
Pavol PlesnPavol Plesnííkk

EnvironmentEnvironment áálna certifiklna certifik áácia ako ncia ako n áástroj stroj 
na dosiahnutie na dosiahnutie udrudr žžateateľľnostinosti cestovncestovn éého ho 

ruchuruchu



UdrUdr žžateateľľnosnos ťť

4 rovnocenn4 rovnocenn éé komponenty:komponenty:

��EnvironmentEnvironment áálnylny
��EkonomickýEkonomický
��SociSoci áálnylny
�� KultKult úúrnyrny



EnvironmentEnvironment áálna oblaslna oblas ťť

�� Uchovanie zdrojovUchovanie zdrojov
�� NiNižžššia spotreba energieia spotreba energie
�� Redukcia spotreby vodyRedukcia spotreby vody
�� ZniZni žžovanie zneovanie zne ččisteniaistenia
�� NiNižžššia tvorba sklenia tvorba sklen ííkových plynovkových plynov
�� ČČistenie odpadových vôdistenie odpadových vôd
�� PlPláán odpadovn odpadov éého manaho mana žžmentumentu
�� OpakovanOpakovan éé poupou žžitie, recyklitie, recykl áácia.cia.



SociSoci áálna a ekonomicklna a ekonomick áá oblasoblas ťť

�� Rozvoj spoloRozvoj spolo ččnostinosti
�� Miestna zamestnanosMiestna zamestnanos ťť

�� LokLok áálni dodlni dod áávateliavatelia
�� Podpora miestnych podnikovPodpora miestnych podnikov
�� ReReššpektovanie miestnej komunitypektovanie miestnej komunity
�� SpravodlivSpravodliv éé zamestnzamestn áávanievanie
�� Ochrana zamestnancov.Ochrana zamestnancov.



KultKult úúrna oblasrna oblas ťť

�� PravidlPravidl áá sprspr áávania sa k vania sa k 
pamiatkampamiatkam

�� HistorickHistorick éé artefaktyartefakty
�� Ochrana miestOchrana miest
�� Zachovanie kultZachovanie kult úúry a miestnych ry a miestnych 

tradtrad íícici íí..



UdrUdr žžateateľľný cestovný ruchný cestovný ruch

UdrUdr žžiavaný aiavaný a rozvrozv ííjaný takým spôsobom, janý takým spôsobom, 
ktorý ho zachovktorý ho zachov ááva ekonomicky va ekonomicky 
žživotaschopným, aleivotaschopným, ale nepodlamuje fyzicknepodlamuje fyzick éé
aa ľľudskudsk éé prostredie.prostredie.

VedVedúú k nemu 2 cesty:k nemu 2 cesty:
-- vlvl áádna reguldna regul ááciacia

-- samoregulsamoregul ááciacia ..



MotMot íívy environmentvy environment áálneho/ lneho/ 
udrudr žžateateľľnnéého sprho spr áávania podnikovvania podnikov

�� ZvýZvý ššenie konkurencieschopnostienie konkurencieschopnosti
�� SSúúlad s legislatlad s legislat íívouvou
�� ZodpovednosZodpovednos ťť vovočči i žživotnivotn éému mu 

prostrediu a spoloprostrediu a spolo ččnostinosti
�� Marketingový nMarketingový n áástrojstroj
�� Tlak zo strany zTlak zo strany z áákaznkazn ííkov, kov, 

zamestnancov, zzamestnancov, z ááujmových ujmových 
skupskup íín, atn, atďď..

�� ÚÚspora nspora n áákladov.kladov.



EnvironmentEnvironment áálne lne 
manamana žžéérske systrske syst éémymy

SSúú to nto n áástroje syststroje syst éému riadeniamu riadenia
organizorganiz áácie s ciecie s cie ľľom zlepom zlep ššiiťť profilprofil
organizorganiz áácie vocie vo čči i žživotnivotn éému prostrediu amu prostrediu a
zlepzlep ššiiťť postoj smerom k zpostoj smerom k z áákaznkazn ííkom,kom,
doddod áávatevate ľľom, blom, bl íízkemu okoliu azkemu okoliu a
orgorg áánom verejnej sprnom verejnej spr áávy.vy.



