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ABSTRAKT 

Postupy komplexného hodnotenia životného prostredia sú založené na pravidle porovnávania 
niekoľkých variantov navrhovaných projektov a sú používané pri rozhodovacích procesoch. 
Porovnávanie predstavuje interdisciplinárny prístup ku spracovaniu informácií a to pri uchovaní 
systémového prístupu. Pritom je možné zvoliť si dva postupy. Pri prvom postupe sa jedná o systémovú 
analýzu, kde je celý podsystém rozdelený na čiastkové podsystémy pri využití relevantných odborných 
informácií a aj s využitím matematickej simulácie fungovania systému. Pri druhom prístupe - metodike 
mäkkého systému - sa jedná o holistický prístup, ktorý umožňuje voľný vstup akýmkoľvek informáciám 
v akomkoľvek štádiu analýzy. Zámerom príspevku je bližšie popísať tieto jednotlivé postupy zamerané 
na komplexné hodnotenie životného prostredia. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: životné prostredie, metódy, hodnotenie, analýzy, efektívnosť     
 

ABSTRACT 

Procedures comprehensive  assessment environmental are based on the rule of comparing several 
variants of proposed projects and are used in decision-making processes. Comparison is an 
interdisciplinary approach to information processing while maintaining a systems approach. It is 
possible to choose two procedures. The first procedure is a system analysis, where the entire 
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subsystem is divided into sub-subsystems using relevant technical information and also using 
mathematical simulation of system operation. The second approach - the soft system methodology - is 
a holistic approach that allows free access to any information at any stage of the analysis. The aim of 
the paper is to describe in more detail these individual procedures aimed at a comprehensive 
assessment environmental. 
 
KEY WORDS: environment, methods, evaluation, analyzes, efficiency 
 
 
ÚVOD 
 

Primárnym efektom investičných projektov, ktoré sú zamerané len na ochranu životného 
prostredia nie je snaha o čo najväčší zisk, ktorý by mohol byť dosiahnuteľný po realizáciách takýchto 
investičných projektov, ale je to samotná ochrana životného prostredia. V podnikoch vrcholovým 
manažmentom sú takéto investičné projekty vnímané ako projekty stratové, poprípade sú to pre nich 
projekty, z ktorých im nevyplynú žiadne príjmy. Musíme však skonštatovať, že dnes sa už 
uskutočňujú také integrované investičné projekty, ktorých zámerom  je ochrana životného prostredia a 
ktoré zároveň so sebou prinášajú nielen samotný environmentálny efekt, ale súčasne aj efekt sociálno-
ekonomický. Implementácie integrovaných investičných projektov na ochranu životného prostredia 
súvisia s narastajúcimi záujmami spoločnosti o starostlivosť zameranú na ochranu životného 
prostredia a na prevenciu tejto ochrany. V poslednej dobe sa taktiež sprísnila legislatíva týkajúca sa 
ochrany životného prostredia a súčasne bol zvýšený spoločenský dopyt práve po takých produktoch, 
ktoré sú produkované zodpovednými podnikmi. Skutočnosť ako si dnes podniky uvedomujú tesnú 
súvislosť medzi zvyšujúcim sa ziskom a ochranou životného prostredia môžeme vidieť aj vo výraznej 
zmene nazerania na samotnú efektívnosť environmentálnych investičných projektov. Posudzovaniu 
efektívnosti integrovaných investičných projektov je v súčasnosti venovaná už taká istá pozornosť ako 
akýmkoľvek iným projektom. A preto je možné skonštatovať, že aj integrované investičné projekty 
určené na ochranu životného prostredia patria ku takým projektom, ktoré tvoria zisk, poprípade 
znižujú náklady..  
 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A JEHO OCHRANA 
 

Ochrana ŽP v sebe zahŕňa také činnosti, ktorými je možné predchádzať znečisťovaniu, alebo 
poškodzovaniu ŽP, alebo sa toto znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa 
v sebe ochranu jeho jednotlivých zložiek alebo konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, 
ale samozrejme aj ochranu ŽP ako celku. [1]  

Povinnosti pri ochrane ŽP sú popísané v § 17 - § 19 Zákona o ŽP [2] : 
• Každý občan SR má za povinnosť a to predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji - 

predchádzať znečisťovaniu alebo dokonca poškodzovaniu ŽP a má minimalizovať 
nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na ŽP. 

