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Abstrakt  
 
Cieľom práce bolo zistiť, koľko organizácií so zavedeným EMS/EMAS má zverejnený reporting na internete a 
akou formou a  akými nástrojmi prezentujú činnosti v oblasti bezpečnostného a environmentálneho 
zabezpečenia. Štúdia je venovaná bezpečnostne a environmentálne orientovanému reportingu  organizácií so 
zavedeným EMS a  EMAS v SR.  
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environmentálny manažérsky systém. 
 
 
Abstract  
 
The study objective was to determine how many organizations with established EMS/EMAS has published 
reporting on the internet and what are the ways and tools they present the findings focused on the safety and 
environmental policies. The study is devoted to safety and environmental reporting-oriented organization with 
an established EMS and EMAS in Slovak republic 
 
Key words: Environmental policy, safety management, environmental reporting, environmental management 
system. 
 
 
Úvod 
 
Vývoj prístupu organizácií k ochrane životného prostredia prešiel niekoľkými etapami od prístupu pasívneho, 
ktorý sa spoliehal na silu prírody zneškodňovať odpady jej vlastnou asimilačnou schopnosťou, cez tzv. prístup 
reaktívny, založený na stratégii kontroly a riadenia hlavne v nadväznosti na prijaté legislatívne opatrenia až po 
princíp preventívny. Je založený na tom, že predchádzať vzniku znečisťovania životného prostredia je lacnejšie 
a účinnejšie, ako ho dodatočne odstraňovať, prípadne znášať jeho dôsledky. Namiesto sústreďovania sa na 
kontrolu a  riadenie, sa sústredila pozornosť na hľadanie ciest, ako predchádzať vzniku negatívnych javov. 
Podniky prejavujú svoju environmentálnu zodpovednosť rôznymi spôsobmi, ako uplatňovaním 
environmentálnej politiky, zavádzaním environmentálneho manažérskeho systému, environmentálneho auditu 
a zverejňovaním svojich environmentálnych reportingov. Mnohé z podnikov, ktoré sa starajú o ochranu 
životného prostredia majú tieto informácie zverejnené na svojich internetových portáloch, kde sú dostupné pre 
verejnosť.  
Vzhľadom k tomu, že ochrana životného prostredia je v súčasnosti stredobodom záujmu verejnosti, vrcholový 
manažment podnikov si uvedomuje nevyhnutnosť otvorene a pravdivo informovať o svojej environmentálnej 
činnosti. 
 
Nástroje environmentálnej politiky a systém environmentálneho manažérstva 
 
Nástroje environmentálnej politiky sú formalizované prostriedky environmentálnej politiky, ktorých úlohou je 
pôsobiť na poškodzovateľov životného prostredia a ovplyvňovať ich environmentálne správanie tak, aby bolo 
dosiahnuté vytýčenie cieľov v oblasti ochrany životného prostredia. Tieto môžu byť štruktúrované z rôznych 
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aspektov, podľa toho, akým spôsobom zasahujú do mechanizmu fungovania hospodárstva. Kým v rannom 
štádiu environmentálnej politiky Európskej únie sa kládol dôraz skôr na reagovanie na aktuálne problémy 
životného prostredia s dôrazom na sprísňovanie technických noriem a kontrolu ich dodržiavania, neskôr sa viac 
pozornosti venovalo zisťovacej a hodnotiacej činnosti úrovne životného prostredia a tiež k preventívnym 
aktivitám, pričom celkové terajšie úsilie je zamerané na hľadanie takých nástrojov environmentálnej politiky 
a práva, ktoré by garantovali ich vysokú účinnosť. Právne bola zakotvená ochrana flóry a fauny, ďalej prístup 
verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ako aj postup pri posudzovaní vplyvov činnosti na prostredie 
(environmental impact assessments) [10].  
V oblasti životného prostredia by sa mali podnikateľské aktivity premietnuť  v environmentálnej politike na 
úrovni podniku. Tá podľa normy STN ISO 14001, ktorá sa zaoberá budovaním systému environmentálneho 
manažérstva podniku, je charakterizovaná ako vyhlásenie podniku o zámeroch a zásadách vzťahujúcich sa na 
celkové environmentálne správanie sa, ktoré poskytuje rámec na činnosti a stanovenie dlhodobých a 
krátkodobých cieľov. [15] Podľa normy musí byť táto politika dostupná verejnosti, byť zdokumentovaná a 
známa všetkým zamestnancom. Pri tvorbe environmentálnej politiky je potrebné brať do úvahy charakter, 
rozsah a environmentálny vplyv činnosti, výrobkov alebo služieb a politika musí utvárať predpoklady na 
sústavné zlepšovanie životného prostredia ako strategickým konkurenčným problémom. Z hľadiska tohto 
problému predstavuje environmentálne manažérstvo tiež zachovanie ekonomickej účinnosti  k  zabezpečeniu 
existujúceho a získaniu nového potenciálu zisku a profilovania podniku. Otázka úspešného environmentálneho 
manažérstva vzniká predovšetkým v podnikoch  s veľkými environmentálnymi problémami. Napriek overeným 
zjavným výhodám, existuje mnoho organizácií, ktorých vedenie stále váha, či vôbec pristúpiť k zavedeniu 
environmentálneho manažérstva. Zatiaľ je skutočnosť taká, že v SR sa rozhodli zaviesť environmentálne 
manažérstvo alebo uvažujú o tomto rozhodnutí predovšetkým veľké organizácie najmä z hľadiska 
konkurenčného tlaku na ich uplatnenie sa v zahraničí [11]. 
 
