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FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE
UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ
VO VÝROBNÝCH PODNIKOCH
NA SLOVENSKU
FACTORS AFFECTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MANUFACTURING
ENTERPRISES IN SLOVAKIA
Patrícia Jánošová 1
Autorka pôsobí ako interná doktorandka na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej
univerzity v Žiline. Vo svojom výskume sa venuje problematike udržateľnosti a udržateľného
rozvoja.
The author works as an internal PhD student at the Faculty of Management Science and
Informatics at the University of Žilina. Her research focuses on sustainability and sustainable
development.
Abstract
Implementing elements of sustainable development is a necessary and indispensable part of
every enterprise. In many cases, the implementation of sustainable development elements into
the enterprise is demanding, both in terms of internal factors and external factors that
enterprises can not influence t. These factors may have different origins, but most often we
advise the management's low knowledge of sustainable development and the financial
complexity of this process. This article focuses on the analysis of factors that complicate the
implementation of sustainable development in the enterprise. The research sample, in this
case, consisted of 301 managers of manufacturing enterprises in Slovakia. Based on the
analysis and synthesis of the primary data, we verified the research hypotheses in the context
of factors influencing sustainable development in the enterprise.
Key words: factors influencing sustainable development, sustainability, manufacturing
enterprises
Abstrakt
Implementácia prvkov udržateľného rozvoja je potrebnou a nevyhnutnou súčasťou každého
podniku. V mnohých prípadoch je samotná implementácia prvkov udržateľného rozvoja do
podniku veľmi náročná, či už z hľadiska interných faktorov, ale aj externých faktorov, ktoré
1
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podniky nemajú v kompetencii ovplyvniť. Spomínané faktory môžu mať rôzny pôvod, avšak
za najčastejšie radíme predovšetkým nízku znalosť manažmentu o udržateľnom rozvoji
a finančnú náročnosť tohto procesu. Tento článok sa zameriava práve na analýzu faktorov,
ktoré implementáciu udržateľného rozvoja do podniku komplikujú. Výskumnú vzorku
v tomto prípade tvorilo 301 manažérov výrobných podnikov na Slovensku, ktorí zodpovedali
na nami vytvorené otázky. Na základe analýzy a syntézy dosiahnutých primárnych dát sme
uskutočnili verifikáciu stanovených výskumných hypotéz v kontexte faktorov ovplyvňujúcich
udržateľný rozvoj v podniku.
Kľúčové slová: faktory ovplyvňujúce udržateľný rozvoj, udržateľnosť, výrobné podniky
Úvod
Potreba udržateľnej výroby patrí medzi najviac diskutované témy 21. storočia. Nutnosť
prechodu z tradičného zastaralého prístupu výroby a prechodu na nové moderné koncepcie si
vyžaduje mnoho úsilia zo strany manažmentu výrobných podnikov (Karagiannis, et al., 2022).
S konceptom udržateľnej výroby je úzko spätá aj spoločenská zodpovednosť podnikov, ktorej
podstata plynie zo snahy integrácie spoločenských a environmentálnych záujmov do
podnikovej stratégie a činností realizovaných výrobnými podnikmi. Dnes patrí spoločenská
zodpovednosť podnikov medzi koncepcie patriace do centra pozornosti výskumníkov ale aj
manažérov (Du, et al., 2010; Papafloratos, 2018). Aj napriek značnému množstvu výziev
požadujúcich začlenenie prvkov spoločensky zodpovedného podnikania ako aj samotného