• Ten, kto využíva buď územie či prírodné zdroje, alebo projektuje, vykonáva či odstraňuje 
stavby, je povinný všetky tieto činnosti vykonávať len po zhodnotení všetkých ich vplyvov 
na ŽP a zaťaženie daného územia a to v rozsahu ustanovenom týmto zákonom alebo 
osobitnými predpismi. 

• Ten, kto chce zaviesť do produkčného systému, alebo do obehu, či spotreby technológie, 
výrobky a látky alebo ten, kto ich chce dovážať, má za povinnosť zabezpečiť to, aby spĺňali 
podmienky ochrany ŽP. 

• Ten, kto svojou činnosťou znečisťuje alebo poškodzuje ŽP, alebo ten, kto využíva prírodné 
zdroje, je povinný a to na vlastné náklady zabezpečovať sledovanie tohto pôsobenia a poznať 
jeho možné dôsledky. 

• Každý, kto zistí, že dochádza ku hrozbe poškodenia ŽP, alebo že ku poškodeniu ŽP už došlo, 
je povinný vykonať a to samozrejme v medziach svojich možností nevyhnutné opatrenia na 
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odvrátenie hrozby alebo na zmiernenie následkov. Taktiež je povinný a to bez meškania 
ohlásiť tieto skutočnosti orgánu štátnej správy. Na druhej strane povinnosť zasiahnuť nemá 
ten, kto by takýmto svojim konaním mohol ohrozil svoj život či zdravie, alebo život či 
zdravie svojej blízkej osobe. 

 
Prírodné prostredie nie je možné považovať za územie, ktoré sa rozprestiera tam, kde nepôsobí 

človek. My sa musíme snažiť prírodné prostredie zachovať či v mestách, v obciach, alebo aj vo 
vybudovaných priemyselných aglomeráciách, pretože len tak bude život a ľudské pôsobenie možné aj 
v ďalšej budúcnosti. Čiže len takto bude možné vytvoriť kultúrnu krajinu so šancou prežiť  a ľudia s 
ňou. V budúcnosti nemôžu byť lesy, pastviny a lúky nejakou raritou, niečím, za čím budeme 
vycestovávať do zriadených národných parkov alebo prírodných rezervácií. Chceme, aby boli aj 
naďalej prirodzenou zložkou prostredia, chceme aby sme sa aj v blízkej dobe stretávali s rozmanitými 
druhmi rastlín či zvierat, ktoré dnes toto nádherné prírodné prostredie vytvárajú a zároveň aj udržujú. 
Čiže len relevantne premyslený prístup ku využívaniu všetkých prírodných zdrojov a okamžitá snaha 
o nápravu už akýchkoľvek vzniknutých škôd môže napraviť negatívne trendy ľudského pôsobenia v 
krajine. [3]  
Ochrana ŽP a nasmerovanie k takému rozvoju celej spoločnosti, ktorý primárne umožní ekonomický 
rozvoj, bude zvyšovať životnú úroveň a súčasne uchová prírodné zdroje pre ďalšie pokolenie, si 
vyžaduje spoznať súčasný stav. No a výsledkom uvedomelého konania by mal byť kvalitatívne 
environmentálne prijateľnejší prístup pri čerpaní prírodných zdrojov, v produkčnej činnosti a taktiež v 
spotrebe. (Majerník a kol., 2017) [4] 

