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ABSTRAKT  
Predložený príspevok sa zaoberá problematikou zavádzania environmentálnych manažérskych systémov v malých 
a stredných podnikoch. V súčastnosti je environmentálna politika EÚ je nasmerovaná tak, aby v budúcnosti bol umožnený 
prístup na trh len tým spoločnostiam, ktoré majú otvorenú environmentálnu politiku, t.j. ktoré sú schopné širokej verejnosti 
preukázať, že ich aktivity a výrobná činnosť sú environmentálne akceptovateľné, priateľné vo vzťahu k ochrane životného 
prostredia. Z tohto dôvodu je aj pre malé a stredné podniky nevyhnutné v oblasti environmentálnej politiky prijať stratégiu 
adaptácie spoločnosti na podmienky novej dobrovoľnej environmentálnej legislatívy. 
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ABSTRACT  
The present contribution deals with the implementation of environmental management systems in small and medium-sized 
enterprises. At present, the EU's environmental policy is directed so as to allow future access to the market only to those 
companies that have an open environmental policy, i.e. that the general public are able to to prove that their activities and 
production activities are environmentally acceptable and friends in relation to environmental protection. Therefore, even 
small and medium enterprises need in the field of environmental policy, to adopt a strategy of adaptation to the new 
conditions of voluntary environmental legislation. 
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ÚVOD  
 
Environmentálny manažérsky systém (EMS) je tá časť systému riadenia, ktorá zahŕňa organizačnú štruktúru, plánovanie 
činností, zodpovednosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje na rozvoj, vykonávanie, dosiahnutie, preskúmavanie a 
udržiavanie environmentálnej politiky. Inými slovami, EMS je systém riadenia plánov, implementácie a monitorovania  
činností zameraných na zlepšenie environmentálnych vlastností.  Základom tejto definície je implicitný predpoklad existencie 
pozitívnej súvislosti medzi životným prostredím a firemným  výkonom [1]. V reakcii na zvyšujúce sa požiadavky stanovené 
v právnych predpisoch v oblasti životného začalo mnoho spoločností rozvíjať tieto procesy. 
 
VZNIK PODNIKOVÉHO ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽMENTU 

 
Environmentálna legislatíva vyvinutá koncom 60-tych a začiatkom 70-tych rokov mala charakter príkazov a kontroly. 
Postupom času sa environmentálne právne predpisy stali zložitejšie a prísnejšie.  Firmy reagovali na nové požiadavky 
životného prostredia tým, že zamestnávali špecialistov a rozvíjali rôzne druhy programov na zabezpečenie dodržiavania 
predpisov. V 90-tych rokoch  sa postupne vyvinulo korporátne riadenie ochrany životného prostredia, ktorého prístup 
k ochrane životného prostredia bol už systematickejší a aktívnejší a charakterizoval ho nárast celkových nákladov na ochranu 
životného prostredia a dodržiavanie právnych predpisov  [1].  
Systematickejší prístup, riadenia a kontrola  už nie sú ich jediným základom a nastupujúce predpisy začali zahŕňať 
ekonomické nástroje ako  dane, obchodovanie s emisiami, poplatky a dane za znečistenie z uhlíka palív a i. Napokon, 
zameranie spoločnosti z  lokálnych environmentálnych problémov v 1960 sa presunulo a sústredilo sa na globálne hrozby, 
ako je globálne otepľovanie, či vyčerpanie stratosférického ozónu a na elimináciu vplyvu firiem na ŽP, ich sociálnu a 
environmentálnu zodpovednosť. Od tej istej doby je  podniková ochrana životného prostredia čoraz viac systematická a 
vstupuje do firemnej stratégie.  Mnohé spoločností si uvedomili, že vstupovanie do procesov až na ich konci je pre ochranu 
životného prostredia neúčinné [2]. 
Vrcholové vedenia v environmentálne proaktívnych spoločnostiach už majú zavedenú ohľaduplnosť k životnému prostrediu 
nielen ako finančný záväzok. Vychádzajú z uvedomenia si možnosti získať konkurenčnú výhodu tým, že zlepšujú životné 
prostredie a vytvárajú úspory znížením odpadov,  nákupu surovín a energie. [11] To bolo dôvodom, prečo stále väčší počet 
firiem zavádzal systém nástrojov environmentálneho manažérstva.  Mnohé zo systémov EMS sú založené na medzinárodnej 
norme ISO 14001. Spočiatku bol nástroj EMS využívaný predovšetkým priemyselnými podnikmi, ale v posledných rokoch 
sa rozširuje aj v odvetví služieb a vo verejnom sektore. 
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 Spolu s rastúcou popularitou sa diskutovali pozitíva, ale zazneli aj kritické hlasy. Najčastejšou je kritika, že ISO 14001-
certifikácia nemeria skutočné životné prostredie, ale výkonnosť organizácie [1].  Aj keď EMS v skutočnosti vedie k menším  
vplyvom na životné prostredie, skutočné  zlepšenie je možné hodnotiť až po určitom čase.  
EMS vychádza z vývoja viacerých noriem.  Svetovo prvý štandard pre EMS bol britský štandard (BS) 7750, vyvinutý a 
vydaný spoločnosťou    The British Standards Institute  v roku 1992.  BS 7750 štandard bol vzorom pre sériu ISO 14000  a 
pre rozvoj EMS. Je tiež základom pre Európsku úniu, jej Eco-Management a audítorský systém (EMAS).  Normy 
environmentálneho manažérstva v týchto systémoch sú takmer rovnaké. Patria medzi ne:  

