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Abstrakt  

Príspevok sa zameriava predovšetkým na charakteristiku environmentálnej výkonnosti podniku a 

jej následnú interakciu s ekonomickou výkonnosťou. Informácie použité v tomto príspevku boli 

získané na základe empirického výskumu vykonaného v rámci výskumného zámeru dizertačnej práce 

s názvom „Metodika posudzovania environmentálnej účinnosti a výkonnosti produkčných systémov“. 

Metódou zberu dát bolo dotazníkové šetrenie v rámci slovenských malých a stredných podnikov 

(MSP). Článok obsahuje cenné informácie z podnikovej praxe v oblasti environmentálnej výkonnosti a 

jej väzby na výkonnosť ekonomickú. 
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Úvod  

Narastajúci význam ochrany životného prostredia má vplyv na všetky činnosti podniku a to nielen 

v Slovenskej republike, ale  vo všetkých vyspelých svetových ekonomikách. Podniky sa tomuto 

novodobému trendu musia prispôsobiť, ak chcú dosiahnuť konkurencieschopnosť v oblasti trvalo 

udržateľnej výroby a environmentálne vhodnej produkcie svojich výrobkov a služieb na domácom 

a hlavne globalizovanom zahraničnom trhu. Tento príspevok má za cieľ poukázať na súvzťažnosť 

medzi výkonnosťou spojenou s ochranou životného prostredia, respektíve environmentálnou 

výkonnosťou a ekonomickou výkonnosťou, ktorá odráža aktivity podniku, ktoré smerujú k 

odstráneniu jeho negatívnych vplyvov na životné prostredie, prípadne vedú k udržaniu si určitého 

štandardu, vyplývajúceho z udržateľného rozvoja podniku. Jednotlivé podnikateľské subjekty 

individuálne majú síce malý vplyv na životné prostredie ako subjekty trhu, ale kombinácia ich aktivít 

počas celého obdobia ich životného cyklu predstavuje významný vplyv na kvalitu životného 

prostredia. Vzhľadom na to, že v rámci EÚ prevláda podiel malých a stredných podnikov na celkovej 

trhovej produkcii, nedá sa s určitosťou povedať, že iba veľké podniky môžu mať podstatný vplyv na 

kvalitu životného prostredia. Na základe dotazníkového šetrenia, ktoré bolo vykonané v rámci 

empirického výskumu v malých a stredných podnikoch, budú preto v nasledujúcom príspevku 

prezentované výsledky vplyvu environmentálnej výkonnosti na výkonnosť ekonomickú v týchto 

podnikoch. 

 

Environmentálna výkonnosť 

V environmentálnom hodnotení produkčných procesov a systémov je nevyhnutné prihliadať na 

environmentálne problémy a ich riešenie tak z hľadiska  krátkodobých finančných efektov (dotácie!), 

taktiež z hľadiska širšieho, ktoré zahŕňa ich skutočné prínosy k blahobytu spoločnosti a dlhodobým 

rozvojovým predpokladom ekonomiky a kvalitatívnemu rozvoju spoločnosti. Zásadnú úlohu zohráva 

nielen uplatňovanie princípu prevencie a predbežnej opatrnosti, ale aj rozvoj technológií, znalostí a ich 

zavádzanie v ekoinovačných procesoch podnikov. Politika podniku by mala vychádzať z týchto 

princípov s kladením dôrazu na zodpovednosť podnikania v lokálnych podmienkach ako aj v rámci 

svetového obchodu a globalizácie. Podstatou podnikových činností vedúcich k ochrane životného 

prostredia by malo byť efektívne fungujúce podnikové hospodárstvo, presadzovanie princípov 
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udržateľného rozvoja, zvyšovanie konkurencieschopnosti na globálnych trhoch a plnenie 

environmentálnych štandardov EÚ. Vplyv podniku na životné prostredie sa posudzuje predovšetkým z 

pohľadu množstva negatívnych činností, ktoré na neho vyvíja. Čím lepšie sa podnik k životnému 

prostrediu bude správať, tým vyššiu bude mať environmentálnu výkonnosť. V opačnom prípade, čím 

viac škody firma na životnom prostredí spôsobí, náklady na ich odstránenie budú vyššie a tým bude jej 

environmentálna výkonnosť horšia. 