Starostlivosť o ŽP je ucelená koncepcia, ktorú zaujala rozumná spoločnosť smerom ku ŽP. 
Cieľom starostlivosti o ŽP je zachovať alebo zlepšiť jeho kvalitu s ohľadom na všetky živé organizmy 
vrátane človeka, pri dodržiavaní zásad udržateľného rozvoja. Starostlivosť o ŽP je realizované v 
podobe tvorby a ochrany ŽP. [5] 

 
METÓDY KOMPLEXNÉHO HODNOTENIA ŽP 
 

Postupy komplexného hodnotenia životného prostredia (ŽP) sú založené na pravidle 
porovnávania niekoľkých variantov navrhovaných projektov a sú používané pri rozhodovacích 
procesoch. Porovnávanie predstavuje interdisciplinárny prístup ku spracovaniu informácií a to pri 
uchovaní systémového prístupu. Pritom je možné zvoliť si dva postupy. Pri prvom postupe sa jedná o 
systémovú analýzu, kde je celý podsystém rozdelený na čiastkové podsystémy pri využití 
relevantných odborných informácií a aj s využitím matematickej simulácie fungovania systému. Pri 
druhom prístupe - „soft system methodology“  - metodike mäkkého systému - sa jedná o holistický 
prístup, ktorý umožňuje voľný vstup akýmkoľvek informáciám v akomkoľvek štádiu analýzy. Aj pri 
tomto prístupe je využívaná kombinácia modelovania s neustálym prísunom odborných informácií. 
Tento postup dáva možnosť vyjadrenia sa externými a teda často „laickými“ názormi. Postup využíva 
metódu scenárov s obmedzeným matematickým vyjadrením. Najvýznamnejšími metódami 
komplexného prístupu k hodnoteniu ŽP sú tieto [6] : Analýza nákladov a úžitkov, Analýza stavov 
alebo „positional analysis“ a Metóda EIA (Environmental impact Assessment).  

Analýza nákladov a úžitkov (Cost Benefit Analysis - CBA) - základným princípom tejto 
analýzy je porovnanie nákladov a úžitkov rôznych koncepcií a maximalizované hodnoty 
spoločenských zdrojov. Analýza využíva hlavne nákladové metódy. Pri hodnotení úžitkov sú 
využívané metódy, ktoré umožňujú zisťovať úžitkové hodnoty. Poprípade je využívaná metóda 
zisťovania preferencie (CVM) a to na odhad neúžitkových hodnôt. Analýza stavov (Positional 
analysis) - je založená na klasickom prístupe ku spracovaniu informácií. Zužitkováva technické, 
ekonomické a aj environmentálno-sociálne prostredia. Prostredníctvom tejto metódy je možné 
vyhodnotiť úžitkové, ako i neúžitkové hodnoty a to vrátane existenčných, opčných hodnôt, poprípade 
hodnôt, ktoré existujú bez zásahu človeka. Touto metódou je možno taktiež vyhodnotiť hodnoty pre 
budúce generácie. Rezultátom analýzy sú možnosti (náčrty) budúceho vývoja, a preto aj je táto metóda 
aplikovaná v procese environmentálneho rozhodovania.   
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Posudzovanie vplyvov na ŽP (Environmental Impact Assessment - EIA) - je to nástroj, 
ktorý v praxi poskytuje environmentálne hodnotenie a teda posudzovanie všetkých možných vplyvov 
na ŽP pre ďalší rozhodovací proces. Je zameraný na zidentifikovanie, predvídanie a následne na 
zhodnotenie všetkých vplyvov na ŽP, ktoré sú spôsobené ľudskou činnosťou a to bohužiaľ často 
veľkých rozmerov.  