• vytvorenie environmentálnej politiky;  
• stanovenie celkových a čiastkových cieľov;  
• vykonávanie programu na dosiahnutie týchto cieľov;  
• monitorovanie slúžiace na meranie jeho efektívnosti;  
• oprava problémy;  
• revízia systému na zlepšenie jeho celkového environmentálneho správania.   

 
Kým prvky sú viac menej  spoločné,  špeciálny informačný systém musí byť generovaný pre každú spoločnosť jednotlivo, s 
cieľom odlíšenia ich EMS. Jedným z prvých odvetví, ktoré si uvedomili  potrebu takéhoto systému je chemický priemysel, 
kde sa následne vyvinul Responsible Care System. Súčasne Európska únia spracovala ďalšiu verziu EMS, 
environmentálneho manažérstva a auditu (EMAS), ktorá v skutočnosti nie je štandardom, ale dobrovoľným nariadením EÚ. 
Registrácia do EMAS bola pôvodne k dispozícii len pre priemyselné podniky, ale po revízii nariadenia bolo otvorené aj pre 
iné typy organizácií. Tieto EMS štandardy boli prijaté väčšinou priemyslu.  Po zverejnení medzinárodnej normy ISO 14001  
v septembri 1996, začala byť implementácia EMS v priemysle čoraz častejšia. V posledných rokoch sa záujem o EMS zvýšil 
aj v sektore služieb a verejnom  sektore. Vývoj riadenia ochrany životného prostredia je znázornení na obr.1. [6]. 
 

 
Obr. 1 Vývoj riadenia ochrany ŽP[6] 

 
 
ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA V KONTEXTE IMPLEMENTÁCIE EMS 
 