PrePreččo so s úú EMS uEMS užžitoito ččnnéé??

�� znizni žžujuj úú nnááklady klady –– platby, pokuty a pod. platby, pokuty a pod. 
za zneza zneččisis ťťovanie ovanie žživotnivotn éého prostredia,ho prostredia,

�� vedved úú k zvyk zvy ššovaniu ovaniu 
konkurencieschopnosti na trhu,konkurencieschopnosti na trhu,

�� ssúú nnáástrojom podpory ekologickstrojom podpory ekologick éého ho 
povedomia podniku a rozvoja aktivpovedomia podniku a rozvoja aktiv íít t 
smerom k celkovej kvalite smerom k celkovej kvalite žživota,ivota,

�� ssúú cenným komunikacenným komunika ččným nným n áástrojom strojom ––
budujbuduj úú eticketick éé vzvzťťahy dôvery a ahy dôvery a 
dôveryhodnosti medzi obchodnými dôveryhodnosti medzi obchodnými 
partnermi, zpartnermi, z áákaznkazn ííkmi a spolokmi a spolo ččnosnos ťťou. ou. 



EMS delEMS del ííme na:me na:
�� formform áálne lne 
�� neformneform áálne. lne. 

Ako Ako formform áálnelne sa oznasa ozna ččujuj úú medzinmedzin áárodnerodne
uznuzn áávanvan éé formy:formy:
�� eureur óópska EMAS (pska EMAS ( EcoEco --ManagmentManagment and and 

Audit Audit SchemeScheme ))
�� medzinmedzin áárodnrodn áá ISO 14001.ISO 14001.





EMAS EMAS -- schsch ééma Spoloma Spolo ččenstva enstva 
pre environmentpre environment áálne lne 
manamana žžéérstvo a auditrstvo a audit

�� Bola schvBola schv áálenlen áá nariadennariaden íím Rady Eurm Rady Eur óópskych pskych 
spolospolo ččenstiev venstiev v roku 1993.roku 1993.

�� Ak sa podnik prihlAk sa podnik prihl áási do EMAS, mussi do EMAS, mus íí splnisplni ťť
presne definovanpresne definovan éé povinnosti, aby mohol bypovinnosti, aby mohol by ťť

zaregistrovaný kompetentným orgzaregistrovaný kompetentným org áánom, nom, ččíím sa m sa 
potvrdzuje jeho potvrdzuje jeho úúččasasťť vv systsyst ééme.me.

�� Nejde oNejde o jednorazovjednorazov úú akciu, ale trvalý systakciu, ale trvalý syst éém, m, 
ktorktor éého funkcie sa budho funkcie sa bud úú pravidelne kontrolovapravidelne kontrolova ťť

minimminim áálne raz za tri rokylne raz za tri roky
�� je dobrovoje dobrovo ľľným nným n áástrojom environmentstrojom environment áálneho lneho 

manamana žžéérstva.rstva.



InInšštituciontitucion áálne zabezpelne zabezpe ččenie enie 
EMAS vEMAS v SRSR

�� Ministerstvo Ministerstvo žživotnivotn éého prostredia ho prostredia 
Slovenskej republiky (MSlovenskej republiky (M ŽŽP SR)P SR)

�� SlovenskSlovensk áá inin ššpekcia pekcia žživotnivotn éého ho 
prostrediaprostredia

�� SlovenskSlovensk áá agentagent úúra ra žživotnivotn éého ho 
prostredia prostredia 

�� KrajskKrajsk éé úúrady rady žživotnivotn éého ho 
prostredia.prostredia.



Výhody Výhody úúččasti asti organizorganiz ááciecie
v EMASv EMAS

�� ÚÚspora zdrojov aspora zdrojov a potencipotenci áálne lne 
znizni žžovanieovanie nnáákladovkladov

�� Kvalitný systKvalitný syst éém environmentm environment áálneho lneho 
manamana žžéérstva rstva 

�� Riadenie environmentRiadenie environment áálnych rizlnych riz ííkk
�� Garancia Garancia úúplnej zhody s legislatplnej zhody s legislat íívou vou 

žživotnivotn éého prostrediaho prostredia
�� ZnZníížženie rizika poplatkov spojených enie rizika poplatkov spojených 

s nedodrs nedodr žžananíím legislatm legislat íívy vy žživotnivotn éého ho 
prostredia.prostredia.



