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ABSTRAKT 
Tematika trvalo udržateľného rozvoja sa radí medzi priority ako dosiahnuť medzinárodnú spoluprácu pri riešení 
medzinárodných problémov ekonomického, sociálneho, kultúrneho alebo humanitárneho charakteru a pri 
podpore a podnecovaní rešpektovania ľudských práv a základných slobôd pre všetkých bez ohľadu na rasu, 
pohlavie, jazyk alebo náboženstvo. Príspevok sa zaoberá problematikou trvalo udržateľného rozvoja 
a ekonomickými nástrojmi na jeho podporu. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  environment, vývoj, trvale udržateľný rozvoj, sociálny, ekonomika 
 
ABSTRACT 
The issue of sustainable development is one of the priorities of achieving international cooperation in solving of 
international problems of an economic, social, cultural or humanitarian character and in promoting and 
encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all without regard to race, sex, language or 
religion. This contribution deals with the issue of sustainable development and economic instruments to support 
it. 
KEY WORDS: environment, development, sustainable development, social, economy 
 
 
Úvod 
 
Na to, aby mal rozvoj dlhodobý pozitívny efekt, musí byť trvalo udržateľný. Trvalo udržateľný rozvoj hovorí 
o snahe zabezpečiť, aby zdroje Zeme, ktoré využívame na ekonomický rast, boli dostupné aj pre budúce 
generácie. Pozornosť, ktorá je v súčasnosti venovaná hrozbám globálnych klimatických zmien, je príkladom ako 
ľudská sloboda a ľudský rozvoj môžu byť narušené, keď sú záujmy ekonomického rastu a rozvoja oddelené od 
záujmov životného prostredia. Riešenie súčasných environmentálnych problémov je nielen otázkou technického 
riešenia, ktoré donedávna bolo vyvolané buď ako reakcia na vzniknutý environmentálny problém alebo v rámci 
progresívnejšieho prístupu ako preventívny prístup. Mala by to byť zmena hodnotovej orientácie človeka, ako 
jedinca, ale aj spoločnosti i celého ľudstva. 
 
Zabezpečenie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti rastu 
 
Tematika trvalo udržateľného rozvoja (TUR) je z globálneho hľadiska zastrešená Organizáciou spojených 
národov, ktorá od svojho vzniku v roku 1945 radí medzi priority “dosiahnuť medzinárodnú spoluprácu pri 
riešení medzinárodných problémov ekonomického, sociálneho, kultúrneho alebo humanitárneho charakteru a pri 
podpore a podnecovaní rešpektovania ľudských práv a základných slobôd pre všetkých bez ohľadu na rasu, 
pohlavie, jazyk alebo náboženstvo”.  
Ciele TUR sú od vzniku OSN súčasťou rozvojovej agendy OSN, aj keď ucelená definícia konceptu TUR bola po 
prvýkrát zadefinovaná až v správe Valného zhromaždenia OSN z roku 1987 „Naša spoločná budúcnosť“. Podľa 
tejto správy ide o rozvoj, ktorý umožňuje napĺňať potreby súčasných generácií bez toho, aby ohrozoval budúce 
generácie v napĺňaní svojich vlastných potrieb. TUR bol globálne uznaný za základný princíp rozvoja 
spoločnosti.  
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Zásadnú podporu TUR deklarovala Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED) v Rio de Janeiro 
v roku 1992. Na konferencii boli prijaté štyri významné dokumenty: Rio-deklarácia (obsahujúca 27 zásad), 
Dohovor o biologickej diverzite, Rámcový dohovor o klimatickej zmene (UNFCCC) a Agenda 21, ktorá bola 
základným východiskom pre vypracovanie stratégií TUR na všetkých úrovniach. Podľa odporučenia OSN mali 
jej členské štáty vypracovať a schváliť národné stratégie TUR do konca roku 2002. Za účelom hodnotenia 
implementácie Agendy 21 schválila Komisia pre TUR OSN v roku 1996 ukazovatele TUR.   
V roku 2000 sa v New Yorku na pôde OSN uskutočnil Miléniový summit, na ktorom svetoví lídri prijali 
Miléniovú deklaráciu OSN zdôrazňujúcu dodržiavanie medzinárodných ľudských práv a medzinárodného 
humanitárneho práva na základe Princípov Charty OSN a zmlúv v oblasti TUR. 1Nadväzne boli vypracované 
Miléniové rozvojové ciele zahŕňajúce aj oblasť TUR na obdobie do roku 2015 sformulované do ôsmich okruhov: 
odstrániť extrémnu chudobu a hlad; dosiahnuť univerzálne základné vzdelanie; podporiť rodovú rovnosť 
a posilniť postavenie žien; znížiť detskú úmrtnosť; zlepšiť zdravie matiek; bojovať proti HIV/AIDS, malárii 
a ďalším chorobám; zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť; rozvíjať globálne partnerstvo pre rozvoj. Vďaka 
implementácii MDG sa podarilo výrazne znížiť chudobu v rozvojovom svete.  
Podpora TUR bola opätovne potvrdená a deklarovaná aj na Svetovom sumite o TUR v Johannesburgu 2002 (Rio 
+ 10), ktorý schválil Johannesburský plán implementácie a Johannesburskú deklaráciu. Konferencia OSN 
o trvalo udržateľnom rozvoji v roku 2012 (Rio+20) vyústila v koncentrovaný politický dokument Future We 
Want (Budúcnosť, akú si želáme)2. Predmetom konferencie boli hlavne dva okruhy tém – budovanie zelenej 
ekonomiky na dosiahnutie TUR a eliminácia chudoby a zlepšenie medzinárodnej koordinácie TUR. Jedným 
z výstupov konferencie Rio+20 bola dohoda členských štátov začať proces zameraný na vypracovanie súboru 
cieľov TUR po roku 2015, ktoré by nadviazali na miléniové rozvojové ciele a rešpektovali predchádzajúce 
dohody, záväzky a medzinárodné právo.  
V Paríži sa od 30. novembra do 12. decembra 2015 konalo 21. zasadnutie konferencie zmluvných strán (COP 
21) Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) a 11. zasadnutie 
zmluvných strán (CMP 11) Kjótskeho protokolu. Zmluvné strany 12. decembra 2015 dosiahli novú celosvetovú 
dohodu o zmene klímy. Dohoda predstavuje vyvážený výsledok a obsahuje akčný plán na udržanie globálneho 
otepľovania pod hranicou 2 °C. 
17 Cieľov udržateľného rozvoja (SDG - Sustainable Development Goals) predstavuje program rozvoja na 
nasledujúcich 15 rokov (2015 – 2030). 3 
Tieto ciele nadväzujú na úspešnú agendu Miléniových rozvojových cieľov (MDG - Millennium Development 
Goals). Ciele udržateľného rozvoja sú výsledkom trojročného procesu vyjednávania, ktorý začal na Konferencii 
OSN o udržateľnom rozvoji v roku 2012 v Rio de Janeiro. Na formulácii SDG sa  podieľali všetky členské štáty 
OSN, zástupcovia občianskej spoločnosti, podnikateľskej sféry, akademickej obce a občania zo všetkých 
kontinentov. 
Agendu udržateľného rozvoja oficiálne schválil summit OSN 25. septembra 2015 v New Yorku v dokumente 
Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (Premena nášho sveta: Agenda pre 
udržateľný rozvoj 2030), ktorého súčasťou sú aj Ciele udržateľného rozvoja. 4 
 
