
Dotazník 
 

 
1. Ako dlho trvalo zavádzanie systému EMS vo Vašom podniku? 

a) Menej ako 1 rok 
b) Približne 1 – 2 roky 
c) Viac ako 2 roky 
 

2. Využili ste pri zavádzaní EMS niektoré zo štátnych podpôr? 
a) Áno 
b) Nie 

 
3. Využili ste pri zavádzaní EMS služby poradenskej firmy? 

a) Áno 
b) Nie 

 
4. Ak áno, v akom rozsahu?  

a) Pri celom procese implementácie 
b) Iba v niektorých fázach implementácie 

 
5. Ktoré z uvedených faktorov Vás najviac motivovali k zavedeniu EMS? (max 5) 

a) Záujem o ochranu životného prostredia 
b) Sprehľadnenie činností v oblasti ochrany životného prostredia 
c) Požiadavky zákazníkov alebo obchodných partnerov 
d) Zlepšenie imidžu a dôveryhodnosti  
e) Zlepšenie environmentálneho profilu 
f) Zvýšenie konkurencieschopnosti, zlepšenie postavenia na trhu 
g) Ekonomické prínosy (vyššia predajnosť produktov, rast zisku) 
h) Dosiahnutie súladu s požiadavkami zákonov 
i) Zníženie pravdepodobnosti sankčných postihov 
j) Zabezpečenie procesu trvalého zlepšovania 
k) Minimalizácia odpadov 
l) Úspora surovín a energie 
m) Iné ................................. 

 
6. Ktoré dosiahnuté prínosy zo zavedenia EMS považujete za najvýznamnejšie? (max 5) 

a) Vyšší záujem zamestnancov o ochranu životného prostredia 
b) Sprehľadnenie činností v oblasti ochrany životného prostredia 
c) Zlepšenie vzťahov so zainteresovanými stranami 
d) Zlepšenie imidžu a dôveryhodnosti  
e) Zlepšenie environmentálneho profilu 
f) Zvýšenie konkurencieschopnosti 
g) Ekonomické prínosy (vyššia predajnosť produktov, rast zisku) 
h) Dosiahnutie súladu s požiadavkami zákonov  
i) Zníženie sankčných postihov 
j) Zabezpečenie procesu trvalého zlepšovania 
k) Sprehľadnenie dokumentácie 
l) Minimalizácia odpadov 
m) Úspora surovín a energie 
n) Iné ................................. 



 
7. Splnilo zavedenie EMS Vaše očakávania? 

a) Určite áno 
b) Áno 
c) Ešte to nevieme posúdiť  
d) Nie 
e) Určite nie 

 
8. Domnievate sa, že zavedenie EMS prispelo k zvýšeniu Vášho hospodárskeho 

výsledku? 
a) Určite áno 
b) Áno 
c) Ešte to nevieme posúdiť  
d) Nie 
e) Určite nie 

 
9. Ktoré z uvedených faktorov boli najväčším problémom pri implementácii EMS?  
(max 3) 

a) Nedostatok praktických návodov 
b) Náročné požiadavky normy ISO 14001 resp. nariadenia EMAS 
c) Vysoké nároky na dokumentáciu 
d) Nedostatok kvalifikovaného personálu 
e) Nedostatočná angažovanosť štátnych orgánov 
f) Nedostatok času 
g) Iné .................... 

 
10. Aké opatrenia zo strany štátu by ste uvítali na zefektívnenie zavádzania EMS? (max 3) 

a) Finančná podpora 
b) Zníženie daňového zaťaženia 
c) Poradenská, konzultačná a školiaca činnosť 
d) Zvýhodňovanie pri verejných súťažiach 
e) Zaobstarávanie zákaziek 
f) Iné ……………………. 
 

11. Akým spôsobom ste informovali zainteresované strany o úspešnom zavedení EMS 
vo Vašom podniku? 

a) Prostredníctvom webovej stránky 
b) Priamym oslovením 
c) Prostredníctvom médií (tlač, rozhlas,…) 
d) Prostredníctvom vlastných propagačných materiálov 
e) Iné ……………………. 

 
12. Akým spôsobom vnímajú partneri zavedený EMS vo Vašom podniku? 

a) Partneri vyžadujú EMS  
b) Partneri berú EMS ako výhodu  
c) Partneri nevyžadujú EMS  
 
 
 
 



 
13. Po skúsenostiach so zavedením EMS, rozhodli by ste sa rovnako pre jeho zavedenie? 

a) Určite áno 
b) Áno 
c) Ešte to nevieme posúdiť  
d) Nie 
e) Určite nie 
 

14. Ako by ste reálne zhodnotili význam EMS ako nástroja na ochranu životného 
prostredia? 

a) EMS je významným a efektívnym nástrojom  
b) EMS je skôr len formálnou záležitosťou 
c) EMS nie je efektívnym nástrojom 
d) Ešte to nevieme posúdiť  

 
15. Je systém EMS vo Vašom podniku súčasťou integrovaného manažérskeho systému? 

a) Áno 
b) Nie 
c) Nie, ale uvažujeme o tom do budúcnosti 

 
16. Využívate v podnikovej praxi niektoré z ďalších dobrovoľných nástrojov proaktívnej 

environmentálnej politiky? 
a) Áno 
b) Nie 
c) Nie, ale uvažujeme o tom do budúcnosti 
 

17. Ak áno, ktoré? 
a) Environmentálne účtovníctvo 
b) Environmentálny reporting 
c) Environmentálne označovanie produktov 
d) Environmentálny benchmarking 
e) Spoločenská zodpovednosť organizácií 
f) Zelené verejné obstarávanie 
g) Analýza životného cyklu 
h) Ekodizajn 
i) Čistejšia produkcia 
j) Zelený marketing 
k) Iné …………….. 

 
18. Vyžadujete od zmluvných partnerov šetrný prístup k životnému prostrediu? 

a) Áno 
b) Pokladáme to za výhodu 
c) Nie 
d) Nie, ale uvažujeme o tom do budúcnosti 

 
19. Zaujímate sa o environmentálne správanie Vašich konkurentov? 

a) Áno 
b) Nie 
c) Nie, ale uvažujeme o tom do budúcnosti 
 



20. Zverejňujete environmentálne informácie formou pravidelných environmentálnych 
správ? 

a) Áno 
b) Nie 
c) Nie, ale uvažujeme o tom do budúcnosti 

 
21. Ste informovaní o možnosti zapojenia sa do schémy EMAS? 

a) Áno 
b) Nie 

 
22. Zaujímate sa o možnosť registrácie v schéme EMAS? 

a) Áno 
b) Nie 
c) Sme registrovaní v schéme EMAS 

 
23. Ste informovaní o rozdieloch medzi EMS a EMAS?  

a) Áno 
b) Nie 

 
Máte záujem o zaslanie výsledkov prieskumu? 

a) Áno 
b) Nie 

 
 


