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Abstract 
 Environmental performance evaluation (EPE) brings benefits to organizations, if they 
are interested in improvement and demonstration of their environmental performance. 
Environmental performance evaluation is an environmental management tool which is 
standardized by STN EN ISO 14031 and provides quantified data about environmental 
performance of the organizations. It is possible to ensure a condition for registration  according 
to EMAS by application of environmental performance evaluation.  
 The methodology formation of Environmental performance evaluation process, areas 
of using environmental indicators, which are important elements in planning of this process and 
benefits from application of EPE in organizations are described in this paper. The aim of the 
experimental part was to describe and analyze this process in model organization, which have 
established environmental management system and propose some improvements of its EPE. 
Presented proposals are related to implementation of management performance indicators to 
environmental performance evaluation of the organization and relative operational performance 
indicators elimination because of results distortion possibility in trend evaluation.   
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Abstrakt 
 Hodnotenie environmentálneho správania prináša organizáciám výhody, pokiaľ majú 
záujem o zlepšovanie a preukazovanie svojej environmentálnej výkonnosti. Hodnotenie 
environmentálneho správania je nástrojom environmentálneho manažérstva a je štandardizované 
normou STN EN ISO 14031. Poskytuje kvantifikované informácie o environmentálnom 
správaní sa organizácií. Použitím hodnotenia environmentálneho správania sa  môžu zabezpečiť 
aj podmienky na registráciu podľa EMAS. 
 V príspevku je popísaná metodika tvorby procesu hodnotenia environmentálneho 
správania, oblasti použitia environmentálnych ukazovateľov, ktoré sú dôležitým prvkom pri 
plánovaní tohto procesu a výhody zavedenia hodnotenia environmentálneho správania 
v organizáciách. Cieľom experimentálnej časti bolo popísať a analyzovať fungovanie tohto 
procesu v modelovej organizácii, ktorá má zavedený systém environmentálneho manažérstva 
(SEM) a navrhnúť možnosti zlepšenia v hodnotení environmentálneho správania. Uvedené 
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návrhy sa týkajú zavedenia ukazovateľov manažérskeho správania do procesu hodnotenia 
environmentálneho správania organizácie a vylúčenia sledovania niektorých relatívnych 
prevádzkových ukazovateľov z dôvodu možného skreslenia výsledkov pri vyhodnocovaní 
trendov.  
 
 
1. Úvod 
 Degradácia a deštrukcia prakticky všetkých zložiek životného prostredia dosiahla 
v 20. storočí takú intenzitu a rozsah, že sa stala globálnym problémom Zeme. Nahromadené 
environmentálne problémy iniciovali začiatok viacerých aktivít zameraných na postupné 
odstraňovanie týchto problémov s cieľom pokročiť a dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj 
spoločnosti [2]. S rastúcim všeobecným záujmom o udržanie a zlepšenie kvality životného 
prostredia, mnohé organizácie zvýšenou mierou obracajú pozornosť k potenciálnym 
environmentálnym vplyvom svojich činností. Záujem o dosiahnutie dobrého environmentálneho 
správania prostredníctvom riadenia aspektov svojich činností,  výrobkov a služieb, preukazujú 
smerovaním svojej environmentálnej politiky a cieľov.   
 Zvýšenie úrovne starostlivosti o životné prostredie hlavne v priemyselných 
odvetviach je riešené aj aktívnym uplatňovaním medzinárodných technických noriem radu STN 
EN ISO 14000. Tieto technické normy sa stali prínosom k zabezpečeniu požiadaviek trvalo 
udržateľného rozvoja, nakoľko sú výsledkom preskúmania množstva všeobecných záujmov 
a problémov udržateľnej environmentálnej praxe a kontroly z hľadiska všeobecne záväzných 
legislatívnych predpisov. 
 