Zásada „znečisťovateľ platí“ 
 
Hlavným cieľom udržateľného rozvoja  je zabezpečenie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej 
udržateľnosti rastu, s osobitným dôrazom na ochranu a zlepšenie životného prostredia pri zohľadnení zásady 
„znečisťovateľ platí“. 
V legislatíve SR nie je zásada „znečisťovateľ platí“ definovaná, avšak vo všeobecnosti možno pod touto zásadou 
rozumieť pravidlo, že ten, kto svojou činnosťou, prípadne nekonaním môže spôsobiť, alebo spôsobil 
znečisťovanie alebo poškodzovanie životného prostredia by mal znášať aj náklady na prevenčné a nápravné 
opatrenia predchádzajúce alebo zabraňujúce znečisťovaniu alebo poškodzovaniu. Ak nápravné opatrenia nie je 
možné vykonať tak, že sa životné prostredie uvedie do pôvodného stavu, mal by znečisťovateľ znášať takú 
kompenzáciu poškodenia alebo znečistenia životného prostredia, ktorá bude úmerná miere svojho podielu tohto 
znečistenia alebo poškodenia životného prostredia. Príslušný orgán verejnej správy môže prijať nevyhnutné 
preventívne alebo nápravné opatrenia, ale len v prípade, ak znečisťovateľ nie je schopný tieto opatrenia 
realizovať sám. Zásada znečisťovateľ platí zahŕňa prevenčnú a nápravnú zložku. Prevenčná zložka znamená, že 

                                                           
1 Millennium Summit (6-8 September 2000). -  [on-line] Available on - URL:  http://www.un.org/en/events/pastevents/millennium_summit.shtml 
2 Future We Want, dokument prijatý uznesením Valného zhromaždenia OSN dňa 27.7.2012  
http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm.pdf 
3 Ciele udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals, SDGs), Agenda2015-2030. - [on-line] Available on - URL:  http://www.who.sk/wp-
content/uploads/2016/03/Ciele-udr--ate--n--ho-rozvoja.pdf 
4 Systém implementácie horizontálneho princípu Udržateľný rozvoj na roky 2014 – 2020, Úrad vlády SR, 15.6.2015Verzia 1.0 



 

 68 

každý, kto svojou akoukoľvek činnosťou, resp. opomenutím konania môže spôsobiť poškodenie životného 
prostredia, je povinný vykonať na vlastné náklady také opatrenia, ktoré predchádzajú znečisťovaniu alebo 
poškodzovaniu životného prostredia, prípadne tieto nežiaduce negatívne vplyvy vlastnej činnosti minimalizujú 
na úroveň, ktorá je prípustná z hľadiska osobitných predpisov (ide o prípustné limity znečisťovania ovzdušia, 
vody, pôdy a pod.). Nápravná zložka znamená, že každý, kto spôsobil závažné poškodenie alebo znečistenie 
životného prostredia, je povinný v súlade s príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom na vlastné 
náklady toto znečistenie prípadne poškodenie životného prostredia odstrániť a uviesť životné prostredie do 
pôvodného stavu, prípadne do stavu, ktorý v čo najmenšej miere poškodzuje životné prostredie a znečisťuje 
jednotlivé jeho zložky. 
 
Európsky systém účtov  
 
Šiesty environmentálny akčný program potvrdil, že spoľahlivé informácie o stave životného prostredia a o 
základných trendoch, zaťažení a príčinách environmentálnej zmeny, majú mimoriadny význam pre tvorbu a 
realizáciu účinnej politiky a všeobecnejšie pre posilnenie postavenia občanov. 
Európsky systém účtov (ESA – European System of Accounts) zavedený nariadením Rady (ES) č. 2223/96 z 25. 
júna 1996 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve  v súlade so systémom 
národných účtov (SNA – System of National Accounts), ktorý bol prijatý Štatistickou komisiou Organizácie 
Spojených národov vo februári 1993, je hlavným nástrojom hospodárskej štatistiky EÚ, ako aj mnohých 
hospodárskych ukazovateľov (vrátane HDP).  
Systém integrovaných environmentálnych ekonomických účtov (SEEA – System of Integrated Environmental 
Economic Accounts), ktorý spoločne vytvorili OSN, Európska komisia, IMF, OECD a Svetová banka, je 
satelitným systémom SNA. Spája ekonomické a environmentálne informácie do spoločného rámca na meranie 
prínosu životného prostredia pre hospodárstvo a vplyvu hospodárstva na životné prostredie. 
Tvorcom politiky poskytuje ukazovatele a popisnú štatistiku na monitorovanie týchto interakcií, ako aj databázu 
na strategické plánovanie a analýzu politiky s cieľom určiť trvalo udržateľnejšie cesty rozvoja. Komisia 
predstavila svoju prvú stratégiu „zelených účtov v roku 1994 5. 
Potreby používateľov môžu byť v jednotlivých krajinách trochu rozdielne v závislosti od výskytu prírodných 
zdrojov a environmentálnych hodnôt alebo osobitných priorít vnútroštátnej politiky, ale základné štandardné 
zložky environmentálnych účtov sú podobné: 

 jednotlivé prírodné zdroje,  
 emisie do ovzdušia a energia,  
 materiálové toky,  
 výdavky na životné prostredie,  
 environmentálne činnosti a dane.6 

 
V ekonomickej sfére je k dispozícii celý rad indikátorov, ktoré podrobne charakterizujú ekonomickú situáciu 
krajiny, regiónu, obce, podniku alebo rodiny. Z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja sú však mnohé z bežne 
užívaných indikátorov viac alebo menej zavádzajúce (napr. často kritizovaný HDP) alebo málo významné. 
Preto sa odporúčajú iné prístupy s novými indikátormi, ktoré by súčasné mali nahradiť a celý systém doplniť 
alebo pozmeniť  7. 
Základnou metodickou príručkou, podľa ktorej pracujú štatistické úrady väčšiny štátov na svete, je systém 
národných účtov (System of National Account - SNA), ktorá je dielom štatistickej kancelárie Spojených národov 
(UNSTAT). SNA v roku 1993 vyčlenila samostatnú časť pre integrované environmentálne a ekonomické 
satelitné účty. Bola vypracovaná metodológia obsiahnutá v manuáli o integrovanom environmentálnom a 
ekonomickom účtovníctve (SEEA - System of Environmental and Economic Accounting) 8.  

