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ABSTRAKT 
Kvalita riadiacej práce environmentálneho manažéra sa odvíja od perfektných znalosti právnych predpisov, 
rozhodovacej činnosti  v správnom konaní, ale aj od ďalších požiadaviek, akými sú osobnostné a sociálno-
charakterové vlastnosti. Cieľom a snažením environmentálneho manažéra je a musí byť ochrana a zachovanie 
hodnôt životného prostredia vrátane pracovného prostredia a to tak pre súčasné i budúce generácie v duchu 
štátnej environmentálnej politiky. V tomto kontexte uvádzam niekoľko  myšlienok k tomuto fenoménu. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: manažérska spoločnosť, riadenie, environmentálny manažér 
 
ABSTRACT 
The managerial work quality of the environmental manager depends on the perfect knowledge of enactments, 
decision-making activities in the administrative procedure, but also from other requirements, such as personal 
and socio-character properties. The environmental manager´s goal and efforts is and must be the protection and 
conservation of the environmental values, including the occupational environment for current and future 
generations in a spirit of national environmental policy. In this context, here are some of the ideas for this 
phenomenon. 
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Úvod 
 

Formovanie manažmentu životného prostredia ako nového fenoménu v manažérskej náuke je dôležité a to 
tak pre oblasť štátnej správy, samosprávy ako aj hospodárskych organizácii, či tretieho sektora. 

Rozvíjanie manažmentu má bezpochyby dosah na kvalitu i kvantitu práce inštitúcii životného prostredia, ich 
plánovanie, organizovanie, rozhodovanie a kontrolu. 

Súčasné trendy vo všeobecnosti naznačujú, že sa uberáme k manažérskej spoločnosti teda k spoločnosti 
budúcnosti, ku ktorej vývojom dospejú všetky štáty, t. z. že riadenie inštitúcii, hospodárskych organizácií bude 
v plnom rozsahu v rukách kvalifikovaných manažérov a to  bez ohľadu na vlastnícke a iné vzťahy. 

Cieľom riadenia je dosiahnuť stav, aby ktorákoľvek celá riadená sústava optimálne plnila určené funkcie na 
ktoré je určená a dosahovala vytýčené ciele v stanovenom čase a kvalite. 

Pod manažérstvom (riadením) je treba rozumieť uvedomelú a aktívnu tvorivú činnosť, v rámci ktorej 
riadiaci subjekt (manažér) stanovuje ciele, vyberá metódy, a ovplyvňuje prostriedky a spôsoby správania 
výkonných prvkov riadeného objektu. 

Environmentálny manažér musí mať primerané vedomosti o spôsoboch, metódach a postupoch pri skúmaní 
a vyšetrovaní negatívnych udalosti a javov (havárie, nehôd) ku ktorým v životnom procese dochádza a to bez 
ohľadu či pôsobí vo verejnej správe, alebo vo výrobnom podniku. Mal by mať penzum vedomostí zo 
špeciálnych vyšetrovacích metód (pozorovania, merania, popisovania, experimentovania, fyzikálnych, 
chemických, biologických) a metód špecifických – taktiky vyšetrovacích úkonov (výsluchu, obhliadky, 
vyšetrovacieho experimentu). 

Environmentálny manažér musí byť schopný vykonať merania s využitím globálneho pozičného systému 
(GPS) a následného spracovania dát vo forme výstupov na digitálnej mape, čo je nevyhnutné najmä pri plošných 
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haváriách, vymedzení chránených území, skládok odpadov a ďalších. Uvedené výstupy na digitálnych mapách 
môžu slúžiť ku súdnym a správnym konaniam napr. pri uplatnení náhrady škody, uplatňovaným sankciám, 
plošným sanáciám a pod.  