Organizácie, ktorých činnosť ovplyvňuje životné prostredie, sú často stavané pred otázku, ako optimálne riadiť 
svoje aktivity tak, aby sa minimalizoval dopad bežnej prevádzky na životné prostredie a aby sa minimalizovali 
riziká vyplývajúce z  nepredvídaných a havarijných situácií. Mnohé z nich to riešia investovaním do opatrení 
čiastočne zlepšujúcich životné prostredie, najmä do tých, na ktoré je najväčší tlak zo strany štátnej správy alebo 
verejnosti [3].  
Problémy často neriešia komplexne ale len okrajovo. Odpoveď na otázku, ako riešiť problémy komplexne, 
ponúka systém environmentálneho manažérstva (EMS). 
 
Environmentálna komunikácia  
 
 Komunikácia je základným spojovacím článkom medzi ľuďmi v procese riadenia. Len prostredníctvom 
komunikácie môžu ľudia v každej organizácii pracovať efektívnejšie ako celok. Komunikácia nemôže existovať 
bez ľudí vykonávajúcich určitú činnosť. Môže byť zložitá alebo celkom jednoduchá, veľmi formálna, ale i 
neformálna - závisí od podstaty odosielaného odkazu a od vzťahu medzi odosielateľom a príjemcom. Externá 
komunikácia je výmena odkazov/správ medzi organizáciou a jej okolím. Množstvo správ je formálne zasielaných 
alebo prichádzajúcich z okolia - napr. noviny a časopisy, ročné správy, reklamy, sponzorstvá neziskových 
organizácií atď. a veľa z nich je poskytovaných za účelom zdokonalenia komunikácie. Zároveň umožňujú 
pracovníkom pochopiť ako okolie vplýva na efektívnosť organizácie [14]. 
 
  Najrozšírenejšou formou komunikácie v podniku je ústna komunikácia, ktorej prednosťami sú:  

• je rýchlejšia a účinnejšia ako písomná komunikácia, 

• osobný kontakt účastníkov komunikačného procesu, 

• bezprostredná spätná väzba, 

• okamžité odstránenie sporných bodov a problémových oblastí, 

• prepojenosť verbálnej komunikácie s rečou tela. [14] 
  
Realizácia podnikových činností nie je možná bez písomnej komunikácie, ktorá: 
poskytuje prehľad o celkovom dianí v podniku, 
umožňuje informovať mnoho ľudí naraz, 
je oficiálnejšia ako ústna komunikácia, 
umožňuje nahliadnuť do písomných dokumentov komukoľvek a kedykoľvek v prípade potreby a pod. [14] 
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Významnú úlohu zohráva environmentálna komunikácia na národnej, resp. regionálnej úrovni. Patrí sem napr. 
vydávanie "Správy o stave životného prostredia SR". Táto povinnosť MŽP SR vyplýva zo zákona č.17/1992 Zb. 
o životnom prostredí a podrobnejšie ju upravili aj niektoré ďalšie zákony NR SR – napr. zákon NR SR č. 205/2004 
Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Správa prezentuje informácie o stave životného prostredia SR, príčinách a dôsledkoch tohto stavu, 
ako aj vybraných nástrojoch environmentálnej politiky. Správa je určená pre širokú odbornú i laickú verejnosť 
[7]. 
 