 
V podnikovej praxi vedľa seba existujú dve zložky účtovného systému (dva účtovné okruhy) - obr. 1:  

 finančné  
 manažérske.  

                                                           
5 KOM(1994) 670. 
6 Návrh Nariadenia EP a Rady o európskych environmentálnych ekonomických účtoch. Brusel, 9.4.2010, KOM(2010)132 v konečnom 
znení, 2010/0073 (COD). - [on-line] Available on - URL: > http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0132:FIN:SK:PDF< 
7  MOLDAN, B., 1996. Indikátory trvale udržitelného rozvoje. Praha: Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí.  p.51. 
Dostupné na internete: http://www.czp.cuni.cz/osoby/Moldan/moldank.htm 
8 UNSTAT: Integrované environmentální a ekonomické účetnictví. (Překlad z anglického originálu). Centrum UK pro otázky životního prostředí, Praha, 

1995 
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Finančné účtovníctvo je zdrojom informácií pre spracovanie finančných správ pre investorov, veriteľov 
a ďalších externých užívateľov. Prostredníctvom týchto správ sú užívateľom podávané informácie o finančnej 
situácii firmy, o výsledkoch hospodárenia, o stave majetku a záväzkov. Environmentálne účtovníctvo sa 
v tomto kontexte zaoberá vyjadrením, oceňovaním, hodnotením a spravodajstvom environmentálnych záväzkov 
a finančne podstatných (rozhodujúcich) nákladov súvisiacich s dopadmi firemných výrobkov, činností a služieb 
na životné prostredie 9. Finančné účtovníctvo je v odbornej literatúre stanovené veľmi jednoznačne. Pojmy 
a definície sú u jednotlivých autorov rovnaké. Finančné účtovníctvo zachytáva stav a vývoj aktív, dlhov, 
vlastného kapitálu, výnosov, nákladov, hospodárskeho výsledku, peňažných príjmov a výdajov podniku ako 
celku. Predmetom finančného účtovníctva sú predovšetkým vonkajšie vzťahy podniku (k dodávateľom, 
odberateľom, bankám). Výstupom finančného účtovníctva sú hlavné účtovné výkazy – súvaha, výkaz ziskov 
a strát a výkaz o tvorbe a o použití peňažných prostriedkov. Informácie vyplývajúce z finančného účtovníctva 
sú menej podrobné (relatívne syntetické) a poskytujú celkový pohľad na podnik. Finančné účtovníctvo je 
zamerané na minulosť. Čerpá veľa informácií z vnútropodnikového účtovníctva (ako zmeny stavu zásob 
vlastných výrobkov, triedenie nákladov podľa rôznych hľadísk, údaje o štruktúre výnosov, údaje o tvorbe 
a čerpaní rezerv atď.).  
 Ú č t o v n ý  s y s t é m  

F i n a n č n é  ú č t o v n í c t v o  M a n a ž é r s k e  ú č t o v n í c t v o  

 
K a l k u l a č n ý  

s y s t é m  

 
S ú s t a v a  p l á n o v   

a  r o z p o č t o v  

 
V n ú t r o p o d n i k o v é  

ú č t o v n í c t v o  
 

Ď a l š i e  n á k l a d o v é  
a  i n é  v ý p o č t y  p r e  
v n ú t r o p o d n i k o v é  

r i a d e n i e  

J e d n o d u c h é  ú č t o v n í c t v o  P o d v o jn é  ú č t o v n í c t v o  

 
 Obr. 1 Schéma účtovného systému pre manažérske a finančné účtovníctvo 10 
 
Manažérske účtovníctvo je proces identifikácie, zberu a analýzy informácií určených predovšetkým pre 
vnútropodnikové riadenie. Hlavným cieľom manažérskeho účtovníctva je podpora podnikateľa pri budúcich 
manažérskych rozhodnutiach. Za dôležitú súčasť informačného systému sa považuje okruh hodnotových 
informácií pre manažérske účtovníctvo, ktoré slúžia na podporu rozhodovacích procesov v podniku 11.  

Informácie vyplývajúce z manažérskeho účtovníckeho subsystému sú využívané rôznymi spôsobmi: 
 pre plánovanie a prikazovanie, 
 ako informačný zdroj pre riešenie rôznych rozhodovacích úloh (napr. úlohy typu „ nakúpiť alebo 

vyrobiť“), pre investičné rozhodovanie, pre výrobkové a cenové kalkulácie, pre navrhovanie 
(projektovanie) výrobkov a procesov , pre tvorbu stratégií a pod., 

 pre controlling a motivovanie správania na zlepšovanie podnikateľských výsledkov. 
 

Definovanie a používanie pojmu manažérske účtovníctvo nie je v literatúre jednoznačne dané. Je ho možné 
definovať ako  

 systém, ktorý zobrazuje a skúma ekonomickú realitu - eviduje, triedi, zoskupuje, analyzuje 
a usporadúva  informácie o podnikateľskej činnosti do prehľadov , výkazov a iných podkladov, 
vyúsťujúcich do návrhov alebo opatrení, ktoré majú pomôcť riadiacim pracovníkom pri ich 

                                                           
9 HYRŠLOVÁ, J., 2003. Pojetí environmentálního účetníctví ve světe In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Podnikové environmentální 

účetnictví Pardubice, MŽP Praha, UP Pardubice, VUT Brno, s.129 –135, ISBN 80-7194-572-2 
10 LIBERKOVÁ,L., BADIDA, M., Vyhodnocovanie environemntálnych nákladov a ich prepojenie s environmentálnym účtovníctvom . In: 
zborník z konferencie Manažérstvo životného prostredia 2004, Bojnice 10.-11.12.2004. ISBN 80-969257-2-5 
11 PODSKĽAN, A. – ŠALGOVIČOVÁ, J. – HYRŠLOVÁ, J.2004. Marketingová stratégia podniku orientujúceho sa na TQEM.  Hnúšťa: AP 

SOLUTION, prvé vydanie, 215 s., ISBN 80-968734-5-8  [s.67] 
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rozhodovaní a riadení.  Týmto spôsobom je manažérske účtovníctvo vymedzené veľmi široko a to nie 
len v zmysle predmetu zobrazenia ale aj z hľadiska použitých metodicko - technických prostriedkov 12. 

 proces identifikácie, merania, zhromažďovania, analýzy, prípravy, interpretácie a predávanie 
finančných informácií využívaných manažmentom pre plánovanie, hodnotenie a kontrolu vo vnútri 
organizácie a na zaistenie zodpovedného využitia zdrojov 13. 