udržateľného rozvoja, nie je ich implementácia v praxi bežnou súčasťou podnikov. Úroveň
povedomia o spoločensky zodpovednom podnikaní je stále v praxi pomerne nízka
(Skouloudis, et al., 2011). Je potrebné podotknúť, že implementácia prvkov spoločensky
zodpovedného podnikania výrazne ovplyvňuje udržateľný rozvoj spoločnosti, ako aj jeho
ziskovosť a návratnosť investícií (Drobetz, et al., 2014).
Významná časť spoločenskej zodpovednosti podniku je v podnikovej praxi
orientovaná na spotrebiteľov, zamestnancov, dodávateľov a životné prostredie. Samotná
spoločenská zodpovednosť môže byť chápaná ako znak kvality a konkurencieschopnosti za
podmienok transparentného vykazovania podnikovej činnosti. Na to, aby sa podnik
disponoval konkurenčnou výhodou v rámci spoločenskej zodpovednosti podniku, ju musí
integrovať do celkovej stratégie podniku. V bežných podmienkach je pre manažérov proces
prepojenia stratégie podniku so stratégiou spoločensky zodpovedného podnikania náročný.
Bežnou realitou je často vytvorenie dvoch stratégií, ktoré nesmerujú k vytváraniu
konkurenčnej výhody podniku, z dôvodu nesprávneho pochopenia a chybnej implementácie.
Integrovanie spoločensky zodpovedného podnikania do stratégie podniku znamená, že
spoločenská zodpovednosť je v podniku vnímaná ako hnací moment podnikania, t. j.
„business driver“. Ku skutočnej integrácií dochádza, ak spoločenské imperatívy sú prítomné
vo všetkých podnikových procesoch, činnostiach, v častiach strategického plánovania a na
všetkých úrovniach riadenia (Zadržilová, et al.,2010).
Spoločenská zodpovednosť ako súčasť stratégie podniku predstavuje dobrovoľný
prísľub k prijímaniu etických štandardov, ktoré môžu zlepšiť povesť podniku, ale
predovšetkým motivovať ho k dosahovaniu lepšieho výkonu. Túto oblasť je vhodné
preskúmať predovšetkým z dôvodu, že ekonomické a sociálne ciele sa nemusia vylučovať, ale
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v miere adekvátnej synergie môžu prinášať podniku jedinečnú konkurenčnú výhodu. Kunz
(2012) považuje spoločensky zodpovedné podnikanie, resp. celkové správanie podnikov, za
súčasť širšieho prúdu udržateľného rozvoja. Niektoré štúdie (Palazzo a Scherer, 2006; Kim,
2019) uvádzajú vnímanie zakomponovania prvkov spoločenskej zodpovednosti do podnikov
ako strategický nástroj legitímnosti dobrej povesti ako aj zvýšenia trhového potenciálu
podniku, čo potvrdzuje základný cieľ koncepcie udržateľného rozvoja, ktorým je prospešnosť
nie len z ekonomického aspektu podniku ale aj environmentálneho aspektu týkajúceho sa
životného prostredia.
Väčšina výskumov s ktorými sa stretávame v rámci zahraničných štúdií poukazuje na
skúmanie motivácie manažérov ako aj faktorov, ktoré ovplyvňujú možnosti implementácie
prvkov udržateľného rozvoja a spoločensky zodpovedného podnikania do výrobných
podnikov (Tang, et al., 2012). Práve z toho dôvodu sme sa rozhodli uskutočniť dotazníkový
prieskum, ktorý by sa vo svojej podstate zameriaval na zisťovanie faktorov, ktoré
implementáciu prvkov udržateľného rozvoja do výrobného podniku ovplyvňujú. Výskumnú
vzorku tvorilo 301 manažérov výrobných podnikov. Získané dáta slúžia na verifikáciu
stanovených hypotéz H1-H5 prostredníctvom zvoleného štatistického testovania chí-kvadrát
testom nezávislosti a binomickým testom.
Interné a externé faktory ovplyvňujúce mieru udržateľného rozvoja v podniku
Faktory ovplyvňujúce mieru udržateľného rozvoja sú znázornené na myšlienkovej mape
(Obrázok 1), ktorá tvorila podklad pre vypracovanie výskumných otázok a hypotéz.

Obrázok 1: Interné a externé faktory vplývajúce na udržateľný rozvoj vo výrobnom podniku
Zdroj: vlastné spracovanie

Výskumné otázky v prípade zamerania sa interných a externých faktorov vplývajúcich na
udržateľný rozvoj podniku sú v znení:
V1: Je znalosť o udržateľnom rozvoji vyššia vo veľkých podnikoch v porovnaní so strednými,
malými a mikro podnikmi?
V2: Ako dokáže znalosť manažérov o spoločensky zodpovednom podnikaní ovplyvniť
znalosť o udržateľnom rozvoji?
V3: Ako vplýva pôvod výrobného podniku na úroveň udržateľného rozvoja v podniku?
V4: Predstavuje finančná náročnosť problém pri implementácii prvkov udržateľného rozvoja
do podniku?
V5: Predstavuje nízka podpora zo strany štátu problém pri implementácii prvkov
udržateľného rozvoja do podniku?
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K definovaným výskumným otázkam sme stanovili nasledovné hypotézy, ktoré budú
verifikované štatistickým testovaním, konkrétne chí-kvadrát testom a binomickým testom.
H1: Znalosť o udržateľnom rozvoji v podniku je ovplyvnená jeho veľkosťou.
H0 (nulová hypotéza): Znalosť o udržateľnom rozvoji a veľkosť podniku nie sú na sebe
závislé.
HA (alternatívna hypotéza): Znalosť o udržateľnom rozvoji a veľkosť podniku sú na sebe
závislé.
Na základe nadobudnutých teoretických a praktických poznatkov pred uskutočnením
dotazníkového prieskumu sme si uvedomili značnú odlišnosť v prístupe manažérov podnikov
k problematike udržateľného rozvoja. Z toho dôvodu sme sa v rámci prieskumu zamerali aj na
to, ako dokáže veľkosť podniku ovplyvniť znalosti manažérov o udržateľnom rozvoji
(Obrázok 2).

Obrázok 2: Znalosť manažérov o UR vzhľadom na veľkosť podniku v ktorom pôsobia
Zdroj: vlastné spracovanie

Hypotézu sme verifikovali chí-kvadrát testom nezávislosti. Výsledkom testu bola hodnota pvalue=0 (Tabuľka 1) , ktorú sme porovnávali s hladinou významnosti 5%. Z toho dôvodu,
môžeme prijať alternatívnu hypotézu, v znení: znalosti o udržateľnom rozvoji v podniku sú
ovplyvňované veľkosťou podniku.
Tabuľka 1: Výsledok chí-kvadrát testu nezávislosti hypotézy H1

Chi-square
Počet riadkov
Počet stĺpcov
df
alfa
p-value

149,6072874
2
4
3
0,05
0

Zdroj: vlastné spracovanie

H2: Znalosť o udržateľnom rozvoji je výrazne ovplyvnená znalosťou o spoločensky
zodpovednom podnikaní.
H0 (nulová hypotéza): Znalosť o udržateľnom rozvoji a znalosť o spoločenskej zodpovednosti
podnikov nie sú na sebe závislé.
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HA (alternatívna hypotéza): Znalosť o udržateľnom rozvoji a znalosť o spoločenskej
zodpovednosti podnikov sú na sebe závislé.
Vzhľadom na historický sled koncepcií udržateľného rozvoja a spoločenskej zodpovednosti
podnikov sme sa zamerali aj na to, ako môže byť znalosť manažérov o udržateľnom rozvoji
ovplyvnená znalosťou o spoločenskej zodpovednosti podnikov. Vznik koncepcie spoločensky
zodpovedného podnikania sa datuje od 50. rokov 20. storočia (Carroll, 2015) a je pomerne
staršou než široko zameraná koncepcia udržateľného rozvoja. Z toho dôvodu predpokladáme,
že manažéri výrobných podnikov budú disponovať častejšie znalosťou o spoločenskej
zodpovednosti podniku než o udržateľnom rozvoji. Rovnako predpokladáme, že znalosť o
udržateľnom rozvoji je podmienená znalosťou o spoločenskej zodpovednosti podniku.

Obrázok 3: Znalosť manažérov o udržateľnom rozvoji vzhľadom na veľkosť podniku v ktorom pôsobia
Zdroj: vlastné spracovanie

Hypotéza H2 bola verifikovaná chí-kvadrát testom nezávislosti pri hladine významnosti 5%
(Tabuľka 2). Keďže hladina významnosti dosahovala vyššiu hodnotu ako výsledná hodnota
chí-kvadrát testu nezávislosti, môžeme prijať stanovenú alternatívnu hypotézu, ktorá
potvrdzuje, že znalosť manažérov o udržateľnom rozvoji je ovplyvnená znalosťou o
spoločenskej zodpovednosti podniku. Z obrázka 3 je zrejmé, že manažéri výrobných
podnikov, ktorí majú znalosť o udržateľnom rozvoji, disponujú vo vysokej miere (130
odpovedí) znalosťou o spoločenskej zodpovednosti podniku, inými slovami, znalosť o
udržateľnom rozvoji u manažérov je podmienená znalosťou o spoločenskej zodpovednosti
podnikov.
Chi-square
76,26033835
2
Počet riadkov
2
Počet stĺpcov
1
df
0,05
alfa
p-value
0
Tabuľka 2: Výsledok chí-kvadrát testu nezávislosti hypotézy H2
Zdroj: vlastné spracovanie
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H3: Manažéri podnikov so zahraničnou účasťou sú viac stotožnení s potrebou
udržateľného smerovania podniku, než manažéri slovenských podnikov.
H0 (nulová hypotéza): Potreba udržateľného smerovania a pôvod podniku nie sú na sebe
závislé.
HA (alternatívna hypotéza): Potreba udržateľného smerovania a pôvod podniku sú na sebe
závislé.
Preštudovaním zahraničnej literatúry, ktorá sa zaoberá sférou udržateľného rozvoja
výrobných podnikov sme nadobudli dojem, že problematike udržateľného rozvoja a
príslušným štúdiám z tejto oblasti sa v zahraničí venuje väčšia pozornosť v porovnaní s
výrobnými podnikmi na území Slovenskej republiky. Z toho dôvodu sme vytvorili hypotézu,
ktorou sme chceli overiť platnosť nášho tvrdenia, že podniky so zahraničnou účasťou
podnikajúce na území našej krajiny vnímajú udržateľný rozvoj ako súčasť podnikových
procesov intenzívnejšie, z čoho vyplýva, že sú s potrebou udržateľného rozvoja v podniku
stotožnení viac, než pôvodom slovenské výrobné podniky.
Chi-square
Počet riadkov
Počet stĺpcov
df
alfa
p-value

59,63004193
2
6
5
0,05
0

Tabuľka 3 - Výsledok chí-kvadrát testu nezávislosti hypotézy H3
Zdroj: vlastné spracovanie