Pri zostavovaní ukazovateľov efektívnosti opatrení na tvorbu a ochranu ŽP budeme rozlišovať 
medzi tzv. celkovou a medzi porovnateľnou efektívnosťou sledovaných opatrení. Celkovou 
efektívnosťou budeme rozumieť vzťah celkového efektu investície ku nákladom, ktoré sú potrebné na 
jeho dosiahnutie. Na základe stupňa poznania vstupných údajov môžeme ukazovatele efektívnosti 
rozdeliť na tieto viaceré skupiny [6]:  
 
1. skupina zahŕňa nasledujúce ukazovatele: Ukazovatele emisného typu; Ukazovatele typu 
zníženia koncentrácie škodlivín; Ukazovatele kvality ŽP; Ukazovatele priamych sociálnych 
efektov; Ukazovatele celkovej efektívnosti. 
 
a) Ukazovatele emisného typu, ktoré vyjadrujú celkový objem škodlivín na 1 € vynaložených 
nákladov:    
 
                                                                                                                                                                       
 

(1) 
 
 
kde:  dEm = Emt – Emt + 1 
         Emt , E mt + 1  sú ročné objemy škodlivín pred a po zavedení opatrení na ochranu ŽP, 
         N – sú náklady (predstavujú jednorazové, bežné náklady). 
 
b) Ukazovatele typu zníženia koncentrácie škodlivín: 
 
                                                                                                                                                                        
 

(2) 
 
kde: dk znamená zníženie koncentrácie škodlivín na danom území, ktoré vypočítame ako vážený  
aritmetický priemer. 
  
c) Ukazovatele kvality ŽP:  
 
 
 
                                                                                                                                                                       (3) 
 
kde: dB je zlepšenie kvality ŽP, ktoré je vyjadrené prostredníctvom bodov (vážením významnosti 
jednotlivých faktorov). 
Tento spôsob hodnotenia sa javí ako najvhodnejší, vzhľadom ku hľadisku podchytenia všetkých 
faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu ŽP. 
 
d) Ukazovatele priamych sociálnych efektov: 
 
 
 

                                                                                     (4) 
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kde: Se sú priame efekty ( napr. zníženie počtu dní PN a podobne). 
 
e) Ukazovatele celkovej efektívnosti, ktoré môžeme vyjadriť viacerými spôsobmi: 
                                 
                                                                                                                                       
 

 
 (5 

kde: Ec je absolútna (celková) efektívnosť , 
         E – znamená ekonomickú efektívnosť ochrany ŽP, 
         S – sú dodatočné bežné náklady vynaložené na ochranu ŽP,  
         I – sú vynaložené jednorázové náklady na ŽP. 
 
2. skupina - Ukazovateľ priamej sociálno-ekonomickej efektívnosti investície do ŽP: 
     
                                                                                                                                                                  

 
  
 

(6) 
kde: Z je prírastok zisku, 
        Us – sú sociálne účinky vyjadrené v eurách, 
         I – sú jednorázové náklady na ŽP, 
        ese – je sociálno-ekonomická efektívnosť investícií vypočítaných zo vzťahu: 
                                                                                      
 

 (7) 
 
 
kde: Pi sú vypočítané náklady (i-tého zameniteľného variantu), 
         Ii – sú investičné náklady (i-tého zameniteľného variantu), 
        Ni – sú bežné náklady, 
        kn – znamená koeficient efektívnosti dodatkovej investície 
 
alebo na základe vzťahu: 
 
 

(8) 
                                                                                      
kde: Tz -  vyjadruje životnosť daného zariadenia. 
 
3. Ukazovateľ komplexnej efektívnosti opatrení na ŽP: 
 

 
 

(9) 
 
kde: KEi je ukazovateľ komplexnej efektívnosti, 
        OEi – sú kvalifikované ostatné efekty i-tého variantu, 
        Pni – predstavujú prepočítané náklady zameniteľného variantu. 
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4. Ukazovateľ súhrnnej socioekonomickej efektívnosti: 
 
 

 
 

(10) 
 
kde: Vse je socioekonomická výnosnosť, 
        Uei – sú ekonomické účinky v i-tom okruhu, 
        Usi – sú sociálne účinky v i-tom okruhu ohodnotiteľné, 
         Ii – sú jednorazové náklady. 
 