 
2. Hodnotenie environmentálneho správania  
 Pri uplatňovaní certifikačnej normy STN EN ISO 14001,  dochádza v niektorých 
organizáciách iba k jej formálnemu aplikovaniu pre získanie certifikátu, nedosahuje sa 
očakávaný výsledok, mnohokrát aj podľa zistení následných kontrol inšpekčnými orgánmi.  
Použitím hodnotenia environmentálneho správania (EPE) ako nástroja na hodnotenie sa dá 
vyhnúť čisto formálnemu uplatňovaniu SEM a môžu sa zabezpečiť podmienky na prípadnú 
registráciu podľa EMAS [3]. To znamená, že je dobré riešiť v organizáciách, aj keď majú SEM, 
aj postupy hodnotenia environmentálneho pôsobenia, nakoľko SEM osvedčuje, že organizácia 
pochopila svoj environmentálny vplyv, ale nemusí to znamenať, že ho aj skutočne zlepšila. Bez 
zreteľných kvantitatívnych informácií, na základe spoľahlivých a kvalitných údajov, ktoré 
poskytujú ukazovatele environmentálneho správania, bude každé environmentálne manažérstvo 
len „na okrasu“. 
 Hodnotenie environmentálneho správania je štandardizované normou STN EN ISO 
14031, podľa ktorej je hodnotenie environmentálneho správania „proces, uľahčujúci manažérske 
rozhodnutia týkajúce sa environmentálneho správania organizácie, ktorý sa zabezpečuje 
výberom ukazovateľov, zhromažďovaním a analyzovaním údajov, posudzovaním informácií vo 
vzťahu ku kritériám environmentálneho správania, podávaním správ a komunikovaním, 
pravidelným preskúmavaním a zlepšovaním  tohto procesu.“  
 Norma  STN EN ISO 14031 poskytuje zásady a postupy, čo je potrebné robiť pre 
hodnotenie environmentálneho správania. Túto normu môžu používať všetky organizácie 
rôzneho typu a veľkosti, bez ohľadu na to či majú, alebo nemajú zavedený SEM. Čiže jej 
výhoda spočíva v univerzálnej použiteľnosti v tom zmysle, že umožňuje organizáciám hodnotiť 
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svoje environmentálne správanie spôsobom vyhovujúcim ich vlastnej kultúre, štruktúre 
a podmienkam. Model tvorby procesu EPE je uvedený na Fig. 1 [4]. 
 Organizácie so zavedeným SEM by mali svoje environmentálne správanie 
posudzovať vo vzťahu ku svojej environmentálnej politike, cieľom, cieľovým hodnotám 
a ďalším kritériám environmentálneho správania. Výhody zavedenia EPE programu zahŕňajú 
[5]: 

 lepšie chápanie vplyvov organizácie na životné prostredie 
 zabezpečenie základne pre porovnávanie prevádzkových a environmentálnych výkonov 
 sledovanie výsledkov 
 identifikovanie príležitostí pre zlepšenie efektivity používania zdrojov a energie 
 určenie, či environmentálne ciele a úlohy sú plnené 
 zvyšovanie povedomia zamestnancov 
 zlepšenie komunikácie a vzťahov 
 určenie potrebných činností na dosiahnutie environmentálnych cieľov 
 plynulý proces zlepšovania  

 

 
Fig.1 Model of EPE creating [4] 

 
 
3. Ukazovatele EPE 
 Užitočnú a relevantnú informáciu o environmentálnom správaní organizácie a o jej 
snahe ovplyvniť ho poskytujú environmentálne ukazovatele. Pomáhajú organizáciám 
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kvantifikovať environmentálne správanie a podávať o ňom informácie. Ďalšou významnou 
funkciou ukazovateľov hodnotenia environmentálneho správania je, že napomáhajú 
organizáciám s riadením ich environmentálneho správania. Okrem toho ekonomické hodnotiace 
agentúry a firmy finančného poradenstva sa začínajú stále viac zaujímať o environmentálne 
správanie organizácie. Vyhodnotenie informácií o ŽP môže byť nákladné a časovo náročné. 
Ukazovatele hodnotenia environmentálneho správania by mali byť vytvárané s účelne 
vynaloženými nákladmi a mali by zodpovedať veľkosti a typu organizácie a jej potrebám a 
prioritám. Ukazovatele by sa mali prednostne zaoberať tými aspektmi, ktoré sú najvýznamnejšie 
a ktoré môže organizácia ovplyvniť svojou prevádzkou, riadením, činnosťami, výrobkami a 
službami. Taktiež by mali byť dostatočne citlivé, aby odrážali významné zmeny 
v environmentálnom správaní organizácie. Systém ukazovateľov EPE musí nájsť kompromis 
medzi špecifickým informačným obsahom ukazovateľa, jednoduchou interpretáciou a 
jednoduchým vyhodnocovaním [6, 7]. 
 V návrhu normy STN EN ISO 14031 sa postupne vytvorili tri oblasti hodnotenia 
environmentálneho správania: 