Všetky vplyvy správania spoločnosti na životné prostredie sa analyzujú po jej jednotlivých zložkách. 

V tomto prípade vstupuje do popredia významnosť jednotlivých environmentálnych ukazovateľov. 

Medzi tieto indikátory patrí napríklad využitie pôdy alebo prírodných zdrojov, únik škodlivých látok 

do ovzdušia, vody a pôdy počas celého životného cyklu produktu. Miera vplyvu na životné prostredie 

si vyžaduje kompletnú identifikáciu všetkých interakcií podniku, meranie výkonnosti podniku s 

ohľadom na jednotlivé zložky a kombináciu meraní na vektor indexu alebo jeden celkový indikátor 

(Schaltegger, Wagner, 2006). Každý indikátor v sebe zahŕňa veľké množstvo kombinácií oblastí 

životného prostredia. Takýto indikátor vyžaduje, aby bol relatívny význam rôznych vplyvov na 

životné prostredie posudzovaný z hľadiska ich váhy. Meranie na základe eliminovania činnosti 

podniku vo vzťahu k ŽP nemusí dávať pravdivý obraz o vplyve podniku na jeho zložky. Daný vplyv 

sa  meria množstvom peňazí vynaložených na jeho ochranu. Nastáva tu však problém s určením výšky 

nákladov, ktoré súvisia s elimináciou negatívnych činností na ŽP. Mnohé nákladové položky sú 

vynechávané, pokiaľ vykazovanie týchto nákladov a znalostí o ich existencii je obmedzené, napr. 

vplyvy kvality výrobku, riadenie času stráveného nad otázkami o danej problematike. (Schaltegger, 

Wagner, 2006). Pre hodnotenie environmentálnej výkonnosti sú tiež veľmi dôležité informácie o 

environmentálnom profile podniku. Informácie o environmentálnom profile sú síce v podstate u 

každého podniku k dispozícii, ale v mnohých podnikoch nie sú prepojené s informáciami 

hodnotovými. V rámci udržateľnosti je nutné poznať prínosy z environmentálneho profilu pre 

obchodnú, ekonomickú aj sociálnu oblasť, vplyv environmentálnych aspektov a vplyvov podniku na 

výsledky hospodárenia, na finančnú situáciu, na výkonnosť podniku pod. V rámci rozhodovacích 

procesov v podniku sú dôležité informácie o materiálových a energetických tokoch a s nimi spojených 

environmentálnych nákladoch. Environmentálne náklady sú v podnikoch považované za režijné 

náklady a nie sú odlíšené od iných nákladov. V súvislosti so zavádzaním environmentálnych systémov 

je tendencia tieto environmentálne náklady alokovať a stanoviť stratégie, ako ich znížiť. Východiskom 

pre alokáciu environmentálnych nákladov je využitie životného cyklu výrobku z environmentálneho 

hľadiska. Environmentálny profil charakterizuje prístup podniku k životnému prostrediu. Aktivity 

podniku môžu vyvolať rôzne environmentálne vplyvy (ako v oblasti využívania zdrojov, tak v oblasti 

vypúšťania škodlivín do vzduchu, vody či pôdy). Environmentálne problémy, ktoré s podnikovými 

aktivitami súvisia alebo sú činnosťou podniku vyvolané, môžu byť riešené rôznym spôsobom (rôznym 

prístupom aj rôznymi opatreniami). Prístup podniku k riešeniu environmentálnych problémov aj 

realizované opatrenia majú veľmi úzku väzbu na ekonomickú výkonnosť podniku a vyvolávajú 

rozdielne reakcie zainteresovaných strán (Kocmanová a kol., 2010).  

 

Ekonomická výkonnosť 

Ekonomická výkonnosť - pojem, s ktorým sa v súčasnej dobe stále viac stretávame nielen v 

podnikovej oblasti, ale aj v bežnom živote. Ekonómovia, manažment podniku alebo iní špecialisti 

diskutujú prevažne nad hodnotením ekonomickej výkonnosti podniku. Momentálne je čím ďalej tým 

viac kladený dôraz na zistenie, či je podnik schopný zvyšovať svoju hodnotu a poskytnúť tak 

zodpovedajúci výnos z investície veriteľov. Za základný cieľ väčšiny podnikov je všeobecne 

považovaná maximalizácia zisku a zvyšovanie trhovej hodnoty podniku v dlhšom časovom období. 