Normy radu 14000 urNormy radu 14000 ur ččenenéé
pre organizpre organiz ááciu ako celokciu ako celok

�� SSúú platnplatn éé iba poiba po ččas vymedzenej lehoty, as vymedzenej lehoty, 
ich revich rev íízia sa uskutozia sa uskuto čňčňuje vuje v ururččitých itých 
ččasových intervaloch,asových intervaloch,

�� HlavnHlavn áá výhoda výhoda –– popo žžiadavky noriem siadavky noriem s úú
vypracovanvypracovan éé tak, aby sa mohli tak, aby sa mohli 
zapracovazapracova ťť do akdo ak ééhokohoko ľľvek vek 
environmentenvironment áálneho systlneho syst éému riadenia.mu riadenia.

�� Nevýhoda Nevýhoda –– obrovský rozsah potrebnej obrovský rozsah potrebnej 
dokumentdokument áácie.cie.



Porovnanie ISO 14000 Porovnanie ISO 14000 
aa EMASEMAS

�� Oba systOba syst éémy smy s úú obsahovo podobnobsahovo podobn éé aa ll íšíšia ia 
sa len  formsa len  form áálnou strlnou str áánkou, vnkou, v ääččššinou je inou je 
vv kakažždom dom ššttááte preferovaný jeden systte preferovaný jeden syst éémm

�� ISO 14000 ISO 14000 –– momo žžnosnos ťť certifikcertifik áácie vcie v kakažždej dej 
krajine, vkrajine, v ääččššia moia mo žžnosnos ťť vyuvyu žžitia vitia v oblasti oblasti 
sluslu žžieb, zachovieb, zachov ááva nezmenenva nezmenen éé kritkrit éériri áá
popoččas vymedzenej doby platnosti.as vymedzenej doby platnosti.



NeformNeform áálne certifikalne certifika ččnnéé programy, programy, 
zelenzelen éé programy a udrprogramy a udr žžateateľľnnéé
schsch éémymy

�� GreenGreen GlobeGlobe
�� GreenGreen AppleApple
�� GreenGreen KeyKey
�� BlueBlue FlagFlag
�� WorldWorld TravelTravel GreenGreen AwardsAwards
�� ......



GREEN GLOBEGREEN GLOBE



�� GlobGlob áálna certifikalna certifika ččnnáá schsch ééma na ma na 
dosiahnutie dosiahnutie udrudr žžateateľľnostinosti

�� ZaloZalo žženenáá bola vo Vebola vo Ve ľľkej Britkej Brit áánii v roku nii v roku 
19931993

�� Je pridruJe pridru žženým eným ččlenom UNWTOlenom UNWTO
�� úústredie sa nachstredie sa nach áádza v Los dza v Los AngelesAngeles ; ; 

mmáá preferovaných partnerov  v Eurpreferovaných partnerov  v Eur óópe, pe, 
Afrike,  Strednej a Latinskej Amerike, Afrike,  Strednej a Latinskej Amerike, 
ÁÁziizii

�� Poskytuje certifikPoskytuje certifik ááciu, trciu, tr ééning a ning a 
vzdelvzdel áávanie, sluvanie, slu žžby v oblasti by v oblasti 
marketingu. marketingu. 

GREEN GLOBEGREEN GLOBE



PrePreččo o GreenGreen GlobeGlobe ??

�� DôveryhodnosDôveryhodnos ťť

�� TransparentnosTransparentnos ťť

�� NiNižžššie operaie opera ččnnéé nnáákladyklady
�� LepLep ššie podnikanieie podnikanie
�� LepLep ššie environmentie environment áálne výkonylne výkony
�� Výhoda marketinguVýhoda marketingu
�� VyVyšššš ia ia „„ viditevidite ľľnostnost ““ na trhu.na trhu.



Pre koho je certifikPre koho je certifik áácia cia 
ururččenenáá??

