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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
PRÍSTUPOV KU KVANTIFIKÁCII 
UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA 

 
THEORETICAL BACKGROUND APPROACHES ON THE QUANTIFICATION OF 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 
Veronika Čabinová, Erika Onuferová, Beáta Šofranková 1 
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manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Vo svojich dizertačných prácach sa venujú 
problematike moderných prístupov zvyšovania podnikovej výkonnosti a efektívnosti.  
Beáta Šofranková pôsobí ako odborná asistentka na Katedre financií Fakulty manažmentu 
Prešovskej univerzity v Prešove. Vo svojom výskume sa venuje finančnému manažmentu, 
finančno-ekonomickej analýze, financovaniu a metódam hodnotenia výkonnosti 
podnikateľských subjektov s využitím štatistickej analýzy. 
 
Veronika Čabinová and Erika Onuferová act as a PhD. students at the Faculty 
of Management, University of Prešov in Prešov. In their dissertation theses, they are focused 
on the modern approaches of improving enterprise performance and efficiency.  
Beáta Šofranková works as a lecturer at the Department of Finance, Faculty of Management, 
University of Prešov in Prešov. Her research work is focused on financial management, 
financial-economic analysis and financing of business entities and evaluation of their 
performance using statistical analysis. 
 
Abstract 
Globally, all sustainable development initiatives aim to correctly define the essence 
of sustainability, formulate principles and measures to improve and maintain conditions from 
an economic, social and environmental point of view, set acceptable targets, contribute 
actively to their achievement, but also choose the right indicators, indexes or other 
sustainability measures. Since we consider the method of quantification of this concept to be 
particularly complicated and debatable, this paper is focused on summarizing the basic 
theoretical approaches to measuring sustainable development and their subsequent 
comparison not only on a global scale, but also from the perspective of the business sphere. 
Processed literature review and findings of the selected empirical studies will subsequently 
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be the basis for further research activities of the team of authors focused on the assessment 
of the sustainability level of Slovakia and European Union countries. 
Key words: country sustainability, corporate sustainability, global indices 
 
Abstrakt 
Z globálneho hľadiska je cieľom všetkých iniciatív zaoberajúcich sa problematikou 
udržateľného rozvoja správne vymedziť podstatu udržateľnosti, sformulovať zásady 
a opatrenia pre zlepšenie a zachovanie podmienok z ekonomického, sociálneho 
i environmentálneho hľadiska, stanoviť akceptovateľné ciele, aktívnymi zásahmi prispievať 
k ich naplneniu, no taktiež zvoliť správne ukazovatele, indexy či iné meradlá trvalej 
udržateľnosti. Nakoľko považujeme spôsob kvantifikácie tohto konceptu za obzvlášť 
komplikovaný a diskutabilný, v príspevku sme sa zamerali na priblíženie teoretických 
prístupov k meraniu udržateľného rozvoja a ich následnej komparácii nielen v globálnom 
meradle, ale i z pohľadu podnikateľskej sféry. Spracovaný literárny rešerš a závery vybraných 
empirických štúdií budú následne podkladom pri ďalšej výskumnej činnosti kolektívu autorov 
zameranej na zhodnotenie úrovne trvalej udržateľnosti Slovenska a krajín Európskej únie.  
Kľúčové slová: udržateľnosť krajín, podniková udržateľnosť, globálne indexy 
 
Úvod 
Rozvoj našej spoločnosti a zmeny v nej prebiehajúce prinášajú celý rad dopadov, ktoré sa 
odrážajú v jednotlivých oblastiach života ľudí a životného prostredia nevynímajúc. Sme 
svedkami vzrastajúceho záujmu verejnosti a zintenzívnenia úsilia odborníkov o riešenie 
otázok ochrany životného prostredia pre budúce generácie, o optimalizáciu podmienok pri 
vzájomnom pôsobení človeka a prírody, no taktiež o zabezpečenie zdravého a kvalitného 
života pre ľudí. Ako uvádzajú autori Siniak, Koteska, Lozanoska (2019), v dnešnom 
globálnom digitálnom svete patrí inteligentný trvalo udržateľný rozvoj, tvorba hodnoty 
a bohatstva medzi najdôležitejšie ciele spoločnosti. Výkonnosť odvetvia zahŕňa začlenenie 
cieľov inteligentného trvalo udržateľného rozvoja, konkrétne sociálnej a územnej súdržnosti, 
ekonomickej efektívnosti, inovácií, digitálneho a environmentálneho výkonu 
do prevádzkových postupov spoločnosti. Spoločnosti, ktoré globálne súťažia, sa čoraz viac 
musia zaviazať k celkovému inteligentnému uskutočňovaniu operačných iniciatív a podávať 
o nich správy. Súčasné rámce ukazovateľov, ktoré sú k dispozícii na meranie celkovej 
udržateľnosti podnikania, neriešia efektívne všetky aspekty trvalej udržateľnosti 
na prevádzkovej úrovni.  
 