Norma  environmentálnej komunikácii 
 
             Normu  STN ISO 14063 vypracovala technická komisia ISO/TC 207 Environmentálne manažérstvo. 
Môže sa používať samostatne, alebo v kombinácii s inými normami ISO radu 14000. Odkazy na prvky 
komunikácie v iných normách na environmentálne manažérstvo sú zhrnuté v prílohe normy. Environmentálna 
komunikácia je proces zdieľania informácií, ktorým sa buduje dôvera, dôveryhodnosť a partnerstvo a zvyšuje sa 
environmentálne povedomie. Organizácie po celom svete sa stále častejšie stretávajú s požiadavkou vyjadrovať 
ich stanoviská a prezentovať a vysvetľovať environmentálne dôsledky ich činností, produktov a služieb. 
Potrebujú získavať a poskytovať informácie o environmentálnych problémoch, záležitostiach a programoch  a 
reagovať na ne. Zvyšuje sa aj potreba počúvať názory zainteresovaných strán a zahrnúť ich stanoviská a 
požiadavky do environmentálnej komunikácie. Táto medzinárodná norma je určená pre organizácie, ktorým 
poskytuje pokyny o všeobecných zásadách, politike, stratégii a činnostiach súvisiacich s internou a externou 
environmentálnou komunikáciou. Využíva existujúce dobre fungujúce a osvedčené komunikačné prístupy 
prispôsobené špecifickým podmienkam environmentálnej komunikácie. Môžu ju používať všetky organizácie 
bez ohľadu na ich veľkosť, typ, sídlo, štruktúru, činnosti, výrobky a služby a bez ohľadu na to, či majú zavedený 
systém environmentálneho manažérstva. Norma nie je určená na používanie ako špecifikácia na účely 
certifikácie alebo registrácie, ani ako návod na dosiahnutie zhody s inými požiadavkami systému 
environmentálneho manažérstva [8] . 
 
Environmentálny reporting 
Vznik environmentálneho reportingu bol iniciovaný reakciou priemyselných podnikov aj iných inštitúcií na 
priemyselné havárie, po ktorých pre ukľudnenie verejnosti boli stanovované a hlavne zverejňované zásady 
správania podnikov, do ktorých vedľa bezpečnostných zásad boli začlenené aj pravidlá určujúce správanie 
podnikov k životnému prostrediu [5]. 
 
Reporting  

• je systém poskytovania relevantných informácií prijímateľom 

• spravidla využíva na monitorovanie situácie a ako podklad pre ďalšie rozhodovanie (reakcie na prijaté 
informácie, pokiaľ je to potrebné) 

• hľadiska podnikového je systémom vnútropodnikových správ a výkazov  [2].  
 
Úlohou reportingu (spravodajstva) je vytvoriť komplexný systém informácií a ukazovateľov, ktorý by mal 
vyhodnocovať nielen vývoj podniku ako celku, ale aj vnútroorganizačných útvarov, ktoré sú z hľadiska riadenia 
podniku rozhodujúce  [1]. 
Environmentálny reporting je mechanizmus, pomocou ktorého spoločnosť zdieľa informácie týkajúce sa jej 
environmentálneho správania sa [12]. Podávanie environmentálnych správ podnikom je dobrovoľnou aktivitou, 
ale i táto oblasť má, resp. vyvíja svoje pravidlá, metodiku a etiku. Dobrovoľnosť a postup podľa všeobecne 
prijatých pravidiel majú zaručiť vierohodnosť, porovnateľnosť, overiteľnosť daného systému alebo tvrdenia. 
Reporting nevzniká sám osebe a taktiež nie je uplatňovaný samostatne, ale ako súčasť širších korporatívnych 
stratégií marketingu a „public relation“. Environmentálny reporting býva začleňovaný do ucelenej firemnej 
stratégie ekomarketingu [9]. 
 
