
Výsledky v grafoch 

 

Ako dlho trvalo zavádzanie systému EMS vo Vašom podniku? 

Takmer polovica opýtaných (49%) zavádzala systém EMS menej ako 1 rok. Týka sa to 

predovšetkým malých podnikov (60%) a stredných podnikov (52%). Väčšine veľkých firiem 

(44%) zavádzanie EMS trvalo 1 až 2 roky. Dlhšie ako 2 roky EMS zavádzalo 23% veľkých 

podnikov.  

 

 

 

Využili ste pri zavádzaní EMS niektoré zo štátnych podpôr?  

Iba 6% všetkých respondentov využilo pri implementácii EMS niektorú zo štátnych podpôr. 

Graf 12 bližšie prezentuje, že z hľadiska veľkosti podnikov išlo výlučne o stredne veľké 

podniky.  

 

 

 

 

 



Využili ste pri zavádzaní EMS služby poradenskej firmy? 

Služby poradenskej organizácie pri implementácii EMS využili až 4/5 opýtaných. 

Najviditeľnejší záujem o služby špecializovanej organizácie možno pozorovať u stredne 

veľkých podnikov (96%). Naopak, 15% všetkých respondentov sa pri zavádzaní systému 

EMS zaobišlo aj bez využitia externej pomoci. Týka sa to najmä veľkých podnikov (22%), 

kde sa predpokladá dostatok vlastných odborníkov.  

 

 

 

Ak áno, v akom rozsahu? 

Takmer 2/3 podnikov, ktoré využili služby poradenskej organizácie, uprednostnili 

špecializovanú pomoc pri celom procese implementácie EMS. Zvyšných 40% organizácií 

využilo odborné poznatky externej firmy iba v niektorých fázach zavádzania. 

  

 

 

 



Ktoré z uvedených faktorov Vás najviac motivovali k zavedeniu EMS? 

Výsledky výskumu ukazujú, že manažment slovenských podnikov k zavedeniu EMS najviac 

motivuje trvalý záujem o ochranu ŽP (74%). Takmer rovnako závažným stimulom (70%) sú 

požiadavky zákazníkov, respektíve partnerov. Nadpolovičnú väčšinu organizácií (57%) 

motivuje tiež dosiahnutie súladu s legislatívou a zvýšenie konkurencieschopnosti podniku na 

trhu (53%). Za najmenej dôležité stimuly k zavedeniu EMS podniky považujú ekonomické 

prínosy a minimalizáciu odpadov (9%).  

 

 

 

Ktoré dosiahnuté prínosy zo zavedenia EMS považujete za najvýznamnejšie? 

Za najvýznamnejšie prínosy plynúce z implementácie EMS podniky považujú zlepšenie 

environmentálneho profilu (49%), dosiahnutie súladu so zákonmi (47%) a zvýšenie 

konkurencieschopnosti (45%).  Respondenti medzi dôležité pozitíva radia tiež sprehľadnenie 

činností v oblasti ochrany ŽP (43%) a zlepšenie imidžu a dôveryhodnosti samotného podniku 

(40%). Na druhej strane ekonomické prínosy nie sú považované za veľmi významné (9%).   

 



 

 

Akým spôsobom ste informovali zainteresované strany o úspešnom zavedení EMS vo Vašom 

podniku? 

Viac ako 80% respondentov v dotazníku uviedlo, že na informovanie zainteresovaných strán 

o úspešne implementovanom EMS využilo priestor na ich internetovej stránke. Druhým 

najpoužívanejším informačným prostriedkom sú firemné propagačné materiály (60%). Menej 

obľúbené je informovanie priamym oslovením (32%), služby médií využilo len 15% 

opýtaných. 

 

 

 

 



Domnievate sa, že zavedenie EMS prispelo k zvýšeniu hospodárskeho výsledku? 

Viac ako polovica opýtaných (57%) sa domnieva, že zavedenie EMS prispelo k zvýšeniu ich 

výsledku hospodárenia. Jednoznačne to vedia posúdiť predovšetkým organizácie, ktoré majú 

systém EMS zavedený viac ako 5 rokov (67%). Naopak, približne 1/3 všetkých respondentov 

zastáva názor, že implementácia EMS nemala výraznejší vplyv na zvýšenie ich 

hospodárskeho výsledku. Zvyšných 13% podnikov zatiaľ nie je schopných túto skutočnosť 

objektívne posúdiť.    

 

 

 

Ktoré z uvedených faktorov boli najväčším problémom pri implementácii EMS? 

Z ponúkaných možností 51% opýtaných za najväčšiu prekážku zavádzania EMS považuje 

nedostatok praktických návodov. Ďalšie významné prekážky vidia podniky v nedostatku času 

(45%) a vo vysokých nárokoch na dokumentáciu (43%). 

  

 

 

 



Aké opatrenia zo strany štátu by ste uvítali na zefektívnenie zavádzania EMS? 

Zo strany štátu by respondenti so zavedeným EMS uvítali predovšetkým zníženie daňového 

zaťaženia (62%). Pozitívny ohlas by mala aj štátna finančná podpora (53%). Skoro polovica 

(49%) by uprednostnila aj zvýhodňovanie pri verejných súťažiach. Zaobstarávanie zákaziek 

sa stretlo s najmenším záujmom (4%). 