Základné teoretické východiská udržateľného rozvoja 
Hoci pojem udržateľný rozvoj, resp. trvalo udržateľný rozvoj, sa vo svete čoraz častejšie 
používa a v medzinárodných dokumentoch figuruje od 80. rokov, na Slovensku je to stále 
pomerne neznámy pojem. Vo všeobecnosti ho možno chápať v dvoch vzájomne prepojených 
a na seba nadväzujúcich rovinách: 
 udržateľný rozvoj na globálnej úrovni (tzv. „makro“ pohľad), 
 udržateľný rozvoj na podnikovej úrovni (tzv. „mikro“ pohľad).  
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Udržateľný rozvoj krajín (makro prístup) 
Ako uvádza Európska komisia (2019), trvalo udržateľný rozvoj znamená uspokojenie potrieb 
súčasných generácií bez toho, aby bolo ohrozené uspokojovanie potrieb generácií budúcich. 
Predstavuje komplexný prístup, ktorý spája hospodárske, sociálne a environmentálne aspekty 
tak, aby sa vzájomne posilňovali. Koncepciu udržateľného rozvoja teda možno nazvať 
alternatívou koncepcie rozvoja spoločnosti, ktorá má umožniť aktuálny i budúci rozvoj 
jedinca, spoločnosti a civilizácie bez toho, aby bola ohrozená súčasná i budúca existencia 
človeka. V Slovenskej republike je trvalo udržateľný rozvoj právne vymedzený v § 6 zákona 
č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí. Na základe uvedeného zákona ho možno chápať ako 
rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné 
životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie 
ekosystémov. Podľa Kříža et al. (2013) možno udržateľný rozvoj vnímať ako spôsob rozvoja 
ľudskej spoločnosti, ktorý uvádza do súladu hospodársky a spoločenský vývoj 
s plnohodnotným zachovaním životného prostredia. Jedná sa teda o rozvoj, ktorý rešpektuje 
prirodzené environmentálne limity hospodárskeho rastu. V súčasnom období neobvyklého 
ekonomického rastu sa dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja môže zdať skôr snahou ako 
realitou. Louda, Jílková (2012) chápu udržateľný rozvoj ako normatívny koncept postupne 
sa vyvíjajúci pod vplyvom silnejúceho prúdu záujmu o životné prostredie a rastu obáv z jeho 
degradácie zapríčinenej ľudskými aktivitami. Ako uvádza Dubravská (2017), koncept trvalo 
udržateľného rozvoja pojednáva o spôsobe ekonomického rastu, ktorý zahŕňa potreby 
spoločnosti vytváraním podmienok blahobytu v krátkodobom, strednodobom, no najmä 
dlhodobom horizonte.  
 
Nedávna predstava o rozvoji ľudstva stotožňovaná len s ekonomickým rozvojom bola 
korigovaná na smerovanie k naplneniu sociálnych cieľov, a to najmä na odstránenie chudoby, 
zlepšenie kvality života či zlepšenie príležitostí na kvalitnejšie vzdelanie a zdravie. Takáto 
zmena orientácie si vyžaduje komplexný prístup k rozvoju riadenia vzájomných vzťahov 
medzi prírodnými a ľudskými aspektmi rozvoja. Ako dôsledok takejto zmeny je vznik, vývoj 
a medzinárodné uplatňovanie koncepcie trvalo udržateľného rozvoja (Rusko, Piatrik 2015). 
Za týmto účelom prijala Európska Únia (EÚ) stratégiu trvalo udržateľného rozvoja. Tento 
koncept vychádza z predpokladu, že rozvoj musí napĺňať dnešné potreby bez toho, aby boli 
ohrozené možnosti pokračujúceho rastu pre ďalšie generácie (napr. vyčerpaním 
neobnoviteľných zdrojov bez hľadania možných alternatív, zničením ekosystémov nutných 
pre život, spustením zmien prírodných podmienok, ktoré výrazne skomplikujú možnosti 
prežitia človeka ako biologického druhu a pod. (Európska komisia 2017).  
 
