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Environmentálny manažérstvo 

 cieľ - minimalizovanie negatívnych vplyvov výrobnej činnosti 

na jednotlivé zložky ŽP 

 Program EM umožňuje: 

 zvýšiť ekonomickú účinnosť, 

 získať nový potenciál zisku,  

 a zlepšiť environmentálny profil. 

 Najdôležitejšie faktory: 

 kvalita produkcie, 

 bezpečnosť a hygiena práce, 

 znižovanie environmentálnej záťaže. 



Podstata environmentálneho 

manažmentu 
 

 Environmentálny manažment  

 cieľ: nájsť riešenie ako riadiť podnikové aktivity tak, aby nespôsobovali 

degradáciu životného prostredia 

 základ EM - environmentálna politika podniku 

 Environmentálna politika- súbor koncepcií, stratégií, taktík, konkrétnych 

metód a spôsobov na riešenie environmentálnych problémov. 

 Tri princípy EP: 

 princíp prevencie 

 princíp integrácie 

 princíp opatrnosti. 

 



Nástroje environmentálneho 

manažmentu 
 Nástroje orientované na procesy 

 Environmentálny audit  

 Environmentálne manažérske účtovníctvo  

 Čistejšia produkcia  

 

 Nástroje orientované na produkty 

 Environmentálne hodnotenie životného cyklu výrobku 

 Ekodizajn 

 Zelené nakupovanie 

 Environmentálne označovanie výrobkov – ECO Labelling 

 

 



ECO Labelling 

 Slovenská republika 

 

 

 

 Česká republika 

 

 

 

 Európska únia 

 USA 
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 Japonsko 



Prínosy EM 

 ekonomické 

 prínosy pre vedenie organizácie 

 vzťahy so zamestnancami 

 vzťahy s verejnosťou 

 prínosy pre obchodnú činnosť a marketing 



Environmentálne fakty 

 Výroba 1 tony recyklovaného papiera ušetrí približne 17 stromov, 

32 000 litrov vody, 4 200 kWh elektrickej energie a 27 kg emisií v 

ovzduší.  

 Vďaka recyklácií hliníka z použitých výrobkov sa ročne 

vyprodukuje o 80 miliónov ton skleníkových plynov menej, čo 

zodpovedá ročným emisiám z 15 miliónov automobilov.  

 V roku 1990 sa vyrobilo približne 28 miliónov ton hliníka (z toho 

viac ako 8 miliónov ton recyklovaním odpadu). Dnes sa vyrába 

ročne 45 miliónov ton hliníka (z toho 15 miliónov ton 

recyklovaním odpadu).  

 Recyklácia 1 ks hliníkovej plechovky ušetrí toľko elektrickej 

energie, že by to stačilo na prevádzku počítača alebo televízora 

počas 3 hodín.  

 

 



 Ak si kúpite jeden pár džínsov, kupujete si produkt, v ktorom 

sa „skrýva“ 10 000 litrov vody, čo je množstvo potrebné na 

vypestovanie bavlny potrebnej k ich výrobe. 

 140 litrov vody je potrebných na vypestovanie takého 

malého množstva kávových zŕn, ktoré vystačí na jednu šálku 

kávy. 

 Na výrobu jedného bavlneného trička o hmotnosti 250g sa 

spotrebuje 2700 litrov vody.  

 Máte radi hovädzí guláš? Tak vedzte, že na jeden kilogram 

hovädzieho mäsa potrebujete až 15 000 litrov vody. 

 Ak by každý z nás bol pozorný a znížil by vlastnú spotrebu 

vody o 10 percent, za rok by každý ušetril 5 500 litrov vody.  

 



Zodpovedná stratégia firiem v oblasti ŽP 

 

TCHIBO Slovensko, spol. s.r.o 

 Zachovanie zdrojov, ochrana klímy 

 Úspora energie, zníženie emisií 

 Doprava a preprava 

 Káva a ochrana životného prostredia 

 Drevo a bavlna z udržateľných zdrojov 

 



 Rekuperácia 

 Ekologické vratné obaly  

 Recyklácia 

 Reklamné noviny  

 Kancelársky materiál  

 Plastové tašky  

 Ugriluj si šéfa  

 Zelený Kaufland  

KAUFLAND Slovenská republika, v.o.s. 



Dália**** - eco friendly hotel 
 

 eliminácia, separácia a recyklácia odpadu, 

 úsporné žiarovky a spotrebiče,  

 svetlá na chodbách majú zabudovaný senzor pohybu, 

 nainštalované solárne panely, 

 používanie 100%-ne recyklovaného eko-papiera,  

 na toaletách je umiestnený 100%-ne recyklovaný eko toaletný papier, 

 eliminácia spotreby toneru,  

 namiesto guľôčkových pier preferovanie drevených ceruziek, 

 



 preferovanie ekologických čistiacich prostriedkov, 

 snaha obmedziť používanie výrobkov na jedno použitie, 

 ponuka ekologickej kúpeľňovej kozmetiky, 

 menu reštaurácie rozšírené o bio potraviny a bio jedlá,  

 uprednostňovanie lokálnych dodávateľov zeleniny a ovocia, 

 kompostovanie organického odpadu, 

 hotel je nefajčiarsky, 

 na nádvorí hotela je umiestnená nabíjacia stanica pre 

elektromobily,  

 GREEN MEETINGS. 

 



Ďakujeme za pozornosť! 