 
 
Na samotný pojem „investície“ je možné nazerať z troch hľadísk. Prvým hľadiskom je 
makroekonomické hľadisko. Tu môžeme priradiť všetky aktivity, ktoré nie sú vymedzené len pre 
bezprostrednú spotrebu, ale zámerom je využiť ich pri výrobe spotrebných statkov, poprípade ďalších 
kapitálových statkov. Druhým hľadiskom je národohospodárske hľadisko. Pri tomto hľadisku sa 
rozlišujú investície na hrubé a na čisté. Pod pojmom hrubé investície rozumieme celkovú čiastku, 
ktorá je deponovaná do investičných statkov v celej ekonomike, zatiaľ čo čisté investície sú kreované 
medziročným prírastkom úžitkovosti investičných statkov. Tretím hľadiskom je podnikové hľadisko. 
Tu sú investície chápané ako majetok, ktorý sa nespotrebováva, ale jeho zámerom je tvorba ďalšieho 
majetku  a až ten ďalší majetok podnik ponúka (predáva) na trhu. Čiže v širšom chápaní sú to v 
súčasnosti obetované prostriedky na obstaranie majetku, kde tento majetok bude podniku dlhodobo 
napomáhať prinášať vyššie úžitky, a teda v konečnom dôsledku podniku umožní získať vyššie 
finančné účinky. [7]  
Pri štarte procesu riadenia investičných projektov je nevyhnutné špecifikovať investičný projekt tak, 
aby tomuto projektu bolo možné priradiť kvantifikovateľné charakteristiky, a aby mohla byť 
stanovená metóda sledovania a hodnotenia konkrétneho investičného projektu. Investičné projekty je 
možné klasifikovať z týchto viacerých hľadísk [8] : 
Podľa podnetu k investičným projektom na: 

• interné – vznikajú z potrieb podniku, ktoré môžu nadobúdať tieto formy: 
- potreba úspor nákladov, obnovy alebo rozvoja - z dôvodu nedostatočnej kapacity, 
- potreba situovania kapitálových zdrojov, ktoré boli vytvorené v minulosti a to tak, aby 

boli čo najefektívnejšie využívané, 
• externé – tie vznikajú zo zámerom: 

- rozvoja, rastu, novej príležitosti trhu, nových technológií, 
- úpravy slabých stránok, 
- investície do ochrany ŽP vynútené legislatívou, 
- investície do bezpečnosti práce. 

 
Podľa vzťahu k rozvoju podniku rozlišujeme investičné projekty: 

• obnovovacie – napríklad obnova  výrobného zariadenia, 
• rozvojové – projekty za účelom zvýšenia schopnosti podniku účelnejšej produkcie a 

ešte účelnejšieho predaja, 
• regulatívne – projekty musia byť nevyhnutne realizované, aby podnik vôbec mohol aj 

naďalej fungovať. 
 