Od environmentálneho manažéra sa očakávajú dobré komunikačné schopnosti v interpersonálnych vzťahoch 
daného pracoviska, ale tiež pri vertikálnej komunikácii (nadriadený, podriadený) a diagonálnej (horizontálnej) 
komunikácii, t. j. na úrovni rovnakého funkčného postavenia. Interpersonálna komunikácia smeruje od 
jednotlivca k jednotlivcovi tvárou v tvár, od expedienta k percipientovi. Je to primárny prostriedok manažérskej 
komunikácie. 

Environmentálny manažér musí vedieť koncepčne, prognosticky a strategicky myslieť, vedieť manažovať 
(riadiť) výrobný proces z aspektu ochrany ale aj tvorby pracovného (súčasť životného prostredia) a životného 
prostredia, rozvíjať vlastnú tvorivosť ale aj tvorivosť a potenciál svojich spolupracovníkov, ovládať a mať 
dostatočné poznatky týkajúce sa vedenia ľudí – zamestnancov a motivácie spolupracovníkov. 
 
 
Manažéri verejnej správy a hospodárskych organizácii 
 

Na manažérov sú kladené zvýšené nároky na etickú, morálnu, odbornú a praktickú zdatnosť zastavanej 
a vykonávanej funkcie najmä v pôsobisku verejnej správy. 

Zvýšenie výkonnosti a kvality je vo verejnej správe obtiažne merateľné. Pozostáva podľa nášho názoru zo 
štyroch štádií. 

Vyžaduje si od manažérov vo vedúcich funkciách odborov, oddelení, ale i manažérov vo funkciách 
zamestnancov i štátnych zamestnancov určitých riadených oblasti, poznanie konkrétnych nadväznosti – štádií 
a to v prvom rade stávajúceho stavu riadenej problematiky – doterajšej výkonnosti, chybovosti, časových 
omeškaní, dôvody nedosahovania stanovených  cieľov, atď. 

Druhé štádium logicky nadväzuje na predchádzajúce, týka sa úvah o možných riešeniach a východiskách 
vyplývajúcich z odbornosti a znalosti predchádzajúceho štádia, ale aj úvah o cieľoch a vypracovaní prognóz, 
stratégií k dosiahnutiu cieľov v rámci prijatej politiky organizácie, o tom, kde sa riadený útvar (zložka) má 
uberať a ako premeniť prognózu na skutočnosť. Vyžaduje si to načrtnutie alternatív možných riešení a z nich 
racionálneho výberu pri zohľadnení, slabých a silných stránok alternatív. 

Tretím štádiom je štádium realizačné, ktoré vyžaduje uviesť do praktického života tie riešenia, ktoré boli 
vybraté v druhom štádiu. Vyžaduje si to stanoviť stratégie (čiastkovú, celkovú, krátkodobú, dlhodobú) za 
využitia riadiacich nástrojov najmä  metód, postupov, princípov a zásad, spôsobov, prostriedkov a foriem 
prerozdelenie právomoci, v nadväznosti na eventuálnu zmenu  organizačnej štruktúry, ktoré by mali zabezpečiť 
realizáciu prijatých riešení. V tomto štádiu musí manažment vo vertikálnom i horizontálnom riadení poskytnúť  
dostatok informácií zúčastneným na realizácii riešení o potrebách zmien k dosiahnutiu vytýčených cieľov. 
Manažment sa musí stotožniť s politikou organizácie. 

Do štvrtého štádia zahŕňame získané poznatky o tom, do akej miery sa podarilo napĺňať stanovené ciele 
realizáciou prijatých riešení v druhej etape. Zhodnotia  sa pozitíva a negatíva, bariéry, ktoré bránia dosiahnutie 
požadovaných výsledkov. Identifikujú sa riziká, hodnotí sa odbornosť a dosahované výsledky v nižších článkoch 
riadenia. 

Odbornosť – teoretické vedomosti a praktické skúsenosti považujeme za jednu z kľúčových podmienok pre 
manažéra v riadení akejkoľvek oblasti verejnej správy, zvlášť pokiaľ ide o tak široký diapazón činnosti, akou je 
životné prostredie. 

