty sa zaoberá témou ekodizajnu
pri navrhovaní a vývoji výrobkov. Napokon ide o dve prílohy, ktoré sa zaoberajú úlohou
vrcholového manažmentu a strategickými otázkami v oblasti ekodizajnu a súvzťažnosťou
normy ISO 14 006: 2011 s inými medzinárodnými normami [37].

Schéma 1: Rôzne fázy vývoja projektu ekodizajnu podľa normy
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•Zadanie funkcie produktu
•Definícia dôležitých parametrov environmentálneho prostredia: analýza
požiadaviek zainteresovaných strán, východzie prvky, zhodnotenie
environmentálnych aspektov
•Identifikácia stratégie ochrany životného prostredia
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•Vypracovanie environmentálnych cieľov

•Stanovenie špecifikácií produktu.

•Vývin technických riešenií

Zdroj: MADERNA-FERNANDEZ, Jorge - PÉREZ-CANTO, Salvador - RUBIO-ROMERO, - Juan Carlos.
Standard ISO 14006 as a guide for ecodesign.

Ekodizajn je prístup, ktorý ovplyvňuje všetky úrovne organizácie, od vrcholového
manažmentu až po dielne. Aj keď každý musí prijať zodpovednosť a zaviazať sa k
procesu, príspevok vrcholového manažmentu je zásadný. Hlavné zmeny medzi ISO 14
001 a ISO 14 006 sú v potrebe zohľadniť celý životný cyklus výrobku a analyzovať, či
navrhované zmeny na zníženie vplyvu na životné prostredie v určitej fáze nezvýšia vplyv
v inej fáze, čím sa účinne zníži celkový výkon. Aby sa tomu zabránilo, je potrebné
identifikovať a kvantifikovať významné aspekty v každej fáze životného cyklu [9].
Ekodizajn je integrovaný do procesu navrhovania a vývoja výrobkov od začiatku,
aby sa zabezpečilo, že environmentálne aspekty sa v procese zohľadňujú veľmi skoro, a
to už vo fáze nápadu. Z tohto dôvodu má tak ekodizajn (tým, že úplne eliminuje vplyv na
životné prostredie od začiatku procesu) obrovský vplyv na proces vývoja, teda usmerňuje
ďalší vývoj výrobku.
Pokusy o zlepšenie environmentálneho správania po úplnom vývoji alebo predaji
výrobku by obmedzili akékoľvek možné zlepšenia alebo úpravy takmer výlučne na
výrobné alebo distribučné stratégie. Ekodizajn sa nemôže zakladať výlučne na
zmierňovaní vplyvov na životné prostredie; rovnako ako pri každom procese navrhovania
je nevyhnutné vyvážiť požiadavky všetkých agentov zapojených do procesu navrhovania

a vývoja. Medzi ďalšie kritériá, ktoré treba brať do úvahy, patria: riadenie kvality, ľudské
zdroje a zdravotné a bezpečnostné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na výrobok alebo
zúčastnených pracovníkov, právne požiadavky atď. [18].
Je dôležité poznamenať, že na rozdiel od ISO 9 001: 2015 Systémy manažérstva
kvality. Požiadavky alebo ISO 14 001: 2015, ktoré osvedčujú celú organizáciu, sa
certifikácia ISO 14 006: 2011 udeľuje konkrétnym výrobkom.

1.1.1 Schéma pre environmentálne manažérstvo
Výkonnosť v oblasti životného prostredia sa stáva silnou obchodnou výhodou.
Organizácie s proaktívnym prístupom k environmentálnym výzvam hľadajú spôsoby, ako
neustále zlepšovať svoje environmentálne správanie a oznamovať svoje environmentálne
výsledky zainteresovaným stranám a organizácie všeobecne. Schéma Európskeho
spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit EÚ je dobrovoľný nástroj
environmentálneho riadenia EÚ, ktorý pomáha organizáciám dosiahnuť tento cieľ.
Schému používajú na celom svete organizácie všetkých veľkostí a typov. Organizácie
registrované v Schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo
a audit EÚ sa zaväzujú hodnotiť, riadiť a zlepšovať svoje environmentálne správanie.
Schéma Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit EÚ
bolo prvýkrát zavedené v júli 1993 ako nástroj environmentálnej politiky, ktorý navrhla
Európska komisia v kroku smerom k splneniu cieľa Spoločenstva v oblasti trvalo
udržateľného rozvoja. Schéma Európskeho spoločenstva pre environmentálne
manažérstvo a audit EÚ je otvorená pre dobrovoľnú účasť organizácií od apríla 1995.
Jeho rozsah spočiatku obmedzoval účasť organizácií v priemyselnom sektore. V roku
2001 bolo prijaté revidované nariadenie EMAS II. Jeho hlavnými prvkami bolo rozšírenie
rozsahu Schémy Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit EÚ
na všetky sektory hospodárskej činnosti vrátane miestnych orgánov a integrácia
medzinárodnej normy systému environmentálneho manažérstva ISO 14001. V roku 2009
sa nariadenie o EMAS po druhýkrát revidovalo a upravilo. Nariadenie EMAS III
nadobudlo účinnosť 11. januára 2010 a obsahuje tieto nové prvky:


revidované audítorské cykly s cieľom ďalej zlepšovať uplatniteľnosť pre malé a
stredné podniky,



firemné registrácie na zmiernenie administratívneho a finančného zaťaženia
organizácií s niekoľkými registrovanými webmi,



environmentálne

základné

ukazovatele

na

primerané

zdokumentovanie

environmentálneho správania,


zavedenie EMAS Global, aby sa schéma stala prístupnou pre organizácie a miesta
na celom svete [15].
V roku 2017 boli prílohy I, II a III k nariadeniu EMAS zmenené a doplnené tak,

aby obsahovali zmeny spojené s revíziou normy ISO 14001: 2015. Celosvetovo je pod
Schémou Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit EÚ
zaregistrovaných 3580 organizácii pričom každá krajina Európskej únie má svoje
zastúpenie a po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ sú pod schémou registrované
organizácie aj z troch štátov mimo únie. Na Slovensku je celkovo zaregistrovaných 11
organizácií so 49 pobočkami. Najväčšie zastúpenie majú EUROVIA SK a.s., Starbag s.r.o
a Skanska SK a.s. [10].
Schéma Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit EÚ,
na rozdiel od iných noriem na zavedenie systémov manažérstva environmentu,
zdôrazňuje skutočnosť, že na to, aby bola organizácia zaregistrovaná, musí riadiť a
zlepšovať nielen priame environmentálne aspekty, ale aj „nepriame“ aspekty. Schéma
Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit EÚ definuje
nepriamy environmentálny aspekt ako prvok činností, výrobkov alebo služieb
organizácie, ktorý má alebo môže mať vplyv na životné prostredie a ktorý môže vyplynúť
z interakcie organizácie s tretími stranami a ktorý môže byť v primeranom rozsahu
ovplyvnená organizáciou [40]. Úloha tretej strany (obvykle sprostredkovateľa, napríklad
dodávateľa), s ktorou organizácia zdieľa kontrolu riadenia (alebo na ktorú môže mať
vplyv), je preto rozhodujúca pri zaručovaní zlepšenia environmentálneho správania
týkajúceho sa nepriamych aspektov. Medzi nepriame environmentálne aspekty môžu
patriť napríklad: otázky týkajúce sa výrobkov (dizajn, výskum a vývoj, balenie, preprava,
využívanie a zhodnocovanie odpadu), kapitálové investície, poskytovanie pôžičiek a
poisťovacie služby; výber a zloženie služieb (napr.: preprava alebo pohostinstvo),
zloženie sortimentu výrobkov a environmentálne správanie a postupy dodávateľov
a subdodávateľov [11].
Implementácia prémiového nástroja environmentálneho riadenia vedie k zvýšeniu
výkonnosti, dôveryhodnosti a transparentnosti registrovaných organizácií. Pod Schémou
Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit EÚ sú odpovede na
tri súčasné kľúčové výzvy v oblasti riadenia, ktorým čelia organizácie všetkých typov:

efektívne využívanie zdrojov, zmena podnebia a sociálna zodpovednosť podnikov.
Schéma Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit EÚ ďalej
posilňuje schopnosť organizácií vyrovnať sa s rizikami a identifikovať príležitosti
zavedením systematických procesov a štruktúr environmentálneho riadenia.
Hlavné benefity, ktoré prináša registrácia pod Schémou Európskeho spoločenstva
pre environmentálne manažérstvo a audit EÚ sú:


zvýšená dôveryhodnosť, transparentnosť a dobré meno;



neustále zlepšovanie environmentálneho správania, zvýšená environmentálna a
finančná výkonnosť,



lepšie vzťahy so zákazníkmi,



logo Schémy Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit
EÚ ako marketingový nástroj,



záruka úplného súladu s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia
a následne znížené riziko pokút súvisiacich s právnymi predpismi v oblasti
životného prostredia,



vysoko kvalitné environmentálne riadenie, efektívnosť využívania zdrojov a
úspora nákladov,



posilnenie postavenia a motivácie zamestnancov, a zlepšené prostredie na
pracovisku,



zvýšené nasadenie a motivácia zamestnancov a budovanie tímov [12].
Logo Schémy Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo

a audit
Logo Schémy Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit
je

vizuálny komunikačný

a

marketingový

nástroj

navrhnutý tak, aby zdôraznil odhodlanie organizácie
neustále zlepšovať svoje environmentálne vlastnosti. Logo
môžu používať na marketingové a propagačné účely
organizácie

zaregistrované

v

Schéme

Európskeho

spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a
verejné zainteresované strany (napríklad príslušné orgány
a akreditačné a licenčné orgány). Používanie loga zvyšuje
informovanosť o Schéme Európskeho spoločenstva pre
environmentálne manažérstvo a audit pre verejnosť a

zainteresované strany a organizácie, ktoré sa snažia zlepšiť svoje environmentálne
vlastnosti. Dôležité je, že logo tiež signalizuje súlad s právnymi predpismi, miestnu
zodpovednosť, aktívne zapojenie zamestnancov, spoľahlivosť a dôveryhodnosť
environmentálnych úspechov [16].
Európska komisia stanovuje určité pravidlá na používanie loga ale taktiež
odporúčania,

ako

môžu

organizácie

logo

použiť

s cieľom

propagácie

ich

environmentálneho nasadenia ako aj samotnej schémy ako prestíže. Logo môžu používať
iba organizácie, ktoré sú platne registrovaný pod Schémou Európskeho spoločenstva pre
environmentálne manažérstvo a audit a vždy musí mať registračné číslo organizácie, s
výnimkou propagačných a marketingových aktivít súvisiacich so Schémou Európskeho
spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit. Platné je iba oficiálne logo. Ak
má organizácia niekoľko miest, z ktorých nie všetky sú zahrnuté v registrácii, môže logo
používať iba pre tie registrované lokality - spôsobom, ktorý nevyvoláva dojem, že je
zaregistrovaná celá organizácia. Logo Schémy Európskeho spoločenstva pre
environmentálne

manažérstvo

a audit

môžu

organizácie

používať

vo

svojej

korešpondencii - poštou, faxom, e-mailom atď. alebo v prvkoch rozdávaných zákazníkom
alebo klientom, napríklad lístky na metro alebo výpisy z bankových účtov. Komisia
odporúča taktiež použiť logo vo vnútorných dokumentoch organizácií, aby svojim
zamestnancom pripomenuli ekologický záväzok ich pracoviska. Schéma Európskeho
spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit ponúka dobrý reklamný potenciál,
preto môže mať použitie loga v mediálnom úsilí pozitívny vplyv na imidž registrovaných
organizácií na verejnosti. Logo sa vyznačuje aj marketingovými snahami, či už ide o
reklamu, katalógy, výrobky alebo vyhlásenia. Pravidelné používanie loga Schémy
Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit zvýši dosah
programu a odzrkadlí záväzok organizácie k udržateľnosti. Organizácie si môžu sami
vygenerovať logo Schémy Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo
a audit pomocou logo generátora, ktorý vygeneruje logo EMAS III s registračným číslom
v rôznych obrazových formátoch [17].
Schéma Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit aj
ISO 14001 vytvárajú rámec systému environmentálneho manažérstva, avšak Schému
Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit možno od normy ISO
14001 odlíšiť nasledujúcim spôsobom; Schéma Európskeho spoločenstva pre
environmentálne manažérstvo a audit sa v zásade zameriava na externé komunikačné

stratégie uverejňovaním výročných správ o environmentálnom vyhlásení, ktorými
dokumentuje environmentálne činnosti súvisiace s organizáciou a správy o výsledkoch v
oblasti životného prostredia a Key Performance Identicators, ktoré je potrebné overovať
externe. Schéma Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit tiež
zdôrazňuje účasť zamestnancov na environmentálnom správaní konkrétnej organizácie a
vždy poskytuje záväzky týkajúce sa zlepšovania životného prostredia prostredníctvom
kreatívnych a inovatívnych spôsobov zapojenia zainteresovaných strán a neustáleho
zlepšovania súvisiacich opatrení v oblasti environmentálneho správania [24].