Ekonomickú výkonnosť podniku je však potrebné ďalej analyzovať a hodnotiť. Práve pre tento účel 

bolo vytvorené veľké množstvo najrôznejších metód. V praxi asi najbežnejšou a najpoužívanejšou 

metódou je hodnotenie finančnej a ekonomickej výkonnosti podniku pomocou fundamentálnej alebo 

finančnej analýzy, ktorá hodnotí podnik práve z ekonomického hľadiska na základe podrobného štúdia 

a analýzy účtovných výkazov (Fischer, 1992). Avšak neznámou zostáva otázka, ako túto ekonomickú 

výkonnosť merať. Práve v súvislosti so zavádzaním systému merania výkonnosti (Performance 

Measurement System) sa ako najčastejšie členenie ukazovateľov javí delenie prístupu hodnotenia 

výkonnosti pomocou "finančných a nefinančných ukazovateľov ", ako sa zhoduje veľa slovenských i 

zahraničných autorov (Bittner a kol., 2003; Dijon a kol., 1990; Pavelková, Knápková, 2009; Synček a 



19 

 

kol., 2009). Základom je to isté sledovanie finančnej výkonnosti. Z klasických ukazovateľov merania 

ekonomickej výkonnosti je možno spomenúť nasledovné skupiny ukazovateľov, ktoré sa pri hodnotení 

ekonomickej výkonnosti využívajú: ukazovatele výsledku hospodárenia, ukazovatele peňažných tokov 

a ukazovatele rentability. Tieto ukazovatele sa však vyznačujú určitými nedostatkami, medzi ktoré by 

sme mohli zahrnúť:  

 Finančné ukazovatele sú príliš historické. 

 Poskytujú málo informácií o príčinách a riešení problému. 

 Nevedia zachytiť kľúčové obchodné zmeny. 

Niektorým aktivitám podniku venujú minimálnu pozornosť, napr. vplyvu prostredia, inováciám a pod. 

(Synek, 2008). Finančné indikátory tak vyjadrujú informáciu o ekonomických hodnotách podniku, 

ktorá býva peňažne vyjadrená. Ak je však kladený stále väčší dôraz na ostatné činnosti, ktoré 

prebiehajú v rámci iných aktivít podniku a ktoré môžu mať na jeho chod významný vplyv, je potrebné 

spolu s finančnými indikátormi sledovať tiež nefinančné ukazovatele. Tie sú v rámci merania 

výkonnosti uvádzané pod modernými ukazovateľmi a ako najznámejší predstaviteľ tejto skupiny je 

veľmi často prezentovaný ukazovateľ EVA čiže Ekonomická pridaná hodnota. Jeho obľúbenosť 

spočíva prevažne v tom, že kombinuje hospodársky výsledok s veľkosťou rizika, ktoré je veľmi často 

spojené s dosahovaním tohto výsledku (Mařík, Maříková, 2001). Pre posúdenie ekonomickej situácie 

sa používa celá rada indikátorov, ktoré sa líšia podľa účelu použitia. U ekonomických ukazovateľov sa 

veľmi často stretávame s problémom, ktorým je tzv. komplexný pohľad na danú problematiku. V 

tomto prípade nie je vhodné sa zamerať iba na údaje, vyplývajúce z účtovných výkazov, je potrebné 

do výpočtu zahrnúť prvky neistoty, prevedené na ich súčasnú hodnotu. Preto je za jeden z 

najprepracovanejších ukazovateľov ekonomickej výkonnosti považovaný ukazovateľ EVA (Ekonomik 

Valu Addenda), pretože nazerá na podnikovú ekonomickú výkonnosť vo vzťahu k hodnote podniku 

(Hyršlová, 2009). Vhodné je teda spojenie ako klasických, tak moderných ekonomických indikátorov.  