Manažéri v orgánoch  štátnej správy, samosprávy i verejnoprávnych inštitúcií vykonávajú svoju činnosť 
predovšetkým na základe zákonov a iných právnych predpisov, čím súčasne zabezpečujú a vykonávajú štátnu 
moc na príslušnej úrovni konkrétneho orgánu. Očakáva sa teda od nich, kvalifikované a právne 
nespochybniteľné riešenia, a to tak do vnútra príslušného štátneho orgánu ale predovšetkým voči externým 
právnym subjektom, ktorými sú právnické a fyzické osoby vrátane fyzických  osôb oprávnených na podnikanie. 

Znalosť právnych predpisov, ich interpretácie a  prakticky možných riešení (tie vyplývajú z nadobudnutého 
vzdelania v odbore a odborných praktických skúsenosti) vo vzťahu k právnickým a fyzickým osobám vrátane 
fyzických osôb oprávnených na podnikanie, a forma komunikácie s týmito subjektami tvorí nielen základ 
právnej kultúry a etiky, ale aj formuje právne vedomie jednotlivca, ale aj vzťah občana k inštitúcii. 

Manažér v súhrne okrem už uvedených podmienok, by mal predovšetkým spĺňať tieto  podmienky: odborné 
vedomosti, organizačné schopnosti, praktických zručnosti a mal by byť sociálne zrelým zamestnancom t.z. mať 
náležité charakterové vlastnosti a ucelený pohľad na dianie v blízkom i širšom okolí, všeobecný odborný a 
politický rozhľad, a ustálený pohľad na usporiadanie hodnôt. 
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Hodnota (dobro) je daná užitočnosťou a jej determinujúcou vlastnosťou je vlastnosť prinášať želaný úžitok 

(prospech). Hodnotový vzťah je vzťahom medzi nositeľom hodnoty, určitým konkrétnym objektom, teda pre 
človeka užitočnej vlastnosti a človekom, s cieľom uspokojenia jeho určitých konkrétnych potrieb. 

Hodnoty v environmente nie možno uviesť len akýmsi taxatívnym vymenovaním, ale môžeme zobrať ako 
základ týchto hodnôt zložky životného prostredia, ktoré sú právne upravené. Nosný (základný) zákon zložky 
vždy ochraňuje hodnoty danej zložky, niekedy úspešne inokedy menej úspešne. Je to vždy závislé na rozsahu 
poskytovanej ochrany a prevencie.  

Treba mať na pamäti, že poskytujúc absolútnu ochranu hodnotám jednej zložky životného prostredia 
zároveň môžeme ju zákonným spôsobom ohroziť. 

Od manažérov vo všeobecnosti a špeciálne  manažérov životného prostredia v pracovnom procese výrobnej 
sféry, závisí plnenie výrobných úloh a ich kvalita, zabezpečenie pracovných podmienok, pracovného prostredia 
zamestnancov, zabezpečenie plnenia ostatných  pracovných povinnosti a vytvárania prijateľnej pohody na 
pracoviskách. 

Vrcholový manažment, ale aj manažéri na jednotlivých stupňoch riadenia v organizácii sa musia vyznačovať 
tvorivými, inovatívnymi prístupmi. Ich práva a povinnosti i zodpovednosť sa odvíjajú predovšetkým od 
príslušnej právnej úpravy. 

Systém environmentálneho manažérstva pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, je 
dobrovoľným nástrojom, zavedeným za účelom riadenia  významných environmentálnych aspektov subjektov, 
ktoré chcú zhodnotiť a zlepšiť svoje environmentálne správanie vo vnútri, ale aj navonok a pre dosiahnutie 
zhody s legislatívnymi požiadavkami. 