Environmentálna politika EÚ je nasmerovaná tak, aby v budúcnosti bol umožnený prístup na trh len tým spoločnostiam, 
ktoré majú otvorenú environmentálnu politiku, t.j. ktoré sú schopné širokej verejnosti preukázať, že ich aktivity a výrobná 
činnosť sú environmentálne akceptovateľné, t.j. priateľné vo vzťahu k ochrane životného prostredia. Spoločnosti sú teda 
nabádané legislatívou EÚ k otvorenej environmentálnej politike a preto zreorganizovali svoju riadiacu štruktúru (manažment) 
v súlade s akceptovanými environmentálnymi zásadami, predovšetkým v environmentálne najcitlivejších otázkach - ochrane 
zdravia ľudí a ochrane ekosystémov. Táto tendencia sa tiež postupne rozširuje na všetky sektory, čo znamená, že organizácie 
budú musieť naplniť požiadavky obsiahnuté v  systéme environmentálneho manažérstva EMS podľa ISO 14 001, resp. 
EMAS III. 
Správanie sa podnikateľských subjektov v trhovom prostredí, ktoré je sprevádzané jeho internacionalizáciou a globalizáciou  
je orientované na riešenie rozhodujúcich cieľov produktovej politiky súvisiacich s ich konkurenčnou schopnosťou a 
zabezpečením dlhodobého zisku a rentability Environmentálna politika je súčasťou hospodárskej politiky štátu. Jej cieľom je 
vstúpiť do výrobných a spotrebných rozhodnutí subjektov trhu produktov s cieľom dosiahnuť zmenu “vzorca spotreby”. Táto 
zmena predpokladá uplatnenie nástrojov a metód, ktoré zabezpečia vysokú environmentálnu účinnosť, t. j. redukciu 
environmentálnych škôd pri dosahovaní požadovanej ekonomickej účinnosti, t. j. redukcii neželateľného produktu v 
ekonomickom systéme [6].  
Jedným z hlavných prvkov systému EMS je formulovanie  a dokumentovanie celkových zámerov a smerovanie organizácie 
vo vzťahu  k životnému prostrediu. Vďaka tejto politike a významným environmentálnym aspektom ako základne sú 
stanovené environmentálne ciele, cieľové hodnoty a programy ich zlepšovania, ktoré musia byť použité a zdieľané v rámci 
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celej organizácie vrátane termínu na ich vytvorenie a zavedenie s hlavným cieľom - implementácie politiky životného 
prostredia. Teoretická cesta pre implementáciu politiky životného prostredia sa javí ako pomerne jednoduchá. V praxi je však 
komplikovanejšia a väčšina organizácií ju považuje za skutočnú výzvu na stanovenie funkčných cieľov a úloh. Je 
jednoduchšie teoreticky určiť, čo sa musí,  má a môže urobiť pre zlepšenie  činnosti organizácie v oblasti životného 
prostredia, ako prakticky vykonať zmeny  v rámci celkovej dynamiky organizácie [3]. 
Systém environmentálneho manažérstva je jedným z účinných nástrojov pri riadení a znižovaní negatívnych vplyvov na 
životné prostredie. EMS sa postupne uplatňuje celosvetovo v mnohých výrobných podnikoch, organizáciách služieb, ale aj v 
štátnej správe a samospráve.  
 
Prínosy zo zavedenia EMS v organizáciách možno rozčleniť do viacerých skupín, obr.2 [6]: 

1. Ekonomické prínosy: 
− úspora energie, 
− minimalizácia odpadu (zníženie nákladov na zneškodnenie), 
− ekonomické využívanie surovín, recyklácia, využívanie odpadov ako druhotných surovín, 
− prehľadnosť a sledovateľnosť nákladov, 
− minimalizácia environmentálnych poplatkov a pokút za znečistenie životného prostredia, 
− možné daňové zvýhodnenie, zníženie nákladov na poistenie. 

2. Prínosy pre vedenie organizácie: 
− nástroj na získanie údajov, potrebných k plánovaniu a vytyčovaniu cieľov, 
− prostriedok na objektívne posúdenie environmentálneho správania a účinnosti prijatých opatrení, 
− včasná identifikácia a prehľadnosť environmentálnych problémov a rizík, 
− zníženie rizika porušovania zákonov a trestných postihov, 
− minimalizácia rizík environmentálnych havárií, 
− zvýšenie morálky organizácie. 

3. Vzťahy so zamestnancami: 
− zníženie dopadov na zdravie pracovníkov, 
− zníženie individuálnej zodpovednosti pracovníkov za škody na životné prostredie, 
− prostriedok na formovanie environmentálneho vedomia. 