1.1.2 Význam integrácie systémov manažérstva
Zavedenie systémov manažérstva je pre organizácie dobrovoľné, avšak stali sa
povinnou praxou pre organizácie, ktoré chcú držať krok s vývojom vo svete a získať
prestíž v obchode. Systémy manažérstva pozitívne prispievajú k inovatívnemu výkonu
organizácií, keď sa vykonávajú systematicky a dlhodobo, je to tiež dôležitý nástroj trvalo
udržateľného rozvoja. Výsledkom je, že ISO normy sú dnes čoraz dôležitejšie.
Integrovanie systémov manažérstva je spojenie resp. zlúčenie minimálne dvoch
a viacerých manažérskych systémov do jedného systému s cieľom zlepšiť efektívnosť
organizácie a zjednodušiť jej riadenie [25]. Integrované systémy manažérstva poskytujú
organizáciám filozofiu riadenia, ktorá umožňuje úspešné riadenie procesov a dosiahnutie
požadovaných výsledkov [2].
Najčastejšie sa navzájom integrujú tri najpopulárnejšie systémy a to ISO 9 001:
2015 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky, ISO 14 001: 2015 Systémy manažérstva
environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie a ISO 45 001 Systémy manažérstva
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s usmernením na používanie.
V závislosti od toho, ktoré normy sú integrované, integrované systémy manažérstva môžu
mať pozitívny vplyv na konkrétne komponenty a výsledky manažérskeho systému, ako
sú zlepšenia kvality, bezpečnosti, rizika a produktivity. Ďalšou výhodou môže byť
zjednotenie určitých komponentov systémov ako napríklad jednotný postup pre školenia,
kontrolu dokumentov, preskúmania vedenia, interné audity alebo vylepšenia, čo môže
ušetriť veľké množstvo času a peňazí. Keď sa vytvorí určitá konzistencia, systém sa stane
menej zložitým a následne ľahšie pochopiteľný, vytvorí sa lepšie zameranie na
dosiahnutie spoločného súboru cieľov, ktoré sú pre organizáciu dôležité. Zníženie
byrokracie vyplýva z odstránenia nadbytočnosti. Keď sa implementujú a neintegrujú
viaceré ISO normy, môžu vzniknúť dilemy z dôvodu neschopnosti zjednodušiť

rozhodnutia kvôli vrstvám hierarchie. Po integrácii systémov manažérstva môžu
organizácie zaujať systematický prístup, ktorý odstráni nadbytočnú byrokraciu. Prínosom
je taktiež zníženie nákladov, nakoľko sa zjednotia audity a hodnotenie a taktiež
optimalizujú procesy a zdroje. Integrovaný prístup tiež umožňuje organizáciám
analyzovať funkčné a rezortné bariéry, a tým zlepšovať komunikáciu a rozhodovanie [3].

1.2

Zavádzanie systémov manažérstva environmentu
Efektívne environmentálne riadeniu je

systematický prístupu k plánovaniu,

kontrole, meraniu a zlepšovaniu environmentálneho správania organizácie. Potenciálne
významné environmentálne zlepšenia (a úspory nákladov) možno dosiahnuť
vyhodnotením a zlepšením procesov riadenia organizácie. Použitie tímového prístupu k
plánovaniu a budovaniu systému manažérstva environmentu je vynikajúci spôsob, ako
podporovať záväzok a zabezpečiť, aby ciele, postupy a ďalšie systémové prvky boli
realistické, dosiahnuteľné a nákladovo efektívne.
Fidlán hovorí, že hlavnými požiadavkami pri zavádzaní efektívneho systému
manažérstva environmentu sú, že spoločnosť alebo organizácia musí svoj systém
starostlivosti o životné prostredie vytvoriť, dokumentovať, zaviesť, udržovať a neustále
zlepšovať. Princíp neustáleho zlepšovania musí byť dodržaný na splnenie požiadaviek
normy. Výsledkom neustáleho zlepšovania systému manažérstva environmentu je
následne zlepšený environmentálny profil organizácie, čo je taktiež cieľom zavedenia
systému manažérstva environmentu [19]. Koncepcia neustáleho zlepšovania pripúšťa, že
sa vyskytnú problémy. Odhodlaná organizácia sa poučí zo svojich chýb a zabráni
opakovaniu podobných problémov. Práve preto je systém založený na princípe
pravidelného preskúmavania a vyhodnocovania systému riadenia. Takto sa nájdu chyby
a je vytvorený priestor na ich opravu.
Organizácia musí jasne stanoviť a dokumentovať rozsah vytvoreného systému
manažérstva environmentu. Určenie rozsahu systému zahrňuje definovanie predmetu
podnikania – zhodnotenie všetkých činností, výrobkov a služieb, ktoré podnik
prevádzkuje. Určenie rozsahu slúži k ujasneniu hraníc, v ktorých bude systém
manažérstva environmentu uplatňovaný. Systém môže byť zavedený aj na časť
organizácie, územia alebo činnosti. Pokiaľ je však niektorá časť zo systému vyradená,
mala by organizácia poskytnúť primerané vysvetlenie [19].

Systémy manažérstva environmentu a ich význam
Systém manažérstva environmentu podporuje organizáciu, aby neustále
zlepšovala svoje environmentálne správanie. Systém sleduje opakujúci sa cyklus (schéma
2 ). Organizácia sa najskôr zaviaže k environmentálnej politike a potom použije svoju
politiku ako základ pre vytvorenie plánu, ktorý stanoví ciele na zlepšenie
environmentálneho správania. Ďalším krokom je implementácia. Potom organizácia
vyhodnotí svoje environmentálne správanie, aby zistila, či sú ciele splnené. Ak sa ciele
nedosiahnu, prijmú sa nápravné opatrenia. Výsledky tohto hodnotenia sú potom
preskúmané vrcholovým manažmentom, aby sa zistilo, či systém manažérstva
environmentu funguje. Manažment prehodnocuje environmentálnu politiku a stanovuje
nové ciele v revidovanom pláne. Organizácia potom implementuje revidovaný plán.
Cyklus sa opakuje a nastáva neustále zlepšovanie [37].
Schéma 2: Cyklus neustáleho zlepšovania
Vodcovstvo a
záväzok,
environmentálna
politika

Zlepšovanie

Plánovanie

Trvalo udržateľný
rozvoj

Hodnotenie
správania

Podporovanie

Prevádzkovanie
Zdroj: vlastné spracovanie podľa ISO 14 001

1. Vodcovstvo – vrcholový manažment sa zaväzuje zlepšovať životné prostredie a
stanovuje environmentálnu politiku organizácie. Táto politika je základom
systému manažérstva environmentu.
2. Plánovanie – organizácia najskôr identifikuje environmentálne aspekty svojich
operácií. Environmentálne aspekty sú také položky, ako sú látky znečisťujúce

ovzdušie alebo nebezpečný odpad, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ľudí a /
alebo životné prostredie. Organizácia potom určí, ktoré aspekty sú významné
výberom kritérií, ktoré organizácia považuje za najdôležitejšie. Keď sa určia
významné environmentálne aspekty, organizácia stanoví ciele a zámery.
Poslednou časťou fázy plánovania je navrhnutie akčného plánu na splnenie
cieľov. To zahŕňa určenie zodpovednosti, stanovenie harmonogramu a načrtnutie
jasne definovaných krokov na splnenie cieľov.
3. Podporovanie – organizácia nadväzuje na akčný plán s využitím potrebných
zdrojov (ľudských, finančných, atď.). Dôležitou súčasťou je školenie
zamestnancov a informovanosť všetkých zamestnancov. Medzi ďalšie kroky v
tejto fáze patrí dokumentácia, dodržiavanie prevádzkových postupov a nastavenie
interných a externých komunikačných liniek.
4. Prevádzkovanie – v tejto fáze organizácia musí vytvoriť, riadiť a udržiavať
procesy potrebné k splneniu požiadaviek systému manažérstva environmentu
a implementuje činnosti stanovené na dosiahnutie environmentálnych cieľov.
5. Hodnotenie správania – organizácia monitoruje svoju činnosť, aby vyhodnotila,
či sa ciele plnia. Ak nie, podniká nápravné opatrenia. Vrcholový manažment
preverí výsledky hodnotenia, aby zistil, či systém manažérstva environmentu
funguje. Manažment určuje, či je pôvodná environmentálna politika v súlade s
hodnotami organizácie. Plán sa potom reviduje s cieľom optimalizovať účinnosť
systému manažérstva environmentu.
6. Zlepšovanie - Fáza preskúmania vytvára pre organizáciu cyklus neustáleho
zlepšovania [41].
Na preukázanie vodcovstva a záväzku norma 14001: 2015 určuje, že organizácia
a vrcholový manažment sú vždy zodpovedné za výkon všetkých interných a externých
výkonnostných faktorov a teda vrcholový manažment musí niesť zodpovednosť za
efektívnosť systému manažérstva environmentu. Na rozdiel od verzie z roku 2004, kde
sa

spomína delegovanie zodpovednosti už od začiatku, v revidovanej verzii sa

zodpovednosti budú delegovať až neskôr. Z toho vyplývajú prvé kroky, ktoré musí
vrcholový manažment podniknúť, a to zistiť aktuálnu situáciu, ktorá bude slúžiť ako
východisko pre zavedenie systému manažérstva environmentu a má zahŕňať tieto hlavné
oblasti:



identifikácia environmentálnych aspektov – organizácia má identifikovať
environmentálne atribúty ich výrobkov, činností a služieb a následne určiť tie,
ktoré by mohli mať významný vplyv na životné prostredie,



identifikácia a zabezpečenie prístupu k príslušným zákonom a predpisom, ako aj
k ďalším požiadavkám, ktoré organizácia dodržiava,



vyhodnotenie havarijnej pripravenosti – jej stavu a doterajších vzniknutých
havarijných situácií ako aj následné zistenie nedostatkov v oblasti životného
prostredia. Identifikácia potenciálnych havarijných situácií,



preverenie všetkých doterajších činností a postupov z hľadiska systému
manažérstva environmentu [37].
Výsledky úvodného preskúmania sú podkladom pre stanovenie priorít

environmentálnej politiky a určenie cieľov a cieľových hodnôt.