Cieľom systému environmentálne orientovaného riadenia a auditu je zabezpečenie zvýšenej ochrany 
a zlepšovania, teda tvorby životného prostredia na základe zistenia skutkového stavu daného subjektu a to 
prostredníctvom opakovaného vykonania auditu. 
 
Pozornosť sa zameriava najmä na: 

 zavádzanie, environmentálnej politiky, jej uplatňovanie, preskúmavanie a udržiavanie, 
 zavádzania a uplatňovania systémov environmentálneho manažérstva v organizáciách, 
 systematického, objektívneho a pravidelného hodnotenia systémov sub a), 
 aktívneho prístupu organizácií vo  vzťahu k verejnosti a otvoreného dialógu medzi nimi o svojom 

environmentálnom správaní, 
 informovanosti zamestnancov organizácií o tomto systéme a ich aktívnej účasti v ňom, 
 využitie praktík, postupov, procesov a zdrojov na prípravu. 

 
 
Environmentálnym auditomsa rozumie závažná činnosť, ktorá sa vykonáva pre celkové hodnotenie úrovne 

podniku, alebo pre environmentálne hodnotenie výrobkov. Cieľom auditu je poznanie rizík v oblasti životného  
prostredia podniku (právnických a fyzických osôb – podnikateľov), ktoré by mohli viesť neskôr  
k zodpovednosti za spôsobené škody v životnom prostredí. 

 
Interným environmentálnym auditom je systematické, dokumentované, pravidelné a objektívne hodnotenie 

správania organizácie, systému environmentálneho manažérstva a postupov určených na ochranu životného 
prostredia vykonávané z poverenia vrcholového manažmentu organizácie s cieľom: 

 uľahčiť operatívne riadenie činnosti a praktík, ktoré môžu mať environmentálny vplyv a dopad na 
výsledky hospodárenia a kvalitu životného prostredia, 

 hodnotiť environmentálnu politiku a jej plnenie najmä z pohľadu dlhodobých a krátkodobých 
zámerov a cieľov. 

 
Interný environmentálny audit môže vykonávať len environmentálny auditor–fyzická osoba odborne 

spôsobilá, alebo skupina osôb, ktoré konajú v mene vrcholového manažmentu organizácie a spĺňajú buď 
jednotlivo alebo kolektívne odbornú spôsobilosť pre oblasť, ktorá je predmetom interného environmentálneho 
auditu. 

Organizácia je povinná (podľa druhu riadiaceho systému ISO 14 000 alebo EMAS) plánovať vykonanie 
interných environmentálnych auditov. Ich program vychádza zo zložitosti činnosti prevádzky organizácie, 
naliehavosti riešenia problémov a vývoja environmentálneho správania. 

Lehota, počas ktorej sa podrobia internému auditu všetky činnosti organizácie ako aj ich frekvencia nesmie 
presiahnuť tri roky. 
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Riadiaca práca 

 
Veľmi dôležitou oblasťou tvorivej duševnej činnosti v pracovnom procese, ako vyplýva už z predchádzajúceho 
textu, je riadiaca práca. Čím zložitejšie je riadenie, tým viac vystupuje do popredia úloha organizačného členenia 
– štruktúry subjektu. 

Dobrá organizačná štruktúra a organizácia práce zvyšuje autoritu riadiaceho pracovníka (vedúceho, 
manažéra) a zlepšuje kvalitatívne i kvantitatívne pracovné výsledky produkujúceho riadeného kolektívu. 

Úspech riadiacej práce predpokladá organizačné a komunikačné zvládnutie daného odboru, či úseku, 
poznanie jeho techniky, technológie, ekonomiky v teórii a praxi. Mylne sú často pertraktované názory, že dobrý 
odborník vo svojom odbornom zameraní je aj dobrým manažérom. 