Environmentálne a bezpečnostne orientovaný reporting  organizácií so zavedeným EMS a  EMAS 
 
Prieskum na environmentálne a bezpečnostne orientovaný reporting  organizácií so zavedeným EMS a  EMAS 
bol v roku 2012 zameraný na  
♦1030 organizácií s certifikovaným EMS podľa normy ISO 14001 [6], [13] 
♦ zber údajov sa uskutočnil v období od 13.6.2012 do 30.7.2012, 
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♦ informácie zverejnené na internete, t.j. zverejnenie výročnej správy, bezpečnostnej a environmentálnej 
politiky, politiky kvality, zložiek environmentálneho manažérstva a rôznych projektov.  
 
Obr.1 znázorňuje bezpečnostné a environmentálne informácie na internetovom profile organizácie 
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Obr. 1 Bezpečnostné a environmentálne informácie zverejnené v roku 2012 na web stránke 
organizácie so zavedeným EMS/EMAS v SR 

 
Prieskumom bolo preukázané, že z celkového počtu 1030 respondentov malo nefunkčnú internetovú stránku, 
resp. nemalo zverejnené informácie 340 organizácií. Z toho vyplýva, že analýza bezpečnostného 
a environmentálneho reportingu bola vykonaná z  počtu 690 organizácií. 
 
Na web stránkach organizácií so zavedeným EMS/EMAS v SR (rok 2012) sme sa zamerali najmä na problematiku 

• HSEQ 

• QMS 

• EMS 

• EMAS 

• BOZP 

• zložky životného prostredia, t.j. ochranu vody, ovzdušia, odpady, zeleň, 

• environmentálne orientované projekty 

• udržateľného rozvoja 

• ochranu  pred požiarmi 

• ľudských zdrojov. 
 
Z hľadiska prezentácií bola dominantná pozornosť venovaná z vyššie uvedených okruhov najmä problematike 

• QMS 

• EMS, resp. EMAS 

• BOZP 

• zložiek životného prostredia, t.j. ochrane vody, ovzdušia, odpadom a zeleni. 
 
Veľa spoločností prezentuje environmentálne záležitosti ako súčasť výročných správ. Iné publikujú 
environmentálne informácie ako samostatné správy. Obr. 2 vystihuje, koľko respondentov (organizácií) sa 
prezentuje výročnými správami. Na svojich internetových stránkach malo  výročnú správu zverejnenú len 77 
spoločností z celkového počtu 690 organizácií. Väčšinou tieto správy majú zverejnené veľké spoločnosti. 
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 Obr. 2 Prezentácia výročných správ na web stránke organizácií so zavedeným EMS/EMAS v SR (rok 
 2012) 
 
 Politika manažérskeho systému zaväzuje  podnik k sústavnému zlepšovaniu. Z obrázku 3 je zrejmé, že 
si organizácie potrpia na prezentáciu politiku príslušného manažérskeho systému, t.j.  kvality, environmentu, 
resp. bezpečnosti. 
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 Obr. 3  Zverejnený dokument „POLITIKA“ za príslušný manažérsky systém na web stránke organizácií so 
 zavedeným EMS/EMAS v SR (rok 2012) 
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 Obr.4  Prezentácia zložiek životného prostredia na web stránke organizácií so zavedeným EMS/EMAS v 
 SR (rok 2012) 
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Záver 
Environmentálny reporting je vynikajúcim komunikačným prostriedkom pre každú organizáciu. Je to akoby 
komplexná environmentálna “výročná“ správa, ktorou organizácia informuje verejnosť a všetky zainteresované 
strany o svojom vzťahu k životnému prostrediu vrátane kvantifikácie vplyvov na ŽP a opatrení, ktoré robí na 
znižovanie negatívneho pôsobenia na ŽP. Tým komplexne informuje všetkých zainteresovaných o 
environmentálnych záležitostiach súvisiacich s jej činnosťou. Navyše treba podotknúť, že objektívnosť 
a presnosť správy je potvrdená akreditovaným a teda v EÚ uznaným overovateľom, z čoho vyplýva, že 
spochybňovanie takýchto informácií je bezpredmetné. 
Ak sa tento komunikačný nástroj využije v maximálnom rozsahu a je k dispozícii naozaj všetkým 
zainteresovaným stranám, môže často pozitívne zmeniť pohľad odbornej aj laickej verejnosti na organizáciu, 
ktorá bola doposiaľ z environmentálneho hľadiska vnímaná skreslene, len na základe rôznych čiastkových 
a sprostredkovaných informácií, často produkovaných rôznymi záujmovými skupinami. 
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