Každý investičný projekt má popri charakteristikách ako funkčnosť, technickej stránky, 
environmentálneho zámeru, ale aj iných charakteristík aj svoj ekonomický aspekt, ktorý často zohráva 
veľmi dôležitú rolu pri rozhodovacích priebehoch hodnotenia nových variantov investičných 
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projektov. Ekonomický aspekt investičných projektov je jedným z podstatných charakteristík. Tento 
aspekt v konečnom dôsledku rozhoduje o variantnej realizácii navrhovaného riešenia investičného 
projektu. Investícia do environmentálnych projektov vo všeobecnosti predstavuje taký typ investície, 
ktorej zámerom je ochrana ŽP. Investície do environmentálnych projektov je možné vnímať aj ako 
investície do výrobných procesov, kde činnosti, ktoré sú súčasťou environmentálnych investícií sú 
zamerané či na predchádzanie znečisťovania a poškodzovania ŽP, alebo majú povahu preventívnych 
opatrení, alebo ich zámerom je odstrániť znečistenie. Čiže tieto aktivity môžu pôsobiť výberovo na 
konkrétnu zložku ŽP, alebo pôsobia na ŽP ako celok. Vplyv konkrétnej investície do 
environmentálneho projektu, ktorý je zameraný na ochranu ŽP môže byť buď bezprostredný alebo 
môže byť sprostredkovaný. Bezprostredný dosah investície na ŽP je účinnosť, ktorá je buď priamo 
orientovaná na ochranu niektorej zložky ŽP, alebo zámerom je znížiť spotrebu prírodných zdrojov. 
Pod sprostredkovaným vplyvom chápeme taký vplyv, ktorého zámerom nie je zlepšenie samotného 
stavu ŽP, avšak ho svojou povahou (charakterom) ale aj rozsahom ovplyvňuje. [9]  
Investičné projekty je možné chápať ako kapitálové aktíva, ktoré sa skladajú zo statkov, a súčasne ich 
zámerom nie je priama spotreba, ale ich účelom je použitie a to pri vytváraní ďalších spotrebných 
statkov, poprípade ďalších kapitálových statkov. [7] 

Autor Valach vníma investičné projekty z podnikového hľadiska ako výsledný sumár všetkých 
peňažných výdavkov, od ktorých sa očakáva v budúcnosti ich premena na peňažné príjmy. Zo strany 
podnikového manažmentu sa teda jedná o plán odloženia spotreby v prítomnosti so zámerom získať z 
toho nejaké úžitky v budúcnosti. [10] 

Realizácia rôznych investičných projektov môže byť napríklad za účelom rozšírenia 
existujúcej výroby, či na obnovenie terajšieho stavu podnikového majetku, prípadne na zlepšenie 
pracovných podmienok v podniku. Environmentálne projekty sú však zamerané na zlepšenie, alebo na 
udržanie ekologických podmienok podnikania. [7]  

Investičné projekty môžeme členiť podľa účelu, ktorý má byť dosiahnutý za pomoci tohto 
projektu. Taktiež je veľmi dôležité uvedomiť si samotnú väzbu medzi jednotlivými investíciami a to 
predovšetkým z hľadiska výberu konkrétneho variantu. V prípade ak sa podnikový manažment 
rozhoduje medzi dvoma vzájomne nezávislými projektmi, realizácia jedného z týchto projektov 
nevylučuje realizáciu toho druhého. V podnikoch sa avšak čoraz častejšie stretávame so vzájomne 
podmienenými, či komplementárnymi, alebo substitučnými investíciami, ba dokonca so vzájomne sa 
vylučujúcimi investičnými projektmi.  Potom z podnikového hľadiska sa najčastejšie investičné 
projekty zaraďujú do týchto  troch hlavných skupín [11] :  

• Investičné projekty, ktoré sú určené na rozširovanie trhov - z hľadiska postupnosti 
podnikových investícií sú práve tieto projekty primárne zavádzané, pretože najsamprv 
podporujú rast podniku. Pritom je nevyhnutné si uvedomiť, že sú spojené s dostatočne 
vysokým rizikom a taktiež aj s vyššou peňažnou náročnosťou a teda samotné realizácie 
takýchto projektov je vyústením úplne slobodného rozhodnutia podnikového vrcholového 
manažmentu.  