Udržateľný rozvoj podnikov (mikro prístup) 
Ak sa trvalo udržateľný rozvoj uplatňuje v podnikovej sfére, znamená to prijatie takých 
opatrení, ktoré spĺňajú obchodné ciele a spĺňajú súčasné i budúce spoločenské očakávania 
(Ayuso, Navarrete-Báez 2017). V postmodernej dobe industrializácie je udržateľná 
výkonnosť podniku nevyhnutná pre úspech v konkurenčnom prostredí (Haseeb et al. 2019). 
Chou, Chen, Conley (2015) zdôrazňujú, že koncepcia udržateľnosti by sa mala stať dôležitou 
súčasťou návrhov pri tvorbe hodnoty podniku. V súčasnom desaťročí sa zvyšuje záujem 
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o využívanie rozhodovacieho rámca na dosiahnutie cieľov udržateľnosti, pretože dosiahnutie 
úspechu je najdôležitejšou súčasťou každej organizácie (Androniceanu, Popescu 2017). 
Autori Momčilović et al. (2015) zasa charakterizujú udržateľnosť podnikania prostredníctvom 
miery jej vyjadrenia. Mieru udržateľného rastu definujú ako maximálnu mieru rastu, ktorú 
môže jeden podnik dosiahnuť pri danom súbore finančných metrík. Rast podniku nad mieru 
vyššiu, ako je miera udržateľného rastu, môže viesť k finančným problémom, platobnej 
neschopnosti alebo dokonca k bankrotu podniku. Prehodnotenie podnikateľských aktivít 
vo vzťahu k sociálnym, environmentálnym a ekonomickým vplyvom tvorí rozhodujúcu 
základňu pre tvorbu udržateľného podnikania. Je potrebné uplatňovať širší pohľad 
pri hodnotení stupňa podnikovej udržateľnosti. Ako uvádzajú autorky Landrum, Edwards 
(2012), s podnikovou udržateľnosťou sú úzko prepojené viaceré zložky, ktoré determinujú jej 
úroveň: 

 riadenie podnikových operácií (sociálne, environmentálne a ekonomické),  
 ľudské zdroje (nábor a výber, školenie a rozvoj, mzda a benefity, pracovné vzťahy), 
 financie (kapitálové investície, spoločensky zodpovedné investície, meranie 

výkonnosti podniku, udržateľné financovanie a poistenie),  
 výskum a vývoj, 
 marketing (produkt, cena, miesto a propagácia),  
 IT (informačné systémy),  
 účtovníctvo (nástroje na meranie účtovných výsledkov, reporting, účtovné metódy),  
 udržateľnosť ako stratégia (udržateľnosť ako znak zlepšenia, prijatie záväzku 

udržateľnosti).  
 
Zdá sa zrejmé, že spoločnosti by sa mali zamerať a zlepšovať túto oblasť udržateľnosti, ktorá 
je najproblematickejšia alebo prináša najväčší úžitok. V prípade udržateľnosti však existujú 
rôzne oblasti, ktoré je potrebné analyzovať a riadiť súčasne. V praxi je to veľmi zložitý a 
náročný proces. Na ceste k trvalo udržateľnému obchodnému modelu možno rozlíšiť rôzne 
varianty podnikania (Rudnicka 2016): 

 ekonomická orientácia / maximalizácia zisku, 
 model so sociálnou orientáciou, 
 model so silným zameraním na riadenie cieľov všetkých zainteresovaných strán, 
 model zahŕňajúci aspekty udržateľnosti (v súlade so stratégiou podniku), 
 „čistý“ sustainable business model. 

 
Udržateľnú konkurencieschopnosť podniku možno definovať z hľadiska firmy ako synergickú 
kombináciu všetkých svojich zdrojov s cieľom dosiahnuť vyššiu produktivitu, ziskovosť, 
efektívnosť a udržateľnosť z dlhodobého hľadiska (Herciu, Ogrean 2018). Trvalo udržateľný 
výkon teda možno chápať ako harmonizáciu ekonomických, sociálnych a environmentálnych 
cieľov pri uskutočňovaní základných obchodných akcií s cieľom maximalizácie hodnoty. 
Predstavuje výkon spoločnosti vo všetkých dimenziách, ako aj pre všetky hnacie sily 
podnikovej udržateľnosti (Mahdi, Nassar, Almsafir 2019).  
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Základné piliere udržateľného rozvoja (Triple-bottom-line systém) 
Na zhodnotenie globálnej i podnikovej udržateľnosti by mali vhodné nástroje riešiť 
viacrozmerné kritériá trvalej udržateľnosti, konkrétne environmentálny, ekonomický 
a sociálny pilier na rôznych priestorových (medzinárodných, národných a miestnych) 
a časových (dlhodobých a krátkodobých) úrovniach (Villeneuve et al. 2017). Ako uvádza 
Gong et al. (2018), z koncepčného pohľadu sa v prípade udržateľnosti uplatňuje tzv. Triple-
botom-line systém (viď Obrázok 1), ktorý skúma vzájomné vzťahy medzi vyššie uvedenými 
piliermi. Jeníček et al. (2010) dodáva, že v odbornej literatúre sa niekedy zaraďuje vedľa 
piliera sociálneho aj pilier inštitucionálny, prípadne počet pilierov sa rozširuje o bezpečnosť 
a kultúru. Otázkou pre mnohých odborníkov zastupujúcich rôzne vedecké disciplíny ostáva, 
akým spôsobom pristupovať ku vzťahom medzi jednotlivými piliermi. To, ako sa piliere 
navzájom determinujú, je dôležité najmä pre následné hodnotenie udržateľnosti rozvoja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 – Triple-bottom-line systém 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa Wordpress (2019) 

 
Triple-botom-line teda predstavuje, resp. zachytáva spektrum parametrov a kritérií 
plánovania, merania a vyhodnocovania firemných a v tom kontexte aj spoločenských 
výkonov, výsledkov a výstupov (úspechov) posudzovaných v spomínaných troch líniách. 
Trojitá zodpovednosť v zásade zastupuje myšlienku, že celkové správanie sa firmy či štátu by 
malo byť merané na základe kombinovaného prispievania k ekonomickej prosperite, 
environmentálnej kvalite a spoločenskému kapitálu.  
 