 
Päť základných úloh manažérskeho účtovníctva 14: 

 poskytovať informácie pre finančné účtovníctvo, 
 poskytovať informácie o nákladoch, výnosoch a rentabilite výkonov, a to ako pre vnútorné zriadenie, 

tak aj pre cenovú kontrolu a niekedy aj pre cenovú tvorbu, 
 poskytovať informácie pre zložku zodpovednú za riadenie, 
 zaisťovať bežnú kontrolu nákladov, 
 poskytovať ďalšie informácie pre riadenie a rozhodovanie, napr. informácie pre hodnotenie 

dlhodobých vkladov, informácie pre rozhodovanie o štruktúre aktív, kapitálu a pod. 
 
Ekosystémové účty 
 
Životné prostredie je verejný statok, ktorý patrí všetkým. Preto pravidlá jeho užívania musí stanoviť štát. Zložky 
životného prostredia nepoznajú hranice. Preto sú dôležité medzinárodné inštitúcie, procesy a mnohostranné 
dohody o životnom prostredí (multilateral environmental agreement – MEAs). Tieto dohody sa dotýkajú buď 
globálnych životodárnych biosférických systémov, alebo globálnych problémov (napr. prepravy nebezpečných 
odpadov). Hovoríme o mnohostraných dohodách o životnom prostredí (multilateral environmental agreement – 
MEAs). Ekosystemové služby môžu byť definované rôznymi sposobmi. Správa OSN o stave ekosystémov na 
konci tisícročia 15 zatrieďuje ekosystémové služby podľa funkcií - tab. 1. Významnú úlohu v tejto oblasti zohral 
projekt OSN - Millennium Ecosystem Assessment, kde sú publikované Guide to the Millennium Assessment 
Reports. 16 
 

Tab. 1 ekosystemové služby podľa funkciií [upravené podľa 17, 18] 
Ekosystémová 

služba – 
funkcie 

ekosystémov 

Opis Príklady 
 

Podporné 
funkcie 

funkcie, od ktorých závisí 
fungovanie všetkých ostatných 
ekosystemových služieb 

vznik pôdy, fotosyntéza, primárna produkcia, obeh 
živín a obeh vody 

Produkčné 
funkcie 

produkty, ktoré ekosystémy 
poskytujú 

potraviny, tkaniny, palivo, genetické zdroje, 
biochemikálie, prirodné liečivá, farmaceutiká, 
dekorácie a zdroj čistej vody 

Regulačné 
funkcie 

výhody získané reguláciou 
procesov v ekosystéme 

regulácia kvality vzduchu, klímy, vodného režimu, 
erózie, čistenie vody, regulácia výskytu ochorení, 
škodcov, opeľovanie, regulácia prirodných hrozieb 

Kultúrne funkcie nehmotný úžitok, ktorý ľuďom 
ekosystémy poskytujú 

duchovné obohatenie, rast poznania, možnosť 
rozjímania a rekreácie, estetické zážitky  

                                                           
12 KRÁL, B. et al., 2002. Vnitropodnikové účetnictví, Trizonia, Praha 
13 BURRITT, L., HAHN, T., SCHALTEGGER, S., 2001. Current developments in environmental management accounting – towards 
a comprehensive framework for EMA. Universitaet Lueneburg 2001 (Dostupné na internete: 
http//:www.uni/lueneburg.de/eman/pdf_dateien/Burritt/Hahn.pdf ] 
14 SCHROLL, R. SOUKUPOVÁ, B. et al., 1992. Kontrola nákladov a kalkulácie v priemysle. Bratislava: Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo  
15  HASSAN, Rashid  - SCHOLES, Robert  - ASH, Neville, 2005:  Ecosystems and human well-being. Current State & Trends Assessment. - 

Millennium Ecosystem Assessment.  - The United Nations Millennium Ecosystem Assessment. - [on-line] Available on - URL: > 
http://www.maweb.org/en/Condition.aspx <  

16  Guide to the Millennium Assessment Reports. -  2005 Millennium Ecosystem Assessment. - [on-line] Available on - URL: 
>http://www.maweb.org/en/index.aspx< [cit.: ] 

17  HASSAN, Rashid  - SCHOLES, Robert  - ASH, Neville, 2005:  Ecosystems and human well-being. Current State & Trends Assessment. - 
Millennium Ecosystem Assessment.  - The United Nations Millennium Ecosystem Assessment. - [on-line] Available on - URL: > 
http://www.maweb.org/en/Condition.aspx <  

18  BIEREZNOJ, Urszula -  TRIPOLSZKY, Sarolta, 2007: Prírodné procesy a ekonomika. - CEEweb for Biodiversity. Bratislavské 
regionálne ochranárske združenie. 
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Platby za ekosystémové služby 
 ekosystémové služby  ako súčasť obchodných komodít a zdrojov  (tovary, trhové ceny)  

o tvorba HDP, spotreba, obchod a pod. 
o možné platby za obnovu ekosystémového potenciálu, 

 neocenené ekosystémové služby, t.j. verejné služby, obchodovateľné, prenosné práva (ocenenie 
ekonomických služieb, platby za služby) 

 priaznivý stav ekosystémov ( zdravotný stav, schopnosť zabezpečovať služby, život podporujúce 
funkcie) 

 verejné blaho 
o nekonkurenčné, nie exkluzívne využívanie,  
o neprenosné práva, 
o zdanenie, 
o možný prenájom, 

 poskytujúce relevantné služby 
o rekreačné služby,  
o regulujúce služby. 

 
Ekosystémové účty nás informujú o tom, čo sa deje s ekosystémami z hľadiska kvantity. Môžu nám však 
poskytnúť informácie o  ich zdravotnom stave, odolnosti a schopnosti adaptácie na vplyvy klimatických zmien 
(obr. 21). 