 

Vplyv environmentálnej výkonnosti na ekonomickú výkonnosť 

Vplyvu environmentálnej výkonnosti na ekonomickú výkonnosť podnikov a vytváranie tlaku na 

dosiahnutie eko-efektívneho stavu podnikov sa v súčasnej dobe venuje čoraz väčšia pozornosť. Svedčí 

o tom množstvo štúdií, ktorých cieľom je definovať princípy dosahovania environmentálnej 

výkonnosti a hľadať zodpovedajúce spôsoby merania na úrovni podniku, aj na úrovni celej 

spoločnosti. Je otázkou, akú vypovedaciu schopnosť majú v tejto súvislosti informácie o vývoji 

podnikových výdavkov na ochranu životného prostredia. Ak objem výdavkov charakterizuje hodnotu 

opatrení vykonaných na ochranu životného prostredia a ak prostriedky boli vydané účelne a efektívne, 

potom by sa realizované opatrenia mali prejaviť v zmene ekologickej záťaže. Najmä ak sa podiel 

výdavkov na ochranu životného prostredia na pridanej hodnote podniku zvyšuje a výdavky teda rastú 

rýchlejšie ako pridaná hodnota, potom by sa mal pozitívny vplyv výdavkov prejaviť v 

zodpovedajúcom poklese ekologickej záťaže. To zrejme znamená, že táto záťaž by mala rásť pomalšie 

ako pridaná hodnota, alebo by mala dokonca klesať. Ak by tomu tak nebolo, možno usudzovať, že 

efektívnosť výdavkov na ochranu životného prostredia a účinnosť prijímaných environmentálnych 

opatrení je relatívne nízka. Účelné a efektívne vynakladanie zdrojov s cieľom pozitívne pôsobiť na 

životné prostredie môže cestu k environmentálnej výkonnosti a efektívnosti urýchliť. Vzhľadom 

k tomu môžeme povedať, že najväčší vplyv na zvyšovanie environmentálnej výkonnosti podniku má 

efektívnosť vynaložených výdavkov na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia. Analýza 

efektívnosti výdavkov by si mala dať za cieľ hľadať odpovede na tieto okruhy otázok:  

 zodpovedajú výdavky a dosahované efekty projektovaným parametrom určitého konkrétneho 

projektu?  

 aké prínosy v starostlivosti o životné prostredie sú dosahované pri daných výdavkoch na tieto 

účely v podniku?  

 koľko stojí zníženie ekologickej záťaže v určitej oblasti o jeden percentuálny bod, je tento vzťah 

konštantný, alebo je možné predpokladať, že postupné ďalšie znižovanie ekologickej záťaže bude 

drahšie?  

 aký je vzťah výdavkov na ochranu životného prostredia a znižovanie ekologickej záťaže v 

priebehu niekoľkých rokov?  
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 je možné odhadnúť aké vysoké výdavky budú potrebné, aby predpokladaný stav environmentálnej 

efektívnosti bol udržaný?  

 aké výdavky budú potrebné (pri ich efektívnom vynakladaní), aby sa dosiahol stav 

environmentálnej efektívnosti, tj., aby "ekonomické aktivity nedosahovali úroveň odhadovanú 

únosnosťou krajiny, alebo s ňou boli aspoň v rovnováhe"? 

 

Jednou z dôležitých podmienok merania účinku výdavkov na ochranu životného prostredia je 

nájdenie vhodného spôsobu merania týchto účinkov. K daným výdavkom je nutné priradiť 

zodpovedajúce účinky, ktoré sú s výdavkami pokiaľ možno v priamom alebo sprostredkovanom 

kauzálnom vzťahu. Cesta k environmentálnej efektívnosti nie je zrejme len v znižovaní ekologickej 

záťaže a vo zvyšovaní výdavkov na opatrenia, ktoré k tomu majú prispieť. Možno vysloviť názor, že 

cesta k environmentálnej efektívnosti je tiež v hľadaní možností, ako znížiť ekologickú záťaž pri 

optimalizácii s tým spojených výdavkov. To by vo svojich dôsledkoch malo znamenať hľadanie 

vhodných organizačných a technických riešení, ktoré by umožnili dosiahnuť nevyhnutný efekt v 

ochrane životného prostredia s relatívne nižšími výdavkami. V prípade takejto optimalizácie by sa 

ekologická záťaž znižovala rýchlejšie.  