Environmentálna

politika je vyhlásením vrcholového manažmentu o svojom záväzku voči životnému
prostrediu. Táto politika by mala slúžiť ako základ pre systém manažérstva environmentu
a predstavuje jednotnú víziu environmentálnej angažovanosti celej organizácie a taktiež
slúži ako rámec pre stanovenie environmentálnych cieľov. Táto medzinárodná norma
špecifikuje tri základné záväzky pre environmentálnu politiku a to chrániť životné
prostredie, plniť záväzné požiadavky organizácie a sústavne zlepšovať systém
manažérstva environmentu s cieľom zlepšovať environmentálne správanie.
Vrcholový

manažment

musí

vytvoriť,

implementovať

a udržiavať

environmentálnu politiku tak, že v rámci vymedzeného rozsahu musí zaistiť aby:


zodpovedala povahe, rozsahu a environmentálnym dopadom činností, výrobkov
a služieb



zaisťovala záväzok k neustálemu zlepšeniu a prevenciu znečisťovania,



obsahovala záväzok k plneniu príslušných právnych a iných požiadaviek, ku
ktorým

sa

organizácia

zaviazala,

a ktoré

súvisia

s definovanými

environmentálnymi aspektami organizácie,


poskytovala rámec pre určenie cieľov a cieľových hodnôt a ich preskúmanie;



bola dokumentovaná, realizovaná, udržovaná,



bola oznamovaná všetkým osobám, ktoré pracujú pre organizáciu,



bola dostupná verejnosti [8].
Je dôležité aby bola environmentálna politika komunikovaná a prístupná

zamestnancom, a aby jej porozumeli. Preto je lepšie napísať ju jednoduchšie

a zrozumiteľne. Manažment

môže v určitých

intervaloch

testovať

povedomie

zamestnancov o environmentálnej politike a zistiť čo pre nich znamená a ako ovplyvňuje
ich prácu. Zamestnanci sú skvelým zdrojom poznatkov o environmentálnych,
zdravotných a bezpečnostných záležitostiach týkajúcich sa ich pracovných oblastí, ako aj
o účinnosti súčasných procesov a postupov.
Plánovanie, by sa malo interpretovať rozšíreným spôsobom: plánovanie znamená
organizovanie zdrojov a definovanie spôsobov ich využívania, zavádzanie inovačných
prevádzkových činností a rozvíjanie vzťahov so zúčastnenými stranami alebo čokoľvek
iného, čo má vplyv na environmentálny výkon firmy. Inými slovami, schopnosť
plánovania organizácie je rozhodujúcim faktorom pre implementáciu skutočne
efektívneho systému manažérstva environmentu [21]. Proces plánovania je kľúčový pre
plnenie

environmentálnej

politiky

organizácie

a pre

vybudovanie,

zavedenie

a udržovanie systému manažérstva environmentu. Tento proces spája niekoľko
požiadaviek:


určenie a vyhodnotenie environmentálnych aspektov, identifikácia významných
aspektov,



zaistenie právnych a iných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na organizáciu,



stanovenie cieľov, určenie cieľových hodnôt a vypracovanie programu pre
realizáciu cieľov.
V rámci plánovania manažérstva environmentu musí organizácia definovať

environmentálne aspekty, záväzné požiadavky a environmentálne ciele [37].
Aby mohla organizácia plánovať a kontrolovať svoje vplyvy na životné prostredie
musí vedieť, aké sú tieto vplyvy a odkiaľ pochádzajú. Organizácia musí posúdiť všetky
činnosti, výrobky a služby, nemusí ich však posudzovať osobitne. Môže zvoliť kategórie
činností, výrobkov a služieb a identifikovať ich environmentálne aspekty. Napriek
tomu, že neexistuje jednotný prístup identifikácie environmentálnych aspektov, môže
vybraný postup zahnúť napríklad: emisie do ovzdušia, úniky látok do vody, úniky látok
do pôdy, využívanie surovín a prírodných zdrojov, využívanie energie, emitovaná
energia. Identifikácia a riadenie environmentálnych aspektov môže mat pozitívny vplyv
na „bottom line“ a poskytnúť značné environmentálne zlepšenia. Systém manažérstva
environmentu by mal zahŕňať proces identifikovania a ohodnotenia environmentálnych
aspektov, ktoré vie organizácia riadiť a kontrolovať ale aj také, ktoré vie organizácia
nejakým spôsobom ovplyvniť. Tieto environmentálne aspekty môže organizácia

ovplyvňovať v rámci záujmu o ochranu životného prostredia tlakom na obchodných
partnerov.
Po identifikácii environmentálnych aspektov výrobkov, činností a služieb by mala
organizácia určiť, ktoré aspekty by mohli mať významný vplyv na životné prostredie.
Aspekty, ktoré majú jeden alebo viac významných vplyvov, by sa mali považovať za
významné environmentálne aspekty. Tieto významné aspekty by sa mali brať do úvahy
pri stanovovaní environmentálnych cieľov, definovaní prevádzkových kontrol a
posudzovaní ďalších opatrení. Identifikácia významných environmentálnych aspektov je
jedným z najdôležitejších krokov pri implementácii systému manažérstva environmentu.
Môže to byť jeden z najnáročnejších - rovnako ako jeden z najzaujímavejších krokov.
Rozhodnutia vykonané v tomto kroku môžu ovplyvniť mnoho ďalších prvkov systému
keďže sa berú do úvahy pri stanovovaní environmentálnych cieľov. Výsledné informácie
je potrebné priebežne aktualizovať, aby sa potenciálne aspekty nových produktov, služieb
a činností zohľadňovali v následných cieľoch a kontrolách.
ISO 14001: 2015 vyžaduje, aby organizácia stanovila záväzok vo svojej
environmentálnej politike na plnenie záväzných požiadaviek, ktoré sa týkajú jej
environmentálnych aspektov. Organizácia musí vytvoriť, zaviesť a udržiavať proces(y)
periodického hodnotenia zhody s príslušnými právnymi požiadavkami, ktoré sú v súlade
s realizáciou tohto záväzku [36].
Právnymi požiadavkami sa rozumie nielen právne predpisy (zákony, nariadenia
a pod.)

ale

aj

akékoľvek

iné

požiadavky,

ktoré

súvisia

s identifikovanými

environmentálnymi aspektami a ktoré boli vydané orgánom štátnej správy a majú právnu
moc. Je možné ich rozdeliť podľa oblasti pôsobnosti:


nakladanie s chemickými látkami a zmesami,



nakladanie s odpadom,



ochrana vôd,



ochrana ovzdušia,



integrovaná prevencia znečisťovania,



ostatné (hluk, ochrana prírody a krajiny a iné) [19].
K prvkom mimo právnych požiadaviek patria: dohody s orgánmi verejnej správy

alebo so zákazníkmi, dobrovoľné princípy alebo zásady správnej praxe, vnútorné
predpisy a pod [37].

Ciele a cieľové hodnoty pomáhajú organizácií pretaviť účel do akcie a mali by
byť súčasťou taktického aj strategického plánovania. Organizácia si sama určí, ktoré ciele
sú pre ňu primerané a dôležité avšak musia byť merateľné (ak je to možné),
monitorované,

komunikované,

v súlade

s prijatou

environmentálnou

politikou

a záväzkom k prevencii znečisťovania, s právnymi predpismi a so záväzkom neustáleho
zlepšovania a aktualizované, ak treba. Za účelom dosiahnutia vytýčených cieľov musí
organizácia vytvoriť, zaviesť a udržovať programy, ktoré musia stanoviť zodpovednosti
za dosiahnutie cieľov a cieľových hodnôt, vyhradiť zdroje a časový rámec na ich
splnenie. Každý program má popisovať ako budú ciele dosiahnuté, vrátane časových
harmonogramov a určenia zamestnancov zodpovedných za vedenie konkrétneho
programu [43].
Pri vytyčovaní cieľov je potrebné zvážiť už stanovené významné environmentálne
aspekty, príslušné právne a iné požiadavky, názory zainteresovaných strán, technologické
a finančné možnosti, prevádzkové a iné organizačné aspekty. Je dôležité aby organizácia
vyhranila ciele, ktoré sú realistické a pravidelne merala pokrok smerom k ich dosiahnutiu.
Príkladmi cieľov môže byť zníženie využívania energie alebo nebezpečných chemikálií,
zvyšovanie povedomia zamestnancov v otázkach environmentálnych problémov,
zapojenie dodávateľov do systému environmentálneho manažmentu. Cieľové hodnoty
stanovujú presné hodnoty a časový rámec, ktoré sa chcú pomocou cieľov dosiahnuť.
Schopnosť organizácie dosiahnuť svoje environmentálne ciele do značnej miery závisí
od jej schopnosti uskutočňovať neustále zlepšovanie environmentálneho správania
účinným plánovaním organizačných činností [35].
Zavedenie systému manažérstva environmentu predstavuje záväzok pre všetky
osoby pracujúce pre organizáciu. Aby bol systém manažérstva environmentu efektívny,
musia byť jasne definované úlohy a zodpovednosti. Záväzok všetkých zamestnancov je
potrebný, aby systém manažérstva environmentu naplno využil svoj potenciál. Vrcholový
manažment hrá kľúčovú úlohu tým, že poskytuje zdroje potrebné na implementáciu
systému manažérstva environmentu. Toto je jedna z najdôležitejších úloh vrcholového
manažmentu.
Zdroje,

kompetentnosť,

povedomie,

komunikácia

a zdokumentované

informácie.
Efektívny systém manažérstva potrebuje svojho zástupcu. Vrcholový manažment
by preto mal vymenovať zástupcu manažmentu, ktorý zabezpečuje zavedenie a

implementáciu systému manažérstva environmentu; podáva správy o výkonnosti systému
manažérstva environmentu v priebehu času; a spolupracuje s ostatnými na úprave
systému manažérstva environmentu podľa potreby. Vedenie musí taktiež zaistiť zdroje
potrebné pre vytvorenie, zavedenie, udržovanie a zlepšovanie systému manažérstva
environmentu. Patria sem: ľudské zdroje, infraštruktúra, technológie a finančné zdroje
[37].
Tabuľka 1: Príklady podpory systému manažérstva environmentu
Funkcie
Nákup
Ľudské zdroje (HR)

Údržba
Financie

Vrcholový manažment
Kvalita
Radoví zamestnanci

Príklady podpory EMS
 vypracovanie a implementácia kontroly nákupu
chemikálií / iných materiálov
 definovanie požiadaviek na spôsobilosť a popisy úloh pre
rôzne úlohy EMS
 školenie dočasných pracovníkov a dodávateľov;
udržiavanie záznamov o školeniach
 integrácia environmentálneho riadenia do systémov
odmeňovania, disciplíny a hodnotenia
 implementácia programu preventívnej údržby pre
kľúčové vybavenie
 podpora identifikácie environmentálnych aspektov
 sledovanie údajov o nákladoch súvisiacich so životným
prostredím (ako sú náklady na zdroje, materiál a energiu,
náklady na zneškodňovanie odpadu atď.)
 príprava rozpočtov na program environmentálneho
riadenia
 posúdenie ekonomickej uskutočniteľnosti
environmentálnych projektov
 komunikovanie dôležitosti EMS v celej organizácii
 poskytovanie potrebných zdrojov
 monitorovanie a kontrola výkonu EMS
 podpora kontroly dokumentov, správa záznamov a
školenie zamestnancov
 podpora integrácie systémov environmentu a kvality
 poskytovanie informácií o environmentálnych aspektoch
a ich činnosti z prvej ruky
 podpora odbornej prípravy nových zamestnancov

Zdroj: vlastné spracovanie podľa FILDÁN, Zdeněk. Příručka EMS podle ISO 14 001. 3. vyd. Tachov: Envi
Group s.r.o., 2016. ISBN 9788090421516

Každý zamestnanec môže mať potenciálny vplyv na životné prostredie a každý
zamestnanec môže mať dobré nápady, ako zlepšiť úsilie v oblasti environmentálneho
manažmentu. Z tohto dôvodu by mal mať školiaci program široké zameranie. Všetok
personál by mal byť primerane vyškolený. Je potrebné takéto školenie prispôsobiť
potrebám na rôznych úrovniach alebo funkciách v organizácii. Každý zamestnanec a

manažér by mal byť oboznámený s cieľmi environmentálnej politiky, významnými
environmentálnymi vplyvmi na ich pracovné činnosti, kľúčovými úlohami a postupmi,
ktoré sa vzťahujú na ich prácu, a dôležitosťou súladu s požiadavkami systému
manažérstva environmentu. Zamestnanci by tiež mali pochopiť možné následky
nedodržania požiadaviek systému manažérstva environmentu (ako únik alebo vypustenie
nežiaducich látok, pokuty alebo iné penalty). Odborná príprava je však iba jedným z
prvkov založenia spôsobilosti, ktorý sa zvyčajne zakladá na kombinácii vzdelávania,
odbornej prípravy a skúseností. Pre určité pracovné miesta (najmä pre úlohy, ktoré môžu
mať významný vplyv na životné prostredie), by mali byť stanovené kritériá na meranie
spôsobilosti jednotlivcov, ktorí tieto úlohy vykonávajú. Navyše, úroveň spôsobilosti a
povedomia zamestnancov vykonávajúcich úlohy, ktoré by mohli mať významný vplyv
na životné prostredie je kľúčovým ukazovateľom efektívnej plánovacej schopnosti v
rámci systému manažérstva environmentu [20].
Komunikácia umožňuje organizácii poskytovať a získavať informácie relevantné
jej systému manažérstva environmentu, vrátane informácií týkajúcich sa jej
environmentálnych aspektov, environmentálneho správania, záväzných požiadaviek
a odporúčaní na sústavné zlepšovanie. Komunikácia je obojsmerný proces, t. j. smerom
do organizácie a von z organizácie. Kľúčovými prvkami, o ktorých sa musí rozhodnúť je:
o čom a ako sa bude komunikovať, v akých intervaloch a s kým. Komunikácia môže byť
interná (osobám vykonávajúcim prácu pod vedením organizácie) alebo externá (ostatným
zainteresovaným

stranám)

a má

byť

vždy

transparentná,

patričná,

pravdivá

a nezavádzajúca, vecná a zrozumiteľná [4].
Zdokumentované informácie je pojem, ktorý sa často vyskytuje v najnovšej verzii
normy ISO 14001: 2015 znamená zmenu oproti predošlej verzii. Zámerom tejto zmeny
je umožniť každej organizácii vo všeobecnosti formovať zdokumentované informácie
podľa svojich vlastných požiadaviek, s výnimkou povinných komponentov, ktoré sú
výslovne uvedené v norme. Norma ISO 14001: 2015 odporúča, aby systém manažérstva
environmentu obsahoval všetky zdokumentované informácie, ktoré vyhlasuje za povinné,
a tiež všetko, čo sa považuje za kritické pre systém manažérstva environmentu a jeho
fungovanie. Malo by sa tiež poznamenať, že množstvo zdokumentovaných informácií,
ktoré organizácia požaduje, sa líši v závislosti od veľkosti, prevádzkového sektora a
zložitosti povinností súvisiacich s dodržiavaním predpisov, ktorým podnikanie čelí [30].