 Oblasť manažérstva – je popísaná ukazovateľmi manažérskeho správania (Management 
performance indicators MPI) 

 Oblasť prevádzky – je popísaná prevádzkovými ukazovateľmi (Operational 
performance indicators OPI) 

 Oblasť životného prostredia – je popísaná ukazovateľmi stavu životného prostredia ( 
Environmental condition indicators ECI) 

        Environmentálne ukazovatele MPI a OPI sa spoločne označujú ako ukazovatele 
environmentálneho správania EPI (Environmental performance indicators) a týkajú sa 
vnútorného chodu organizácie. 
 
 
4. Experimentálna časť – analýza procesu EPE v organizácii 
 Cieľom experimentálnej časti bolo analyzovať fungovanie procesu hodnotenia 
environmentálneho správania v organizácii, ktorá sa zaoberá nákupom, skladovaním, úpravou a 
predajom hutníckych výrobkov, neželezných kovov a železiarskeho sortimentu na báze 
veľkoobchodu a navrhnúť možné zlepšenia. Organizácia má na Slovensku niekoľko prevádzok a 
má certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001. Za cieľom 
neustáleho zlepšovania SEM má stanovený postup pravidelného sledovania a hodnotenia 
environmentálneho správania. Hodnotenie environmentálneho správania spoločnosti slúži na 
sledovanie plnenia dlhodobých a krátkodobých cieľov a na identifikovanie oblastí, v ktorých je 
možné dosiahnuť zlepšenie.  
  Organizácia identifikovala environmentálne aspekty svojich činností a ohodnotila ich 
podľa významnosti. Významnosť identifikovaných aspektov a vplyvov je v organizácii 
vyhodnocovaná podľa nasledujúcich kritérií: 

 Významnosť z hľadiska požiadaviek právnych a iných predpisov  
 Závažnosť vplyvu z hľadiska ohrozenia zdravia pracovníkov  
 Vplyvy na ŽP  

 Závažnosť vplyvu z hľadiska kontaminácie prostredia (pôda,  voda, ovzdušie) 
 Závažnosť vplyvu z hľadiska produkcie odpadov 

 Frekvencia výskytu  
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 Ekonomické dopady  
 Environmentálne aspekty sú v organizácii aktualizované vzhľadom na: 

 Nové aktivity spoločnosti 
 Zmeny činnosti 
 Zmeny právnych a iných požiadaviek 
 Výsledky monitoringu 

 Pre sledovanie zlepšovania environmentálneho správania má spoločnosť určené 
špecifické ukazovatele na EPE (OPI a ECI). Tieto  ukazovatele poukazujú na trendy 
environmentálneho správania organizácie. Prevádzkové ukazovatele sledované organizáciou sú 
uvedené v Tab. 1. 
 
  Table 1  Operative performance indicators (OPI) [8] 

OPI Jednotka 
Spotreba elektrickej energie kWh 

Spotreba elektrickej energie na jednotku obchodného tovaru kWh/OT(t) 
Spotreba plynu m3

Spotreba plynu na jednotku vykurovaného priestoru m3 /m3

Spotreba vody m3

Spotreba vody na zamestnanca m3/zamestn. 
Celková tvorba komunálneho odpadu T 

Tvorba KO na zamestnanca t/zamestn. 
Tvorba zložiek komunálneho odpadu T 

Percento separácie komunálneho odpadu % 
 
 
 Vyhodnotenie ukazovateľov EPE spoločnosti je súčasťou polročnej správy. 
Ukazovatele umožňujú vyhodnotenie trendu v jednotlivých prevádzkach, sú podkladom pre 
analýzu odchýlok od trendu a umožňujú porovnanie jednotlivých prevádzok. Ukazovatele OPI 
sú v správe vyhodnocované formou diagramov. Príklady grafického vyhodnotenia sú uvedené na 
Fig. 2,3,4. 
 Prevádzkové ukazovatele spoločnosti sú spracované na základe údajov z jednotlivých 
prevádzok. Zamestnanci, zodpovední za zber údajov, dohliadajú na to, aby odpočty údajov boli 
vykonávané v pravidelných intervaloch a aby nedochádzalo k prekrývaniu údajov.  
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Fig.2 Quantity of waste production in several sites [8] 
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Fig.3 Quantity of waste production per employee in several sites[8] 
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Fig.4 Percentage of waste separation in several sites [8] 