 

Metodika výskumu a jeho výsledky  

Kvantitatívne vyjadrenie komplexných zmien, ktoré prebiehajú v stave životného prostredia danej 

spoločnosti a umožnenie sledovania týchto zmien v čase  umožňujú rôzne typy ukazovateľov 

životného prostredia. Informácie vyplývajúce z týchto ukazovateľov je možné využívať v rámci 

hodnotenia environmentálnej výkonnosti pri hodnotení výsledkov realizovaných environmentálnych 

opatrení, koncipovaní ekologickej politiky podniku a prípadne prijímať rozhodnutia o ďalšom postupe. 

Tieto environmentálne ukazovatele sú  využiteľné pre hodnotenie efektívnosti výdavkov na ochranu 

životného prostredia a boli použité v rámci vykonaného empirického výskumu v MSP: 

 

1. úspory energie (GJ/rok) 

2. úspora materiálov a surovín (t/rok) 

3. zníženie produkcie odpadu recykláciou (separácia, zhodnocovanie) (t/rok) 

4. zníženie znečisťovania ovzdušia emisiami ZL (mg/m
3
) 

5. zníženie spotreby vody a produkcie odpadových vôd (m3/rok) 

 

Empirická analýza slovenských malých a stredných podnikov vychádzala z podrobnej analýzy 

dotazníkového šetrenia, pri ktorom boli oslovené podniky v celej Slovenskej republike bez rozlíšenia 

veľkosti. Z vrátených vzoriek dotazníka boli vyselektované len malé a stredné podniky, ktoré boli 

cieľom celého výskumu. Jednotlivé podniky boli dopytované prostredníctvom elektronickej pošty, 

pričom bolo odoslaných 100 dotazníkov. Dotazník obsahoval 16 otázok, ktoré mali za úlohu zistiť 

informácie z jednotlivých oblastí. Rozsah a forma dotazníka boli firmami pozitívne prijaté 

a akceptovali jeho vyplnenie. Návratnosť použiteľných dotazníkov bola na úrovni 65 %. Niektoré časti 

boli vyplnené iba sporadicky alebo vôbec, a preto tieto dotazníky nemohli byť použité. Použiteľnosť 

bola stanovená na základe vopred dohodnutej podmienky, ktorá vychádzala z nutnosti vyplnenia 

každej časti dotazníka. Ak dotazník mal vyplnenú každú časť, bol zaradený do ďalšieho 

dotazníkového šetrenia. V rámci tejto podmienky bolo po dôkladnom šetrení prichádzajúcich 

dotazníkov zaradených len 65 firiem, ktorých výsledky sa na účely výskumu dali použiť a boli 

vierohodné. Tento príspevok je zameraný na vplyv environmentálnej výkonnosti na výkonnosť 

ekonomickú. Preto bude nasledujúci text vychádzať z vyhodnotených informácií, týkajúcich sa tejto 

oblasti.  

Prvou oblasťou, ktorou sme sa zaoberali, boli environmentálne aspekty, ovplyvňujúce výkonnosť 

podniku. Oslovených podnikov sme sa dopytovali, ktoré z uvedených ukazovateľov považujú za tie, 

ktoré majú primárny vplyv na ekonomickú výkonnosť podniku. Jednotlivé odpovede na túto otázku sú 

zachytené na obrázku 1. 
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Obr 1. Environmentálne ukazovatele ovplyvňujúce výkonnosť podniku 

 

Z obrázku možno vyčítať, že sa podniky snažia zvyšovať svoju ekonomickú výkonnosť 

predovšetkým znížením spotreby energií a tepla. Tento environmentálny aspekt využíva 45% 

oslovených firiem ako účinný nástroj zvyšovania environmentálnej výkonnosti. Táto snaha o 

znižovanie spotreby energií vychádza tiež s určitosťou z neustáleho zvyšovania ich cien. Podniky sú 

tak nútené sledovať a evidovať ako spotrebu el. energie, tak aj tepla, keďže cieľom je znižovanie 

spotreby týchto energií. Dôvodom je v prevažnej väčšine zachovanie cien výrobku na už danej úrovni. 