Na zabezpečenie toho, aby sa splnili záväzky environmentálnej politiky, je
potrebné riadiť určité operácie a činnosti a vytvoriť kritériá prevádzkovania pre procesy.
Ak sú tieto procesy komplexné, alebo súvisia s významnými environmentálnymi
vplyvmi, riadenie by malo byť zdokumentované. Procesy môžu pomôcť organizácii riadiť
jej významné environmentálne aspekty, zabezpečiť súlad s predpismi a dosiahnuť
environmentálne ciele, môžu tiež zohrávať významnú úlohu vo vzdelávaní
zamestnancov. Mali by sa zaviesť hlavne ak by ich neexistencia mohla viesť k odchýlkam
od environmentálnej politiky (vrátane záväzkov súvisiacich s dodržiavaním predpisov a
prevenciou znečisťovania) alebo od cieľov a cieľových hodnôt. Organizácia rozhoduje
o rozsahu riadenia potrebného v rámci vlastných procesov podnikania tak, že riadi alebo
ovplyvňuje outsourcovaný proces alebo poskytovateľa produktov a služieb.
Havarijná pripravenosť a reakcia sú kľúčovým prvkom zmierňovania
environmentálnych rizík. Napriek maximálnemu úsiliu organizácií stále existuje možnosť
nehôd a iných núdzových situácií. Účinná príprava a reakcia môžu znížiť zranenia,
predchádzať alebo minimalizovať dopady na životné prostredie, chrániť zamestnancov,
znižovať straty majetku a minimalizovať výpadky. Je povinnosťou každej organizácie
rozvíjať havarijnú pripravenosť a postupy reakcií na havárie, tak ako je to primerané ich
špecifickým potrebám. Organizácia preto musí plánovať činnosti na zabránenie alebo
zmiernenie nepriaznivých environmentálnych vplyvov z havarijných udalostí, pravidelne
testovať použiteľnosť týchto naplánovaných činností reakcie a reagovať na aktuálne
havarijné udalosti [37].
Organizácia

musí

monitorovať,

merať,

analyzovať

a hodnotiť

svoje

environmentálne správanie. Pri riešení tejto časti normy sa organizácia nesústreďuje iba
na meranie pokroku v oblasti životného prostredia, ale mala by prihliadať aj na svoje
významné aspekty, povinnosti súvisiace s dodržiavaním predpisov a prevádzkové
kontroly. Stanovené metódy by mali mať na zreteli, aby sa monitorovacie a meracie
obdobia zosúladili s požiadavkami systému manažérstva environmentu na údaje
a výsledky. Aby boli výsledky boli presné, konzistentné a reprodukovateľné a aby mohli
byť použité na identifikáciu trendov. Malo by sa tiež poznamenať, že výsledky by sa mali
oznámiť personálu, ktorý má zodpovednosť a právomoc iniciovania patričných činností
[32]. Je potrebné dodať, že organizácia môže používať rôzne metódy na monitorovanie
záväzných požiadaviek, avšak všetky záväzné požiadavky je potrebné pravidelne
hodnotiť. Nedodržanie záväznej požiadavky nie je hneď požadované za nezhodu ak sa

včas toto nedodržanie identifikuje a správne napraví. Organizácia taktiež musí vytvoriť
program interného auditu a vykonávať ich v pravidelných intervaloch. Audítori majú byť
nezávislí od činnosti, ktorá je auditovaná a majú byť bez predpojatosti a konfliktu
záujmov. Ďalej sa norma odvoláva na ISO 19 011: 2011 – Návod na auditovanie systému
manažérstva kvality alebo systému manažérstva environmentu. Systém manažérstva
environmentu musí byť preskúmaný vrcholovým manažmentom, ale nemusí byť
vykonané ako samostatná činnosť ale môže byť súčasťou určitých porád na vysokej
úrovni manažmentu. Preskúmajú sa sťažnosti zaregistrované od zainteresovaných strán
a efektívnosť systému – či sú dosahované požadované výsledky.
Výstupy z preskúmaní manažmentom, vnútorných auditov a hodnotenia súladu a
hodnotenia výkonnosti by sa mali použiť ako základ pre opatrenia na zlepšovanie.
Príklady zlepšení by mohli zahŕňať nápravné opatrenia, reorganizáciu, inovácie a
programy neustáleho zlepšovania [1].
Zavedenie systému environmentálneho manažmentu nemusí byť dostatočnou
podmienkou na zaručenie zlepšenia environmentálneho správania organizácie. Na to, aby
sa stala účinným nástrojom je potrebná nová filozofia, ktorá musí preniknúť na všetky
hierarchické úrovne v organizácii, ktorá prijíma systém manažérstva environmentu: od
vrcholového manažmentu po prevádzkový personál.

2

Cieľ práce
Systémy environmentálneho manažérstva majú potenciálne pozitívny vplyv na

environmentálne správanie organizácií, preto sa v diplomovej práci zameriavame na
organizácie so zavedeným systémom manažérstva environmentu na Slovensku
a preskúmanie jeho vplyvu na zlepšovanie environmentálneho správania organizácií.
Hlavným cieľom diplomovej práce je identifikovať potenciál zlepšovania
environmentálneho správania organizácií. Predpokladom naplnenia hlavného cieľa je
stanovenie a následná realizácia čiastkových úloh reprezentujúcich parciálne ciele, ktoré
možno vymedziť nasledovne:
PC1: analýza relevantnej domácej a zahraničnej literatúry a vytvorenie teoretického
rámca práce;
PC2: dotazníkový prieskum;
PC3: analýza a hodnotenie výsledkov dotazníkového prieskumu;
PC4: návrh odporúčaní na zlepšenie environmentálneho správania organizácií.
Systémy environmentálneho manažérstva sú významným manažérskym
nástrojom a kľúčovým opatrením, prostredníctvom ktorého môžu organizácie
identifikovať potenciál zlepšovania environmentálneho správania organizácií. Systémy
environmentálneho manažérstva sú tvorené vzájomne prepojenými prvkami, ktoré
umožňujú organizácii analyzovať, kontrolovať a usilovať sa o znižovanie negatívnych
vplyvov jednotlivých aktivít, výrobkov a služieb na životné prostredie.

3

Metodika práce a metódy skúmania
Pre dosiahnutie stanovených cieľov práce sme využívali viacero zdrojov údajov.

Prvými boli sekundárne zdroje údajov prostredníctvom štúdia odbornej literatúry
slovenských a zahraničných autorov, informácií z elektronických zdrojov a svetových
vedeckých databáz. Následne sme teoretické poznatky zosumarizovali a stali sa súčasťou
prvej časti diplomovej práce. Teoretická časť diplomovej práce odráža poznatky z oblasti
trvalo udržateľného rozvoja, systémov manažérstva environmentu, konkrétne Schémy
Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit, ISO 14001 Systémy
manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie a ISO 14006 Systémy
environmentálneho manažérstva. Pokyny na začleňovanie ekodizajnu.
Pri spracovávaní diplomovej práce sme pracovali s viacerými vedeckými
metódami. V teoretickej časti to bola najmä analýza a následná syntéza poznatkov z
odbornej literatúry. Praktickú časť diplomovej práce tvorí dotazníkový prieskum
vykonaný v organizáciách so zavedenou normou 14001: 2015 Systémy manažérstva
environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie. Ďalej sme v práci využili induktívnodeduktívnu metódu pri konfrontácii teoretických poznatkov s výsledkami dotazníkového
prieskumu, čo spolu tvorilo východiská pre navrhnutie odporúčaní na zlepšenie
environmentálneho správania organizácií.
Dopytovanie je zadávanie otázok respondentom a ich odpovede sú podkladom pre
získanie požadovaných primárnych údajov. Vybraní respondenti, ktorým sú kladené
otázky musia zodpovedať cieľu a zámerom výskumu [27].
Na zistenie výsledkov prieskumu sme použili dopytovaciu metódu a ako
výskumný nástroj anonymný dotazník, ktorý obsahoval 15 uzatvorených otázok
s možnosťou výberu jednej alebo viac odpovedí. Kritériom bola zavedená norma ISO
14 001:2015 v organizácii. Dotazník bol šírený prostredníctvom internetu. Výskum sme
realizovali prostredníctvom mailovej komunikácie. Oslovili sme 298 subjektov, ktoré
splnili kritérium zavedenej normy ISO 14 001:2015 a odpovedalo nám 112 organizácií,
čo je 37,5%. Na spracovanie výsledkov výskumu sme použili metódy deskriptívnej
štatistiky, grafickej prezentácie a interpretácie.

4

Výsledky práce a diskusia
Cieľom zavádzania normy ISO 14001 je prinášať neustále zlepšenie

environmentálneho správania organizácie. Environmentálna politika vyjadruje záväzok
organizácie plniť predsavzatia a ciele vzťahujúce sa na ochranu a nápravu škôd
spôsobených na životnom prostredí a poskytuje rámec pre dlhodobé a krátkodobé ciele,
ktoré chce organizácia dosiahnuť za účelom zlepšovania životného prostredia. Norma je
globálne použiteľná a prístupná pre všetky typy súkromných i verejných organizácií.
Preto sme sa rozhodli dotazníkovým spôsobom osloviť organizácie, ktoré majú normu
zavedenú a zistiť jej dopad na organizácie.
Cieľom

záverečnej

práce

bolo

identifikovať

potenciál

zlepšovania

environmentálneho správania organizácií prostredníctvom dotazníkového prieskumu na
podniky so zavedenou normou ISO 14 001.
Dotazníky boli rozoslané do všetkých typov podnikov, pričom kritériom bola
skutočnosť, že majú zavedenú normu ISO14 001. Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo
112 podnikov t.j. 37,5% z celkovej vzorky 298 subjektov. Nižšia miera návratnosti mohla
byť zapríčinená viacerými faktormi ako napríklad dĺžka či zložitosť dotazníka alebo
súčasná situácia s vírusom COVID-19 v dôsledku, ktorého mnoho organizácií
pozastavilo svoju činnosť.
Graf 1: Veľkosť podniku podľa počtu zamestnancov
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V grafe 1 sú zobrazení respondenti podľa veľkosti podniku. Na určenie veľkosti
podniku sme vybrali počet zamestnancov ako rozhodujúci faktor. Organizácie sa delia
podľa počtu zamestnancov na: mikro podniky: 1-10 zamestnancov a tých sa prieskumu
zúčastnilo iba 3,57%, čo predstavuje štyri organizácie. Zavádzanie manažérskych
systémov je zložitý a finančne náročný proces, ktorý si pravdepodobne mikro podniky
nemôžu dovoliť a zároveň si vedia environmentálne správanie podniku efektívnejšie
koordinovať aj bez zavedenia normy. Ďalším typom sú malé organizácie a to 10- 50
zamestnancami, ktorých sa prieskumu zúčastnilo 25,89% čo predstavuje 29 zo všetkých
zapojených organizácie. Stredné podniky, ktoré sa klasifikujú ako organizácie s 50-250
zamestnancami predstavujú v prieskume 21,43% (24 organizácií), teda menej ako malých
podnikov. Malých podnikov je viac z dôvodu väčšej potreby konkurenčnej výhody voči
ostatným podnikom a lepšieho imidžu, ktorú im zavedenie systému environmentálneho
manažérstva môže priniesť. Najväčšou kategóriou sú veľké podniky: organizácie s viac
ako 250 zamestnancami. Veľkých podnikov sa spolu zapojilo takmer 50% čo predstavuje
55 zo všetkých zapojených podnikov. U veľkých podnikov environmentálna politika
vyjadruje záväzok podniku k trvalému zlepšovaniu, preventívnej ochrane v oblasti
životného prostredia, nakoľko práve väčšie podniky bývajú dosť často aj väčšími
znečisťovateľmi.
Tabuľka 2: Veľkosť podniku podľa počtu zamestnancov
Veľkosť podniku podľa počtu zamestnancov

organizácie

mikro podnik: 1-10 zamestnancov

4

malý podnik: 10-50 zamestnancov

29

stredný podnik: 50-250 zamestnancov

24

veľký podnik: viac ako 250 zamestnancov

55

Zdroj: vlastné spracovanie

V druhej otázke sme zisťovali, podniky z ktorých odvetví sa zapojili do
prieskumu. Graf 2 zobrazuje rozdelenie zúčastnených podnikov podľa odvetvia, pretože
podnik v každom odvetví môže profitovať z úspešného zavedenia systému manažérstva
environmentu. Pri stavebníctve alebo priemysle to môže byť napríklad lepšie narábanie
s odpadom, vodou a vodnými zdrojmi alebo pre poľnohospodárstvo lepšie narábanie
s neobnoviteľnými zdrojmi.