• Investičné projekty, ktorých zámerom je zvýšenie zisku - z hľadiska postupnosti 
podnikových investícií sa tieto investície neraz označujú aj ako investície, ktoré sú určené za 
účelom zníženia nákladov v podniku. Tieto projekty dokážu zvýšiť konkurencieschopnosť 
podnikov a to za pomoci zvýšenia kvality, ale aj prostredníctvom účinnosti, alebo taktiež aj s 
využitím rôznych iných faktorov. Pritom samotný efekt týchto investícií, ktoré sú určené na 
rast podnikov nie je nejako význačný, ale predsa len môžu znamenať ku príkladu upevnenie 
pozície na konkrétnom trhu, alebo získanie  nejakých ďalším výhod a preto rozhodnutie o 
tom, či budú, alebo nebudú realizované, stojí na rozhodnutí vrcholového podnikového 
manažmentu. Avšak môžu byť aj ziniciované rôznymi vonkajšími vplyvmi, ako je napríklad 
nárast konkurencie a tak podobne. 

• Investičné projekty určené na udržanie zisku – pri takýchto investičných projektoch ide o 
tzv. „vynútené investície“. To znamená, že ich realizácia je v podstate vynútenou 
existenčnou podmienkou a to mnohých podnikov v súčasnosti. Niekedy môžu súvisieť z 
dôvodu legislatívnych zmien, poprípade sú vyvolané vplyvom nejakej inej vonkajšej 
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okolnosti, a to znamená, že nie sú nejakou vlastnou potrebou ich zavádzania v podnikoch. 
No a práve preto sa presne na tieto investičné projekty nazerá ako na akési „nutné zlo“, 
pretože sa im nie je možné vyhnúť, ale pritom  odčerpávajú podnikové financie, ktoré by 
mohol podnikový manažment využiť niekde inde a to v podstate efektívnejšie.  

  
Pojem „efektívnosť“ si môžeme vysvetliť ako neprítomnosť akéhokoľvek plytvania. Znamená to 

teda čo najúčelnejšie využívanie všetkých disponibilných podnikových zdrojov a plnohodnotné 
permanentné uspokojovanie ako zákazníckych, tak aj svojich vlastných podnikových požiadaviek. 
[12] 

K primárnym atribútom efektívnosti priraďujeme účelnosť a hospodárnosť. Do akej miery splní 
environmentálny investičný projekt stanovený environmentálny cieľ, je v podstate otázkou  účelnosti 
tohto projektu. No a hospodárnosť následne vyjadruje, s akými celkovými podnikovými nákladmi 
bude daný environmentálny investičný projekt zabezpečený. Pritom samotné kritérium efektívnosti 
projektov vychádza z celopodnikových cieľov a to maximalizácia zisku a zvýšenie podnikovej trhovej 
hodnoty. [13] 

Pri rozhodovaní o investičných projektoch, ktoré sú zamerané na zlepšenie ŽP, respektíve o 
investíciách, ktorých cieľom je znížiť ekologickú záťaž, to však neplatí. Tu vstupuje problematika ŽP 
výhradne s účelom vynaložiť náklady na zamedzenie poškodzovania alebo na nápravy škôd zo 
znehodnocovania ŽP, poprípade vynaložené náklady súvisia na  s rôznymi regulačnými 
obmedzeniami. Pri posudzovaní samotnej efektívnosti environmentálnych investičných projektov sa 
môžeme stretnúť s konkrétnym problémom v podobe úvahy, ako presne vieme vyjadriť celkové 
náklady, ktoré sú priamo spojené s ochranou ŽP. Takým najvhodnejším podkladom pre nadobudnutie 
čo najrelevantnejších údajov pre posúdenie efektívnosti investičných projektov je environmentálne 
nákladové účtovníctvo. Popisom konkrétnych metód na stanovenie nákladov na ochranu ŽP sa 
predovšetkým zaoberá Európska agentúra pre životné prostredie (EEA) a taktiež Európska komisia 
(EK) vo svojej Smernici o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania - IPPC. Avšak zložkou 
hodnotenia efektívnosti súkromných investičných projektov nie sú externé náklady. [14] 