 
Obr. 2 Celkový ekosystémový potenciál (terestrických ekosystémov) vypočítaný na báze indexov (upravené 

podľa  19) 
 
 
Spotreba ekosystémového kapitálu 

 je peňažné ocenenie opotrebovania (amortizácie) ekosystémov ako dôsledok ich fyzickej degradácie 
(spotreba fixného kapitálu, odpisy), t.j. predstavuje meranie ekologického dlhu pre budúce generácie, 
a preto by mala byť primerane započítaná. 

 meria spolu čerpanie verejných aj súkromných zdrojov aj degradáciu verejných úžitkov - pri výpočte 
zisku musí byť preto opotrebovanie kapitálu vyčíslené a odčítané. Malo by to byť najvyšším záujmom 
nielen vlastníkov ale aj fiškálnych autorít.  

 sú nesplatené náklady, ktoré predstavujú dlh. 
 
 
Environmentálne účty a environmentálne manažérske účtovníctvo 
 
Účtovníctvo má v podniku niekoľko funkcií. Jedna časť účtovníctva – finančné účtovníctvo – je nástrojom 
uchovávania a vykazovania informácií, je štandardizovaným prostriedkom pre zhromažďovanie informácií a 
komunikáciu s externými užívateľmi. Druhá časť účtovníctva – manažérske účtovníctvo – poskytuje informácie, 
ktoré pomáhajú manažérom plánovať a riadiť podnikové činnosti a ohodnotiť výkonnosť podniku, a to ako 

                                                           
19  OLAH, B., Hodnotenie ekosystémových služieb a environmentálne účtovníctvo. - EEA. [on-line] Available on - URL: > 

http://www.csop.cz/docs/up/prezentace_Senat_Olah.pdf<  
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ziskovosť, tak aj finančnú výkonnosť podniku v oblasti životného prostredia. Táto časť zahŕňa úplný systém 
identifikácie, sledovania a vykazovania dopadov na prostredie spoločnosti a zahrnutie týchto dopadov do 
rozhodovania spoločnosti o výrobných nákladoch, ocenenia výrobkov, rozpočtovania, designu výrobkov a 
ohodnotenia výkonnosti.  
Aby účtovníctvo mohlo slúžiť týmto funkciám, je potrebné jednoznačne určiť zainteresované strany. Spoločnosť 
zveruje riadenie veľkej časti svojho bohatstva manage-mentu kapitálovej spoločnosti. Výsledkom je, že výkonní 
riaditelia sú zodpovední veľkému počtu interných a externých zainteresovaných strán. Vlastníci podniku sú 
bezprostrednými užívateľmi. Vlastníci sa zaujímajú o stav majetku a výkonnosť podniku. Vlastníci hľadajú 
ochranu pred dlhmi z vonkajšieho prostredia. Z funkcií účtovníctva, z okruhu užívateľov účtovného výkazníctva, 
sa stáva jasná aj úloha účtovných štandardov. Štandardy poskytujú firme základ, na ktorom sa zaznamenáva, 
porovnáva a analyzuje postavenie a výkonnosť podniku. Štandardy zaručujú separáciu faktorov od názorov a 
nekvalifikovaných skutočností.  
Ucelená schéma účtovných štandardov a nadväzujúcich postupov bola vyvinutá počas dlhého obdobia. Toto 
časové rozpätie odráža zmeny v podnikaní, technológii (čiastočne komputerizácii a telekomunikáciách) a aj vo 
vládach (miestnych, národných, medzinárodných). Účtovné štandardy vyjadrujú tieto zmeny a nesú 
zodpovednosť za uspokojenie informačných požiadaviek na výkazníctvo rôznymi užívateľmi. So vzrastajúcou 
zodpovednosťou k povinnostiam na ochranu životného prostredia a reguláciu životného prostredia, účtovné 
výkazníctvo predkladá dodatočné naliehavé úlohy na účtovné štandardy a postupy. Spojitosť medzi účinkami 
životného prostredia a finančnými výsledkami je predmetom záujmu podnikov, dopadov na životné prostredie, 
riadenia dopadu podnikom a finančných dôsledkov pre podnik. Vytvorenie týchto súvislostí je naliehavou 
úlohou pre podnik a účtovnícku profesiu, a tiež pre širokú verejnosť, ktorej predmetom záujmu je ochrana 
životného prostredia.  
Medzivládna pracovná skupina expertov pre medzinárodné účtovné štandardy a výkazníctvo pracujúca pri OSN 
(ISAR) sa začala zaoberať otázkami účtovníctva životného prostredia na podnikovej úrovni pred siedmymi 
rokmi. Skupina expertov vyslovila obavy, že účtovníci zostali mimo pri prejednávaní otázok životného 
prostredia a že bola ignorovaná ich úloha v managemente. Účtovníci zlyhali pri aplikácii konvenčného 
účtovného modelu na otázky životného prostredia dokonca aj vtedy, keď na riešení tejto otázky záležalo prežitie 
spoločnosti. Spojitosť medzi manažérstvom životného prostredia a účtovníctvom o životnom prostredí vyplýva z 
hesla “čo sa nedá zmeniť, nedá sa ani riadiť”. 20 
 
EÚ a environmentálne účty  
 
Na úrovni EÚ patrí medzi základné politické iniciatívy dôležité pre environmentálne účty šiesty 
environmentálny akčný program, stratégia EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj a rôzne iniciatívy v jednotlivých 
politických oblastiach nadväzujúce na cardiffský proces. Štrukturálne ukazovatele, ktoré sa majú používať na 
monitorovanie pokroku v súvislosti s lisabonskými cieľmi, sa rozšírili o environmentálne ukazovatele. Kým nie 
je primárna štatistika úplná, environmentálne účtovníctvo môže zohrávať užitočnú úlohu tým, že poskytuje 
rámec a postupy odhadu pre chýbajúce údaje, napr. na základe iných ako štatistických zdrojov. Používatelia 
kladú veľký dôraz na analýzu a používanie environmentálnych účtov pri vypracúvaní modelov a 
prognóz/výhľadov tak na prípravu politických návrhov, ako aj na predkladanie správ o realizácii a vplyve 
politických opatrení. Príkladmi sú tvorba daňovej politiky napríklad v súvislosti so zmenou klímy a využívaním 
energie alebo posúdenie vplyvu medzinárodného obchodu na emisie a využívanie zdrojov.  
Pojmy v európskom systéme účtov (ESA - European System of Accounts  21) sa môžu používať na rôzne účely; 
v mnohých prípadoch sa úplne preberajú, pri niektorých použitiach sa však musia doplniť. V prípade určitých 
požiadaviek na údaje, ako napr. pri analýze interakcie medzi životným prostredím a hospodárstvom, je najlepším 
riešením zostavovať oddelené satelitné účty.  
V roku 1994 EK stanovila najdôležitejšie akčné línie pre rozvoj systému „zeleného národného účtovníctva“ na 
základe satelitov národných účtov 22. Odvtedy Eurostat v spolupráci so štatistickými úradmi členských štátov a s 
finančnou podporou GR pre životné prostredie pomáha európskym krajinám pri zbere údajov v rámci pilotných 
štúdií. Údaje pre environmentálne účty sa zasielajú Eurostatu rôznymi spôsobmi. Povinne sa zasielajú: 
 