Graf 2: Odvetvie podnikania
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Z odvetvia priemyslu sa do prieskumu zapojilo 49,1% čo predstavuje najväčšiu
skupinu 55 organizácií. Priemysel je odvetvie, ktoré vo veľkej miere znečisťuje životné
prostredie od ovzdušia cez vodstvo po pôdu. Ďalej 20,5% organizácií je zo sektoru služby
a 17,9% podniká v stavebníctve. V tabuľke sú zobrazené všetky odvetvia s početnosťami
aj percentuálnym prevedením.
Tabuľka 3: Odvetvie podnikania
Odvetvie

v % organizácie

priemysel

49,1

55

služby

20,5

23

stavebníctvo

17,9

20

cestovný ruch

6,25

7

IT

4,46

5

doprava

0,9

1

poľnohospodárstvo

0,9

1

Zdroj: vlastné spracovanie

Oslovili sme aj podniky z odvetvia zdravotníctvo, financie a kultúra, no žiadny
z respondentov nepodniká v tomto odvetví.

Dotazníkový prieskum bol zameraný na organizácie so zavedeným systémom
environmentálneho manažérstva ISO 14 001, takže všetkých 112 organizácií má systém
manažérstva environmentu zavedený. Ďalším je systém manažérstva kvality ISO 9001.
Taktiež ho má zavedených všetkých 112 organizácií.
Graf 3: Systémy manažérstva
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Pre organizácie je výhodné integrovať systémy manažérstva, preto tento výsledok
je v súlade s požiadavkami praxe. Zavedenie normy ISO 9001 je veľkou konkurenčnou
výhodou. Organizácie si najprv zavedú ISO 9001 a následne k nemu integrujú ISO
14001. Normy ISO sú postavené tak aby boli spolu kompatibilné – majú rovnakú
štruktúru. 63,39 % čo predstavuje 71 respondentov má zavedený Systém bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci ISO 45001. Systém manažérstva bezpečnosti potravín ISO
22000 má zavedených 7,14% (8) organizácií, Systém informačných technológií ISO/IEC
27040 má 4,46% (5) organizácií a Systém energetického manažérstva ISO 50001 6,25%
(7) organizácií. Myslíme si, že keď porovnáme odvetvia a zavedené normy výsledky sú
kompatibilné. V IT sektore podniká 5 podnikov a taktiež päť má zavedený Systém
informačných technológií ISO/IEC 27040. V odvetviach ako priemysel a stavebníctvo je
kladený veľký dôraz na ochranu zamestnancov pri práci a práve tieto odvetvia sú podľa
prieskumu najpočetnejšie takže výška zastúpenia nie je prekvapivá.

Dobre zavedený systém manažérstva environmentu má pre organizáciu mnoho
prínosov no počas samotného procesu zavádzania sa organizácie stretávajú s mnohými
bariérami. Z prieskumu vyplýva, že najväčšou bariérou sú náročné legislatívne opatrenia,
ktoré pociťuje 39,29% čo predstavuje 44 organizácií. Proces zavádzania môže byť
náročný aj kvôli zdĺhavým vybavovaniam na úradoch a iným byrokratickým úkonom.
29,46% (33) podnikov označilo byrokraciu ako jeden z najväčších problémoch pri
zavádzaní.
Graf 4: Bariéry zavádzania
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Ďalším problémom môžu byť kompetentné ľudské zdroje. Environmentálne
výzvy predstavujú potrebu špecifických skúseností a znalostí hlavne od zamestnancov na
vedúcich pozíciách ale taktiež z dôvodu zložitej dokumentácie či špecifickej odbornosti.
Nedostatok kompetentných ľudských zdrojov považuje za problém až 25% podnikov, čo
predstavuje 28 respondentov. Pre 18,75% (21) podnikov predstavuje bariéru pri zavedení
nízka motivácia zamestnancov. Je veľmi dôležité zapájať a motivovať zamestnancov od
začiatku procesu, nakoľko sú kľúčovým zdrojom podniku. 7,14% (8) podnikov považuje
zavádzanie systému environmentálneho manažérstva za nákladné a zaznamenali
nedostatok finančných zdrojov počas procesu zavádzania a 4,46% (5) podnikov nemalo
dostatok potrebných technológií. V dnešnej dobe sa technológie vyvíja veľmi rýchlo,
hlavne v rýchlo vyvíjajúcej sa oblasti ako je environmentalistika, preto môže byť
problémom pre organizáciu získať najnovšie technológie či už z finančného hľadiska,

alebo z hľadiska dostupnosti. Až 25,89% (29) podnikov nezaznamenalo žiadne ťažkosti
počas zavádzania systému manažérstva environmentu. Je možné, že sú to práve podniky,
ktoré už mali zavedený iný systém manažérstva, proces už absolvovali a vedeli čo
očakávať.
Graf 5 zobrazuje motívy, ktoré priviedli organizácie k zavedeniu systému
environmentálneho manažérstva. Najviac podniky motivujú požiadavky zákazníkov.
Túto skupinu predstavuje 87,5% (98) respondentov. Tlak zákazníkov je v dnešnej dobe
čoraz väčší. Naslúchanie požiadavkám zákazníkov vie z marketingového hľadiska
vytvoriť dobrý imidž organizácie a taktiež vytvoriť konkurenčnú výhodu. Zákazníci sa
v súčasnosti oveľa viac zaujímajú o to, aký vplyv majú produkty, ktoré nakupujú, alebo
služby, ktoré využívajú na životné prostredie a snažia sa znížiť ich celkový negatívny
dopad. Výsledkom je, že organizácie naslúchajú a zavádzajú opatrenia na zníženie
negatívneho dopadu na životné prostredie.
Graf 5: Motívy zavedenia normy ISO 14 001
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Práve zníženie rizika nepriaznivých vplyvov na životné prostredie je motívom na
zavedenie

systému

manažérstva

environmentu

u 66,96%

(75)

respondentov.

Konkurenčná výhoda motivuje 60,71% (8) respondentov k zavedeniu systému
environmentálneho manažérstva. Z požiadaviek zákazníkov vyplývajú požiadavky

organizácie, ktoré motivujú 53,57% (60) podnikov. Zavádzanie nového manažérskeho
systému je jednoduchšie, keď už s organizácia má zavedený niektorý zo systémov.
Možnosť integrácie s inými systémami manažérstva je motívom pre 50% (56)
respondentov. 32,14% (36) respondentov je oddaných ochrane životného prostredia, tieto
organizácie neboli do rozhodnutia zaviesť systém manažérstva environmentu dohnané
požiadavkami zákazníkov či spoločnosti, podnet prišiel zvnútra podniku, z presvedčenia
vedenia či zamestnancov. 22,32% (25) podnikov očakáva od zavedenia systému
environmentálneho manažérstva možnosť vstupu na nové trhy, či už domáce alebo
zahraničné. Na mnohých zahraničných trhoch je certifikácia systému manažérstva
environmentu podmienkou obchodu a práve to motivuje niektoré podniky k zavedeniu
systému. 7,14% (8) podnikov očakáva od zavedenia iné finančné výhody. Pre 17,86%
respondentov (20) boli motívom na zavedenia národné regulácie a pre 10,71% (12)
respondentov znižovanie nákladov.
Napriek tomu, že nedostatok finančných zdrojov pociťovalo pri zavádzaní iba 8
respondentov, náklady sú významným faktorom, ktorý ovplyvňuje rozhodovanie
o zavádzaní systémov manažérstva. Graf 6 ukazuje, aké náklady najviac zaťažujú
podniky so zavedeným systémom manažérstva environmentu.
Graf 6: Náklady zaznamenané pri implementácii normy ISO 14 001
0

10

20

náklady na ľudské zdroje - školenia
interné náklady
externé náklady
náklady na prevenciu

30

40

50

15,18 %
9,82 %
10,71 %
65,18 %
25 %

náklady na audity
náklady na udržiavanie certifikátu
investičné náklady

Zdroj: vlastné spracovanie

70

26,78 %

náklady na certifikáciu
náklady na poradenské služby

60

43,75 %
28,57 %
24,11 %

Najviac nákladná položka sú samotné náklady na certifikáciu, ktoré predstavujú
certifikáciu treťou stranou – certifikačný a recertifikačný audit. 65,18% (73) organizácií
ich považuje za náklady, ktoré ich z hľadiska systémov environmentálneho manažérstva
zaťažujú najviac. Ďalej sú audity, ktoré uvádza 43,75% (49) organizácií. Z normy STN
ISO 14001 vyplýva povinnosť podnikov realizovať pravidelné audity. Podniky môžu
tieto audity vykonávať interne alebo externe. Externé audity sú spravidla nákladnejšie
ako audity vykonávané zamestnancami podniku, čo môže pre podnik predstavovať
značnú finančnú položku. Získanie certifikátu certifikačnou organizáciu je jedna vec, no
udržanie certifikátu – neustále kontroly, dokumentácie, audity a školenia sú ďalším
finančným zaťažením. 26,78% (30) podnikov označilo náklady na školenia ako jednu
z významnejších nákladových položiek. Ak majú byť školenia vykonávané kvalitne
a hlavne pravidelne, za účelom neustáleho zlepšovania a aktuálnosti treba do nich vložiť
náležité finančné prostriedky. Kvalitní a správne zaškolení zamestnanci sú základom
úspešného podniku. Ďalšími dvoma významnými položkami sú náklady na poradenské
služby, ktoré zaznamenalo 25% organizácií (28) a investičné náklady zaťažujú 24,11%
organizácií (27). Poradenské služby podniky vyhľadávajú najmä vo fáze zavádzania no
taktiež

na

dodržiavanie

súdržnosti

s normou.

Neustále

zvyšovanie

konkurencieschopnosti, postavenia na trhu a rozširovanie výroby si častokrát vyžaduje
najnovšie technológie, do ktorých treba pravidelne investovať.
Vo všeobecnosti podniky zavádzajú systémy environmentálneho manažérstva za
účelom rôznych výhod, ktoré môžu byť finančné aj nefinančné. V motívoch sme si
objasnili, aké výhody podniky očakávajú a graf 7 nám ukazuje aké výhody reálne
podniky zapojené do dotazníkového prieskumu dosiahli. Najväčší prínos pre podniky
podľa prieskumu predstavuje zlepšenie konkurenčného postavenia (54,46%) (61). Ak
porovnáme

výsledok s motívmi zavedenia systému manažérstva environmentu do

podnikov, konkurenčná výhoda, ktorá úzko koreluje s dobrým konkurenčným
postavením je tretím najdôležitejším motivátorom podnikov.