Podľa Kříža et al. (2013) je predmetom ekonomického piliera udržateľný hospodársky rozvoj, 
ktorý je spojený s ekonomickou silou obyvateľstva. Tento udržateľný hospodársky rozvoj je 
založený predovšetkým na trhovom hospodárstve a zahrnutí úplných nákladov vrátane 
externalít. Sociálny pilier hovorí o schopnosti sociálneho systému poskytovať svojim členom 
určitú úroveň sociálneho blahobytu, a to bez časového obmedzenia. Environmentálnym 
aspektom udržateľného rozvoja je často venovaná najväčšia pozornosť a dôvodom je najmä 
to, že východiskom samotného princípu udržateľného rozvoja je primárne environmentálna 
problematika, ktorá rieši problém, ako ľudom dlhodobo poskytovať určitú úroveň 
environmentálnej kvality. V danom kontexte sa jednotlivé piliere udržateľného rozvoja bližšie 
popisujú prostredníctvom ich hlavných priorít, ktoré odrážajú ciele Agendy 2030. Prehľad 
týchto priorít (resp. cieľov) v kategorizácii podľa pilierov uvádzame v Tabuľke 1.  

Environmentálny pilier 
 

životaschopné prírodné prostredie 

 

Udržateľnosť 

 

Ekonomický  
pilier 

 

dostatočné  
hospodárenie 

 

Sociálny  
pilier 

 

rozvíjajúca sa  
komunita 
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Priority udržateľného rozvoja 

Ekonomické Sociálne Environmentálne 
 zníženie disparít  žiadny hlad  opatrenia v oblasti klímy 
 zodpovedná spotreba a produkcia  žiadna chudoba  život pod vodou 
 dôstojná práca a ekonomický rast  rodová rovnosť  život na pevnine 
 priemysel, inovácie a infraštruktúra  kvalitné vzdelávanie  čistá voda a hygienické zariadenia 
 globálne partnerstvá  zdravie a dĺžka života  dostupná a čistá energia 

  mier, spravodlivosť   udržateľné mestá a komunity 
Tab. 1 – Členenie priorít udržateľného rozvoja 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Eurostat (2016) 
 
Ekonomická perspektíva predstavuje podľa autorov Taticchi et al. (2015) najviac 
zdokumentovaný aspekt udržateľnosti. Avšak väčšina podnikov pri jej aplikovaní berie 
do úvahy iba tradičné účtovné metriky, ktoré slúžia ako východisko pri ekonomickom 
rozhodovaní podnikov. Autori ďalej konštatujú, že indikátor výkonnosti v oblasti 
ekonomickej udržateľnosti by mal zdôrazňovať význam kooperatívneho vzťahu medzi 
výkonnostnými ukazovateľmi, a nie konkurenčný boj tradičných účtovných metrík. Manažéri 
musia v tomto smere brať do úvahy nielen ekonomické ukazovatele výkonnosti, ale 
pozornosť musia venovať aj aktívnej integrácii trvalej udržateľnosti do obchodných praktík či 
strategických plánov (Petrini, Pozzebon 2010).  
 
Prístupy ku kvantifikácii udržateľného rozvoja 
Udržateľná konkurencieschopnosť krajín a v nich pôsobiacich podnikateľských subjektov je 
veľmi komplexný koncept. Aspekty konkurencieschopnosti a udržateľnosti sú 
charakterizované pomocou mnohých prístupov, vnímané z rôznych perspektív 
a determinované mnohými faktormi. Daná zložitosť vytvára viacero možností na jej 
definovanie, meranie a hodnotenie. Snahou je rozvíjať koncepcie rozvoja podnikania 
pre udržateľnú konkurencieschopnosť krajín a zvyšovanie jej výkonnosti. V odbornej 
literatúre sa môžeme stretnúť s rôznymi prístupmi k meraniu podnikovej udržateľnosti.  
 
Možnosti kvantifikácie udržateľného rozvoja krajín 
V oblasti vyhodnocovania rozvojových ukazovateľov, vrátane ukazovateľov trvalo 
udržateľného rozvoja, sa od r. 1990 dospelo k celosvetovo veľkému pokroku. Najznámejšie 
organizácie venujúce sa tejto problematike na globálnej úrovni sú predovšetkým Svetová 
banka, OSN a jej rôzne zložky, World Resource Institute, WorldWatch Institute a pod. 
Na európskej úrovni sa venuje vyhodnocovaniu štatistických úradov najmä EUROSTAT 
a OECD. V Slovenskej republike je ústredným orgánom štatistického sledovania 
a vyhodnocovania údajov Štatistický úrad SR.  
 