                                                           
20  VINCÚR, Pavol, 2002: Environmentálna politika a environmentálne účtovníctvo na Slovensku. - In: Mezinárodní regionální seminář k 

problematice podnikového environmentálního účetnictví 29. – 31. 10. 2001 v Brně [on-line] Available on - URL: http://www-
1.sysnet.cz/projects/env.web/zamest.nsf/defc72941c223d62c12564b30064fdcc/b7c04ce02f9f6388c1256b480048ba64?OpenDocument 

21  Nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve Ú. v. ES L 310, 
30.11.1996, s. 1. 

22  KOM (94) 670 Usmernenia pre EÚ o environmentálnych ukazovateľoch a systém zeleného národného účtovníctva – integrácia 
environmentálneho a hospodárskeho informačného systému. 
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 niektoré údaje týkajúce sa výdavkov na životné prostredie podľa odvetví, ktoré sa zbierajú v rámci 
nariadenia o štrukturálnej podnikovej štatistike 23, 

 údaje zasielané Eurostatu v rámci nariadenia o ESA 95 24 pre národné účty (napr. tabuľky dodávok a 
použitia, tabuľky vstupov a výstupov, COFOG a daňová štatistika). 

 
Údaje pre environmentálne účty, ktoré zostavili národné štatistické úrady, sa na základe džentlmenskej dohody 
pravidelne zasielajú Eurostatu (ročne alebo každé dva roky). 
Rozhodnutie EP a Rady č. 1578/2007/ES z 11. decembra 2007 o štatistickom programe Spoločenstva na roky 
2008 až 2012 poukazuje na potrebu kvalitnej štatistiky a účtov v oblasti životného prostredia. Okrem toho sa v 
rámci najdôležitejších iniciatív za obdobie 2008 až 2012 uvádza, že „podľa potreby sa vypracujú právne základy 
pre kľúčové oblasti zberu environmentálnych údajov, ktoré nie sú pokryté žiadnymi právnymi aktmi“. 6EAP 
potvrdil, že spoľahlivé informácie o stave životného prostredia a o základných trendoch, zaťažení a príčinách 
environmentálnej zmeny, majú mimoriadny význam pre tvorbu a realizáciu účinnej politiky a všeobecnejšie pre 
posilnenie postavenia občanov. 25 Európska rada vo svojich záveroch z júna 2006 vyzvala EÚ a členské štáty, 
aby rozšírili národné účty o kľúčové aspekty udržateľného rozvoja. Národné účty sa preto musia doplniť o 
integrované environmentálno-ekonomické účtovníctvo, ktoré obsahuje úplne konzistentné údaje. Očakáva sa, že 
návrh zabezpečí splnenie týchto troch cieľov: 
 

 realizovať zásady stanovené v oddiele „environmentálne účty“ novej kapitoly o satelitných účtoch v 
budúcej revidovanej ESA. 

 uprednostniť pravidelné zostavovanie základného súboru účtov na základe Európskej stratégie pre 
environmentálne účtovníctvo, ktorú prijal Výbor pre štatistický program v novembri 2008. 

 zabezpečiť, aby národné štatistické úrady pokračovali v práci v oblasti environmentálneho účtovníctva 
a prípadne ju rozšírili s hlavným cieľom poskytovať harmonizované a včasné údaje s primeranou 
kvalitou. 

 
 
Typy environmentálneho účtovníctva 
 
Pojem „environmentálne účtovníctvo" (environmental accounting - EMA) sa prvýkrát objavil v súvislosti so 
systémom environmentálneho a ekonomického účtovníctva, ktorý predstavuje prepojenie satelitných účtov 
životného prostredia so systémami národných účtov. Vzniklo prekladom anglického pojmu. Jeden z prvých 
prekladov do slovenčiny (a češtiny) bol aj „zelené účtovníctvo“ alebo „ekologické účtovníctvo“. Termín 
environmentálne účtovníctvo je používaný v rôznom kontexte (tab. 2). 
Z hľadiska funkčnosti je environmentálne účtovníctvo subsystémom celého účtovníctva v podniku, v ktorom sa  
odzrkadľuje hospodárenie a nakladanie s odpadom. 
Problematika EMA je v súčasnosti veľmi aktuálna predovšetkým pre podniky, ktoré majú zavedený systém 
EMAS, resp. sa pripravujú k registrácii systému. Napríklad v ČR v pravidlách EMAS je  stanovené, že 
organizácia musí vytvoriť a udržiavať postupy na   sledovanie   environmentálnych   finančných   tokov, 
s cieľom zaviesť EMA 26.  
 

Tab. 2 Typy environmentálneho účtovníctva 27 
 Typ environmentálneho 
účtovníctva 

Zameranie Užívatelia 

1. národné účtovníctvo štát externí 
2. finančné účtovníctvo firma externí 
3. manažérske účtovníctvo firma, divízia, zariadenie, výrobkové rady, systém interní 

 

                                                           
23  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 z 11. marca 2008 o štrukturálnej podnikovej štatistike (Ú. v. EÚ L 97, 

9.4.2008, s.13). 
24  Nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (Ú. v. ES L 310, 

5.11.1996, s.1). 
25  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002, ktorým sa ustanovuje 
 šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva (Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1). 
26  HYRŠLOVÁ, J. - VANĚČEK, V., 2003. Manažérské účetníctví pro potřeby environmentálního řízení. (Environmentální manažerské 

účetníctví). Praha: MŽP ČR. 103 s., ISBN 80-7212-227-4 
27  UNDSD. 2000. Improving Government`s role in the promotion of environmental managerial accounting. United Nation, New York 
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Národné účtovníctvo je bohatým,  vzájomne prepojeným systémom informácií o národnom hospodárstve, napr. 
o výške hrubého domáceho produktu, ktorý je vyjadrením tokov tovarov a služieb hospodárstva a je veľmi často 
považovaný za kľúčový ukazovateľ spoločenského blahobytu. Environmentálne účtovníctvo v tomto kontexte sa 
týka národnej ekonomiky. Environmentálne národné účtovníctvo je teda napr. zdrojom informácií (vo 
fyzikálnom a peňažnom vyjadrení) o spotrebe národných prírodných zdrojov, obnoviteľných ale 
i neobnoviteľných . V tomto kontexte  by mohlo byť označované aj ako  „účtovníctvo prírodných zdrojov“.  
Náklady na ochranu životného prostredia zahŕňajú všetky náklady na prevenciu znečisťovania, odstránenie 
environmentálnych dopadov, environmentálne plánovanie, reguláciu a nápravy škôd, ktoré vznikajú podnikom, 
vládam atď. Prednostne je potrebné venovať pozornosť nákladom, ktoré sú podnikom pripočítané, čiže tie, ktoré 
sú zachytené v ich účtovnom systéme  28. 
Externality, ktoré vyplývajú z činnosti podniku, ale nie sú implementované cestou nariadení, nie sú väčšinou do 
rozhodovacích procesov v podniku zahrnuté. Tu je nutné zdôrazniť, že je úlohou vlád, aby uplatnili politické, 
ekonomické a regulačné nástroje, ako sú environmentálne dane alebo predpisy k obmedzeniu vzniku odpadov, 
odpadových vôd a emisií do ovzdušia, aby si vynútili dodržiavanie zásady „znečisťovateľ“ platí a tak integrovali 
externality do podnikových nákladov. 
Podnikové environmentálne náklady sú v princípe náklady spojené s podnikovými akciami a aktivitami, ktorých 
cieľom je zmenšenie negatívneho vplyvu podniku na životné prostredie. 
Nedostatočný systém vyhodnocovania environmentálnych nákladov je v priemyselných podnikoch neudržateľný 
a navyše sa ukazuje, že informácie tohto druhu zaujímajú aj potenciálnych akcionárov, banky, poisťovne a pod. 
Pre vyhodnocovanie environmentálnych nákladov by sa mali vo zvolenom centrálnom mieste údaje 
o environmentálnych nákladoch v podniku transformovať do formy, umožňujúcej rýchle a prehľadné 
informovanie o vývoji týchto nákladov   29.  
Náklady sú jednou z hlavných zložiek účtovníctva, a to nielen finančného alebo manažérskeho, ale aj 
environmentálneho. Postupy a metódy manažérskeho účtovníctva vychádzajú z potrieb, ktoré má daná 
podnikateľská jednotka. Environmentálne manažérske účtovníctvo by teda malo poskytovať predovšetkým 
informácie o nákladoch súvisiacich s pôsobením firemných výrobkov, činností a služieb na životné prostredie 
a o environmentálnom profile firmy. Tieto informácie by potom mali byť východiskom pre podnikateľské 
rozhodnutie a činnosť na všetkých úrovniach riadenia. 
 
Ekosystémové účty, EMA  a environmentálne označovanie   
 
Významnú úlohu v oblasti ekosystémových služieb a to najmä rekreačných služieb zohráva presadzovanie 
environmentálneho označovania služieb - environmentálnym označovaním typ I. V oblasti turizmu a turistiky sú 
využívané aj ďalšie formy a schémy environmentálne orientovaného označovania. 
Prínosov z vyhodnocovania environmentálnych nákladov je viacero a na rôznych úrovniach. Skúsenosti zo 
zavádzaním EMS v krajinách s vyspelou trhovou ekonomikou jednoznačne potvrdzujú zvyšujúci sa záujem 
odberateľov o dodávky od dodávateľov s certifikáciou EMS, alebo zákazníkov o environmentálne vhodné 
výrobky, aj za prípadne vyššiu cenu  30.  Štruktúra prínosov EMS pozostáva z : 

 priamych – kvantifikovateľných/nekvantifikovateľných, 
 nepriamych - kvantifikovateľných,/nekvantifikovateľných. 

 
EMA sa zameriava na náklady súvisiace so spotrebou materiálov, energie a vody, so vznikom odpadov 
a s nakladaním s nimi. Tieto náklady sú označované ako environmentálne náklady a sú súčasťou prevádzkových 
nákladov podniku. Predmetom EMA je potom identifikácia, analýza, riadenie a znižovanie environmentálnych 
nákladov prostredníctvom takých opatrení, ktoré prinášajú ekonomické efekty a sú späté s priaznivými dopadmi 
na životné prostredie. Využitým postupov EMA je teda možné implementovať do podnikovej praxe koncepciu 
environmentálne-ekonomickej účinnosti (eko-účinnosti). Eko-účinnosť možno dosiahnuť výrobou a dodávaním 
výrobkov, tovarov a služieb, ktoré budú konkurencieschopné, budú uspokojovať ľudské potreby a zvyšovať 
kvalitu života pri postupnom znižovaní (zmierňovaní) environmentálnych dopadov a pri spotrebe zdrojov 
v rámci celého životného cyklu, ktorá bude aspoň na úrovni odhadovanej únosnosti Zeme. 
Z týchto dôvodov sa javí ako perspektívne použitie nástroja EMA v rámci environmentálneho hodnotenia 
výrobkov pri environmentálnom označovaní. 
 

                                                           
28  HYRŠLOVÁ, J., 2003. Pojetí environmentálního účetníctví ve světe In : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Podnikové 

environmentální účetnictví Pardubice, MŽP Praha, UP Pardubice, VUT Brno, s. 129 –135, ISBN 80-7194-572-2 
29  KRÁL, B. et al., 2002. Vnitropodnikové účetnictví, Trizonia, Praha  
30  HAJNIK, B., 2001. Environmentálne plánovanie – nástroj environmentálneho systému riadenia., Vedecké práce MtF STU Trnava 2001, s. 

43-47, ISBN 80-227-1852-4 
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Záver 
 
Spojitosť medzi účinkami životného prostredia a finančnými výsledkami je predmetom záujmu podnikov a to 
nielen z dôvodu samotných dopadov na životné prostredie, ale okrem iného aj možnosťou riadenia s cieľom 
minimalizácie tohto dopadu, resp. finančnými dôsledkami pre podnik. Vytvorenie týchto súvislostí je naliehavou 
úlohou pre podnik a účtovnícku profesiu, a tiež pre odbornú verejnosť, ktorej predmetom záujmu je ochrana 
životného prostredia.  
 
 
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 
 
BIEREZNOJ, Urszula -  TRIPOLSZKY, Sarolta, 2007: Prírodné procesy a ekonomika. - CEEweb for 

Biodiversity. Bratislavské regionálne ochranárske združenie. 
BURRITT, L., HAHN, T., SCHALTEGGER, S., 2001. Current developments in environmental management 

accounting – towards a comprehensive framework for EMA. Universitaet Lueneburg 2001 (Dostupné na 
internete: http//:www.uni/lueneburg.de/eman/pdf_dateien/Burritt/Hahn.pdf ] 

Ciele udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals, SDGs), Agenda2015-2030. - [on-line] Available on - 
URL:  http://www.who.sk/wp-content/uploads/2016/03/Ciele-udr--ate--n--ho-rozvoja.pdf 

Future We Want, dokument prijatý uznesením Valného zhromaždenia OSN dňa 27.7.2012 
http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20Ju
ne%201230pm.pdf 

Guide to the Millennium Assessment Reports. -  2005 Millennium Ecosystem Assessment. - [on-line] Available 
on - URL: >http://www.maweb.org/en/index.aspx< [cit.: ] 

HAJNIK, B., 2001. Environmentálne plánovanie – nástroj environmentálneho systému riadenia., Vedecké práce 
MtF STU Trnava 2001, s. 43-47, ISBN 80-227-1852-4 

HASSAN, Rashid  - SCHOLES, Robert  - ASH, Neville, 2005:  Ecosystems and human well-being. Current 
State & Trends Assessment. - Millennium Ecosystem Assessment.  - The United Nations Millennium 
Ecosystem Assessment. - [on-line] Available on - URL: > http://www.maweb.org/en/Condition.aspx <  

HYRŠLOVÁ, J. - VANĚČEK, V., 2003. Manažérské účetníctví pro potřeby environmentálního řízení. 
(Environmentální manažerské účetníctví). Praha: MŽP ČR. 103 s., ISBN 80-7212-227-4 

HYRŠLOVÁ, J., 2003. Pojetí environmentálního účetníctví ve světe In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 
Podnikové environmentální účetnictví Pardubice, MŽP Praha, UP Pardubice, VUT Brno, s.129 –135, ISBN 80-
7194-572-2 

KOM (94) 670 Usmernenia pre EÚ o environmentálnych ukazovateľoch a systém zeleného národného 
účtovníctva – integrácia environmentálneho a hospodárskeho informačného systému. 

KOM(1994) 670. 
KRÁL, B. et al., 2002. Vnitropodnikové účetnictví, Trizonia, Praha 
LIBERKOVÁ,L., BADIDA, M., Vyhodnocovanie environemntálnych nákladov a ich prepojenie 

s environmentálnym účtovníctvom . In: zborník z konferencie Manažérstvo životného prostredia 2004, 
Bojnice 10.-11.12.2004. ISBN 80-969257-2-5 

Millennium Summit (6-8 September 2000). -  [on-line] Available on - URL:  
http://www.un.org/en/events/pastevents/millennium_summit.shtml 

MOLDAN, B., 1996. Indikátory trvale udržitelného rozvoje. Praha: Univerzita Karlova, Centrum pro otázky 
životního prostředí.  p.51. Dostupné na internete: http://www.czp.cuni.cz/osoby/Moldan/moldank.htm 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 z 11. marca 2008 o štrukturálnej podnikovej 
štatistike (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s.13). 

Nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v 
Spoločenstve Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1. 

Návrh Nariadenia EP a Rady o európskych environmentálnych ekonomických účtoch. Brusel, 9.4.2010, 
KOM(2010)132 v konečnom znení, 2010/0073 (COD). - [on-line] Available on - URL: > http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0132:FIN:SK:PDF< 

OLAH, B., Hodnotenie ekosystémových služieb a environmentálne účtovníctvo. - EEA. [on-line] Available on - 
URL: > http://www.csop.cz/docs/up/prezentace_Senat_Olah.pdf<  

PODSKĽAN, A. – ŠALGOVIČOVÁ, J. – HYRŠLOVÁ, J.2004. Marketingová stratégia podniku orientujúceho sa na 
TQEM.  Hnúšťa: AP SOLUTION, prvé vydanie, 215 s., ISBN 80-968734-5-8  [s.67] 

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002, ktorým sa ustanovuje 
SCHROLL, R. SOUKUPOVÁ, B. et al., 1992. Kontrola nákladov a kalkulácie v priemysle. Bratislava: 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo  



 

 76 

 šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva (Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1). 
Systém implementácie horizontálneho princípu Udržateľný rozvoj na roky 2014 – 2020, Úrad vlády SR, 

15.6.2015Verzia 1.0 
UNDSD. 2000. Improving Government`s role in the promotion of environmental managerial accounting. United 

Nation, New York 
UNSTAT: Integrované environmentální a ekonomické účetnictví. (Překlad z anglického originálu). Centrum UK pro 

otázky životního prostředí, Praha, 1995 
VINCÚR, Pavol, 2002: Environmentálna politika a environmentálne účtovníctvo na Slovensku. - In: 

Mezinárodní regionální seminář k problematice podnikového environmentálního účetnictví 29. – 31. 10. 
2001 v Brně [on-line] Available on - URL: http://www-
1.sysnet.cz/projects/env.web/zamest.nsf/defc72941c223d62c12564b30064fdcc/b7c04ce02f9f6388c1256b
480048ba64?OpenDocument 

 
 
ADRESY AUTOROV  
 
Doc. RNDr. Miroslav RUSKO, PhD. 
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta Trnava, Ústav integrovanej 
bezpečnosti, Botanická 49, 917 01 Trnava, Slovenská republika 
e-mail: mirorusko@centrum.sk 
 
Prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD. 
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Furdekova 16,  851 04 Bratislava, 
Slovenská republika 
 
 

RECENZIA TEXTOV V ZBORNÍKU 
Recenzované dvomi recenzentmi, členmi vedeckej rady konferencie. Za textovú a jazykovú úpravu príspevku 
zodpovedajú autori. 
 
REVIEW TEXT IN THE CONFERENCE PROCEEDINGS 
Contributions published in proceedings were reviewed by two members of scientific committee of the conference. 
For text editing and linguistic contribution corresponding authors. 

 
 
 


	EÚ a environmentálne účty  
	Typy environmentálneho účtovníctva 
	Ekosystémové účty, EMA  a environmentálne označovanie   
	Záver 