Graf 7: Prínosy zaznamenané po zavedení normy ISO 14 001
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Zvýšenú dôveryhodnosť dosiahlo až 49,11% (55) podnikov, čo je takmer polovica
so všetkých respondentov. 39,29% (8) podnikov zlepšilo povedomie o svojom podniku.
Obe tieto výhody sú korelujúce s motívom – požiadavky zákazníkov, ktorý najviac
podnecuje respondentov k zavádzaniu systémov manažérstva environmentu. Ak
organizácie plnia požiadavky svojich zákazníkov, zvyšujú tak svoju dôveryhodnosť
a taktiež povedomie o podniku. Nekorelujúcim výstupom je zlepšenie vzťahov so
zákazníkmi, prínos zaznamenalo iba 17,86% (20) podnikov. Podľa spomínanej teórie by
mali podniky zaznamenať zlepšenie aj v tejto oblasti. Možné je, že keďže boli respondenti
požiadaný vybrať maximálne 3 najdôležitejšie prínosy, zlepšenie vzťahov so zákazníkmi
nepovažovali za jeden z najdôležitejších v porovnaní s ostatnými.

Tabuľka 4: Porovnanie motívov s prínosmi zavedenia normy ISO 14 001
Motívy zavedenia

organizácie

požiadavky zákazníkov

Prínosy zavedenia

organizácie

98 zlepšenie povedomia o
podniku
60 zlepšenie vzťahov so
zákazníkmi
zvýšenie dôveryhodnosti

44

konkurenčná výhoda

68 zlepšenie konkurenčného
postavenia

61

národné regulácie

20 zníženie environmentálnych
poplatkov a pokút

28

znižovanie nákladov

12 optimalizácia nákladov

23

možnosť vstupu na nové
trhy

25 lepšie medzinárodné
možnosti

požiadavky spoločnosti

20
55

7

Zdroj: vlastné spracovanie

28,57% (32) podnikov zaznamenalo lepšiu kvalitu služieb po zavedení. Ďalším
prínosom zaznamenaným po zavedení normy ISO 14 001 je zníženie environmentálnych
pokút a poplatkov. Túto možnosť označilo 25% (28) podnikov. Pokuty a poplatky
vychádzajú z národných regulácií, ktoré boli u 20 (17,86%) respondentov motívom
zavedenia. Optimalizáciu nákladov zaznamenalo 20,54% (23) podnikov, zatiaľ čo iba 12
(10,71%) podnikov zavádzalo normu ISO 14 001 so zámerom znižovania nákladov. Na
základe teoretických východísk by optimalizácia nákladov mala byť jednoznačným
prínosom po zavedení normy pre podniky. Tento fakt sa však prejaví až v dlhšom
časovom horizonte, preto tento prínos zaznamenalo iba 23 (20,54%) respondentov.
Celkovo 6,25% (7) podnikov zaznamenalo lepšie medzinárodné možnosti a 25 (22,32%)
podnikov bolo motivovaných možnosťou vstupu na nové trhy. V dnešnej dobe globálnej
ekonomiky je presadenie sa na zahraničných trhoch prirodzenou budúcnosťou podnikov,
ktoré pôsobia iba na domácom trhu. Je možné, že podniky už majú širokú medzinárodnú
spoluprácu a teda nezaznamenali zlepšenie vo väčšej miere, no je pravdepodobnejšie, že
z tohto výsledku vyplýva, že zavedenie normy ISO 14 001 nemá veľký vplyv na
medzinárodné možnosti podnikov.

V grafe 8 zhodnocujeme environmentálne prínosy normy ISO 14001 pre
organizácie, ktoré sú podľa nášho prieskumu jedným z hlavných dôvodov podnikov pre
zavedenie normy.
Graf 8: Prínosy zaznamenané v environmentálnych oblastiach
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Najviac podnikov (70,54%) (79) zaznamenalo zlepšenie celkovej efektívnosti
organizácie. Výsledok hodnotíme pozitívne, nakoľko efektívnosť organizácie je veľmi
dôležitý ukazovateľ, ktorý poukazuje na to, že podniky nezaznamenali zlepšenie len
v jednej oblasti ale zlepšil sa výkon organizácie ako celku. Ďalším environmentálnym
prínosom je lepšie narábanie s odpadom, ktoré označilo 60,71% (68) podnikov. Odpad
predstavuje veľký problém pre spoločnosť ale aj faunu a flóru Zeme, nakoľko často
skončí na skládkach, ktoré odpad nerecyklujú, alebo mimo oficiálnych skládok ako na
poliach alebo vo vodných tokoch, čo spôsobuje reťazové znečistenie. Je pozitívne, že toto
zlepšenie zaznamenalo až 68 respondentov, no na druhej strane pokles produkcie odpadu
sa prejavil iba u 21,42% (24) a taktiež zlepšenie v oblasti nebezpečných materiálov
zaznamenalo iba 28,57% (32) podnikov, čo nepredstavuje ani tretinu. Úspora energie bola
zaznamenaná v 32,14% (36) podnikoch a nakoľko sú niektoré zdroje energie
neobnoviteľné, tento výsledok považujeme za nízky. Do environmentálnych oblastí spadá
taktiež pracovné prostredie – environment. 29,64% (33) respondentov zaznamenalo
zlepšenie pracovného prostredia vo svojich závodoch alebo pobočkách. Zlepšenie

v oblasti recyklácie zaznamenalo 27,68% (31) podnikov. Podniky by sa mali zaujímať
nielen o priamu recykláciu odpadových materiálov produkcie ale taktiež o konečnú
recykláciu ich produktov po predaji. Kategória, v ktorej najmenej podnikov zaznamenalo
zlepšenie je množstvo použitej vody (10,71%) (12). Na Slovensku sa takmer na všetky
úkony využíva pitná voda, preto by manipulácia s ňou mala byť kontrolovaná. V dobe
globálneho otepľovania, súch a následných požiarov je potrebné dbať na to, aby podniky
neplytvali vodou.
Z normy

ISO14001

vyplýva,

že

kompetencia

na

riadenie

systémov

environmentálneho manažérstva, zadávanie úloh, alokácia zdrojov a iné kľúčové procesy
by mala byť na úrovni vrcholového manažmentu. Avšak z prieskumu vyplýva, že viac
ako polovica podnikov teda 52,68% (59 respondentov) má túto kompetenciu na úrovni
stredného manažmentu a na úrovni vrcholového manažmentu len 47,32% podnikov (53).
Napriek jasným pokynom vychádzajúcim z normy autorka očakávala, že podniky túto
požiadavku v praxi nedodržiavajú čo sa aj potvrdilo. Dotazník bol zasielaný
kompetentným osobám, takže by nemal byť výsledok spôsobený tým, že ho vyplnila
nekompetentná osoba, ktorá si nie je vedomá fungovania systému environmentálneho
manažmentu v konkrétnej organizácie.
Graf 9: Úroveň kompetencie na riadenie systémov environmentálneho manažérstva
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Graf 10 znázorňuje, akou formou získava vedenie podniku názory svojich
zamestnancov na environmentálne otázky. Získavanie názoru zamestnancov je dôležité,
nakoľko práve zamestnanci priamo riešia dennodenné problémy na všetkých úrovniach,
majú praktické skúsenosti a môžu manažmentu a vedeniu podniku odovzdať hodnotné
informácie z prvej ruky o dennodennom fungovaní podniku. Z tohto dôvodu je potrebné
získavať ich názory na otázky spojené s environmentálnou témou.
Graf 10: Forma získavania názorov zamestnancov
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Existuje viacero možností, ako získavať názory zamestnancov či už anonymne
alebo otvorene. Až 70,54% čo predstavuje 79 zamestnávateľov sa pýta na názor svojich
zamestnancov prostredníctvom rozhovoru. Ide o veľmi jednoduchú a bezprostrednú
formu získavania informácií, pričom najväčšou výhodou je aj okamžitá spätná väzba.
Samozrejme, vo veľkých organizáciách môže byť problematické pýtať sa stoviek
zamestnancov na názor. Nakoľko bolo možné zvoliť viacero možností, predpokladáme,
že tieto organizácie využívajú viaceré formy získavania informácií. Ako vyplýva z
výsledkov 32,14% (36) organizácií získava názor e-mailovou komunikáciou a 25% (28)
prostredníctvom dotazníku. Je jednoduchšie časovo i finančne rozposlať mailom
hromadný dotazník. Napriek tomu organizácie využívajú aj osobnejšie formy získavania
názorov ako je napríklad firemné podujatie (14,29% - 16 respondentov) alebo
teambuilding (13,39% - 15 respondentov). Iba 7,14% (8) organizácií získava názory

prostredníctvom black boxu a až 12,5% (14) respondentov názory svojich zamestnancov
žiadnou formou nezisťuje. Získavanie názorov zamestnancov vie byť časovo aj finančne
náročné no organizácie by tento faktor jednoznačne nemali podceňovať.
Ako už je spomínané v teoretickej časti, z literatúry vyplýva, že zamestnanci sú
dôležitým článkom úspešne fungujúceho systému environmentálneho manažérstva, preto
sme hodnotili aký je postoj zamestnancov podnikov na zavedenie normy ISO 14001.
Graf 11: Postoj zamestnancov k zavedeniu normy ISO 14 001
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Nakoľko zasielaný dotazník bol určený pre vrcholový manažment, hodnoty v grafe 11 sú
zhodnotením toho, aký postoj majú zamestnanci z pohľadu vedenia. Keďže podľa grafu
10 podniky zbierajú názory svojich zamestnancov rôznymi formami, údaje v grafe 11 by
mali byť relevantné a reálne odzrkadľovať postoje zamestnancov. Z grafu 11 vyplýva, že
zamestnanci 47,32% (53) majú pozitívny postoj k zavedeniu normy ISO 14001, čo
predstavuje takmer polovicu. Zamestnanci 21,43% podnikov majú skôr pozitívny postoj
a 31,25% (35) zamestnancov má neutrálny postoj. Výsledky môžu mať viacero
vysvetlení. Pozitívny postoj majú skôr zamestnanci z tých podnikov, v ktorých cítia
záujem vedenia o ich potreby a tým sa aj oni zaujímajú o environmentálne otázky
a podporujú manažment v ich environmentálnych rozhodnutiach. Neutrálny postoj môže
byť vysvetlený aj tým, že 14 podnikov nezískava názory zamestnancov na
environmentálne otázky a následne sa rozhodli vyjadriť ich názor neutrálnym postojom.

Je veľkým pozitívom, že žiadny z podnikov nemá zamestnancov, ktorý by mali negatívny
alebo skôr negatívny postoj k zavedeniu ISO 14001. Napriek tomu je v tejto sfére veľa
potenciálu na zlepšenie a preto sa otázke postoja a získavania názoru zamestnancov
budeme venovať v návrhovej časti.
Zavedenie systému environmentálneho manažérstva priamo ovplyvňuje
správanie zákazníkov, či už stálych, nových, alebo potencionálnych voči podniku. Graf
12 znázorňuje, ako zareagovali zákazníci podnikov po zavedení normy ISO 14001.
Graf 12: Reakcie zákazníkov po zavedení normy ISO 14 001
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Až 81,25% (91) podnikov zaznamenalo zvýšenie pozitívnych referencií na ich
produkty a služby. Nakoľko sú motívom pre zavedenie systému u 98 podnikov
požiadavky zákazníkov, tento výsledok hodnotíme ako pozitívny. Pozitívne referencie sú
odzrkadlením spokojnosti zákazníkov, takisto ako zvýšená lojalita zákazníkov, ktorú
zaznamenalo 38,39% (43) podnikov. Zvýšenie buzz marketingu zaznamenalo 8,04% (9)
podnikov, zvýšený záujem o produkty či služby iba 4,46% (5). Pre podnik môže byť
ťažké zhodnotiť či sa zvýšil buzz marketing, nakoľko nie je priamo merateľný ako
referencie alebo záujem, ktorý sa odzrkadľuje v odbytoch.