 
 
 Ako je možné vidieť z Tab. 1 značná časť prevádzkových ukazovateľov sa týka 
aspektu súvisiaceho so skladovaním komunálneho odpadu, ktorý je v organizácii považovaný za 
jeden zo závažných aspektov, ktorý treba sledovať a riadiť.  
 Pre činnosti, ktoré môžu mať environmentálny vplyv na jednotlivé zložky životného 
prostredia a pri ktorých je potrebné zabezpečiť súlad s právnymi a inými požiadavkami 
organizácia vytvorila dokumentované postupy a ich súčasťou je aj monitorovanie vplyvov 
z hľadiska potenciálneho znečisťovania jednotlivých zložiek životného prostredia. Organizácia 
má stanovené ukazovatele stavu životného prostredia. Ukazovatele ECI a ich  intervaly 
monitorovania sú uvedené v Tab. 2.  
 Pri zabezpečovaní analýz vzoriek vôd platí zásada, že tieto sú zmluvne 
zabezpečované dodávateľskou firmou, ktorej laboratórium je spôsobilé na vykonávanie tejto 
činnosti. Výsledky monitoringu sú vyhodnocované polročne, pričom sú porovnávané 
s referenčnými hodnotami. 
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Table 2  Environmental condition indicatiors (ECI) [8] 

Objekt ECI Interval 

Gravitačný odlučovač (vstup) NEL Polročne 

Gravitačný odlučovač (výstup) NEL Polročne 

Koalescenčný odlučovač NEL Polročne 
Monitorovacie vrty NEL Ročne 

NEL Ročne 
Fyzikálnochemický rozbor Polročne 

 
 

Vlastná studňa Biologicko-bakteriologický 
rozbor Štvrťročne 

Posledná šachta kanalizácie BSK5,NL, RL, NEL, pH 
CHSK Štvrťročne 

Vodný zdroj pri administratíve NEL Ročne 

Vodný zdroj pri sklade olej. NEL Ročne 
 NEL – nepolárne extrahovateľné látky; RL – ropné látky; CHSK – chemická spotreba kyslíka; BSK – biologická 
spotreba kyslíka 

 
 
4.1  Návrhy na zlepšenie 
 Spoločnosť nemá stanovené žiadne ukazovatele manažérskeho správania, ktoré by 
mohli poskytovať prehľadné informácie o schopnostiach a snahách manažmentu zlepšiť 
environmentálne správanie organizácie. Preto sú navrhované nasledujúce ukazovatele MPI [1]:       

 Počet implementovaných praktík na prevenciu znečisťovania. Tento ukazovateľ môže 
napomôcť pri sledovaní počtu implementovaných  praktík v organizácii. Aj napriek 
účinným odlučovačom a lapačom ropných produktov za autoumyvárkou 
a v problematických miestach organizácie je potrebné zvážiť možnosti preventívnych 
praktík, nakoľko je stále efektívnejšie znečisteniu predchádzať ako ho zneškodňovať.  

 Počet zamestnancov, ktorí majú environmentálne požiadavky vo svojich opisoch práce. 
Je potrebné, aby sa ochrana životného prostredia netýkala len určitej skupiny 
pracovníkov v organizácii. 

 Stupeň implementácie špecifikovaných zásad manažérstva alebo prevádzkových 
praktík. Je potrebné sledovať v akej miere sa zdokumentované postupy a zásady 
skutočne vykonávajú.     

 Počet pracovníkov, ktorých znalosti boli preverované po školení. Sledovanie tohto 
ukazovateľa je navrhované, aby zamestnanci chápali a poznali svoje povinnosti 
v oblasti ochrany životného prostredia. 

 Počet druhov tovaru s jasnými plánmi starostlivosti o tovar. Je potrebné, aby 
odberatelia boli vyzývaní k ochrane ŽP pri nákupe tovaru, ktorý môže svojimi 
vlastnosťami spôsobiť environmentálny vplyv.  

