
Zhrnutie výsledkov  

 

Výskum preukázal, že malé a stredné podniky zavádzajú systém EMS v časovom intervale 

do  roka, väčšine veľkých podnikov tento proces zaberie dlhšie časové obdobie, zvyčajne 

však do 2 rokov. Len veľmi málo organizácií (6%) využilo pri implementácii EMS niektorú 

zo štátnych podpôr. Drvivá väčšina podnikov (85%) však využila služby externej poradenskej 

firmy a to hneď pri celom procese implementácie EMS kvôli nedostatku vlastných 

pracovných síl s potrebnou kvalifikáciou. Za najefektívnejšie prostriedky na informovanie 

zainteresovaných strán o úspešnej implementácii EMS do riadenia podniku sa javia webové 

stránky organizácií a ich vlastné propagačné materiály. 

 

Výsledky výskumu ďalej ukazujú, že slovenské podniky k zavedeniu EMS najviac motivuje 

trvalý záujem o ochranu ŽP. Takmer rovnako závažným stimulom sú požiadavky zákazníkov, 

respektíve partnerov. Za najvýznamnejšie reálne prínosy plynúce z implemen-tácie EMS 

podniky považujú zlepšenie environmentálneho profilu, dosiahnutie súladu so zákonmi 

a zvýšenie konkurencieschopnosti, respektíve posilnenie postavenia na trhu. Viac ako 

polovica opýtaných  sa súčasne domnieva, že zavedenie EMS prispelo k zvýšeniu ich 

výsledku hospodárenia. Významné prekážky pri zavádzaní systémov EMS podniky  

vidia v nedostatku praktických návodov, nedostatku času a vo vysokých nárokoch 

na dokumentáciu. Zo strany štátu by respondenti so zavedeným EMS uvítali predovšetkým 

zníženie daňového zaťaženia a finančnú podporu na udržiavanie systému. 

 

Viac ako polovica respondentov  sa vyjadrila, že ich obchodní partneri berú zavedený EMS 

ako výhodu. Na druhej strane možno konštatovať, že aj samotné podniky 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. Približne 1/3 opýtaných podnikov využíva aj ďalšie nástroje proaktívnej 

environmentálnej politiky. V podnikovej praxi sú najrozšírenejšie čistejšia produkcia 

a environmentálny reporting. Výskum tiež ukázal, že viac ako polovica podnikov nie je 

informovaná o možnosti zapojenia sa do schémy EMAS. Tak isto iba polovica respondentov 

je informovaná o rozdieloch medzi systémom EMS zavedeným podľa medzinárodnej normy 

ISO 14001 a systémom EMS zavedeným podľa európskej schémy EMAS. 

 



87% organizácií má systém EMS zavedený ako súčasť integrovaného manažérskeho systému. 

Po skúsenostiach so zavedeným EMS väčšina organizácií by sa opäť rozhodla pre jeho 

zavedenie. Pozitívne je tiež zistenie, že 72% podnikov považuje systém EMS za významný 

a efektívny nástroj ochrany ŽP.  

 