Zavedenie systému environmentálneho manažérstva môže podnikom otvoriť
dvere na zahraničné trhy. Keďže je norma ISO14001 medzinárodná, jej zavedenie je
celosvetovo uznávané a podporované na viacerých zahraničných trhoch. Avšak podľa
výsledkov prieskumu, slovenské podniky nevyužívajú ISO14001 na preniknutie na nové
trhy. V prieskume sme sa dopytovali či podniky zaznamenali rozšírenie medzinárodnej
spolupráce po zavedení normy ISO 14001. Nemusí to predstavovať iba vstup na nové
trhy, ale taktiež kooperáciu so zahraničnými organizáciami, či prilákanie zahraničných
dodávateľov na Slovensko. Respondenti mohli odpovedať, či do daných krajín rozšírili
svoje pôsobenie vo veľkej a menšej miere alebo v týchto krajinách nenadviazali žiadnu
spoluprácu po zavedení normy ISO 14 001. Podniky svoje pôsobenie najviac smerovali
na krajiny západnej EÚ, ktorými sú napríklad Nemecko, či Francúzsko. 11,61% (13)
podnikov zaznamenalo rozšírenie medzinárodnej spolupráce do týchto krajín vo veľkej
miere a až 31,25% (35) v menšej miere. Do krajín východnej EÚ zaznamenalo rozšírenie
medzinárodnej spolupráce 16,96% (19) podnikov v menšej miere. Do Veľkej Británie,
USA, Kanada či ázijských krajín sa slovenským podnikom podarilo presadiť v malej
miere alebo nie sú pre nich atraktívne.
Norma ISO 14 006, ktorá sa zaoberá ekodizajnom nie je vo svete natoľko
rozšírená ako ISO 14001 či ISO 9001. Dovolíme si ale tvrdiť, že je z environmentálneho
hľadiska veľmi dôležitá či už ako doplňujúci nástroj k ISO14001 alebo samostatne. Na
rozdiel od normy ISO 14001 sa ekodizajn nezameriava na podnik, ale na konkrétny
produkt či službu. Zámerom bolo zistiť, či podniky pôsobiace na Slovensku integrujú
normu ISO 14001 s normou ISO14006 zameriavajúcu sa na ekodizajn. Norma
o ekodizajne je podstatne mladšia, bola zavedená v roku 2011 no aj tak od jej uvedenia
už prešlo 9 rokov. Výsledky dotazníkového prieskumu však ukázali, že zanedbateľné
množstvo podnikov má normu o ekodizajne implementovanú.

Graf 13 dokazuje, že z celej vzorky 112 respondentov iba 3,57% podnikov normu
ISO14 006 zaviedlo do svojho systému environmentálneho manažérstva. Predstavuje to
iba štyri podniky.
Graf 13: Implementácia normy ISO 14 006 v organizáciách
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Nakoľko sme nepredpokladali, že slovenské organizácie nezaviedli normu ISO
14 006 do svojich systémov manažérstva environmentu v ďalšej otázke sme zisťovali
prínosy zavedenia normy pre organizáciu. Respondenti mali možnosť uvedenia viacerých
odpovedí.
Štyri podniky, ktoré normu majú implementovanú, uviedli ako prínosy zavedenia
hlavne: zníženie dopadu výrobku na životné prostredie zaznamenali všetky podniky,
lepšiu kvalitu produktu polovica, teda 50% (2), nižšie náklady na produkt dosiahlo 75%
podnikov (3), konkurenčnú výhodu 25% (1) a zvýšený záujem zákazníkov o produkt 25%
(1) podnik. Pozitívne hodnotíme, že všetci respondenti, ktorý implementovali normu ISO
14 006 zameranú na ekodizajn zaznamenali celkové zníženie dopadu výrobku na životné
prostredie nakoľko práve to je hlavným cieľom normy, keďže sa norma ISO 14 006
zameriava na konkrétne produkty a dopad celého životného cyklu produktov na životné
prostredie.

Graf 14: Prínosy zavedenia normy ISO 14 006
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Z takého nízkeho množstva odpovedí však nie je možné vyvodzovať závery
a zovšeobecňovať, no musíme poznamenať, že norma ISO 14006 sa nemusí zavádzať
výlučne s normou ISO 14001 ale môže sa zaviesť samostatne. Preto nemôžeme vylúčiť
možnosť, že organizácie normu o ekodizajne majú zavedenú, no nemajú zavedenú normu
ISO 14001 a preto sa neukázali v tomto prieskume.
Napriek tomu, že na slovenskom trhu majú najväčší početný podiel malé a stredné
podniky, normu ISO 14001 majú najviac zavedené veľké podniky s niekoľkými stovkami
zamestnancov. Tento fakt nás na jednej strane teší, nakoľko práve tieto podniky
predstavujú najväčších znečisťovateľov životného prostredia. Podnety na zavádzanie
systému manažérstva environmentu pochádzajú najmä od zákazníkov, ale náš názor je,
že samotné podniky by mali mať potrebu znížiť svoje negatívne environmentálne vplyvy
a informovať a vzdelávať svojich zákazníkov, partnerov-dodávateľov, odberateľov
a širokú odbornú verejnosť.
Na základe výsledkov sme zistili, že organizácie lepšie narábajú s odpadom, ako
v minulosti, čo považujeme za pozitívne. Musíme ale skonštatovať, že organizácie sa
nezlepšujú v dôležitých environmentálnych kategóriách ako je narábanie s vodou
a vodnými zdrojmi. Ďalším zisteným negatívom je recyklácia- papiera, kovov, plastov,
skla a iných obnoviteľných materiálov.

Ďalšou oblasťou, na ktorú sme sa v dotazníku zamerali bolo riadenie. Podľa
normy ISO 14001 existujú konkrétne zodpovednosti týkajúce sa systému manažérstva
environmentu, do ktorých sa má osobne zapojiť vrcholový manažment, alebo ktoré má
vrcholový manažment usmerňovať. V prípade, že niektoré zodpovednosti delegujú,
musia si ponechať osobnú zodpovednosť. Z výsledkov ale vyplýva, že organizácie
napriek tomu vo väčšej miere prenechávajú kompetencie na úrovni stredného
manažmentu, čo je v rozpore s normou a môže vyústiť pri krízovej situácií do
nekompetentného vyhodnotenia a nevhodného riešenia problémov.
Zamestnanci sú ďalšou oblasťou, ktorá nám z dotazníka vyšla ako neuspokojivá.
Zamestnávatelia v nedostatočnej miere získavajú názory zamestnancov a neprikladajú
ich podnetom dostatočnú váhu. Postrehy zamestnancov sú aktuálne a môžu byť veľkým
prínosom pre manažment pri odhaľovaní problémov či nachádzaní efektívnych riešení.
Posledná oblasť je ekodizajn. V dotazníkom prieskume sme zistili, že veľmi málo
podnikov má zavedenú normu o ekodizajne ISO 14 006 a preto výsledky nie sú
dostačujúce na vyhodnotenie. Výsledok nás prekvapil, nakoľko je norma ISO 14 006
skvelým doplnkom systému environmentálneho manažérstva a je rozšírená v iných
európskych krajinách. Integrovanie systémov manažmentu môže organizáciám znížiť
náklady vo viacerých oblastiach, zjednotiť procesy a zlepšiť komunikáciu.
Na základe vyhodnotenia dotazníka a teoretických poznatkov nadobudnutých
v časti súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí sme navrhli odporúčania
na zlepšenie environmentálneho správania organizácii:


Odporúča sa malým a stredným firmám, ktoré nemajú zavedený žiaden zo
systémov environmentálneho manažérstva zaviesť či už normu ISO 14 001,
Schému Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit alebo
ISO 14006. Tieto systémy vedú firmy k zodpovednejšiemu nakladaniu
s materiálmi,

prírodnými

zdrojmi,

zlepšujú

vzťahy

so

zamestnancami

a zainteresovanými stranami, a zefektívňujú výrobné procesy.


V súčasnej situácii, keď podnety prichádzajú od zákazníkov by mali byť naopak
firmy tie, ktoré podnecujú zákazníkov k zodpovednému správaniu v oblasti
ekológie. Navrhujeme aby samotné firmy komunikovali so zákazníkmi
a zainteresovanými stranami o nutnosti ochrany životného prostredia a vzdelávali
ich o dôsledkoch klimatických zmien a prevencii pred nimi.



Dôležitou oblasťou je narábanie s vodou a vodnými zdrojmi. Z výsledkov
dotazníka vyplýva, že firmy sa v dostatočnej miere nezlepšujú v týchto
kategóriách, preto im odporúčame zamerať sa na túto dôležitú problematiku
nakoľko je voda vyčerpateľná a ochrana vodných zdrojov v súčasnosti je dôležitá
pre budúce generácie.



Ďalší návrh je z oblasti riadenia. Na základe výsledkov dotazníka odporúčame
firmám aby dodržiavali normu v tejto oblasti a presunuli kompetenciu riadenia
a rozhodovania na vrcholový manažment.



Aktívnejšie zapájanie zamestnancov je vynikajúci spôsob ako zlepšiť výkonnosť
systému manažérstva environmentu. Príkladom môže byť vytvorenie fóra alebo
akčné skupiny, teda skupiny s riadnymi členmi a možno aj niektorými rotujúcimi
členmi, na zaistenie čo najväčšieho počtu zamestnancov v závislosti od veľkosti
organizácie. Zdieľanie názorov, spoločné vytváranie metód na nájdenie zlepšenia
a zlepšená komunikácia, ktorú prináša zapojenie zamestnancov, môže byť pre
systém manažérstva environmentu veľkým prínosom. Zamestnanci sú najbližšie
k procesu a majú často tie najlepšie nápady, ale mnohí reagujú iba na požiadanie.
Odporúčame organizáciám vytváranie jednoduchých stimulov (napríklad ceny
alebo poukážky), čo môže povzbudiť zamestnancov, aby dobrovoľne poskytovali
informácie, ktoré predtým neboli k dispozícii a sú dôležité pre systém
manažérstva environmentu. Organizácie by mali odmeňovať pozitivitu a návrhy
zamestnancov, ktoré pomôžu zlepšiť výkon podniku. Ďalej odporúčame
propagovať výsledky podniku a tým tiež podporovať zapojenie sa do procesov.
Napríklad mnoho organizácií zverejňuje a komunikuje iba kľúčové výsledky
ukazovateľov výkonnosti, ale nie procesy a výsledky interného auditu alebo
riadenia rizík. Ak je to možné, organizácie by ich mali sprístupniť svojim
zamestnancom; zapojenie a posilnenie postavenia zamestnancov zabezpečí, že tok
nápadov a pocitu kolektívnej práce smerom k stanoveným cieľom bude udržiavať
výkon systému manažérstva environmentu na vrchole a vytvorí priestor pre
zlepšovanie.



Na druhej strane mnoho organizácií sa pozerá iba dovnútra pri stanovovaní
environmentálnych cieľov. Odporúčame zamerať sa aj na vonkajšie prostredie,
zapájať a konzultovať zainteresované strany, či už ide o miestnu komunitu alebo
o organizácie, pre ktoré sú podniky dodávateľmi alebo odberateľmi. Spätná väzba
od nich pomôže organizácii vytvoriť si širší obraz o hrozbách a príležitostiach,

ktoré existujú v internom a externom prostredí organizácie a pomôže jej lepšie
rozvíjať a špecifikovať stanovené aspekty a ciele. Okrem toho zvyšovanie
informovanosti o certifikácii a ašpiráciách podľa normy ISO 14001 môže viesť
k novým obchodným príležitostiam, či už domácim alebo zahraničným.


Na rozdiel od iných noriem sa ISO 14006 zameriava na celý životný cyklus
produktu. Mnoho organizácií zvažuje vplyvy na výrobky iba vo výrobnej fáze,
takže zanedbáva perspektívu životného cyklu, ktorá je základným kameňom
ekodizajnu. Práve preto, odporúčame organizáciám zaviesť normu ISO 14006.
Organizácie, ktoré začlenia ekodizajn, môžu dosiahnuť výhody v oblasti
znižovania nákladov, zlepšenia vzťahov s tretími stranami a dodávateľským
reťazcom, zlepšenia imidžu, zvýšenej motivácie zamestnancov a podporovania
inovácií výrobkov, ako aj v prospech životného prostredia.
Na základe teoretických východísk a výsledkov dotazníkového prieskumu

konštatujeme, že organizácie, ktoré majú zavedené, udržiavajú a rozvíjajú svoje systémy
manažérstva environmentu dokážu čo najefektívnejšie využívať zdroje a znižovať
produkciu emisií a odpadov, dokážu dbať na úsporu elektrickej energie a vody. Z
dotazníka tiež vyplýva, že organizácie, ktoré kladú dôraz na trvalo udržateľný rozvoj
implementujú aj normu ISO 14006 zameriavajúcu sa na ekodizajn a celý životný cyklus
produktu, čo v konečnom dôsledku vedie ku konkurenčným výhodám na svetovom, ale
i domácom trhu, zvýšeniu trhových príležitostí a zlepšeniu imidžu organizácie.