Samotná udržateľnosť rozvoja je pomerne ťažko kvantifikovateľná, preto boli na meranie 
pokroku pri napĺňaní stratégie trvalo udržateľného rozvoja stanovené rôzne metriky. Každý 
z troch pilierov udržateľného rozvoja je hodnotený prostredníctvom širokého spektra 
indikátorov poskytujúcich ucelené informácie o konkrétnom jave. Tieto indikátory, resp. 
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indexy môžu spĺňať celý rad funkcií. Môžu zjednodušovať, objasňovať a sprostredkovávať 
súhrnné informácie pre rozhodovanie, pomáhať začleňovaniu prírodných a sociálnych vied 
do rozhodovania a pomáhať merať a upresňovať pokrok smerom k cieľom trvalo 
udržateľného rozvoja. Zároveň môžu poskytovať včasné varovanie na možné ekonomické, 
sociálne a či environmentálne ohrozenia. V nasledujúcej Tabuľke 2 sme spracovali prehľad 
najznámejších multi-kriteriálnych globálnych indexov, ktoré čiastkovo posudzujú základné 
piliere udržateľného rozvoja krajín. Pozornosť sme teda zamerali na indexy hodnotiace 
ekonomický rozvoj krajín a s nimi súvisiace aspekty (konkurencieschopnosť, kvalita 
podnikateľského prostredia, investície, úroveň hospodárskeho blahobytu a pod.), indexy 
hodnotiace kvalitu sociálneho rozvoja (zdravie blahobyt, životná úroveň, chudoba, šťastie 
spoločnosti/obyvateľstva/komunity a pod.), a tiež indexy posudzujúce stupeň 
environmentálneho rozvoja krajín (najmä kvalita, ochrana životného prostredia, jeho zložiek, 
prírodných zdrojov a pod.). 
 

Názov ukazovateľa Zameranie ukazovateľa 

ISEW Index of Sustainable Economic Welfare index udržateľného hospodárskeho blahobytu 
GCI Global Competitiveness Index globálny index konkurencieschopnosti 
DBI Doing Business Index index podnikateľského prostredia 
GEDI Global Entrepreneurship Development Index globálny index rozvoja podnikania 
EFI Economy Freedom Index index ekonomickej slobody 
GII Global Innovation Index globálny inovačný index 
HDI Human Development Index index ľudského rozvoja 
GDI Gender-related Development Index index rodového rozvoja 
HPI Human Poverty Index index ľudskej chudoby 
ISH Index of Social Health index zdravia spoločnosti 
WI Well-being Index index bohatstva 
BLI Better Life Index index lepšieho života 
EPI Environmental Performance Index index životného prostredia 
ESI Environmental Sustainability Index index environmentálnej udržateľnosti 
EVI Environmental Vulnerability Index index environmentálnej zraniteľnosti 
SDI Sustainable Development Index index udržateľného rozvoja 

Tab. 2 – Prehľad vybraných celosvetovo uznávaných ukazovateľov/indexov hodnotiacich  
základné piliere trvalej udržateľnosti (ekonomické, sociálne a environmentálne aspekty) 

Zdroj: vlastné spracovanie  
 
Hodnotiť udržateľný rozvoj v celom jeho rozsahu na základe jedného komplexného indexu je 
pomerne náročný proces. Dôvodom je najmä zložitosť systému, ktorý pozostáva z viacerých 
dimenzií so špecifickými cieľmi. Napriek tomu bol v rokoch 2000 – 2001 v stredoeurópskom 
výskumnom uzle Millenium Project vytvorený špecifický nástroj – Sustainable Development 
Index (SDI). Cieľom tohto indexu bolo komplexné vyjadrenie stavu jednotlivých krajín sveta 
v oblasti smerovania k trvalo udržateľnému rozvoju. V najnovšej výročnej správe Sustainable 
Development Report 2019 je index vypočítaný ako priemer čiastkových indexov trvalo 
udržateľného rozvoja v celkovo 17 hodnotených oblastiach – 1. Žiadna chudoba; 2. Žiadny 
hlad; 3. Kvalita zdravia a života; 4. Kvalitné vzdelávanie; 5. Rodová rovnosť; 6. Čistá voda 
a hygiena; 7. Dostupná a čistá energia; 8. Dôstojná práca a hospodársky rast; 9. Priemysel, 
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inovácie a infraštruktúra; 10. Znížené nerovnosti; 11. Udržateľné mestá a komunity; 12. 
Zodpovedná spotreba a výroba; 13. Opatrenia v oblasti klímy; 14. Život pod vodou; 15. Život 
na pevnine; 16. Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie; 17. Partnerstvá za ciele. Index je 
celkovo zostavovaný pre 162 krajín sveta, pričom s rastúcou hodnotou indexu sa v rámci 
zvoleného skóre 0 – 100 zlepšuje aj pozícia krajiny v smerovaní k udržateľnému rozvoju 
(Sustainable Development Report 2019). 
 
Možnosti kvantifikácie udržateľného rozvoja podnikov 
Na mikroekonomickej úrovni sa udržateľný rast spoločností častokrát meria z kvantitatívneho 
hľadiska pomocou údajov z účtovníctva - finančných výkazov alebo podľa schopnosti 
spoločností akumulovať zdroje (Babalola 2013). Finančná výkonnosť meraná úrovňou zisku 
a výnosnosti jednoznačne súvisí s udržateľným rastom (Demirgunes, Ucler 2015). 
Spoločnosti, ktoré sa spoliehajú na svoje vlastné finančné zdroje, rastú pomalšie, pretože pre 
nich je ťažšie investovať. Využívanie zadlženosti a zvyšovanie dodatočných nákladov na 
financovanie vedie k udržateľnému rastu spoločností. Na druhej strane, zavedenie 
primeraného systému kontroly pridanej hodnoty vedie k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov, 
k zvýšeniu investičnej kapacity, a teda k lepšej situácii pre spoločnosti s udržateľným rastom 
(Abraham, Harris, Auerbach 2017). Napriek zložitosti, ktorá vyplýva z množstva interpretácií 
tém týkajúcich sa trvalej udržateľnosti a mnohostrannej povahy trvalej udržateľnosti, by sa 
malo podnikové posúdenie udržateľnosti vykonať, aby sa zabezpečila ekologická účinnosť, 
postupy spravodlivého obchodu a environmentálna spravodlivosť (Marshall, Toffel 2005). 
 
Ekonomická perspektíva sa mnoho krát vyjadruje prostredníctvom nákladov (Metta, 
Badurdeen 2013), výnosov (Choudhary et al. 2015), podielu na zisku (Chaabane et al. 2012) 
či ekonomickej hodnoty (Pimentel, Gonzalez, Barbosa 2016). Takýto prístup, ale 
nezohľadňuje koncepciu udržateľnosti v pravom zmysle slova. Udržateľná výkonnosť 
podniku predstavuje viacrozmerný koncept založený na myšlienke trvalo udržateľného 
rozvoja, ktorý nahrádza tradičné chápanie výkonnosti spoločnosti iba ako zhodnotenie 
kapitálu pre vlastníkov (akcionárov). Napriek tomu, podľa Kocmanovej et al. (2011) sú 
ukazovatele ekonomickej výkonnosti podniku aj naďalej hlavným predmetom záujmu 
vlastníkov a investorov. Avšak, spolu s informáciami o environmentálnych a sociálnych 
faktoroch vytvárajú komplexný obraz o stave podnikovej udržateľnosti. Podniky by sa preto 
mali snažiť dosiahnuť dlhodobé prínosy implementáciou aktivít súvisiacich s udržateľnosťou 
do samotného jadra podnikovej stratégie (Chabowski, Mena, Gonzalez-Padron 2011). 
V tomto smere je nevyhnutné, aby si stanovili merateľné a relevantné ciele trvalo 
udržateľného rozvoja a vybrali vhodné metriky na ich meranie (Dočekalová 2012). 
 
Validná analýza a hodnotenie udržateľnosti spoločnosti sú založené na primeranom 
a spoľahlivom informačnom spektre, pričom by sa mal klásť dôraz aj na výberové kritériá 
na hodnotenie udržateľnosti. V tejto súvislosti sa musí rozhodnúť, či by sa hodnotenie trvalej 
udržateľnosti malo zakladať výlučne na údajoch finančného výkazníctva, ktoré odrážajú jeho 
finančnú situáciu, alebo či je potrebné použiť iné parametre. Z tohto dôvodu sa v posledných 
rokoch zdôrazňuje potreba integrovaného modelu podávania správ na hodnotenie 
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udržateľnosti. Takýto prístup znamená zohľadniť nielen finančné kritériá, ale aj kritériá, ktoré 
odrážajú vnútorné aj vonkajšie prostredie (Bogićević, Domanović, Krstić 2016). Okrem toho 
podľa Frasera, Ormistona (2013) nie sú niektoré z kľúčových informácií potrebných 
na vyhodnotenie výkonnosti spoločnosti v účtovnej závierke k dispozícii, niektoré je ťažké 
nájsť a mnohé z nich nie je možné zmerať a preto sa v posledných rokoch pozornosť 
sústreďovala aj na nevyhnutnosť použitia nefinančných kritérií na hodnotenie výkonnosti 
spoločnosti. 
 
Ako uvádza Kocmanová, Dočekalová (2011), udržateľnosť je stratégiou procesu trvalo 
udržateľného rozvoja. Pre podniky je dôležité vedieť, aké ukazovatele možno použiť 
na meranie výsledkov v jednotlivých oblastiach. Dôležitú úlohu v tomto systéme určite 
zohráva ekonomická stránka udržateľnosti. Základným želaním investorov a vlastníkov firiem 
je zvýšiť ekonomickú výkonnosť a určiť, či je spoločnosť schopná zvýšiť svoju hodnotu, 
a tým im poskytnúť primeranú návratnosť investícií. Z tohto dôvodu sa za základný cieľ 
podniku považuje dlhodobé maximalizovanie trhovej hodnoty. V súčasnosti ponúka odborná 
literatúra množstvo metód na meranie tejto hodnoty. V posledných rokoch sa čoraz častejšie 
využíva ukazovateľ ekonomickej pridanej hodnoty (EVA). Ako uvádzajú autorky 
Kiseľáková, Šoltés (2016) veľmi často sa na meranie podnikovej udržateľnosti aplikujú aj 
ukazovatele ako zisk, obrat, pridaná hodnota, náklady a pod. Z dôvodu širokého spektra 
nástrojov na meranie udržateľnosti, ale nie je možné uplatňovať ich všetky a zo strany 
podnikov je dôležité, aby vybrali len kľúčové ukazovatele, ktoré dokážu preukázať pokrok 
smerom k trvalej udržateľnosti. 
 
Medzinárodná spoločnosť ING Wholesale Banking uskutočnila v roku 2018 rozhovory s 210 
finančnými manažérmi vo veľkých a stredných spoločnostiach so sídlom v USA týkajúce sa 
dôležitosti udržateľnosti pre podnikové stratégie. Zistili, že viac ako 80% firiem začleňuje 
do svojich plánov rastu podnikania udržateľné myslenie a takmer polovica manažérov 
uviedla, že obavy o udržateľnosť ovplyvňujú ich stratégie rastu. Firmy s najsilnejšou 
stratégiou udržateľnosti majú zvyčajne lepšie výsledky v oblasti výnosov, pôžičiek a úverov. 
Takmer všetky oslovené spoločnosti potvrdili, že ich finančné výsledky zohrávajú dôležitú 
úlohu v procese budovania iniciatív k udržateľnosti. Vo svojej správe (Sustainability and 
Finance Study 2018) okrem toho uvádza faktory, ktoré vedú podniky k tomu, aby prijali 
opatrenia v oblasti udržateľnosti: 

 rast tržieb (39 %),  
 zníženie nákladov / úspora a efektivita (35 %),  
 povesť značky (30 %),  
 udržať krok s konkurenciou (29 %),  
 regulačné požiadavky (23 %), 
 lacnejšie financovanie (16 %),  
 daňové výhody (16 %),  
 prilákanie nových zamestnancov (13 %).  
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V rámci analýzy sa spoločnosť ING Wholesale Banking zamerala aj na finančnú stránku 
podnikov za účelom zistenia aké ciele si spoločnosti stanovili na najbližšie 2 roky v oblasti 
udržateľného finančného vývoja (Sustainability and Finance Study 2018): 
 zlepšiť schopnosť modelovať budúce výnosy z iniciatív udržateľnosti (60 %),  
 vypracovať vhodné metriky pre meranie udržateľných aktivít (49 %),  
 získať vedomosti o ekologických nástrojoch financovania (47 %), 
 upraviť tradičné prístupy k hodnoteniu aktív (41 %). 

 
Aktuálne výzvy, bariéry a možné riešenia v oblasti udržateľného rozvoja podnikov 
Ako uvádza Schaltegger, Lüdeke-Freund, Hansen (2012), napriek množstvu rôznych business 
modelov udržateľnosti majú všetky spoločný cieľ - vytvárať hodnotu integráciou 
ekonomických, environmentálnych a sociálnych aspektov, a nie uprednostňovať len zisk. 
Integrácia týchto aspektov je však ťažká z dôvodu, že môžu byť v konflikte s cieľmi riadenia, 
pretože zameranie na ciele ziskovosti častokrát prekrýva snahu o udržateľnosť v podnikaní 
(Van Bommel 2018). 
 
Ako uvádza University of Cambridge Institute for Sustainable Leadership (2018), medzi 
najvýznamnejšie výzvy udržateľného podnikania možno zaradiť: 

 zabezpečenie prepojenia medzi hodnotou pre akcionárov a udržateľným podnikaním, 
 zladenie konceptov podnikového rastu a udržateľnosti, 
 transformovania obchodných modelov v kontexte udržateľnosti, 
 prekonanie rozdielov medzi cieľmi a konaním v praktickej rovine,  
 implementovanie cieľov v rámci všetkých úrovní v podniku, 
 zachovanie pretrvávajúcej dynamiky udržateľnosti. 