Všade tam, kde manažér nemá riadiace, organizačné, odborné schopnosti, snaží sa o výmenu podriadených 
nie s cieľom zvýšenia kvality, akcieschopnosti daného organizačného útvaru, ale vytvorenia si z podriadených 
poslušných na všetko odhodlaných zamestnancov, ktorí sa stotožnia s jeho postupmi, cieľmi a rozhodovacími 
procesmi. Výnimku snáď tvorí len obsadzovanie pracovných miest – robotníckych profesii. 

 
Skúsenosť nás poúča, že menovanie do manažérskej funkcie sa odohráva vo verejnej správe  na základe 

voľby, výberového konania, z ľudí v prevážnej väčšine, podľa ich straníckej príslušnosti alebo sympatizujúcich 
s jednotlivými politickými stranami, pričom sa pre verejnosť navodzuje zdanie transparentnosti obsadzovania 
funkcií. Z právneho aspektu sú dodržané všetky požadované skutočnosti. Otázka odbornosti a ďalších 
predpokladov sa v podstate neberie do úvahy, resp. stávajú sa druhoradými. 

Výmenou vo funkcii odborníka za politicky zdatného nesie so sebou určité úskalia, vyplývajúce s neznalosti 
problematiky, ktorú má riadiť. Zvlášť úskalia vidíme v oblastiach so širokými kompetenciami. 

Neznalosť problematiky v riadenej oblasti kompromituje vo verejnosti nielen takéhoto „manažéra“, ale celý 
orgán štátnej správy či samosprávy. 

Sú to pracovníci, ktorí prejavujú oficiálne lojalitu s politickými štruktúrami moci a sú schopní pre tieto 
štruktúry vykonať takmer čokoľvek. 

Často podmienky výberového konania sa upravujú na funkcie podľa vopred vybratého pracovníka, ktorým 
sa má funkcia obsadiť, a nie podľa potrebnej a požadovanej odbornosti. 

Prax ukazuje, že sa pri výberových konaniach neberú do úvahy študijné programy, ktoré sú vhodné pre 
výkon tej ktorej funkcie, v lepších prípadoch požiadavky  na obsadenie funkcie sa dávajú podľa študijných 
odborov. Do istej miery to môže byť spôsobené tým, že prax nepozná široký diapazónštudijnch programov 
v ktorých absolventi končia štúdium. S takýmito postupmi stretávame sa napr. v životnom prostredí, sociálnej 
práci a ďalších. 

Dochádza k situáciám, že máme funkciu obsadenú vysokoškolsky vzdelaným zamestnancom, ale nie 
odborníkom v danej oblasti. 

 
Predpokladom stať sa dobrým manažérom vyžaduje dobrú znalosť ľudí, poznanie ich charakteru a najmä 

takých schopností, ktoré sú rozhodujúce pre plnenie úloh. To súvisí s otázkami poznávania ľudí, výchovy 
pracovného kolektívu a utvárania priaznivých interpersonálnych vzťahov na pracovisku. Práca manažéra je 
predovšetkým práca s ľuďmi, vyžaduje si to znalosť základných princípov, metód a nástrojov riadenia ľudí, 
pochopenie ich mentality, záujmov a potrieb. 

 
Súčasní manažéri musia sa prejaviť ako úspešní inovátori, vyžaduje sa od nich cieľavedomosť a pružnosť 

(flexibilita), musia byť vnútorne stotožnení s cieľmi organizácie, podnikateľskými zámermi a  jej politikou. Táto 
požiadavka vyžaduje tiež mať penzum vedomostí pre zastavanú funkciu v riadiacej oblasti a schopnosti 
premeniť teóriu na praktické využitie. Byť dobrým teoretikom neznamená byť súčasne i dobrým manažérom. 
 