Záver
Cieľom implementácie systémov manažérstva environmentu je ochrana životného
prostredia prostredníctvom usmernení na zmiernenie environmentálnych rizík a zníženie
dopadov Dodržiavanie všetkých ustanovení normy a ich skutočné porozumenie
manažmentom, môže byť prínosom pre organizáciu, ako aj pre životné prostredie v
mnohých spôsoboch. Certifikácia a dodržiavanie predpisov môže organizácii priniesť
dobré meno, motiváciu a finančné výhody prostredníctvom zlepšenia efektívnosti a
zníženia odpadu spolu so zlepšením v dodávateľskom reťazci. Všetky tieto prvky úzko
súvisia so schopnosťou organizácie uspokojiť zákazníka a plniť očakávania a želania
zainteresovaných strán a zároveň chrániť životné prostredie pre budúce generácie.
Vzhľadom na to všetko, môže si organizácia dovoliť nemať zavedenú normu ISO 14001?
Úspešnosť implementácie systémov manažérstva environmentu závisí od času
a môže sa prejaviť v dlhšom časovom horizonte. Je potrebné vziať do úvahy, že
organizácia bude potrebovať čas na prispôsobenie systém manažérstva environmentu
svojim osobitostiam. To znamená, že organizácia musí stanoviť ciele a plánovať
manažérske činnosti a technologické investície, aby získala účinnú prevádzku a dosiahla
pozitívne výsledky z hľadiska zlepšovania životného prostredia. Štruktúrovaný systém
manažérstva environmentu, ako je definovaný v norme ISO 14001 a v Schéme
Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit, je súčasťou
celkového systému riadenia, ktorý zahŕňa organizačnú štruktúru, plánovacie činnosti,
zodpovednosti, postupy, postupy, procesy a zdroje. V dôsledku toho musia všetky tieto
prvky spolupracovať, aby sa zaručilo neustále zlepšovanie environmentálnych vlastností.
To nevyhnutne vedie k zmenám v riadiacej a prevádzkovej štruktúre firmy. Tieto
všeobecne dohodnuté úvahy môžu viesť k jednoduchému argumentu, že formálna
implementácia systému manažérstva environmentu potrebuje čas na vytvorenie
pozitívnych účinkov na environmentálne správanie.
Cieľom

diplomovej

práce

bolo

identifikovať

potenciál

zlepšovania

environmentálneho správania organizácií. V prvej kapitole sme spracovali teoretický
rámec práce a následne sme vyhodnotili dotazníkový prieskum zameraný práve na
systémy environmentálneho manažérstva konkrétne normu ISO 14001 a ISO 14006.
Výsledkom práce sú odporúčania, ktoré môžu zlepšiť environmentálne správanie
organizácií. Odporúčania sa týkajú najmä zamerania sa na zákazníkov a zamestnancov,
ako aj stanovenie kompetencie či efektívne narábanie s vodou.

Zoznam použitej literatúry
1. ADVISERA. 14001Academy Clause-by-clause explanation of ISO 14001:2015.
2016. Zagreb : EPPS Services Ltd. [cit. 08.03.2020] Dostupné na:
https://advisera.com/14001academy/
2. BAŞARAN, Burhan. Integrated Management Systems and Sustainable
Development. [online]. InTech, 2018, [cit. 04.02.2020]. Dostupné na:
http://www.intechopen.com/books/quality-management-systems-a-selectivepresentation-of-case-studies-showcasing-its-evolution/integrated-managementsystems-and-sustainable-development
3. BERNARDO, Merce. Et al. Benefits of management systems integration: a literature
review. In Journal of Cleaner Production [online]. 2015, ročník 94, s. 260-267 ISSN
09596526.
Dostupné
na:
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959652615000803
4. BHATTACHARYYA, Asit – CUMMINGS, Lorne. Measuring Corporate
Environmental Performance - Stakeholder Engagement Evaluation. In Business
Strategy and the Environment [online]. 2015, 24(5), s. 309-325. ISSN 09644733.
Dostupné na: http://doi.wiley.com/10.1002/bse.1819
5. BRISMAN, Avi: Stockholm Conference, 1972. In: Chatterjee D.K. (eds)
Encyclopedia of Global Justice. Dordrecht: Springer, 2011. ISBN 978-1-4020-91605.
6. BURDTLANDSKÁ SPRÁVA. [cit. 15.4.2020]
Dostupné
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-commonfuture.pdf
7. CAMBRIDGE DICTIONARY. Sustainability. [cit. 12.4.2020]
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sustainability

na:

Dostupné na:

8. CORNELL, Garry. The ISO 14001:2015 Companion: A Straightforward Guide to
Implementing an EMS in a Small Business. 2017. Zagreb: Advisera Expert Solutions
LTD 420 s. ISBN: 978-953-8155-16-1
9. CORNER-I. ISO 14006: ecodesign within an EMS. [cit. 8.4.2020] Dostupné na:
https://app.croneri.co.uk/feature-articles/iso-14006-ecodesign-withinems?product=139
10. EMAS.
Register
EMAS
v SR.
https://www.emas.sk/register-emas-v-sr/

[cit.

8.4.2020]

Dostupné

na:

11. EMAS.DE. From ISO 14001 to EMAS: mind the gap. How to implement EMAS
where ISO 14001 already exists. [cit. 8.4.2020] Dostupné na:
https://www.emas.de/fileadmin/user_upload/4-pub/UGA_Infosheet_From-ISO14001-to-EMAS.pdf

12. EUROPA.EU. 3×3 Good Reasons for EMAS. [cit. 08.04.2020] Dostupné na:
https://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/other/Brochure_3x3_Good_reasons_for
_EMAS.pdf
13. EUROPA.EU. Causes of climate change. [cit. 15.04.2020] Dostupné na:
https://ec.europa.eu/clima/change/causes_en
14. EUROPA.EU. Climate negotiations. [cit. 15.04.2020]
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations_en

Dostupné

15. EUROPA.EU.
Join
EMAS.
[cit.
08.04.2020]
Dostupné
https://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/ faqs_en.htm#s1q2

na:
na:

16. EUROPA.EU. The EMAS logo A guide with examples of use for excellent
environmental
protection.
[cit.
8.4.2020]
Dostupné
na:
https://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/EMAS_Logo_Guide.pdf
17. EUROPA.EU. The logo generator. [cit. 8.4.2020] Dostupné
https://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/logo_generator_en.htm

na:

18. FERNÁNDEZ, Carmen. Basic Concepts on Ecodesign. In Ecosign [online]. 2018,
26 s. [cit. 03.02.2020]. Dostupné z: http://www.ecosign-project.eu/wpcontent/uploads/2018/09/BASIC_UNIT13_EN_Lecture.pdf
19. FILDÁN, Zdeněk. Příručka EMS podle ISO 14 001. 3. vyd. Tachov: Envi Group
s.r.o., 2016. ISBN 9788090421516
20. HO, Lee Lee - LAW, Puong Ling - LIM, Soh, Fong. Implementing Environmental
Management Systems (EMS) In Sarawak: Adoption Factors. In: International
Journal of Environmental Science & Sustainable Development [online]. 2017, 2(1),
s.
80-91.
ISSN
2357-0857.
Dostupné
z:
http://press.ierek.com/index.php/ESSD/article/view/88
21. IRALDO, Fabio - TESTA, Francesco - FREY, Marco. Is an environmental
management system able to influence environmental and competitive performance?
The case of the eco-management and audit scheme (EMAS) in the European union.
In Journal of Cleaner Production. [online]. 2019, ročník 96. s. 1444-1452. Dostupné
na: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959652609001863
22. ISO.
ISO
14001
Key
benefits.
[cit.
8.4.2020]
Dostupné
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100372.pdf

na:

23. ISO. The ISO story. [cit. 15.4.2020] Dostupné na internete: https://www.iso.org/theiso-story.html
24. KARIM, Asif. et al. Conceptual Model on the Influence of Environmental Awareness
on the Effectiveness of Environmental Management System: Case Study of Oman
Oil and Gas Operators. In International Journal of Applied Engineering Research
[online]. Research India Publications, 2018, 13(6), s. 4239-4246. ISSN 0973-4562.
Dostupné
na:

https://www.researchgate.net/publication/325147354_Conceptual_Model_on_the_I
nfluence_of_Environmental_Awareness_on_the_Effectiveness_of_Environmental_
Management_System_Case_Study_of_Oman_Oil_and_Gas_Operators
25. KARKALÍKOVÁ Marta. Kvalita produktu v službách a cestovnom ruchu.
Bratislava: Ekonóm, 2017, str. 130. ISBN 972-80-225-4478-8
26. KJOTSKÝ
PROTOKOL.
[cit.
15.4.2020]
Dostupné
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations_en

na:

27. KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum : nové trendy, kvantitativní a kvalitativní
metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1.vyd.
Praha : Grada Publishing, 2006. 227 s. ISBN - 802470966X
28. MAASTRICHTSKÁ ZMLUVA. [cit. 15.4.2020] Dostupné na internete:
https://europa.eu/europeanunion/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european
_union_en.pdf
29. MADERNA-FERNANDEZ, Jorge - PÉREZ-CANTO, Salvador - RUBIOROMERO, Juan, Carlos. Standard ISO 14006 as a guide for ecodesign. [cit.
03.02.2020]
6
s.
Dostupné
na:https://www.researchgate.net/publication/278267755_Standard_ISO_14006_as_
a_guide_for_ecodesign
30. MILTON, P. Dentch. The ISO 14001:2015 Implementation Handbook. 2016. 132 s.
ISBN: 978-0-87389-929-1
31. MURMUR, Federica et al. Evaluation of Italian Companies' Perception About ISO
14001 and Eco Management and Audit Scheme III: Motivations, Benefits and
Barriers. [online] In: Journal of Cleaner Production. 02.10.2018, č. 174, s. 691-700.
ISSN:
0959-6526.
Dostupné
na:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617326446
32. MYHRBERG, Erik, V. – MYHRBERG, Brandon, L. A Practical Field Guide For
ISO 14001:2015. 2017. 104 s. ISBN: 978-0-87389-963-5
33. MŽP SR. Agenda 21. [cit. 15.4.2020]
Dostupné
https://www.minzp.sk/strategicke-dokumenty/agenda-21.html

na

internete:

34. OGLANIS, Anastasios - LOIZIDOU, Maria. Study of Environmental Management
Systems on Defence. In: Global Journal of Environmental Science and
Management. 01.03.2017, Roč. 3, č.1, s. 103-120 Dostupné na:
https://www.gjesm.net/article_22341_17ef6e5db4e0b4de10c7b27a4f8d7544.pdf
35. PAPAGIANNAKIS, Giorgos. et al. Environmental management systems and
environmental product innovation: The role of stakeholder engagement. Business
Strategy and the Environment [online]. 2019, 28(6), s. 939-950 ISSN 09644733.
Dostupné na: http://doi.wiley.com/10.1002/bse.2293

36. SNAS. Dodržiavanie právnych predpisov ako súčasť akreditovanej certifikácie
podľa iso 14001: 2015. 2017. 3. vydanie. Bratislava.
Dostupné na:
http://www.snas.sk/
37. STN EN ISO 14001: 2015 Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s
pokynmi na použitie
38. STUN. Normy radu ISO
https://www.sutn.sk/default.aspx

14000.

[cit.

8.4.2020]

Dostupné

na:

39. SVETOVÝ SUMMIT O TRVALEJ UDRŽATĽNOSTI. [cit. 15.4.2020] Dostupné
na:
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/do
cs/globalcompact/A_RES_60_1.pdf
40. TESTA, Francesco - IRALDO, Fabio - DADDI, Tiberio. The Effectiveness of
EMAS as a Management Tool: A Key Role for the Internalization of Environmental
Practices. In: Organization & Environment [online]. 2017, 31(1), s. 48-69. ISSN
1086-0266.
Dostupné
na:
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1086026616687609
41. UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Learn About
Environmental Management Systems. 2016 [online] Dostupné na:
https://www.epa.gov/ems/learn-about-environmental-management-systems
42. WIMMER, Wolfgang. Ecodesign: The Competitive Advantage. 2017. 2. Springer,.
ISBN 978-90-481-9127-7 248.
43. ZHANG, Feng - ZWOLINSKI, Peggy. Integrating environmental considerations
into companies: A network of actions to define environmental roadmaps. In Journal
of Cleaner Production [online]. 2017, ročník 140, s. 1699-1718. ISSN 09596526.
Dostupné na: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959652616314135