V podnikoch sa posudzujú náklady na akékoľvek investície sumárne. Čo sa týka 
metodologického postupu, tak je to v podstate správne. Ale ako je to v prípade čisto 
environmentálnych investícií ? Napríklad pri hodnotení projektu implementácie technológií, ktoré boli 
implementované kvôli jedinému účelu - a to kvôli zníženiu dopadu na ŽP, v tomto prípade sa či všetky 
investičné, tak aj všetky prevádzkové náklady považujú (v podstate sú aj priamo definované) ako 
environmentálne. V prípade implementácie nejakých integrovaných technológií je obvyklý postup 
taký, že sú porovnávané celkové vynaložené náklady na daný investičný projekt a to s vynaloženými 
nákladmi na podobné investičné projekty, ktoré avšak neboli implementované kvôli žiadnym 
pozitívnym vplyvom na ŽP. No a potom rozdiel medzi týmito výslednými sumami nám znázorňuje 
náklady, ktoré boli skutočne vynaložené na ochranu ŽP. Často sa však stáva, že nemáme možnosť 
takéto porovnanie vykonať, avšak môžeme využiť „koncept čistých a hrubých nákladov“ na 
zamedzenie negatívnych vplyvov na ŽP. V takomto prípade podnikový manažment musí čo 
najrelevantnejšie skonfrontovať celkové vynaložené náklady na investičný projekt - celkové hrubé 
náklady na zamedzenie so súkromnými prínosmi a teda s celkovým úžitkom, ktorý podniku realizácia 
projektu prinesie. Potom ešte tieto náklady sa musia ponížiť o výšku požadovaného zisku. Tú časť 
nákladov, ktoré prevyšujú podnikové výnosy, pomenúvame čisté náklady na zamedzenie. Čiže ak 
podnikový manažment racionálne uvažuje o investičných projektoch, tak potom bude realizovať 
projekty, ktoré sú zamerané na ochranu ŽP so zápornými, poprípade s nulovými čistými nákladmi. 
Efektívnosť investícií je ale niekedy ťažko merateľná a preto je často rozhodujúcim ukazovateľom 
danosť v podobe budúcich peňažných príjmov. V tomto prípade sa jedná o úspory, ktoré investičný 
projekt so sebou prinesie. Pritom je nevyhnutné prihliadať aj na možné riziko a taktiež čas, za ktorý sa 
navráti  investícia do projektu. V podstate môžeme nazerať na túto náležitosť z dvoch strán. Buď 
budeme hľadať investičný projekt, ktorý dokáže minimalizovať náklady, alebo taký projekt, ktorý je 
schopný zmaximalizovať celkové príjmy. Dnes ale v podnikoch obvykle nákladové hľadisko 
neposkytne manažérom komplexné hodnotenie efektívnosti a preto sa manažéri predovšetkým riadia 
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práve ziskovým kritériom. Je teda v podstate správne, ak vrcholový podnikový manažment má záujem 
realizovať len také investičné projekty, kde majú záruku, že pri týchto projektoch bude výnosnosť 
minimálne aspoň taká, aká by bola pred samotným investovaním. [15] 
 
ZÁVER 
 

V príspevku bola riešená problematika využívania metód komplexného hodnotenia životného 
prostredia, ktoré sú založené na pravidle porovnávania niekoľkých variantov navrhovaných projektov 
a sú používané pri rozhodovacích procesoch. Porovnávanie predstavuje interdisciplinárny prístup ku 
spracovaniu informácií a to pri uchovaní systémového prístupu. Pritom ako sme v našom príspevku 
popísali je možné zvoliť si dva postupy. Pri prvom postupe sa jedná o systémovú analýzu, kde je celý 
podsystém rozdelený na čiastkové podsystémy pri využití relevantných odborných informácií a aj s 
využitím matematickej simulácie fungovania systému. Pri druhom prístupe sa jedná o prístup, ktorý 
umožňuje voľný vstup akýmkoľvek informáciám v akomkoľvek štádiu analýzy.  
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