4. Vzťahy s verejnosťou: 
− cenný nástroj komunikácie so záujmovými skupinami, 
− zlepšenie imidžu organizácie, 
− dobré vzťahy s verejnosťou a miestnou správou. 

5. Prínosy pre obchodnú činnosť a marketing: 
− dosiahnutie certifikácie podľa STN EN ISO 14001, 
− konkurenčné výhody na svetových trhoch, 
− zlepšenie imidžu výrobkov. 

 
 

Obr.2 Prínosy zo zavedenia EMS v organizáciách 
 

ENVIRONMENTÁLNY VÝZNAM MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV 
 
Podľa definície Európskej únie  je organizácia považovaná  za malý a stredný podnik (MSP), ak má menej ako 250 
zamestnancov a má ročný obrat  menší než 40 miliónov EUR alebo celková ročná súvaha nepresahuje 27 miliónov eur. 
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Spoločnosť musí byť nezávislým  podnikom,  t.j. 25% alebo viac kapitálu alebo hlasovacích práv nesmie byť vlastnených  
väčšími podnikov. Firmy, na ktoré sa hodí uvedená  definícia tvoria  99,8% všetkých  spoločnosti EÚ, robia  66% z celkovej 
zamestnanosti a 65% obchodného obratu [9].   
Sektor malých a stredných podnikov na celom svete predstavuje asi 70% hrubého domáceho produktu, aj keď existujú 
značne rozdiely medi krajinami. Predchádzajúce výskumy ukázali, že malé a stredné podniky sú dôležité nielen z finančného 
hľadiska, ale že toto odvetvie má tiež značný vplyv na životné prostredie. Niektorí autori uvádzajú, že MSP sú spoločne 
zodpovedné za významnú časť celkovej záťaže životného prostredia a môžu sa podieľať až  70% -ami  na celkovom  
priemyselnom znečistení. Treba však poznamenať, že toto číslo je hrubý odhad a nie je založené na empirických údajoch.  
Okrem veľkého kolektívneho vplyvu na životné prostredie, množstvo MSP nie sú natoľko pod dohľadom orgánov ochrany 
životného prostredia alebo majú nedosatatočnú kontrolu nad ich vplyvmi [1].  
Tieto skutočnosti ukazujú,  že je dôležité, aby malé a stredné podniky mali prístup k nástrojom, ktoré im môžu pomôcť 
dosiahnuť zhody s požiadavkami a zlepšiť ich  environmentálne aktivity. Potreba nástrojov je ešte viac umocnená faktom, že 
mnoho malých a stredných podnikov sa často nachádza v ľahkých priemyselných oblastiach a často sa nachádzajú v blízkosti 
obytných zón. Jedným z nástrojov, ktoré môžu využiť  malé a stredné podniky je zavedenie systému environmentálneho 
manažérstva. 
 
PREKÁŽKY ZAVÁDZANIA EMS V MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOCH 
 