�� Atrakcie cestovnAtrakcie cestovn éého ruchuho ruchu
�� ObchodnObchodn éé podniky podniky 

(ve(veľľkoobchod/maloobchod)koobchod/maloobchod)
�� KongresovKongresov éé centrcentr áá
�� VýletnVýletn éé lode lode 
�� GolfovGolfov éé ihriskihrisk áá
�� Hotely a rezortyHotely a rezorty
�� ReRešštaurtaur ááciecie
�� KKúúpelepele
�� DopravnDopravn éé spolospolo ččnosti nosti 
�� TouroperTouroper áátoritori ..



CertifikCertifik áácia cia GreenGreen GlobeGlobe

�� NezNezáávisle verifikovanvisle verifikovan áá akreditovanými akreditovanými 
audaud íítormitormi

�� dostupndostupn áá v 5 jazykoch:  AJ, v 5 jazykoch:  AJ, ŠŠJ, FJ, NJ, J, FJ, NJ, 
PJPJ

�� KritKrit ééria sria s úú aktualizovanaktualizovan éé kakažždorodoro ččne ne 
aby sa zaistila medzinaby sa zaistila medzin áárodnrodn áá zhodazhoda

�� CertifikCertifik áácia prebieha na webe.cia prebieha na webe.



ČČlenstvo v lenstvo v GreenGreen GlobeGlobe

2900 USD2900 USDGolfovGolfov éé ihriskihrisk áá

5000 USD5000 USD120 a viac zamestnancov120 a viac zamestnancov
Viac ako 100 iziebViac ako 100 izieb

VeVeľľkkéé podnikypodniky

3800 USD3800 USD70 70 –– 119 zamestnancov119 zamestnancov
60 60 –– 99 izieb99 izieb

Stredne veStredne ve ľľkkéé
podnikypodniky

1450 USD1450 USD20 20 –– 69 zamestnancov69 zamestnancov
20 20 –– 59 izieb59 izieb

MalMaléé podnikypodniky

750 USD750 USD1 1 –– 9 zamestnancov9 zamestnancov
5 5 –– 19 izieb19 izieb

MikropodnikyMikropodniky

Poskytovatelia sluPoskytovatelia slu žžieb v cestovnom ruchuieb v cestovnom ruchu



Výhody Výhody ččlenstva lenstva GreenGreen
GlobeGlobe

�� OkamOkam žžitý pritý pr íístup do certifikastup do certifika ččnnéého ho 
systsyst éémumu

�� ObdrObdr žžanieanie kritkrit éériri íí certifikcertifik ááciecie
�� VzdelVzdel áávacvac íí programprogram
�� AktualizovanAktualizovan éé kritkrit éériri áá certifikcertifik ááciecie
�� Zaradenie na zoznam Zaradenie na zoznam GreenGreen GlobeGlobe

MembersMembers
�� PrPríístup k akreditovaným stup k akreditovaným 

konzultantom a audkonzultantom a aud íítorom torom 
�� SluSlu žžby by marketingumarketingu (GG Marketing).(GG Marketing).



MedzinMedzin áárodnrodn éé ekoeko –– oznaoznaččenie enie 
pre podniky cestovnpre podniky cestovn éého ruchuho ruchu
ZZáámer mer –– prispievaprispieva ťť k prevencii k prevencii 
klimatických zmien a rozvoju klimatických zmien a rozvoju 
udrudr žžateateľľnnéého CR oceho CR oce ňňovanovan íím a m a 
propagovanpropagovan íím environmentm environment áálnych lnych 
iniciatiniciat íívv
CieCieľľ –– zmena praktzmena prakt íík a sprk a spr áávania sa vania sa 
vvššetkých subjektov cestovnetkých subjektov cestovn éého ruchu a ho ruchu a 
primprim ääťť ich k zvyich k zvy ššovaniu zodpovednosti ovaniu zodpovednosti 
vovočči i žživotnivotn éému prostrediu.mu prostrediu.

GREEN KEYGREEN KEY



GREEN KEYGREEN KEY

�� Vznikol v roku 1994 v DVznikol v roku 1994 v D áánskunsku
�� UrUrččený pre hotely, ený pre hotely, hostelyhostely , , 

konferenkonferen ččnnéé a pra pr áázdninovzdninov éé centrcentr áá, , 
kempingy, prkempingy, pr áázdninovzdninov éé domy a domy a 
rekrearekrea ččnnéé zariadenia.zariadenia.