 Počet zamestnancov, ktorí získali odmenu a uznanie v porovnaní s celkovým počtom 
zamestnancov, ktorí sa zúčastnili na programe. Na dosiahnutie niektorých cieľov je 
potrebné zvážiť aj potrebu motivácie zamestnancov. 
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 Za účelom sledovania vzťahu medzi finančným a environmentálnym správaním 
organizácie sú navrhované nasledujúce ukazovatele.  

 Náklady, ktoré súvisia s environmentálnymi aspektmi činnosti organizácie 
 Úspory dosiahnuté prostredníctvom redukcie používaných zdrojov 
 Úspory dosiahnuté projektmi environmentálneho zlepšovania 
 Počet zamestnancov zúčastňujúcich sa na environmentálnych programoch 

       Ako je možné vidieť na Fig. 4 ukazovatele týkajúce sa separácie poukazujú na 
najnižšie percento separácie odpadov v prevádzke Košice, v ostatných prevádzkach možno 
pozorovať pozitívny trend, ale na druhej strane prevádzka Žilina dosiahla v roku 2004 iba 44,8% 
separácie roku 2003. Tieto výsledky hovoria o tom, hoci sú postupy zdokumentované, určené 
zodpovednosti a vytvorený systém kontajnerizácie, nedošlo k naplneniu cieľa, ktorý bol 
formulovaný organizáciou. Príčiny môžu spočívať v nedostatočnom zvyšovaní povedomia 
zamestnancov a neefektívnom školení. Preto aj v tomto prípade sledovanie niektorých 
navrhovaných ukazovateľov manažérskeho správania je na mieste.    
 Niektoré ukazovatele ECI sledované organizáciou, ktoré sú uvedené v Tab. 2 je 
potrebné uvádzať oddelene, pretože nie všetky z nich sledujú stav zložiek životného prostredia. 
Kvalita odpadovej vody na vstupe a po výstupe z odlučovačov hovorí skôr o účinnosti čistiacich 
zariadení. Nakoľko sa sleduje kvalita odpadovej vody, ktorá je sledovaná aj v šachte, nie sú to 
ukazovatele stavu životného prostredia. Ukazovateľom ECI by boli hodnoty kvality recipientu, 
kam by sa tieto odpadové vody vypúšťali, preto je lepšie ukazovatele ECI od hodnôt kvality 
odpadových vôd oddeliť [1].  
  U relatívnych ukazovateľov, ktoré sú získávané vztiahnutím absolútnych 
ukazovateľov na jednotku zamestnanca je možné pozorovať disproporciu. Túto disproporciu 
medzi absolútnymi a relatívnymi ukazovateľmi súvisiacimi s množstvom zamestnancov je 
množné vidieť pri ich grafickom vyhodnotení na Fig. 2, 3. Disproporcia môže vznikať 
v dôsledku zmeny počtu zamestnancov, ku ktorej môže dochádzať pri prepúšťaní a prijímaní 
zamestnancov. Takéto ukazovatele neumožňujú porovnávanie údajov za jednotlivé časové 
intervaly a z tohto dôvodu sledovanie týchto ukazovateľov je bezvýznamné a neobjektívne . 
 
 
5. Záver   
 Na základe analýzy procesu hodnotenia environmentálne správania v organizácii boli 
navrhnuté ukazovatele manažérskeho správania, ktoré poskytujú informácie o schopnostiach 
manažmentu zlepšovať jej environmentálne správanie a ktoré môžu napomôcť pochopiť príčiny 
nedosiahnutia cieľových hodnôt prevádzkových ukazovateľov. Medzi navrhovanými 
ukazovateľmi sú aj ukazovatele, ktoré vyjadrujú vzťah medzi environmentálnym a finančným 
správaním organizácie. V prípade prevádzkových ukazovateľov bolo zistené, že niektoré 
relatívne prevádzkové ukazovatele neposkytujú objektívne informácie, nakoľko údaje nie sú 
vhodne transformované do reprezentatívnych a použiteľných informácii a nie je zabezpečená 
zásada porovnateľnosti. Je potrebné, aby ukazovatele boli  jasné, zrozumiteľné,  založené na 
rovnakých kritériách a merané v porovnateľných časových intervaloch, aby tak umožnili 
hodnotenie environmentálneho správania a prijať pre to vhodné opatrenia na zlepšenie.  
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