EMS sú často prezentované ako vhodný nástroj pre väčšie firmy [5]. Je tiež jasné, že EMS bolo prevažne prijaté veľkými 
spoločnosťami. Vhodnosť EMS a jeho najbežnejší štandard, ISO 14001, pre malé a stredné podniky je často diskutovaná. 
Boli dokonca názory a postoje, že malé a stredné podniky neboli vôbec brané do úvahy pri vytváraní štandardu  a preto je 
nevhodný pre tieto spoločnosti. Stratégie a nástroje určené predovšetkým pre veľké organizácie sú často prevedené na menšie 
organizácie  a  EMS nie je žiadnou výnimkou [3].  
Aj keď vhodnosť EMS podľa špecifikácie v ISO 14001 možno spochybniť pre menšie firmy, aj napriek tomu sa pod tlakom 
zákazníkov aj malým a stredným podnikom oplatí nájsť prostriedky a čas, aby zaviedli tento systém a certifikovali ho. 
Jedným z príkladov je automobilový priemysel, kde automobiloví výrobcovia, ako sú General Motors,  Daimler-Chrysler,  
Ford a Toyota prijala ISO 14001 a vyžadujú, aby ich dodávatelia urobili to isté ako podmienku pre ďalšie podnikanie [4]. 
Mnoho malých a stredných podnikov sa sťažujú na zložitosť ISO 14001 štandardu a vysoké náklady na implementáciu 
systému a certifikáciu. [10] Naozaj zložitosť štandardu a nedostatok ľudských a finančných zdrojov sa často spomínajú  ako 
dôvody, prečo mnoho malých a stredných podnikov nechce prijať EMS. Malé a stredné podniky potrebujú prístup k 
vykonávaniu, ktorý by bol prispôsobený pre menšie firmy, aby mohli EMS prijať a ísť na certifikáciu. Na prekonanie 
prekážok zavádzania EMS malými a strednými  podnikmi existuje rad  špeciálnych prístupov, ktoré sú zaradené do 
nasledujúcich štyroch kategórií: 

− štandardizované riešenie pre zavádzanie EMS,  
− čiastkové prístupy s odmenami na ceste k certifikácii,  
− odborné vedenie, 
− spoločné EMS a skupinová certifikácia.  

Spoločný prístup sa vyvinul v posledných rokoch a jeho popularita je medzi MSP rastúca. Vo Švédsku spoločné EMS a 
skupiny certifikácie získali veľkú pozornosť a dnes existuje veľké množstvo spoločnosti, kde pracujú so zdieľanými 
systémami EMS. Niektoré z nich dokončili certifikáciu, alebo ju plánujú v blízkej budúcnosti.  

 
ZÁVER 
 
Environmentálne manažérstvo je v oblasti priemyselnej výroby a služieb jedným z najefektívnejších nástrojov dosahovania 
prioritného cieľa - minimalizovania negativných vplyvov výrobnej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia . Aj 
keď na Slovensku už veľa progresívnych podnikov vybudovalo vo svojich prevádzkach takéto systémy, je potrebné, aby sa 
tieto aktivity stali oveľa početnejšími, čo sa dá dosiahnuť ich intenzívnejším šírením vo sfére malých a stredných podnikov. 
Základným strategickým cieľom každého podnikateľského subjektu je trvalo úspešne predávať svoje produkty, uspokojovať 
potreby, požiadavky a očakávania svojin zákazníkov  zvyšovaním kvality výrobkov  a   mierou vplyvu na životné prostredie. 
A to ako priameho vplyvu výrobku alebo služby na životné prostredie pri ich využívaní, ale i celkového environmentálneho 
profilu dodávateľa a jeho imidžu v danej  oblasti. Každá firma potrebuje pre svoju dlhodobú úspešnosť podporu okolia. Ak aj 
okolie má podporovať firmu, musí byť pôsobenie firmy aj z hľadiska ochrany životného prostredia a zdravia obyvatelstva na 
okolie pozitivne a to vytváraním  podmienok pre trvalé zlepšovanie svojho environmentálního profilu, znižovanie miery 
ohrozovania okolia, svojich zamestnancov a zlepšovanie hygieny na pracovisku. 
Pre malé a stredné podniky je nevyhnutné v oblasti environmentálnej politiky prijať stratégiu adaptácie spoločnosti na 
podmienky novej dobrovoľnej environmentálnej legislatívy.  Malé a stredné podniky môžu zvoliť v zásade dve cesty ako 
nabehnúť na trajektóriu akceptovania otvorenej environmentálnej politiky -  akceptovanie Systému hodnotenia 
environmentálneho manažérstva a auditu EÚ – EMAS III alebo akceptovanie medzinárodnej normy ISO 14 001 - EMS, ktoré 
sú podstatným prvkom smerujúcim k implementácii t. j. optimalizovaných a environmentálne orientovaných výrobných 
procesov v organizácii.  
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