Neustále zvyšovanie cien produktu by viedlo k nižšej spotrebe a tým pádom nižšej produkcii, čo je 

celkom iste nevyhovujúce. Podľa zistených údajov podniky realizovali úsporné opatrenia 

prostredníctvom zateplenia objektov a rekonštrukciou energetických zdrojov, čím významne prispeli 

k zníženiu energetickej náročnosti výrobných procesov a zároveň prispeli k ekologizácii energetických 

systémov.  

Druhý významný ukazovateľ zvyšovania environmentálnej efektívnosti hodnotených MSP bola 

snaha o úsporu vstupných materiálov a surovín výrobných procesov, na ktoré sa podniky zameriavajú. 

Tento aspekt využilo 28% oslovených podnikov, ktoré v prevažnej väčšine realizovali zavedenie 

inovačných postupov v rámci ich výrobných procesov, ktorých výsledkom bolo zníženie materiálovo – 

surovinovej náročnosti výroby a zvýšenie ich ekonomickej efektívnosti. Spotreba materiálu a surovín 

úplne iste súvisí s predchádzajúcim, najčastejšie sledovaným indikátorom. Sledovanie tohto 

ukazovateľa je dôležité z hľadiska stanovenia ceny produktu a tiež v rámci hospodárnosti podniku. Je 

potrebné mať prehľad ako o jednotlivých nákupoch materiálu, tak aj o jeho výdaji, pretože v tomto 

prípade sa môže stať, že celú výkonnosť podniku negatívne ovplyvní ľudský faktor, a to 

potencionálnym "rozkrádaním" majetku a tým pádom jeho nevyužitie k obchodnej a výrobnej  činnosti 

podniku.  

Znižovanie spotreby  materiálov a surovín úzko súvisí s produkciou odpadu. Podniky sa v 

súčasnosti stretávajú s veľkou produkciou odpadu, ktoré sa snažia eliminovať recykláciou prípadne 

zhodnocovaním. Odpady v sebe zahŕňajú veľké množstvo nákladov, ktoré môžu byť využité 

efektívnejšie. Dôvodom na sledovanie produkcie odpadu je tiež legislatívny rámec (zákon č. 223/2001 

Z.z. v znení neskorších predpisov). Prostredníctvom environmentálneho ukazovateľa vyjadrujúceho 

zníženie produkcie odpadu môžu podniky zabezpečiť zvýšenie svojej environmentálnej výkonnosti 

významným dielom a to prostredníctvom aktivít spojených s predchádzaním vzniku odpadov 

a recykláciou odpadov z výrobnej činnosti, najmä energetickým a materiálovým zhodnocovaním 

druhotných surovín. Týmto spôsobom realizuje zvyšovanie environmentálnej účinnosti 15% 

oslovených podnikov. Tieto opatrenia zabezpečili podnikom úsporu nákladov spojených s likvidáciou 

odpadov a zároveň prispeli k zníženiu negatívnych vplyvov na ŽP. 

Ďalším sledovaným aspektom prispievajúcim k zvyšovaniu environmentálnej výkonnosti bolo 

zníženie spotreby vody a s tým spojená produkcia odpadových vôd. Toto opatrenie považuje za 

primárne z hľadiska zníženia negatívneho vplyvu ich výrobných procesov na ŽP 8% oslovených 

podnikov a realizáciou environmentálnych opatrení na zníženie spotreby vody alebo zvýšenie 

čistiaceho efektu produkovanej odpadovej vody dokážu výrazne eliminovať náklady na odstraňovanie 

negatívnych vplyvov znečisťovania povrchových a podzemných vôd. 
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Posledným hodnoteným ukazovateľom bol ukazovateľ zníženia znečistenia ovzdušia 

znečisťujúcimi látkami a skleníkovými plynmi. Na toto environmentálne opatrenie sa primárne 

sústreďuje 4% oslovených firiem a to prostredníctvom zavádzania inovatívnych technológii 

znižujúcich emisie TZL, SO2, NOx, CO, NH4, CO2,... . Tieto investičné opatrenia na ochranu 

ovzdušia pozostávajú prevažne z inštalácie odlučovacích zariadení, BAT technológií a efektívnych 

energetických zariadení na vykurovanie objektov, ktoré sú realizované vo väčších podnikoch, preto 

ich podiel vo vykonanom výskume nedosahuje adekvátnu úroveň prislúchajúcu ich významu pri 

zvyšovaní environmentálnej výkonnosti. 