 

 

 

Splnilo zavedenie EMS Vaše očakávania? 

Až 92% respondentov uviedlo, že zavedenie EMS splnilo ich očakávania. Týka sa to 

predovšetkým podnikov, ktoré majú systém zavedený po dobu viac ako 5 rokov (100%)  

a túto skutočnosť vedia objektívne posúdiť. Z organizácií, ktoré majú  EMS zavedený  

do 5 rokov, 5% nezaznamenalo splnenie svojich očakávaní a 9% ešte nevie jednoznačne určiť 

splnenie, respektíve nesplnenie svojich očakávaní.  

 

 

 

 



Po skúsenostiach so zavedeným EMS rozhodli by ste sa rovnako pre jeho zavedenie? 

Z nasledujúceho grafu vyplýva, že 88% opýtaných by sa po skúsenostiach s EMS opäť 

rozhodlo pre jeho zavedenie. Táto voľba je viac badateľná pri podnikoch s EMS zavedeným 

podľa normy ISO 14001 (91%). Jednoznačnú zápornú odpoveď uviedli 4% všetkých 

respondentov. 6% podnikov by opätovné zavedenie systému ešte zvážilo.  

 

 

 

Ako by ste reálne zhodnotili význam EMS ako nástroja na ochranu ŽP? 

Pozitívnym zistením je skutočnosť, že 72% respondentov považuje systém EMS za významný 

a efektívny nástroj určený na ochranu ŽP. Avšak 26% opýtaných považuje EMS len za 

formálnu záležitosť.  

 

 

 

 

 



Je systém EMS vo Vašom podniku súčasťou integrovaného manažérskeho systému? 

Nasledujúci graf informuje, že 87% organizácií, obzvlášť veľké podniky (96%), má systém 

EMS zavedený ako súčasť integrovaného manažérskeho systému. Naopak, len 11% podnikov 

neprepojilo implementáciu EMS s ďalšími manažérskymi systémami.  

 

 
 

Akým spôsobom vnímajú partneri zavedený EMS vo Vašom podniku? 

Viac ako polovica respondentov (51%) sa vyjadrila, že ich obchodní partneri berú zavedený 

EMS ako výhodu. Avšak viac ako 1/3 opýtaných v dotazníku uviedla, že ich partneri systém 

EMS vyslovene vyžadujú. S touto požiadavkou sa stretli prevažne podniky, ktoré majú EMS 

zavedený podľa schémy EMAS (66%). 

 

 
 

 

 

 



Vyžadujete od zmluvných partnerov šetrný prístup k ŽP? 

Na druhej strane možno konštatovať, že aj samotné podniky (57%) vyžadujú od svojich 

partnerov šetrný prístup k ŽP. Výskum poukázal na skutočnosť, že s rastúcou veľkosťou 

podniku, rastie aj % respondentov, ktorí pri výbere obchodných partnerov zohľadňujú prístup 

k ochrane ŽP. 

 

 
 

Zaujímate sa o environmentálne správanie Vašich konkurentov? 

O environmentálne správanie konkurentov sa zaujíma 72% opýtaných. Nasledujúci graf 

približuje, že ide prevažne o veľké podniky (89%), a že s klesajúcou veľkosťou podniku, 

klesá aj % respondentov, ktorí sústreďujú pozornosť na environmentálne správanie svojich 

konkurentov. 7% respondentov ešte len uvažuje toto opatrenie zaviesť do praxe. 

 

 

 



Využívate v podnikovej praxi niektoré z ďalších dobrovoľných nástrojov proaktívnej 

environmentálnej politiky? 

Približne 1/3 opýtaných podnikov využíva aj ďalšie nástroje proaktívnej environmentálnej 

politiky. Zainteresované sú predovšetkým veľké podniky (78%), ktoré sú najväčšími 

znečisťovateľmi ŽP. 

 

 
 

Ak áno, ktoré? 

Z ďalších dobrovoľných nástrojov sú v podnikovej praxi najrozšírenejšie čistejšia produkcia 

(44%) a environmentálny reporting (38%). Takmer tretinové zastúpenie má environmentálne 

označovanie produktov spolu s analýzou životného cyklu (31%). S najmenším ohlasom sa 

stretlo environmentálne účtovníctvo a ekodizajn (6%). 

 

 

 



Zverejňujete environmentálne informácie formou pravidelných environmentálnych správ? 

51% podnikov nezverejňuje informácie formou pravidelných environmentálnych správ, 6% 

opýtaných však o tom uvažuje do budúcnosti. Vyššie informačné nároky však musia spĺňať 

podniky registrované v európskej schéme (67%).  

 

 
 

Ste informovaní o možnosti zapojenia sa do schémy EMAS? 

Výskum ukázal, že viac ako polovica opýtaných (53%) nie je informovaná o možnosti 

zapojenia sa do schémy EMAS. Týka sa to najmä malých podnikov (70%), ktoré by si 

so schémou EMAS pri podnikaní na európskom trhu plne vystačili. 

 

 

 

Ste informovaní o rozdieloch medzi EMS a EMAS? 

Tak isto iba polovica respondentov (51%) je informovaná o rozdieloch medzi systémom EMS 

zavedeným podľa medzinárodnej normy ISO 14001 a systémom EMS zavedeným podľa 

európskej schémy EMAS. 



 

 

 

 