 
Medzi hlavné bariéry, ktoré eliminujú investície podnikov do iniciatív udržateľnosti boli 
podľa správy Sustainability and Finance Study (2018) zaradené: 

 identifikácia obchodných príležitostí v oblasti udržateľnosti (52 %),  
 predikcia podnikovej výkonnosti (50 %),  
 problémy pri meraní výkonnosti a kvantifikovaní benefitov (50 %),  
 vládne nariadenia (40 %),  
 prístup k financiám (30 %),  
 nedostatočný záväzok k udržateľnosti zo strany správnej rady (29 %),  
 nedostatok odborných znalostí (24 %),  
 neúplný celopodnikový rámec udržateľnosti (19 %). 

 
V tomto smere University of Cambridge Institute for Sustainable Leadership (2018) definuje 
aj najsľubnejšie riešenia v oblasti udržateľnosti podnikov: 

 Riešte falošnú dichotómiu medzi ziskom a zámerom podnikania (podniky, ktoré sú 
dlhodobo úspešné a ziskové vytvárajú prínosy pre spoločnosť i zainteresované strany). 

 Buďte úprimní a autentickí (je potrebné pochopiť zmysel a hodnoty podnikania 
a aktívne bojovať s problémami brániacimi trvalej udržateľnosti). 



Vol. 7 (2), pp. 12-25 

 

22   http://www.mladaveda.sk 

 

 Vytvorte priestor pre zmysluplné diskusie na úrovni predstavenstva a vedenia 
(základné zmeny v stratégii nie je možné realizovať zo dňa na deň a vyžaduje si to 
zvýšiť informovanosť o riešeniach tejto témy).  

 Inovujte a identifikujte nové formy tvorby hodnoty (je nevyhnutné podporovať 
inovácie a vytvárať také obchodné postupy a procesy, ktoré zosúlaďujú udržateľnosť 
s podnikovou výkonnosťou).  

 Oznámte dopad konceptu udržateľnosti, nielen na finančnú výkonnosť (vypracovať 
zmysluplné ukazovatele vplyvu).  

 
Sustainability and Finance Study (2018) uvádza, že na ceste k udržateľnosti je potrebné 
zo strany podnikov zvládnuť niekoľko krokov: 

 Spoločnosti sa musia usilovať o zvyšovanie udržateľnosti dodržiavaním prísnejších 
zákonov a nariadení. 

 Podniky si musia uvedomiť, že kroky k udržateľnosti môžu zlepšiť podnikovú 
výkonnosť, ktorá prináša zvýšenie efektívnosti a nižšie náklady. 

 Podniky sa musia začať viac zaujímať o svojich zákazníkov a dodávateľov a zisťovať 
ako im môžu pomôcť splniť ich ciele udržateľnosti. 

 Podniky musia prijať koncept udržateľnosti ako základný rámec v stratégii, ktorý 
zodpovedá potrebám udržateľného rastu. 

 
Záver 
V súvislosti so snahami o zmysluplné uplatnenie koncepcie trvalej udržateľnosti 
v každodennej praxi je venované veľké úsilie navrhovaniu a zavádzaniu rôznych 
ukazovateľov slúžiacich na monitorovanie, meranie a následne posudzovanie toho, či je vývoj 
vybraného subjektu (podniku, odvetvia, regiónu, štátu a pod.) v súlade s princípmi a 
kritériami udržateľného rozvoja, alebo nie. Problematika indikátorov udržateľného rozvoja, či 
už na mikro alebo makro úrovni, je relevantná nielen z praktického hľadiska, ale i z hľadiska 
teórie. Cieľom príspevku bolo poskytnúť teoretický prehľad prístupov k meraniu trvalej 
udržateľnosti na makro i mikro úrovni, teda na globálnej úrovni krajín i v rámci 
podnikateľského prostredia. Na základe spracovanej rešerše odbornej literatúry i vedeckých 
štúdií sme dospeli k záveru, že v súčasnosti neexistuje jednotné meradlo, index či prístup 
kvantifikujúci úroveň udržateľného rozvoja. Názory odborníkov však nie sú natoľko odlišné, 
avšak, musíme poukázať na výraznú nejednoznačnosť analyzovaných prístupov. Výskumné 
smerovanie bude v nasledujúcich príspevkoch zamerané na praktickú aplikáciu spracovaných 
teoretických východísk za účelom zhodnotenia miery udržateľného rozvoja Slovenska i krajín 
EÚ v rámci zvolených globálnych indikátorov reflektujúcich základné piliere udržateľnosti.  
 

Tento článok odporúčala na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: 
doc. Ing. Dana Kiseľáková, PhD. 

 
Tento príspevok je jedným z čiastkových výstupov v súčasnosti riešeného vedecko –
výskumného grantu VEGA 1/0279/19 – Modelové prístupy zvyšovania výkonnosti 
 a konkurencieschopnosti v európskom priestore v kontexte udržateľného rozvoja. 
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