Postup na zPostup na z íískanie skanie 
oznaoznaččenia enia GreenGreen KeyKey

�� Existencia nExistencia n áárodnrodn éého operho oper áátoratora
�� MedzinMedzin áárodný operrodný oper áátor na roky 2009tor na roky 2009 --12 12 

je Holandskoje Holandsko
�� SR mSR máá celocelo ššttáátnu sietnu sie ťť organizorganiz áácici íí

venujvenuj úúcich sa environmentcich sa environment áálnej lnej 
výchove a vzdelvýchove a vzdel áávaniuvaniu

�� Splnenie zoznamu environmentSplnenie zoznamu environment áálnych lnych 
popo žžiadaviek (kritiadaviek (krit ééria).ria).



GreenGreen KeyKey kritkrit éériri áá

�� ŠŠtandardizovantandardizovan éé medzinmedzin áárodnrodn éé kritkrit éériri áá
(80%) + n(80%) + náárodnrodn éé kritkrit éériri áá (20%)(20%)

�� EnvironmentEnvironment áálny manalny mana žžmentment
�� EnvironmentEnvironment áálne vzdellne vzdel áávanievanie
�� SSúú dostupndostupn éé pre:pre:

�� 1. hotely, 1. hotely, hostelyhostely , konferen, konferen ččnnéé
aa prpr áázdninovzdninov éé centrcentr áá; ; 

�� 2. kempingy; 2. kempingy; 
�� 3. atrakcie v cestovnom ruchu.3. atrakcie v cestovnom ruchu.



Výhody oznaVýhody ozna ččenia enia 
GreenGreen KeyKey

�� VzdelVzdel áávanie ovanie o žživotnom prostredivotnom prostred íí
aa udrudr žžateateľľnostinosti pre majitepre majite ľľa firmy, a firmy, 
zamestnancov azamestnancov a klientovklientov

�� EnvironmentEnvironment áálna alna a udrudr žžateateľľnnáá ochrana ochrana 
prostrednprostredn ííctvom redukcie vplyvov ctvom redukcie vplyvov 
zariadenia na zariadenia na žživotnivotn éé prostredieprostredie

�� ÚÚsporný manasporný mana žžment, kde redukcia ment, kde redukcia 
spotreby vyvolspotreby vyvol ááva redukciu nva redukciu n áákladovkladov

�� MarketingovMarketingov áá stratstrat éégia sgia s propagpropag ááciou ciou 
oznaoznaččenia aenia a ocenenocenen éého zariadenia.ho zariadenia.



WorldWorld TravelTravel GreenGreen
AwardsAwards

�� NajprestNajprest íížžnejnej ššie, komplexnie, komplexn éé a a 
vyhvyh ľľadadáávanvan éé ocenenie vo ocenenie vo 
svetovom turizmesvetovom turizme

�� HodnotHodnot íí 167 000 odborn167 000 odborn ííkov v kov v 
turizme z celturizme z cel éého svetaho sveta

�� OrganizOrganiz áácia so scia so s íídlom v Londýnedlom v Londýne
�� PôsobPôsob íí na medzinna medzin áárodnej scrodnej sc ééne ne 

turizmu uturizmu u žž 17 rokov17 rokov
�� Podstata Podstata –– kvalitný zkvalitný z áážžitok pre itok pre 

klienta.klienta.



WORLD TRAVELWORLD TRAVEL
GREEN AWARDSGREEN AWARDS



AtribAtrib úúty WTGAty WTGA
CieCieľľ –– podporovapodporova ťť ssúúťťaažživosivos ťť na svetovej na svetovej 

úúrovni, stimulovarovni, stimulova ťť inovinov áácie a kreativitu cie a kreativitu 
podnikov a zabezpepodnikov a zabezpe ččiiťť, aby klient dostal , aby klient dostal 
výnimovýnimo ččnnúú hodnotu.hodnotu.