Hypotéza bola overovaná chí-kvadrát testom nezávislosti pri hladine významnosti 5%
(Tabuľka 3). Výsledná p-value dosiahla hodnotu 0, čím sa nám naša hypotéza potvrdila.
Môžeme teda konštatovať, že manažéri podnikov so zahraničnou účasťou sú vo väčšej miere
stotožnení s potrebou udržateľného smerovania podniku, než manažéri slovenských podnikov.
H4: Nízka podpora zo strany štátu predstavuje pre väčšinu podnikov prekážku v
implementácii prvkov udržateľného rozvoja do podniku.
H0 (nulová hypotéza): Pre najviac 50% podnikov predstavuje nízka podpora zo strany štátu
prekážku v implementácii prvkov udržateľného rozvoja do podniku.
HA (alternatívna hypotéza): Pre viac ako 50% podnikov predstavuje nízka podpora zo strany
štátu prekážku v implementácii prvkov udržateľného rozvoja do podniku.
Touto hypotézou sme sa na základe vymedzenia niekoľkých faktorov determinujúcich
prekážky v implementácii udržateľného rozvoja do výrobného podniku snažili zistiť, aký
veľký problém predstavuje práve nízka podpora zo straty štátu pre výrobné podniky. Bolo to
práve z dôvodu, že v rámci Slovenskej republiky sme nevypozorovali dôraz na finančnú
podporu pre udržateľný rozvoj výrobných podnikov zo strany štátu. Aj napriek tomu, že v
dokumente Systém implementácie horizontálneho princípu (Udržateľný rozvoj na roky 2014-
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2020) sa vláda zameriavala na podporu udržateľného rozvoja, bola táto pomoc určená len pre
malé a stredné podniky (ÚPV SR, 2014).
Pri testovaní pravdivostnej hodnoty hypotézy H4 sme použili štatistický binomický test,
ktorého p-value sme porovnávali s hladinou významnosti 5%. Týmto testom sme zistili, že
došlo k potvrdeniu pravdivostnej hodnoty našej hypotézy (0 < 0,05) čím môžeme prijať
alternatívnu hypotézu. Je teda pravdou, že pre viac ako 50% podnikov predstavuje nízka
podpora zo strany štátu prekážku v implementácii prvkov udržateľného rozvoja do podniku.
H5: Finančná náročnosť predstavuje pre minimálne polovicu podnikov prekážku v
implementácii prvkov udržateľného rozvoja do podniku.
H0 (nulová hypotéza): Pre najviac 50% podnikov predstavuje finančná náročnosť prekážku v
implementácii prvkov udržateľného rozvoja do podniku.
HA (alternatívna hypotéza): Pre viac ako 50% podnikov predstavuje finančná náročnosť
prekážku v implementácii prvkov udržateľného rozvoja do podniku.
V štúdiách vykonanými zahraničnými výskumníkmi sme sa dozvedeli aj o existencii
prekážok, ktorým musia výrobné podniky snažiace sa o udržateľnú produkciu čeliť. Jedna z
podstatných a často sa vyskytujúcich prekážok sa týkala vysokých nákladov, spojených práve
s procesom implementácie prvkov udržateľného rozvoja do podniku (Zhongmin, et al., 2017;
Posinasetti, 2018; Zhang et al., 2019). Preto nás zaujímala vážnosť vnímania finančnej
náročnosti pre implementáciu prvkov udržateľného rozvoja vo výrobných podnikoch na
území Slovenskej republiky. Pravdivostná hodnota hypotézy bola overovaná rovnako ako
hypotéza H4 štatistickým binomickým testom. Zo záveru plynie prijatie alternatívnej
hypotézy, že na území Slovenskej republiky je pre viac ako polovicu podnikov finančná
náročnosť prekážkou v implementácii prvkov udržateľného rozvoja do podniku.
Záver
Koncepcia udržateľného rozvoja vrátane koncepcie spoločensky zodpovedného podnikania je
v dnešnej dobe chápaná viac menej ako nutná súčasť podnikových aktivít. Na základe
preštudovanej literatúry je zrejmé, že podnikom integrujúcim prvky spomínaných koncepcií
sa naskytá priaznivejšia pozícia na konkurenčnom trhu. Okrem iného je synergia týchto
konceptov v podnikovom procese prospešná aj pre životné prostredie, ktoré je vo vysokej
miere ovplyvňované práve produkciou priemyselných a výrobných podnikov.
V rámci realizovaného dotazníkového prieskumu bolo overených päť štatistických
hypotéz poukazujúcich na aktuálnu znalosť manažmentu o spoločensky zodpovednom
podnikaní a udržateľnom rozvoji. Zistilo sa, že znalosť o spoločensky zodpovednom
podnikaní vysoko ovplyvňuje znalosť o udržateľnom rozvoji v podniku. Z toho dôvodu je
nevyhnutné synergicky prepojiť tieto koncepcie a zohľadňovať prostredníctvom nich
orientáciu na všetky aspekty udržateľného rozvoja. Rovnako sa zistilo, že medzi hlavné
prekážky v implementácii prvkov udržateľného rozvoja patrí finančná náročnosť tohto
procesu, ako aj nízka podpora zo strany štátu a to najmä pre veľké podniky. Potreba
implementácie prvkov udržateľného rozvoja sa prejavila ako potrebné prevažne v podnikoch,
ktoré majú zahraničný pôvod. Je preto na zvážení najmä slovenských výrobných podnikov,
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ako je možné inšpirovať sa práve stratégiou a konkrétnou implementáciou prvkov
udržateľného rozvoja do svojich podnikov. Tento článok determinuje niekoľko hlavných
faktorov, ktoré mieru udržateľného rozvoja vo výrobných podnikoch na Slovensku
ovplyvňujú. Je zrejmé, že implementácia prvkov spoločensky zodpovedného podnikania ako
aj udržateľného rozvoja je časovo, metodologicky ale aj finančne náročná, čo predstavuje
výzvu nie len pre manažment podniku v riešení otázok udržateľného rozvoja, ale aj pre štát
a možnosti zváženia podpory výrobných podnikov v tomto procese.

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda:
doc. Ing. Emese Tokarčíková, PhD.
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