Od manažérov sa očakáva, že budú spĺňať osobnostné a kvalifikačné predpoklady predovšetkým v: 

 cieľavedomosti, ovládať plánovanie, organizovanie, kontrolu, komunikáciu a racionálne 
rozhodovanie, 

 vytvárať úsilie o to, aby systémy a postupy v organizácii sledovali inovačné trendy, 
 podporovať tvorivosť (nové myšlienky a ich realizáciu), a keď je žiadúce tak aj nezávislé myslenie 

podriadenými zamestnancami, 
 napomáhať pri formovaní a inštitucionalizovaní podnikateľskej stratégie, inovácie a produktivity, 
  mať náležité informácie o obsahu normatívnych právnych aktoch súvisiacich s personálnou 

a hospodárskou činnosťou, ktorú vykonáva. 
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Charakteristika osobnostných a sociálnych vlastnosti manažérov 
 

V priebehu života každý človek prechádza rôznymi štádiami fyzického   a mentálneho vývoja. 
Osobnosťou je človek so svojimi sociálne podmienenými a individuálne vyjadrenými kvalitami: intelektuálnymi, 
emocionálnymi, vôľovými, so svojimi individuálnymi zvláštnosťami charakteru, temperamentu, citov a iných, 
ktoré sa prejavujú v jeho správaní. Ide teda o dynamický systém intelektuálnych, sociálno-kultúrnych a morálno-
vôľových vlastností, prejavujúcich sa v individuálnych osobitostiach subjektu, v jeho vedomí a jeho konaniach. 

Vedúci pracovník musí mať určité dispozície, pre riadenie kolektívu, z ktorých môžeme uviesť: 
 vie dobre a pohotovo vyjadrovať svoje myšlienky, 
 dokáže na pracovisku prekonávať svoju mrzutosť, 
 ak ho partner pri rokovaní zatiahne do prudšej výmeny názorov, dokáže sa maximálne kontrolovať, 
 dokáže v priebehu práce zabúdať na svoje rodinné trampoty, má väčšinu dňa úsmev na tvári, 
 dokáže spolupracovníkom vytknúť nedostatky v práci, ale tak, aby sa neurazili, 
 dohovorí sa s partnerom aspoň jedným cudzím jazykom, 
 zaujíma sa o celopodnikové problémy, 
 má pre výkon práce príslušné odborné vzdelanie, 
 má túžbu raz byť vedúcim na vyššej funkčnej úrovni, 
 má zodpovedajúce charakterové vlastnosti.  

 
Sociálne vlastnosti a schopnosti 
 

Sociálne vlastnosti a tvorivé schopnosti a zručnosti sa dajú rozvíjať. Rozhodujúcu rolu tu zohráva ľudský 
faktor. Ľudský faktor je správanie sa osobnosti v pracovnom procese, ktoré odzrkadľuje procesy jeho 
prispôsobovania sa pracovným podmienkam, faktorom a nárokom pracovného prostredia, ktoré vyplývajú z jeho 
psychických, sociálnych, fyziologických a somatických dispozícií a stavov. 

Predpokladom sociálnych tvorivých zručnosti je cieľavedomý sociálno-psychologický výcvik zručnosti pod 
ktorý sa v literatúre najčastejšie uvádzajú: 

 sociálny odhad, 
 intuícia, 
 kultivovanosť, všeobecný rozhľad, informovanosť, 
 schopnosť načúvať iným, 
 presvedčenie, presvedčovanie, 
 asertívnosť (schopnosť, komunikačná zručnosť vyjadrovať pocity názory v interakcii s inými ľuďmi), 
 verbálna kreativita, 
 komunikatívnosť. 

 
Je treba mať na pamäti úzus, že nie každý subjekt je dostatočne múdry, aby bol sebakritický pri vlastnom 

hodnotení svojich schopnosti na riadiacu pozíciu. 
Prax nás už mnohokrát presvedčila, že túžba po moci, peniazoch, očakávaný spoločenský honor zo 

zastavanej  funkcie, “pomoc priateľov“ sú atribúty, ktoré sa v mnohých prípadoch podpísali pod negatívne 
hodnotenie manažéra resp. jeho neschopnosť zvládať riadenie. 
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