Druhou oblasťou nášho výskumu, ktorá vyplýva zo samotného názvu príspevku, je vplyv 

environmentálnej výkonnosti na výkonnosť ekonomickú. Ako už bolo uvedené, ekonomickú 

výkonnosť je možné sledovať na základe finančných či nefinančných ukazovateľov. V našom prípade 

je žiadúce sledovať určitú finančnú náročnosť, ktorá nastáva z dôvodu environmentálnych opatrení. 

Zavádzanie inovácií v tejto oblasti či dodatočné sledovanie určitých ukazovateľov je celkom isté 

finančne náročná záležitosť, preto je vhodné, aby spoločnosti monitorovali ako prínosy týchto 

opatrení, tak vynaložené náklady, ktoré s týmto súvisia. V grafe 2 možno vidieť, ako podniky 

zodpovedali na otázku, či im určitým spôsobom zavedené environmentálne opatrenia ušetrili finančné 

prostriedky, ktoré práve súvisia so znižovaním nákladov na energiu, redukciou odpadu a pod. 

 

 
Obr. 2. Štruktúra odpovedí respondentov na otázku, či environmentálne opatrenia ušetrili finančné 

prostriedky 

 

Z uvedeného grafu je zrejmé, že podnikom v prevažnej väčšine environmentálne opatrenia ušetrili 

finančné prostriedky. Odpoveď "určite áno" zvolilo 34% podnikov, druhou najčastejšie uvádzanou 

odpoveďou bolo "skôr áno", v percentuálnom vyjadrení ide o 25%. Táto skutočnosť je úplne iste 

potešujúca, pretože je dôkazom toho, že ak podniky začínajú určitým spôsobom sledovať a evidovať 

jednotlivé environmentálne indikátory smerom k ich eliminácii, dochádza k tomu, že navyše dokážu 

ušetriť určitú časť finančných prostriedkov, čo je jedine pozitívne. Túto skutočnosť sme si na základe 

zodpovedania tejto otázky len potvrdili, pretože ak napr. podniky znižujú spotrebu energií či vody, 

logicky dochádza k tomu, že šetria finančné prostriedky vynaložené na tieto zložky. Na druhej strane, 

podrobné sledovanie a evidovanie (zároveň aj znižovanie) environmentálnych aspektov dokáže 

podnikom mnohokrát ušetriť peňažné prostriedky v oblasti pokút pri nedodržaní stanovených noriem. 

 

Záver 

Cieľom príspevku je interpretovať výsledky priebežne vykonaného výskumu v rámci výskumného 

projektu dizertačnej práce a byť určitým informačným zdrojom v oblasti environmentálnej a 

ekonomickej výkonnosti podniku. V prvej časti príspevku je uvedený teoretický prehľad, zahŕňajúci 

ako formy environmentálnej, tak aj ekonomickej výkonnosti podniku, ale aj vplyv environmentálnych 

opatrení na ekonomickú výkonnosť. Práve tá je veľmi často rozhodujúcim faktorom pri rozhodovaní o 

zavedení alebo zamietnutí rôznych opatrení, ktoré sa vzťahujú k životnému prostrediu. Druhá časť 
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tohto príspevku je už zameraná na čisto praktické informácie, pretože prináša informácie 

z empirického  výskumu, ktorý bol práve na oblasť environmentálnej výkonnosti podniku zameraný. 

Informuje nielen o environmentálnych indikátoroch, ktoré sú podnikmi najčastejšie sledované, ale 

potvrdzuje aj skutočnosť, že zavedením environmentálnych opatrení dochádza v rámci činnosti 

podniku k šetreniu finančných prostriedkov. Táto informácia môže byť pre podniky cenným zistením, 

pretože práve náklady súvisiace s ochranou životného prostredia sú mnohokrát vopred negatívnym 

javom pri zavádzaní rôznych opatrení.  
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