„„ Oddelenie dobrých od vynikajOddelenie dobrých od vynikaj úúcichcich ““
„„ IdentifikIdentifik áácia podnikov, ktorcia podnikov, ktor éé trvalo trvalo 

prevyprevy ššujuj úú ooččakakáávaniavania ““
„„ VytvVytv ááranie ranie úúplne nových parametrov plne nových parametrov 

ooččakakáávanvan íí klientovklientov ““



KategKateg óórie rie WorldWorld TravelTravel
GreenGreen AwardsAwards

�� WorldWorld ´́ss LeadingLeading GreenGreen DestinationDestination
�� WorldWorld ´́ss LeadingLeading GreenGreen ResortResort
�� WorldWorld ´́ss LeadingLeading GreenGreen TourTour OperatorOperator
�� WorldWorld ´́ss LeadingLeading GreenGreen Transport Transport 

SolutionSolution CompanyCompany
�� WorldWorld ´́ss ResponsibleResponsible TourismTourism AwardAward
�� WorldWorld ´́ss LeadingLeading GreenGreen CruiseCruise LineLine ..



AquaCityAquaCity PopradPoprad
�� ZZíískalo prvskalo prv éé ocenenie za Najlepocenenie za Najlep ššie ie 

ekologickekologick éé stredisko na svete (2007, stredisko na svete (2007, 
2008, 2008, 2009, 2010)2009, 2010)

�� Dejisko prvDejisko prv éého odovzdho odovzd áávania cien vania cien WorldWorld
TravelTravel GreenGreen AwardsAwards (okt(okt óóber 2008)ber 2008)

�� EuropeEurope ´́ss LeadingLeading GreenGreen Hotel 2009Hotel 2009
�� GreenGreen Apple (2005).Apple (2005).



PrPrííklad klad ekohotelaekohotela ––
hotel Adriahotel Adria

��NepriaznivNepriazniv áá polohapoloha
��Napriek tomu sa stal Napriek tomu sa stal 

najznnajzn áámejmej šíším m ekohotelomekohotelom v v 
PrahePrahe

��Koncepcia troch pilierov Koncepcia troch pilierov 
udrudr žžateateľľnostinosti –– prirovnanprirovnan éé k k 
trom nohtrom noh áám klavm klav ííra, ktorý ra, ktorý 
„„ ladlad í“í“



PrPrííklad klad ekohotelaekohotela ––
hotel Adriahotel Adria

��Ekonomický pilierEkonomický pilier
��Investovali do revInvestovali do rev íízie vzie v ššetkých etkých 

sietsiet íí (vzduchotechnika, (vzduchotechnika, 
vykurovanie, elektrickvykurovanie, elektrick éé
rozvody...)rozvody...)

��Zaviedli Zaviedli úúspornsporn éé žžiarovky, stariarovky, star éé
ale nechali doslale nechali dosl úúžžiiťť

��Na recepcii zruNa recepcii zru ššili koberce.ili koberce.



PrPrííklad klad ekohotelaekohotela ––
hotel Adriahotel Adria

��EnvironmentEnvironment áálny pilierlny pilier
��SeparSepar áácia odpaducia odpadu
��EkologickEkologick éé ččistenie (pilinami)istenie (pilinami)
��NechlNechl óórujruj úú, nepou, nepou žžíívajvaj úú

agresagres íívne dezinfekvne dezinfek ččnnéé
prostriedkyprostriedky

��Pravidelne vyhlasujPravidelne vyhlasuj úú „„ DeDeňň bez bez 
dopravydopravy ““ –– MHD, bicykel, peMHD, bicykel, pe ššo)o)



PrPrííklad klad ekohotelaekohotela ––
hotel Adriahotel Adria

�� Etický pilierEtický pilier
��PestujPestuj úú za hotelom bylinky (mza hotelom bylinky (m ääta, ta, 

ššalvia, bazalka a pod.)alvia, bazalka a pod.)
��SpoluprSpolupr ááca s chrca s chr áánenou dielnenou diel ňňou ou ––

postihnutpostihnut éé deti vyrobili pre nich deti vyrobili pre nich 
„„ hrnhrn ččeky s peky s p íísmenomsmenom ““

�� Zber plodov, z ktorých sa vyrZber plodov, z ktorých sa vyr áábajbaj úú
vlastnvlastn éé produkty produkty –– tie sa podtie sa pod áávajvaj úú
klientomklientom

��ManaManažžment ide prment ide pr ííkladomkladom
��OrganizOrganiz áácia výletov (cia výletov ( teambuildingteambuilding ))



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť


